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U B E V E Z E T É S 

Az  elektrofil  katalizátorok  hatására  lejátszódó  kémiai  átalakulások  mind  a  szerves  

kémiai  kutatás,  mind  az  ipari  folyamatok  (alkilezés,  dehidratálás,  éterképződés,  

izomerizáció,  polimerizáció)  szempontjából  jelentősek.  A  hagyományosan  használt  

katalizátorok  (pl.  cc.  H2SO4,  A1C13)  helyett  az  utóbbi  évtizedben  új,  nagy  aktivitású,  

szelektív  és  környezetvédelmi  szempontból  könnyebben  kezelhető  szilárd  anyagok,  

vagyis  heterogén  katalizátorok  (szupersavas  műgyanták,  zeolitok,  rétegszilikátok)  

felhasználása  került  előtérbe  

Ebbe  a  tendenciába  illeszkedik  a  heteropolisavak,  mint  hatékony,  többfunkciós  

katalizátorok  alkalmazása  is.  A  későbbiekben  részletesen  tárgyalt  előnyös  tulajdonságaik  

következtében  a  heteropolisavak  és  sóik  az  utóbbi  két  évtizedben  mind  elméleti,  mind  

gyakorlati  szempontból  jelentős  vegyületekké  váltak  [1-7],  Erősen  savas  

tulajdonságuknak  megfelelően  számos  savkatalizált  átalakulásban  (pl.  alkének  hidratálása  

és  alkoholízise,  észteresítés,  Friedel-Crafts-alkilezés  és  -acilezés)  használhatók  elektrofil  

katalizátorként.  Emellett  oxidációs  reakciókban  történő  felhasználási  lehetőségeik  is  

jelentősek.  Ipari  eljárásokban  a  70-es  évek  elejétől  hasznosítják  őket  propilén,  1-butén  és  

izobutilén  hidratálásában,  tetrahidrofürán  polimerizációjában  és  a  metakrolein  

oxidációjában  [4,  7],  A  hagyományosan  használt  elektrofil  katalizátorokkal  (ásványi  

savak,  Lewis-savak)  szemben  több  előnnyel  is  rendelkeznek:  egyrészt  már  önmagukban  

is  bifünkciósak  (elektrofil  és  redox  karakter),  másrészt  környezetbarát  anyagok,  ezért  

gyakorlati  jelentőségük  várhatóan  a  jövőben  is  tovább  növekszik.  A  heteropolisavak  

elméleti  szempontból  is érdekesek,  mivel  mind  heterogén,  mind  pedig  homogén  fázisban  

használhatók.  Ráadásul  kristályvíz-molekuláik  helyettesíthetők  poláros  szerves  

vegyületekkel,  s  az  ilyen  esetben  lejátszódó  ún.  "kvázifolyadékfázisú"  reakciókban  

meglepő  reakciókészség  és szelektivitás  figyelhető  meg.  
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A fenti,  széleskörű  és átfogó vizsgálatokra  utaló  információk  fényében  meglepő,  

hogy  a heteropolisavakat  oxigéntartalmú  vegyületek  átalakulásaiban  alig  tanulmányozták  

[10,  4],  Ezek,  valamint  a heteropolisavaknak  az  előzőekben  vázolt  tulajdonságai  alapján  

célul  tűztük  ki  kereskedelmi  forgalomban  beszerezhető,  tehát  könnyen  hozzáférhető  és  

már  jól  jellemzett  heteropolisavak  szerves  vegyületek  (elsősorban  oxigéntartalmú  

vegyületek)  kémiai  átalakulásaiban  mutatott  tulajdonságainak  vizsgálatát.  Konkrétan,  a  

következő  négy,  az  [XMi204o]"'  sorozatba  tartozó  heteropolisavat  választottuk  

katalizátorként: 

•  H4[Sil\4o 12O40], amit  a továbbiakban  az  egyszerűség  kedvéért  sziliko-molibdénsavnak  

fogunk hívni és SiMo-ként  rövidíteni,  

•  H3[PWI204O]  vagy foszfo-volfrámsav (PW), 

•  H4[SiWi204o]  vagy sziliko-volfrámsav (SiW), 

•  H3[PMOI204O]  vagy foszfo-molibdénsav (PMo). 

A tanulmányozni  kívánt vegyületek  és reakciók  körét  az alábbiakban vázoljuk. 

(1)  Különböző  szerkezetű  1,2-,  1,3-,  1,4-,  1,5- és  1,6-diolok  dehidratálása.  A  

reakciók  lejátszódását  az  arra  lehetőséget  adó  esetekben  vizsgáltuk  homogén  és  

heterogén  körülmények  között  is,  ily  módon  lehetőségünk  volt  az  átalakulások  

szelektivitásának  a  kísérleti  körülményektől  való  függésének  megfigyelésére.  

Eredményeink  lehetőséget  adnak  arra  is,  hogy  összehasonlítást  tegyünk  irodalmi  

adatokkal  [10,  4],  valamint,  hogy  összevessük  ezeket  az  új  eredményeket  korábbi,  

ugyancsak  az  SZTE  Szerves  Kémiai  Tanszékén  egyéb  elektrofil  katalizátorok  

jelenlétében  (zeolitok  [12],  Nafion-H  [13,  14])  végzett  reakciók  során  tett  

megfigyelésekkel.  Az  1,2-diolok  és  epoxidok  szerkezeti  összefüggése,  valamint  

átrendeződési  reakcióik  analógiája alapján ide  soroljuk  az izomer  2-fenil-3-metiloxiránok  

gyűrűnyitási  reakciójával kapcsolatos vizsgálatainkat  is.  

(2)  A  Prins-reakció  vizsgálata  sztirol  és  a-metilsztirol  esetében,  

formaldehiddel  illetve  acetaldehiddel.  Napjainkban,  hogy  még  jobban  kihasználják  a  

heteropolisavak  előnyeit,  előállították  a különböző  fémsóikat  is.  Ezen  új csoporton  belül  

a  heteropolisavak  cézium-sóit,  illetve  ezek  különböző  hordozóra  felvitt  változatait  is  

tanulmányoztuk  Prins-reakciókban.  Az  átalakulásokat  termikus  és  mikrohullámú  

aktiválással  is  végrehajtottuk,  és  így  lehetőségünk  nyílt  a  kétfajta  hő  közlési  eljárás  

eredményeinek  összehasonlítására  is.  
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(3)  Oxigéntartalmú  funkciós  csoportok,  konkrétan  különböző  szerkezetű  

alkoholok  és  oxovegyületek  védése.  A  hidroxilcsoport  tetrahidropiranil-éter  formában  

történő  védését  a  savasság  szempontjából  szélsőértéket  jelentő  heteropolisavak,  a  

sziliko-molibdénsav  (melynek  savas jellege  a  leggyengébb),  illetve  a foszfo-volfrámsav 

(mely  a  felhasznált  négy  molekula  közül  a  legerősebb  savnak  tekinthető)  jelenlétében  

vizsgáltuk.  Vizsgálataink  körét  kiterjesztettük  az  oxofunkció  acetál  formában  történő  

védésére  is,  új típusú,  inert  hordozóra  felvitt  Lewis-  és Brönsted-savak  felhasználásával.  

Ezek  az  ún.  ENVIROCATS  reagensek  [EPZG  (FeCl3),  EPZ10  (ZnCI2),  EPIC  

(polifoszforsav)],  melyek  alkalmazása  újólag  lehetőséget  adott  arra,  hogy  

összehasonlítsuk  a termikus reakciókat  a mikrohullámban végzett  aktiválással.  

(4)  Friedel-Crafts-reakciók.  Irodalmi  adatokból  ismert,  hogy  a  

heteropolisavak  felhasználhatóak  ezekben  az  átalakulásokban  is.  Valamennyi  

heteropolisavat  tanulmányoztuk  különböző  aromás  rendszerek  adamantilezési  

reakciójában,  hordozóra  felvitt  Cs-sók  jelenlétében  pedig  acilezési,  benzilezési  és  

adamantilezési  reakciókat  vizsgáltunk.  

Röviden  összegezve  tehát,  a  jelen  disszertációban  összefoglalt  kutatások  

általános célja, hogy 

(1)  szélesítsük  a  heteropolisavak  szerves  szintézisekben  történő  alkalmazási  

lehetőségeinek  körét,  ill.  

(2)  összehasonlító  vizsgálatokat  tegyünk  a  négy  heteropolisav,  valamint  

egyes Cs-sóik  fenti reakcióban  megfigyelhető katalitikus aktivitására  vonatkozóan.  
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2. IRODALMI  ÁTTEKINTÉS  

2 . 1 .  A  I I E T E R O P O U S A  V A K  

2.1.1.  A  HETEROPOLISAVAK  SZERKEZETE  

Berze/ius  1826-ban  számolt  be  először  arról,  hogy  ammónium-molibdát  és  

foszforsav  elegyítése  során  sárga  csapadékot  kapott  [15],  amely  ma  ammónium-foszfo-

dodeka-molibdátként,  (NEL,)3[PMo1204o]aq.  ismert,  s  amelyet  Svanberg  és  Struve  

vezetett  be  az  analitikai  kémiába  1848-ban  [16],  A  heteropolisavak  szerkezetének,  

tulajdonságainak  vizsgálata  1862-től  igen  gyors  fejlődésnek  indult,  amely  annak  

köszönhető,  hogy  Marignac  ekkor  határozta  meg  több  heteropolisav  pontos  analitikai  

összetételét  [17],  Mindezen  vizsgálatok  alapján  alakult  ki  egységes  kép  a  

heteropolisavakat  illetően,  melyeket  különböző  oxosavak  kondenzációjából  

származtathatunk.  Meglehetősen  sok  szerkezeti  formáció  ismeretes,  úgymint  a  Keggin-

(XM12O<0),  Silverton-  (XM12042),  Anderson-  (XM602„),  Lindqvist-  (XM 6 0 : j ) ,  Waugh-

(XM 9 0 32)  és  Dawson-  (X2Mií,062)  szerkezetek  [1,  2],  amelyekkel  a  heteropolianionok  

elsődleges  szerkezete jellemezhető.  A különböző  névvel jelölt  szerkezetetek  több  esetben  

további  izomereket  foglalnak  magukban.  így  pl  az  egyik  leggyakoribbnak  tekinthető  

Keggin  szerkezeti  formának  öt  további  (a,  P,  8,  y,  s)  lehetséges  izomerje  van  Ezek  az  

izomerek  egy,  kettő,  három  vagy  négy  Mo3Oi3-csoport  60°-kal  történő  elforgatása  révén  

jöhetnek  létre.  Ha  a szerkezetekből  különböző  egységeket  építünk  be  vagy  távolítunk  el,  

további  ún.  ráépült  piramis  és  hézagos  formációkat  származtathatunk.  A  leggyakrabban  

előforduló szerkezeti  formákat  az  1. ábrán  láthatjuk.  
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Silverton  Anderson  

Lindqvist  Dawson  

A Keggin-szerkezet  Baker-Figgis  izomerjei  

1.  ábra  

A  heteropolianionok  jellemző  általános  szerkezetei  
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A  heteropolianionok  leggyakoribb  alkotórésze  a  molibdén  és  a  volfrám,  

heteroatomként  általában  I (Cu),  II  (Co,  Cu),  III  (Cr,  Fe,  Sb,  Bi,  Ga,  In),  IV  (Si,  Ge,  Te,  

Zr,  Se,  Ti,  Mn)  és  V (P,  As,  V)  oxidációs  állapotú  fémionok  szerepelnek.  

Az  1.  ábrán  látható  szerkezetek  azonban  csak  a  heteropolisavak  elsődleges  

szerkezetének  leírására  alkalmasak.  Szilárd  állapotban  a  heteropolisavak  és  sóik  ionos  

szerkezetű  kristályok  (néha  azonban  amorf  tulajdonságúak),  amelyek  a  nagy  méretű  

polianiont,  a  kationokat,  kristályvizet  és  esetlegesen  néhány  egyéb  molekulát  

tartalmaznak.  Az  egyes  alkotórészek  egymáshoz  viszonyított  helyzete  szabja  meg  a  

heteropolisav  másodlagos  és  harmadlagos  szerkezetét,  amelyek  ismerete  igen  fontos  a  

szilárd  heteropolisavakkal  katalizált  reakciók  törvényszerűségeinek  megértéséhez  [18],  A  

2.  ábrán  a másod-  és harmadlagos  szerkezet  felépülése figyelhető  meg.  

2.  ábra  

A  heteropolisavak  másod-  és  harmadlagos  szerkezetének  modellje  

A  heteropolisavak  szerkezetét  széles  körben  vizsgálták.  A  különböző  

alkotóelemek  helyzetének,  oxidációs  állapotának  jellemzéséhez  a  műszeres  analitikai,  

illetve  szerkezetvizsgáló  módszerek  széles  skálája  vehető  igénybe.  A  röntgen-diffrakció,  

az  NMR-,  ESR-,  1R-,  Raman-,  UV-VIS-spektroszkópiák,  vagy  a  polarográfia  

mindegyike  más  és  más  hasznos  információt  nyújt  a heteropolisavak  szerkezetei  öl  [1]  
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2.1.2. A HETEROPOLISAVAK  SAVAS ÉS REDOXI  TULAJDONSÁGAI  

2.1.2.1.  Savasság  

A heteropolisavak  erős többértékü  savak.  A savasság jellege  és mértéke,  ill.  azok  

vizsgálata  azonban  eltér  szilárd  állapotban és oldatban  [19].  

Szilárd  állapotban  kéttípusú  proton jelenléte  figyelhető  meg:  (1)  hidratált,  nem-

lokalizált  protonok,  amelyek  lazán  kötődnek  a  heteropoli-anionhoz,  és  a  sav  

hidrátszférájában található  vízmolekulákkal  teljes mértékben  és gyorsan  cserélődnek;  (2)  

nem  hidratált,  lokalizált  protonok,  amelyek  a  polianion  egyik  külső  oxigénatomjához  

kötődnek.  A  kristályvíz  elvesztése  (dehidratáció)  során  az  összes  proton  lokalizálttá  

válik.  így  a  kristályvíz  mennyisége  fontos  szerepet  játszik  a  szilárd  heteropolisavak  

protonstruktúrájának  kialakításában.  A  nagy  víztartalmú  hidrátokban  a  nem-lokalizált  

protonok  dioxóniumionok  (H302
+)  és  komplex  szerkezetű  hidrátok  (H+(H20)n)  

formájában  fordulnak  elő.  A  H30+  és  H302
+  ionok  között  nagyon  kis  különbség  van.  

Megkülönböztetésük  a  H20—H+-—H20  vegyértékszög  aszimmetriájának  vizsgálatán  

keresztül  lehetséges.  Ha ez a kötés  szimmetrikus,  akkor  a H3(V  komplex  dioxóniumion,  

ha  aszimmetrikus,  akkor  hidroxóniumion  hidrát,  (H30)+H20,  formájában van jelen.  Ez  a  

különbség  azonban  nem okoz jelentős eltérést  a  savkatalizált  reakciók  lejátszódása  során  

[19]. 

A  savas  centrumok  természetét  piridinadszorpció  vizsgálata  révén  határozták  

meg.  A  piridin  erősen  savas  Brönsted-centrumokon  piridinium-ionként  (CsH3NH+)  

adszorbeálódik,  míg  Lewis-centrumokon  donor-akceptor  komplex  formájában  kötődik.  

A  két  felületi  forma  az  infravörös  spektrum  alapján  különböztethető  meg,  amely  jelzi,  

hogy  a piridin  a heteropolisav  felületén piridinium-ion  formájában adszorbeálódik,  azaz a  

heteropolisavak  savassága Brönsted  típusú  [19],  

A  különböző  heteropolisavak  savi  erősségének  mértékét  "H  NMR  

spektroszkópiával,  illetve  a  piridin  és  az  ammónia  hömérsékletprogramozott  

deszorpciójának  vizsgálatával  határozták  meg.  A  savi  erősség  szempontjából  a  

következő  sorrendet  állapították  meg  (a  szerkezeti  képletek  alatt  az  ammónia  

deszorpciós hőmérsékletét  tüntettük  fel) [19]: 
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[ H 3 [ P W 1 2 O 4 0 ]  >  H 4 [S iW 1 2 O 4 0 ]  >  H 3 [ P M o 1 2 O 4 0 ]  >  H 4 [S iMo 1 2 0 4 0 ]  

592 °C  532 °C  463 °C  423 °C 

Az  oldatokban  megfigyelhető  savasság  természetesen  eltér  az  eddigiektől.  Vizes  

oldatban  a  kristályos  állapotban  lokalizált  és nem lokalizált  protonok  megkülönböztetése  

nem  oldható  meg.  így  a  heteropolisavakat  a  szokásos  módon,  többértékű  Brönsted-

savnak tekintjük, amelyben minden proton ekvivalens  és hidratált  állapotban  van,  továbbá  

a  polianion  egészéhez  kötődik,  amelyben  nincsenek  kitüntetett  bázikus  centrumok.  Az  1.  

táblázatban  néhány heteropolisav  pKa  értékét  adjuk meg  [20],  

P/fa Hs[PMo10V2O40] H6[PMO9V3O40] H7[PV12O40] H8[NpMoI2042]* H8[CeM()|2042]* 

P Ka 1,16 1,25 3,4 3,24 -

p/fs 2,14 1,62 4,9 3,43 2,12 

p K6 - 2,00 6,4 3,64 1,98 

p K-, - - 7,9 4,28 2,99 

p KS - - - 5,73 4,16 

*20 °C-on 

1.  táblázat  

Néhány  heteropolisav  savi  disszociációs  exponense  25  °C-on,  vízben  

Vizes  oldatban  a  heteropolisavak  erős  savak,  az  első  három  proton  teljes  

mértékben  disszociált  állapotban  van,  a  lépésenkénti  disszociáció  nem  figyelhető  meg.  

Mivel  a  reakciók  jelentős  részét  nemvizes  oldatokban  hajtják  végre,  ezért  a  savasságot  

különböző  szerves  oldószerekben  is  vizsgálták.  Ez  lehetőséget  ad  arra,  hogy  az  első  

három  proton  vizes  oldatban  nem  vizsgálható  disszociációját  is  meghatározzák.  

Különböző  szerves  oldószerekben  meghatározott  pÁTa  értékeket  a  2.  táblázatban  

foglaltunk  össze  [18],  Összehasonlításként  megadjuk  néhány  gyakran  használt  ásványi  

sav hasonló  adatait  is.  
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Sav Aceton 
P K, 

Aceton Aceton 
PK3 

Etanol Etanol 
P K2 

Etanol 
P#3 

Ecetsav 
P^i 

HJ[PW,2O40] (1,6) (3,0) 3,98 (1,6) (3,0) 4,1 4,78 

a t P W n V o j (1,8) (3,2) 4,37 - - - 4,74 

H5[PW,„V204„] - - - - - - 4,78 

H4[SiW1204„] (2,0) 3,61 (5,3) (2,0) 3,96 (6,3) 4,97 

Hj[PMO,204„] (2,0) 3,62 (5,3) (1,8) 3,41 (5,1) 4,70 

H4[PMO„V04„] (2,1) 3,73 (5,6) (1,9) 3,74 (5,8) 4,68 

H4[SÍMO,2O40] (2,1) 3,90 (5,9) - - - 4,78 

H4[GeW,2O40] - - - - - - 4,25 

H s J G e W n V O « ] - - - - - - 4,65 

H«[GeW,oV204o] - - - - - - 4,60 

h c i o 4 - - - - - - 4,87 

HBr - - - - - - 5,6 

H2S04 - - - - - - 7,0 

HCI 4,0 - - - - - 8,4 

H N 0 3 - - - - - - 1 0 , 1 

2.  táblázat  

Néhány  heteropolisav,  és összehasonlításul  néhány  egyéb  sav  savi  disszociációs  exponense  25  °C-on,  nentviz.es  közegekben  
(a zárójelben  lévő  adatokat  a Bjerrum-egyenlet  alapján  becsülték)  



A  heteropolisavak  és  az  ásványi  savak  saverőssége  közötti  különbség  a  

legegyszerűbben  a szerkezet elektrosztatikus  elmélet  szerinti vizsgálatával  magyarázható.  

Mivel  a  polianionok  a  hagyományos  savak  anionjánál  jóval  nagyobb  méretűek  és  a  

töltésdelokalizáció  szempontjából rendelkezésre  álló oxigénatomok  száma jóval  nagyobb,  

a  protonok  kötési  energiája  kisebb,  mint  a  hagyományos  savakban.  Ezen  felül  a  

nagymértékű  delokalizáció  miatt  a  polianionban  rendkívül  kis  negatív  töltés jut  egy-egy  

protonmegkötő  helyre,  így  tovább  csökken  a  proton  és  a  polianion  kapcsolódásának  

hatóereje.  Mindezek  alapján  érthető,  hogy  a  heteropolisavak  a  hagyományos  ásványi  

savaknál  nagyságrendekkel  erősebb savaknak  tekinthetők.  

2.1.2.2.  Redoxi  tulajdonságok  

Mivel  az általunk  vizsgált  reakciók  a  savkatalizált  átalakulások  körébe  tartoznak,  

a  heteropolisavak  redoxi  tulajdonságait  csak  érintőlegesen,  a  legalapvetőbb  jelenségekre  

kitérve  ismertetjük.  A heteropolisavakat  alkotó  központi  fém,  pl.  a  molibdén  és volfrám, 

mint  a  d-mező  elemei,  igen  sokféle oxidációs  állapotban  léteznek.  A  heteropolisavakban  

ezek  a fémek általában  a legnagyobb  oxidációs  számmal  (ami  a Mo  és  a W  esetében  +6)  

fordulnak  elő,  azonban  készségesen  redukálódnak.  A  polianionokban  lévő  fématomok  

akár  részleges  redukciója  is  igen  intenzív  színváltozással  jár,  a  folyamat  eredményeként  

az  ún.  "heteropoli  kék"  (heteropoly  bhte)  képződését  figyelhetjük  meg.  Tekintsük  

példaként  ezen  átalakulások  köréből  a  [SiMoi204o]4"  anion  lehetséges  redukciós  lépéseit  

(3.  ábra)  [1]  (a  római  számok  a  heteropoli-anion  által  felvehető  elektronok  számát  

jelentik,  a kétfejű nyilak polarográfiásan reverzibilis képződményekre  utalnak).  

(VILI') 

11 
-  (VIII')-—»-  X'-*—^XLL'  

1 

(XVIII) 

3.  ábra  

Redukciós  átmenetek  a H4[SiMonO40]  esetén  

A  redukált  állapotú  polianionok,  illetve  az  átmenetek  jellemzésére  polarográfiát  

és  UV-spektroszkópiát  használtak.  Ezek  a vizsgálatok  arra  a felismerésre vezettek,  hogy  
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a  polianion  által  felvett  elektron  (esetleg  elektronok)  nem  delokalizáltak,  hanem  egy  

fématomhoz  kötődnek.  Ezt  a  képet  megerősítették  az  ESR-,  NMR-  és  fotoelektron-

spektroszkópiás  vizsgálatok  is [1]. 

2.1.3. A HETEROPOLISAVAK  KATALITIKUS  FELHASZNÁLÁSA  

A  heteropolisavak,  illetve  különböző  fémionokkal  képzett  sóik  katalizátorként  

való  felhasználása  az  utóbbi  évtizedben  igen  népszerű  tématerületté  vált  a  katalízisen  

belül.  Felhasználásuk  lényegében  két  alapvető  területre,  a  savkatalizált  és  az  oxidációs  

folyamatokra osztható  fel. E nagyobb területek  mellett  kisebb,  de  mindenképpen jelentős 

kutatási  irányt  képviselnek  az  átmentifémekkel,  mint  társkatalizátorokkal  katalizált  

folyamatok  (hidrogénezés,  karbonilezés  stb.).  Mivel  az  általunk  vizsgált  reakciók  a  

savkatalizált  átalakulások  körébe  tartoznak,  erre  a  területre  részletesebben,  mig  a  

oxidációs reakciókra  csak  érintőlegesen térünk  ki.  

2.1.3.1. Redoxi  átalakulások  

A  heteropolisavak  katalitikus  hatását  különböző  oxidációs  reakciókban  széles  

körben  vizsgálták.  E  vizsgálatok  eredményeként  ma  már  ipari  folyamatok  

katalizátoraként  is használják (pl. metakrolein metakrilsawá történő  oxidációja).  

A  heteropolisavak,  mint  katalizátorok  vagy  társkatalizátorok  a  következő  

oxidációs reakciókban  alkalmazhatóak.  

(1)  Molekuláris  oxigénnel  gőz-,  illetve  folyadékfázisban  végrehajtott  oxidációs  és  

dehidrogénezési  reakciókban,  mint  katalizátorok.  

(2)  Folyadékfázisú  Pd-katalizált  oxidációs  reakciókban  (pl.  Wacker  típusú  reakciók),  

mint  társkatalizátorok.  

(3)  Folyadékfázisú  oxidációs  reakciókban,  mint  az  oxidáló  ágenst  (hidrogén-peroxid,  

szerves peroxidok)  aktiváló  katalizátorok.  

A 3. táblázatban  a teljesség igénye nélkül néhány konkrét  példát  sorolunk  fel [5], 
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Reakció Kiindulási  anyagok,  termékek  

Heterogén  gőzfázisú  
oxidáció 
Alkének izobutilén  —» metakrolein,  metakrilsav  
Aldehidek izobutiraldehid  —»  metakrolein 
Ketonok izopropil-metil-keton  —»izopropenil-metil-keton  
Karbonsavak izovajsav  —>  metakrilsav 
Karbonsavészterek izovajsav-metilészter  —>  metil-metakrilát 
Nitrilek propionitril  —»  akrilnitril  
Karbonsavamidok formamid  —» hidrogén-cianid 

Homogén  folyadék-
fázisú  oxidáció  
Tiolok alkántiolok -»  alkil-diszulfidok  
Szulfidok alkilszulfídok  —>  szulfonok 
Szulfoxidok szulfoxidok  —» alkilszulfonok 

Folyadékfázisú  oxi-
dáció  Pd(II)  HPA  
rendszerben 
Alkén  oxidáció  
(Wacker-reakció) etilén  —>  acetaldehid 
Aromások benzol+ecetsav+02  —>  ecetsav-fenil-észter 
Alkének propilén+ecetsav+02  —> 2-propén-l-ol-  és  propén-2-il-acetát  
Alkének benzol+etilén+02  —>  sztirol 
Heteroaromások tiofén  —>  bitiofén 

Oxidáció  peroxid— 
HPA  rendszerben  
Alkének propilén+hidrogén-peroxid+ecetsav  —> 1,2-propilénglikol-diacetát 
Alkoholok szekunder  alkohol  —>  keton 
Cikloolefínek ciklohexén+hidrogén-peroxid  —>  adipinsav 
Ciklusos  ketonok  ciklohexanon+hidrogén-peroxid  —>  adipinsav 
Ciklusos  ketonok  ciklohexanon+hidrogén-peroxid+ammónia  -»  ciklohexanon-oxim  
HP A-  heteropolisav  

3.  táblázat  

Heteropolisavakkal  katalizált  oxidációs  reakciók  



2.1.3.2.  Savkatalízis  

A  heteropolisavakat  erősen  savas  karakterüknek  köszönhetően  igen  sok  

savkatalizált  szerves  kémiai  reakcióban  használják.  A  4.  táblázatban  a  heteropolisavak  

jelenlétében  végrehajtott  savkatalízis körébe tartozó reakciókat  foglaltuk össze.  

Ezekben  a  reakciókban  a  heteropolisavak,  mint  katalizátorok  használata  jóval  

előnyösebb,  mint  a  hagyományos  ásványi  savaké  (H2SO4,  HC1 stb.)  vagy  Lewis-savaké  

(AICI3,  BF3  stb.),  mivel  nagy  aktivitásuk  és  szelektivitásuk  mellett  könnyen  

visszanyerhetők  és  a  termékelegy  is  könnyen  feldolgozható.  A  következőkben  néhány,  

elsősorban  saját  vizsgálataink  szempontjából  legfontosabb  típusról  adunk  rövid  

áttekintést. 

A  heteropolisavak  sói  homogén  fázisú  savkatalizált  reakciókban  teljesen  

inaktívak,  így  a  protonok  döntő  szerepe  a  katalitikus  aktivitás  szempontjából  teljesen  

egyértelmű.  A  reakciók  során  azonban  a  rendszerben  a  polianionok,  mint  konjugált  

bázisok  által  iniciált  reakciók  megjelenésével  is  számolnunk  kell  [3],  míg a  hagyományos  

ásványi  savak  anionjai  a  folyamatokban  nem  vesznek  részt.  így  nem  egyszerűen  

savkatalizált  átalakulásokról,  hanem összetettebb  sav-bázis  katalízisről  beszélhetünk.  

A dehidratációvcil  járó  átalakulások  és  a  hidratációval  járó  reakciók  lényegében  

egymás megfordításának tekinthetők.  Egyszerű  esetben  (nincsenek  másodlagos  reakciók)  

a  két  folyamat  között  egyensúly  áll  fenn,  amelyet  -  a  reakciókörülmények  változtatása  

révén  -  kihasználhatunk  a  számunkra  kedvező  termék  előállítására.  A  dehidratációs  

reakciók  közül  elsőként  az  etanol  dehidratálását  vizsgálták,  amely  megfelelőnek  tűnt  a  

heteropolisav  tartalmú  rendszerek  vizsgálatában  [6],  Megállapították,  hogy  a  

dehidratáció  viszonylag  készségesen  lejátszódik,  gyakorlatilag  valamennyi  heteropolisav  

esetén.  Megfigyelték  továbbá,  hogy  mellékreakcióként  dehidrogénezödés  is  végbemegy  

és acetaldehid  képződik.  
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Reakciótípus Szubsztrát 

Izomerizáció 1 -butén, /w-xilol, p-xilol 

Hidratáció propilén,  izobutilén,  ciklohexén,  fenilacetilén  

Dehidratáció 2-propanol,  ciklohexanol,  diciklohexil-éter,  butanol  .  

Éterképződés metanol+izobutilén 

epoxidok+alkohol 

Észteresítés karbonsav+alkohol  (vagy  alkén)  

Átrendeződés kumol-hidroperoxid 

Friedel-Crafts-reakcíó alkilezés,  acilezés  

Prins-reakció sztirol+formaldehid 

Polimerizáció tetrahidrofurán 

MTG-reakció metanol 

MTG-reakció:  a metanol  átalakítása benzinfrakciónak megfelelő  összetételű  
szénhidrogénekké 

4.  táblázat  

Heteropolisavak  jelenlétében  lejátszódó  savkatalizált  átalakulások  

Diolok  esetén  kevés  adat  áll  rendelkezésre,  gyakorlatilag  csak  az  1,4-butándiol  

dehidratációját  vizsgálták  [21],  Ezzel  szemben  a  hidratációval járó  átalakulásokról  jóval  

több  adatot  találhatunk.  Mind  az  alkének,  mind  az  acetilének  vízaddícióját  részletesen  

vizsgálták  [5],  Megállapították,  hogy  ebben  az  esetben  a  különböző  heteropolisavak  

aktivitása  jelentősen  eltér:  legaktívabb  a  H3[PMOI2O40],  a  legkevésbé  aktívnak  a  

ÍH4[SiMo12O40] bizonyult  [1, 22], 

A gyűrűs éterek polimerizációs  reakciói  között  a tetrahidrofurán  polimerizációját  

vizsgálták  kiterjedten  [5],  Megállapították,  hogy  a  heteropolisavak  a  tetrahidrofurán  

ecetsavanhidrid  jelenlétében  lejátszód  polimerizációjában  (amelynek  során  változó  

méretű  oligomerek  is  keletkeznek)  jóval  aktívabbak,  mint  pl.  a  HC104.  A  rendszerben  

jelenlévő  víz  mennyisége  jelentősen  befolyásolja  a  heteropolisavak  oldhatóságát  a  

tetrahidrofuránban, s ezen keresztül  a polimerizáció  lejátszódását  is.  
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A  heteropolisavakat  különböző  Friedel-Crafts-reakciókban  is  alkalmazták  már  

(pl.  acilezés,  alkilezés),  aromás  rendszerek  adamantilezési  átalakulásaiban  azonban  még  

nem  kerültek  kipróbálásra.  Napjainkig  aromás  vegyületek  homogén  Friedel-Crafits-

reakcióját  tanulmányozták  heteropolisavak  jelenlétében.  Általában  hosszabb  reakcióidő  

esetén  polialkilezés,  illetve  az  alkilezett  termék  izomerizációja  lép  fel.  A  szilárd  

savkatalizátorok  használatával  csökkenteni  tudjuk  a  komplex  termékelegy  képződését.  

További  előny,  hogy  a  katalizátor  egyszerű  szűréssel  eltávolítható.  Ezenkívül  a  szilárd  

savkatalizátor  újrahasznosítható,  nem  szennyezi  a terméket  és  környezetbarát  [23],  Ezek  

az  előnyök  eredményezték  a  szilárd  savkatalizátorok  fokozottabb  szerves  kémiai  

használatát  [23,  24],  

A  szilárd  savkatalizátorok  jelentősebb  típusai  a  kationos  ioncserélő  gyanták  

(Nafion-H  [23],  Amberlyst  [25]),  zeolitok  [26],  szulfatált  Zr0 2  és  a  heteropolisavak.  

Aromás  rendszerek  adamantilezését  eddig  csak  szórványosan  tanulmányozták,  a  használt  

adamantilező  szer  az  1-szubsztituált  adamantán.  Newmann  számolt  be  először  a  benzol  

1-brómadamantánnal  végzett  Friedel-Crafts-alkilezésről  AICI3  jelenlétében  [27],  amikor  

is  komplex  termékelegy  képződését  írta  le.  Később  reaktív  aromások  adamantilezését  

végezte  adamantil-nitráttal  [28],  FeClj  katalízis  mellett.  Toluol  esetében  para-

adamantilezett  termék  kizárólagos  képződése  volt  megfigyelhető  [29],  

Benzol  és  toluol  adamantilezését  szintén  leírták  korábban,  BF3  jelenlétében  [30],  

Az  1-adamantil-kation  stabil  hídfő  kationként  könnyen  reagál  adamantilezett  aromás  

vegyületté,  illetve  az  1-adamantil  csoport  nagy  mérete  helyzeti  védelmet  biztosíthat  

aromás  elektrofil  szubsztitúcióban.  Tashiro  és  munkatársai  [31]  hasonló  ok  miatt  

használták  a  /erc-butil-csoportot  aromás  elektrofil  szubsztitúcióban,  mint  helyi  

védőcsoportot.  E  a csoport  könnyen  kialakítható  és  eltávolítható  volt  a  molekuláról.  

2.2.  A HETEROPOLISAVAK  CÉZIUMSÓI  

A  hagyományosan  homogén  fázisban  alkalmazott  elektrofil  katalizátorok  több  

problémát  is  felvetnek  [32],  nevezetesen  a  magas  toxicitás,  a  korrózió,  a  kimerült  

savasság,  valamint  körülményes  elválasztásuk  és újrafelhasználásuk  nehézségei  
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Mint  korábban  említettem,  ezen  problémák  kiküszöbölhetők  heteropolisavak  

alkalmazása  során.  Feltehetjük  a  kérdést,  hogy  miért  van  szükség  a  különböző  fémsók  

előállítására,  mit  várhatunk  ezektől  a  reagensektől?  Amint  látni  fogjuk,  a  sóképzés  

eredményeként  a  foszfo-volfrámsav  felületét  sikerült  megnövelni  [32,33],  és  ennek  

eredményeként  nagyobb  fajlagos  katalitikus  aktivitást  várhatunk.  Mint  azonban  a  

későbbiekben  kiderül,  ez nem minden esetben van így. 

A csekély  oldhatóságú  savas  sók  közül  eddig  a PW,  PMo  és  a  SiW  K-,  Rb-,  Cs-

és  ammóniumsóit  állították  elő.  Jellemző  tulajdonságaik,  melyek  általánosságban  

bizonyultak  helytállónak  [31-34],  hogy  nagy  felületűek  (50-170  m2/g),  mezopórusos  

anyagok,  erős  savassággal  (Ho  <  -8,2)  és  nagy  pórustérfogattal  (0,3-0,5  ml/g)  

rendelkeznek. 

2.2.1. A FOSZFO-VOLFRÁMSAV  CS-SÓINAK  ELŐÁLLÍTÁSA  

A  szabad  foszfo-volfrámsav  vizes  oldatát  titrálták  CS2CO3  vizes  oldatának  

számított  mennyiségével,  majd állni hagyták 24 órán  át,  és  a kivált  csapadékot  az  oldattal  

együtt  bepárolták  [31,33].  A kalcinálás  110 illetve 300 °C-on történt,  3 órán  keresztül.  A  

reakcióban  CsxH3.x[PWi204o]  összetételű  vegyületek  keverékét  izolálták  (a  Cs-tartalom  

meghatározása  a  csapadékban  atomabszorpcióval  történt).  Azt  tapasztalták,  hogy  a  só  

aktivitása függ a só sztöchiometriájától.  Mit jelent  ez?  

Az előállítás  során  a következő  sztöchiometriai  viszonyok  alakulhatnak  ki:  

(1)  H3PW12O40  +  CS2CO3  CS2H[PW,2O40]  

1  ekvivalens  vagy  ennél  kevesebb  Cs-karbonát  alkalmazása  esetén  (x  értéke  0,5  és  2  

között  változik)  a  termék  a  szabad  PW  és  CS2HPW  keverékének  tekinthető.  Ahogy  

csökken  a szabad  foszfo-volfrámsav mennyisége,  úgy növekszik x  értéke.  

(2)  CS2H[PW1204O]  +  CS2CO3  =>  Cs3[PWL204O]  

1  ekvivalens  Cs-karbonátnál  több  alkalmazása  esetén  (2< x  <  3)  a  csapadék  felületén  

lévő Cs2H[PW12O40]  reagál  a feleslegben lévő Cs-ionokkal,  és  Cs3[PWi204o]  sóvá  alakul.  

Alkalmas  reagensarányok  esetén  x  értéke  2,5  is  lehet.  A  nyert  csapadék  a  szárítás  után  

tulajdonképpen  a  CS2HPW  és  Cs3PW  egyenlő  arányú  keverékének  tekinthető,  vagyis  a  

termék  átlagos összetétele:  Cs2,5Ho,5[PWi204o].  

20 



A hőkezelés  előtt  tehát  a  termék  inhomogén,  felületén  főleg  CS3PW12O4Ü,  a  tömbi  

fázisban  főleg  Cs2H[PWi204ü]  található,  vagyis  a  protonok  a  tömbi  fázisban  vannak.  A  

300  °C-on  végzett  hőkezelés  homogenizálja  a  keveréket,  a  Cs"  és  H+  ionok  diffúziója  

figyelhető  meg,  és  ennek  eredményeként  nő  a protonkoncentráció  a felületen  [33],  

2.2.2.  A  FOSZFO-VOLFRÁMSAV  CS-SÓINAK  JELLEMZÉSE  

2.2.2.1.  Felület  

A  fajlagos  felület  változását  [32,33]  a  kationtartalom  függvényében  a  4.  ábra  

illusztrálja.  Látható,  hogy  a  felület  igen  kicsi,  ha  x  értéke  0  és  2  között  mozog  A  felület  

jelentős  növekedése  következik  be  x  =  2  után.  A  felület  ilyen  irányú  változása  minden  

nagy  méretű  kation (Cs \  Rb*, NHÉ)  esetén  megfigyelhető,  és  úgy  értelmezhető,  hogy  az  

anionok  között  rések  alakulnak  ki  és  ez eredményezi  a  felület  növekedését  

Vizsgáljuk  meg  még  a  felületi  savasság  változását  is,  amit  a  protonok  számából  

[(3-x)/2]  a  felület  figyelembevételével  számíthatunk.  A  felületi  savasság  változását  a  

kationtartalom  függvényében szintén  a 4.  ábra  szemlélteti.  

A felület  és  a felületi  savasság  változása  a  kationtartalom  függvényéhen  

A  Cs-tartalom  növekedése  esetén  kezdetben  a  savcentrumok  számának  

csökkenése  látható,  mivel  a  savasság  a  szabad  savtól  (PW)  származik,  melynek  

80 3200 

x  a  C S X H 3 . X [ P W 1 2 0 4 O ]  sóban  

4.  ábra  
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mennyisége  a  sóképzés  következtében  csökken.  Amennyiben  x  =  2,  a  felületi  savasság  

majdnem zérus.  A Cs2HPW  só ugyan  molekulánként  egy  protont  tartalmaz,  azonban  ez  a  

nagyon  kis  felület  miatt  alig  hozzáférhető,  így  a  só  lényegében  inaktív.  Viszont  a  

kationtartalom  további  növelésével  a  felületi  savasság  kibillen  a  minimum  pontból,  

növekedni  kezd  és  maximumot  ér  el  2,5-nél.  Ahogy  láttuk,  a Cs^Ho.sPW  a  Cs3PW  és  a  

C S 2 H P W  keverékének  tekinthető.  A  felületi  savasság  4.  ábrán  látható  változását  a  

kationtartalom  függvényében  a  következő  módon  értelmezhetjük:  x  =  2,5  esetén  a  nagy  

felületen  egyenletesen  eloszolva  találhatók  a  protonok,  illetve  a  mezopórusokban  lévő  

belső  hidrogének  is hozzáférhetőek.  Ha  elérjük azx  =  3  értéket,  a  felületi  savasság  zérus  

lesz:  bár  a  Cs3PW  mérete  nagy,  azonban  nincs  egyetlen  proton  sem  a  molekulában,  így  

katalitikus  aktivitás  sem  figyelhető  meg.  

Az  egyéb  heteropolisavak  különböző  fémsóinak  felülete  hasonlóan  változik  a  

kationtartalom  függvényében  (5.  ábra).  Kivétel  a  kálium,  melynél  alig  látható  változás.  

Altalánosságban  tehát  igaz  az,  hogy  a  felület  a  fémkation  ionrádiuszával  nő  A  felületi  

savasság  ugyanúgy  változik  a  kationtartalom  függvényében,  mint  a  Cs-sónál  láttuk.  

Legkisebb  a változás  a  káliumnál  a kisebb  méret  miatt.  

x  kationtartalom  

5.  ábra  

A felület  változása  a  kationtartalom  függvényében  különböző  heteropolisavak  
fémsói  esetén  
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Vizsgálták,  hogyan  változik  a  katalitikus  aktivitás  a  felületi  savasság  

függvényében  [32,33],  A  kapott  eredményt  az  izopropil-acetát  bomlása  esetében  a  6.  

ábra  mutatja  be.  Az  ábra  alapján  levonható  az  a  következtetés,  hogy  a  katalitikus  

aktivitás  arányos  a  felület  savasságával,  és  a  protonok  számával  a  felületen  A  szabad  

foszfo-volfrámsav  és  a  Cs-só  saverössége  hasonló,  tehát  a  Cs-só  szerkezetének  kis  

hatása  van  a  saverősségre.  A  SiW,  PMo  és  az  ammóniumsók  esetében  nem  figyelhető  

meg  arányosság  a katalitikus  aktivitás  és  a  felület  savassága  között  [32,33]  
80 

20  40  60  

felületi  savasság  (gmol/g)  

6.  ábra  

A  katalitikus  aktivitás  a felület  savasságának  függvényében  
(izopropil-acetát  bomlása)  
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7.  ábra  

A katalitikus  aktivitás  a felület  savasságának  függvényében  
(körök:  cikloliexil-acetát  bomlása,  háromszögek:  1,3,5-TMB  alkilezése)  
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A  ciklohexil-acetát  és  az  1,3,5-trimetilbenzoi  (1,3,5-TMB)  alkilezése  során  a  

katalitikus  aktivitás  a  7.  ábra  szerint  változik  [32,33],  A görbéből  leolvasható,  hogy  a  két  

reakcióban  a  Cs2,i  és  a  Cs2,2  inaktívnak  bizonyult.  Ez  úgy  értelmezhető,  hogy  a  két  

említett  Cs-só  mikropórusos  szerkezete  miatt  -  a  pórusméret  Cs2,i  esetén  6,2-7,5  Á,  a  

Cs2,2-nél  pedig  5,9  Á  -  a  viszonylag  nagy  méretű  molekulák  (a  ciklohexil-acetát  6  Á,  az  

1,3,5-TMB  7,5  Á  átmérőjű)  nem  férnek  be  a  pórusokba,  nem  képesek  kapcsolatba  

kerülni  a katalizátor  aktív  helyeivel.  

2.2.2.2.  Saverősség  

A  foszfo-volfrámsav  Cs-sójának  savi  erősségét  különböző  módszerekkel,  

nevezetesen  indikátorok  felhasználásával,  ill.  NH3  hőmérséklet  programozott  

deszorpciójával  jellemezték  [34]  (8.  ábra).  A  két  módszerrel  felállítható  saverösségi  sor  

megegyezik  [35],  Az  összehasonlításként  vizsgált  egyéb  katalizátorok  közül  a  szulfatált  

cirkónium-dioxid  bizonyult  a legerősebb  savnak;  a  szabad  foszfo-volfrámsav és  a foszfo-

volfrámsav Cs-sójának  a  Hammett-állandója  azonosnak  bizonyult  
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8.  ábra  

Az  A'Hí  termo  deszorpció']  a  P\V  különböző  összetételű  savas  Cs-sói  esetén  
A:  CsjPW,  B:  Cs2JPW,  C:  Cs2.,PW,  D:  CsuPW,  E:  H,PIV  
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2.2.2.3.  Pórusszerkezet  

A  pórusszerkezet  meghatározása  [35]  N2-adszorpciós  izoterma  felvételével  

történt.  A  kapott  görbéket  a  9.  ábra  mutatja  be.  A  szabad  foszfo-volfrámsav  BET  II  

típusú  izotermát  adott,  melyből  az  következik,  hogy  nem  pórusos  szerkezetű  anyag.  A  

Cs2,5PW  izotermája  IV  tipusú,  már  alacsony  nyomáson  nagyfokú  adszorpció  figyelhető  

meg,  ami  mezopórusos jellegre  utal.  A Cs2j2PW  esetében  az  adszorpció  kismértékű,  még  

nagyobb  nyomásérték  mellett  is,  az  izoterma  I  típusú,  tehát  mikropórusos  anyag.  A  

pórusok  részecskék  közötti  helyeknek  felelnek  meg.  
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9.  ábra  

Nitrogén  adszorpciós  izotermák  

2.2.2.4.  Termikus  tulajdonságok  

A  különböző  heteropolisavak  Cs-sóinak  termikus  tulajdonságait  DTA-val  

vizsgálták  [32],  illetve  a  Keggin-szerkezetben  bekövetkező  esetleges  változásokat  a  

kalcinálás  alatt  IR-spektroszkópiával  ellenőrizték.  A  DTA  eredményeket  a  10  ábra  

mutatja  be.  A  Cs2isPW  esetében  először  egy  endoterm  csúcs  látható,  mely  a  kristályvíz  
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elvesztésének  az  eredménye,  majd  egy  kisebb  exoterm  csúcs jelentkezik  600  °C-nál,  mely  

a  savhelyek  részleges  bomlása  miatt  következik  be.  Az  olvadás  1000  °C-nál  játszódik  le,  

ahol  endoterm  csúcs  látható.  Felvéve  az  IR-spektrumot  az  olvadás  után,  a  jellemző  

sávokban  nincs  változás,  tehát  a  Keggin-szerkezet  megmarad.  A  szabad  foszfo-

volfrámsav,  illetve  a  CsH2PW  már  600  °C-nál  elbomlik,  amire  éles  exoterm  csúcs  

megjelenése  utal.  Szintén  elbomlanak  hasonló  hőmérsékleten  a foszfo-molibdénsav  Cs,  K  

10.  ábra  

A foszfo-volfráinsav,  illetve  Cs-  és  ammóniumsójának  DTA  görbéi  

2.2.3.  A  HETEROPOLISAVAK  CS-SÓINAK  FELHASZNÁLÁSA  

Az  előzőekben  bemutatott  katalizátorok  az  alábbi  szerves  kémiai  átalakulásokban  

kerültek  eddig  alkalmazásra  (dehidratáció,  észter  bomlás,  alkilezés),  tovább  felhasználták  

őket  n-bután  vázizomerizációjában,  benzol  benzil-kloriddal  végzett  Friedel-Crafts-

alkilezésében  és/;-xilol  benzoil-kloriddal  kivitelezett  acilezésében  is  [32,35,36]  

^  hexének  +  H 2 0  

OH 

OOCCH3  +  C H 3 C O O H  
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OOCCH3 butének  +  CH3COOH  

O O C C H 3 +  C H 3 C O O H  

2.3. ENVIROCAT KATALIZÁTOROK JELLEMZŐI  ÉS  
FELHASZNÁLÁSUK 

Az  általunk  tanulmányozott  három  Envirocat  reagens  inert  hordozóra  felvitt,  

elektrofil  katalizátorként  alkalmazható  szervetlen  anyagok.  Felhasználásuk  az  utóbbi  

években  igen jelentőssé  vált  és  számos  előnyük  miatt  áttörést jelentenek  szilárd  fázisú  és  

környezetbarát  savkatalízist  igénylő  szerves  kémiai  átalakulásokban  [37,38]  

Mivel  nagy  felülettel  rendelkeznek  [37],  hatékony  heterogén  reakciókat  tesznek  

lehetővé,  toxikus  tulajdonságaik  nincsenek,  tehát  környezetbarát  anyagok  [38]  A  

hagyományos  katalizátorokkal  szemben  még  a  további  előnyökkel  rendelkeznek:  

általában  szobahőmérsékleten  alkalmazhatóak,  újrahasznosításuk  lehetséges,  és  

viszonylag  nem  drágák.  Felhasználásuk  igen  széles  körű:  Friedel-Crafts-acilezésben  és  -

alkilezésben,  szulfonilezési  reakcióban  és  oxidációs  átalakulásokban  használták  őket  

[38],  Ezen  kívül  az  utóbbi  években  alkoholok  és  fenolok  tetrahidropiranil-éterének  

képzésében  [39],  alkoholok  kemoszelektív  szililezésében  [40],  ciano-tioacetamid  

kondenzációja  aldehidekkel  [41],  karbonilcsoport  tioacetilezése  [42],  aldoximok  

dehidratációjában  [43],  konjugált  nitro-olefinek  szintézisében  [41]  és  alkoholok  metoxi-

metilezésében  nyertek  alkalmazást  [44],  
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2.4. A VIZSGÁLT REAKCIÓK 

2.4.1.  DIOLOK  DEHIDRATÁLÁSA  

2.4.1.1.  1,2-Diolok  

Az  1,2-diolok  katalitikus  dehidratálása  megvalósítható  homogén  és  heterogén  

körülmények  között  is  [10,  11,  45],  A  homogén  fázisú  reakciókat  a  következő  savas  

tulajdonságú  katalizátorok  jelenlétében  vizsgálták:  H 2S0 4 .  H 3P0 4 ,  aromás  szulfonsavak,  

szerves  savak  (hangyasav,  oxálsav,  ecetsav-anhidrid),  és  ecetsav/jód.  A  heterogén  

reakciókörülmények  közötti  reakciók  során  zeolitokat  [46-48],  Nafion-H-t  [23],  AIP04-

Al203-t  [49],  és  Al(III)-  illetve  Cr(III)-montmorillonitot  [50-52]  alkalmaztak  

katalizátorként. 

Az  1,2-diolok  átalakulása  víz  eliminációjával  három  reakcióirányt  foglalhat  

magába  (11.  ábra):  

(1)  A klasszikus  átalakulás  a pinakolátrendeződés,  melyet  először  Fittig  [53]  írt  le,  és  

később  Butlerov  [54]  tanulmányozott.  Az  átrendeződés  során  1,2-  hidridanion  

vagy  szubsztituens  vándorlásával  a megfelelő  karbonilvegyület  képződik  

(2)  Epoxid  kialakulása  intramolekuláris  folyamat  révén,  mely  tetra-  és  triszubsztituált  

dioloknál  figyelhető  meg.  

(3)  Telítetlen  alkohol  illetve  dién képződése,  1,2-eliminációk  eredményeként  

Az,  hogy  a  három  lehetséges  folyamat  közül  melyik  dominál,  függ  a  kiindulási  

diol  szerkezetétől,  a  katalizátor  savasságától,  illetve  a  reakció  körülményeitől  [10,  48],  

Általában  a  pinakolátrendeződés  a jellemző  folyamat,  és  fragmentáció  kevesebb,  mint  5  

%-ban  fordul  elő.  
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11.  ábra  

1,2-Diolok  dehidratálása  során  lejátszódó  folyamatok  

Gyűrűs  1,2-diolok  pinakolátrendeződésének  sztereokémiája  széles  körben  

tanulmányozott  [55-70],  1,2-Ciklohexándiolok  esetében  azt  tapasztalták,  hogy  kénsav  

jelenlétében  a  /rawxz-vegyületből  a  ciklopentán-formaldehid  a  főtermék,  míg  a  cisz-

izomernél  ciklohexanon  [63,  66,  69,  70,  71],  illetve  melléktermékként  1,3-cikIohexadién  

is képződik.  További  kutatások  azt  igazolták,  hogy  szubsztituált  származékok  esetében  is  

hasonló  szelektivitások  tapasztalhatók  [56,  64]  (12.  ábra)  

12  ábra  

Izomer  1,2-dimetil-l  ,2-ciklohexándiolok  pinakolátrendezó'dése  

Ha  katalizátorként  Al203-ot  használunk,  akkor  karbonilvegyület  [72-76]  vagy  

dién  [77,  78]  képződése  tapasztalható  a dehidratáció  során.  
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A  2,3-difenil-2,3-butándiol  dehidratációját  Cr(III)-  és  Al(III)-montmorillonit  

jelenlétében  vizsgálták.  A  reakció  során  két  izomer  karbonilvegyület  képződhet,  és  a  

termékeloszlás  erősen függ a saverősségtől  és  a reakciókörülménytől  [50-52]  (13.  ábra).  

Me  Me  Me P H 

P H _ C — C — P H >•  M e — C — C — P H  +  PH — C — C — M e 
II II 

O H  O H  O  P H  O  Me  

AJ-montmorillonit  /2h  
AJ-montmorillonit  /17h  
Cr-montmorillonit  /2h  
Cr-montmorillonit  /17h  

82 % 
38  %  
62% 
3 2 % 

6% 
48  %  

3  %  
68  %  

13.  ábra  

2,3-Difenil-2,3-butándiol  dehidratációja  ioncserélt  agyagásványokon  

2.4.1.2.  1,3-Diolok  

Egyszerű  alifás  1,3-diolok  dehidratációját  régóta  tanulmányozzák  [79-85],  és  

karbonilvegyületek  képződését  írták  le.  A  2,2-diszubsztituált-l,3-propándiol  és  -1,3-

butándiol  reakciója  során,  a  megfelelő  aldehid  képződését  figyelték  meg  a  C(2)-n  levő  

szubsztituens  vándorlása  révén  [86-90],  s  a  termékképződést  karbokationos  

mechanizmust  értelmezték  [84],  

A  további  vizsgálatok  bebizonyították,  hogy  az  1,2-diolokkal  ellentétben  az  1,3-

diolok  dehidratációja  nem  szelektív,  sokszor  komplex  termékelegy  képződése  

tapasztalható.  A  lehetséges  folyamatokat  a  14.  ábrán  mutatjuk  be.  

(1)  1,2-elimináció  által  telítetlen  alkohol  és  dién  kialakulása  [10,  11,  47]  Ha  a  két  

hidroxilcsoport  közötti  szénatomon  nincs  szubsztituens,  akkor  ez  a  folyamat  

dominál. 

(2)  Karbonilvegyület  képződése  vízvesztés  és  hidridanion-vándorlás  eredményeként,  

pinakolátrendeződéssel  analóg  módon.  Egy  alkilcsoport  jelenléte  a  két  funkciós  

csoport  között  növeli  az oxovegyület  kialakulásának  esélyeit  [12],  
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(3)  Fragmentáció  lehet  a  fo  reakcióirány,  ha  a  két  hidroxilcsoportot  közrefogó  

szénatom  diszubsztituált.  
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14.  ábra  

1,3-Diolok  dehidratációja  

RT—CH2  +  CH2-C—R3  
I  |  II  

OH  R2  O  

R T - C H = C H  +  C H - R  
I  II  
R,  O  

2.4.1.3.  1,4-  és  1,5-Diolok  

Az  1,4-  és  1,5-diolok  dehidratációjának  fő  reakcióirányait  az  1,4-butándiol  

példáján  a  15.  ábrán  foglaltuk  össze.  

Több  vizsgálat  igazolta,  hogy  a  legtöbb  esetben  közel  100 %-os  szelektivitással  a  

gyűrűs  éter  képződik  az  átalakulás  során.  Telítetlen  alkohol  és  dién  kialakulása  A1203  

[91],  PdCI2,  ill.  CuCl2  [92],  és Ca 3(P0 4)  [93]  katalizátorok  esetében  fordult  elő.  
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15.  ábra  

Az  1,4-és  1,5-diolok  dehidratációjának  jellemző  irányai  

A  ciklodehidratációt  leggyakrabban  ásványi  savak  jelenlétében  (pl.  H 2S0 4  

[80,92,94-116],  HC1  [92,117-122])  végzik.  Szerves  savak,  pl  ecetsav  [123,124]  és  

oxálsav  [92,125]  is használatosak  katalizátorként.  

Újabban  használatos  katalizátorok  a  Nafion-H  (15  °C),  Al(IIl)-montmorillonit  

(200  és  180 °C),  és  A1P04-A1203  (  °C  )  [49,  126-128],  

A  mechanizmus  tisztázása  céljából  tanulmányozták  /nmsz-l,4-ciklohexándiol  

reakcióját  A1203  jelenlétében  [129],  és  a  gyűrűs  éter  képződését  intramolekulás  SN2  

folyamattal  értelmezték.  

A  reakciókörülmények  változtatásával  befolyásolni  tudjuk  az  átalakulás  

szelektivitását  az  5-fenil-l,4-pentándiol  gyűrűs  étert  ad  kénsav  alkalmazása  mellett,  

viszont  foszforsav,  hangyasav  vagy  ecetsav/Na-acetát  jelenlétében  telítetlen  alkohol  lesz  

a  főtermék  [130],  Az  l,4-difenil-l,4-butándiol  dehidratációjakor  p-TsOH/benzol  

alkalmazása  során  dién,  míg  kénsav  vagy  dimetil-szulfoxid  jelenlétében  gyűrűs  éter  

szelektív  képződése  figyelhető meg  [131]  

A  2,5-hexándiol  izomerek  esetében  sztereoszelektív  ciklodehidratáció  megy  

végbe.  A  racém  vegyület  szelektíven  cAz-2,5-dimetiltetrahidrofuránt  ad,  míg  a  mező  

vegyület  esetén  /ra/?sz-2,5-dimetil-tetrahidrofűrán  képződik.  Mivel  a  szekunder  

hidroxilcsoport  dehidratációja  általában  bimolekulás  [132],  a  reakció  

sztereoszelektivitása  intramolekuláris  SN2  folyamat  eredményeként  inverzióval  

végbemenő  folyamattal  magyarázható  [116,133]  
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2.4.2.  OXIRÁNOK  GYŰRŰNYITÁSA  

Ellentétben  a  diolok  heteropolisavakkal  kiváltott  dehidratációs  átalakulásaival,  az  

oxiránok  elektrofd  katalizátorok  jelenlétében  lejátszódó  gyürűnyitási  reakciójára  

vonatkozóan  részletes,  átfogó vizsgálatokat  nem  végeztünk.  Célunk  csupán  az  volt,  hogy  

az  1,2-dioloknál  a  dehidratáció  eredményeként  bekövetkező,  pinakolátrendeződéssel  

kapcsolatos  megfigyeléseinket  összehasonlítsuk  a  gyürűnyitás  során  lejátszódó  

folyamatok  során  tapasztalható  jelenségekkel.  

Fentiek  következtében  itt  nem  célunk  a  gyürűnyitási  reakciókra  vonatkozó  

gazdag  és jól  dokumentált  irodalmi  ismeretek  [134-136]  részletes  tárgyalása  Mindössze  

arra  szorítkozunk,  hogy  megállapítsuk,  miszerint  az  oxiránok  elektrofd  katalizátorok  

jelenlétében  izomer  oxovegyületek  képződésével  járó  gyürűnyitási  reakcióban  vesznek  

részt  (16.  ábra),  ill.  fő  reakcióirány  lehet  telítetlen  alkoholok  képződése  is.  Mindkét  

átalakulás  tulajdonképpen  izomerizáció.  
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v 
P ' R " ' 

O H O H 

R ' R ' 
R " 

R ' - C —  C - R ' "  +  R '  — C — C - R '  

II 
R N — 9 — R '  +  R " — C — C —  R  ii ii ii R  O  R  O  R  O  

R '  O  

16.  ábra  

Oxiránok  gyürünyitása  elektrofil  katalizátorok  hatására  
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A  termékeloszlás  a  katalizátortól,  a  rakciókörülményektől,  de  elsősorban  az  

oxirán  szerkezetétől,  mégpedig  a  szubsztituensek  számától  és  minőségétől  függ, és  akár  

négy  izomer  oxovegyület  is  képződhet  (16.  ábra).  A  szelektivitást  karbokationos  

mechanizmus  alapján  értelmezhetjük.  Ennek  megfelelően  a  stabilabb  karbokation  

képződésével járó C - 0  kötés  hasad  nagyobb  sebességgel,  ill.  a  szelektivitást  jelentősen  

befolyásolja a szubsztituensek  vándorlási  készsége  is.  

2.4.3. A  PRINS-REAKCIÓ  

Karbonilvegyületek  és  alkének  reakciója  során,  Brönsted-sav  jelenlétében  

oxigéntartalmú,  3 fotermék  képződésével  járó  termékelegy  képződését  tapasztaljuk;  ezt  

az  átalakulást  nevezzük  Prins-reakciónak.  Széles  körben  tanulmányozott  reakcióról  van  

szó  [137-141],  a  reakciókörülmények,  az  oldószer,  illetve  a  katalizátor  egyaránt  

befolyásolja az átalakulás  szelektivitását.  

Katalizátorként  általában  ásványi  savakat  (H3P04,  H2S04),  p-toluolszulfonsavat  

és  Lewis-savakat  (BF3,  ZnCl2,  SnCl4)  használnak.  Heteropolisavakat  eddig  még  nem  

tanulmányoztak  ezen  átalakulásokban.  

2.4.3.1.  A reakció  mechanizmusa  

A Prins-reakció  részlépéseit,  illetve a képződő termékeket  a  17. ábra  szemlélteti.  

Az  első  lépés  a  karbonilcsoport  protonálódása,  mely  mint  elektrofil  támad  az  

alkén  kettős  kötésére.  A  Markovnyikov  típusú  addíció  eredményeként  3-hidroxi-

karbokation  (I)  képződik  [139,141,142],  Az  intermedier  a  reakciókörülményektől  

függően  három  átalakulásban  vehet  részt:  (i)  valamilyen  nukleofil  támadás  (Cl",  H20,  

acetátion)  eredményeként  P-szubsztituált  alkohol  képződik  (H),  (ii)  deprotonálódás  

következtében  allil-alkohol  kialakulása  lehetséges  (III),  illetve  (iii)  egy  újabb  molekula  

formaldehiddel  1,3-dioxánt  alkot  (IV).  
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17.  ábra  

A  Prins-reakció  mechanizmusa  és  reakcióirányai  

2.4.3.2.  A  Prins-reakció  tanulmányozása  

Az  előzőekben  bemutatott  lehetőségek  ismeretében  a  következő  eredményekről  

számoltak  be.  Formaldehid  feleslegét  alkénnel  reagáltatva,  vizes-savas  közegben  a  (iii)  

reakcióútnak  megfelelően,  40-90  %-os  hozammal  1,3-dioxán  képződése  volt  

megfigyelhető  [137,138,  140],  Az  alifás vagy  aril-szubsztituált  alkének jó  hozammal  1,3-

dioxánt  adnak  [140],  ha  szobahőmérsékleten,  kénsavas  katalízis  mellett,  

paraformaldehiddel  végezzük  a  reakciót.  

A  2-butén  és  paraformaldehid  reakciója  viszont  -65  °C-on  diasztereomer  y-klór-

alkoholok  keverékét  adja,  mely  gazdagabb  azon  izomer  formában,  mely  a  kettős  kötés  

/ramz-addíciójának  eredményeként  képződik  [143]  (18.  ábra).  Hasonló  körülmények  

között  1-alkének  reakciója  3-alkil-4-klór-tetrahidropiránt  eredményez,  50-80  %  

hozammal  [144]  (19.  ábra).  
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CH2O/HCI > 
-65  °C  

ci 
80-90 % 

18.  ábra  

1-Bu tén  Prins-reakciója  

A  szubsztituált  tetrahidropirán  képződése  oly  módon  értelmezhető,  hogy  első  

lépésként  a  formaldehid  addícionálódik  a  terminális  kettős  kötésre,  és  proton  leadásával  

3-alkén-l-ol  képződik.  Ezen  molekula  további  reakciója  egy  újabb  formaldehiddel  adja  

az  (a)  jelű  intermediert,  mely  intramolekuláris  Prins-reakcióban  vesz  részt  a  klorid-

ionnal,  a végterméket  szolgáltatva  (b)  

R 

H 

H  O  s  ^  
cr 
H 

CH20/HCI 
* 

-65  °C  

R 

CH2O 

OH 

(a) (b) 

19.  ábra  

Szubsztituált  tetrahidropirán  képződése  1-alkének  Prins-reakeiójában  

Magas  hőmérsékleten  végezve  a  folyamatokat  mono-  és  diszubsztitualt  alkének  

esetében  1,3-diol  képződését  figyelték  meg.  A  diol  kialakulása  vízmolekula  és  a  

karbokation  reakciójával  vagy  a  dioxán  acidolízisével  magyarázható.  Abban  az  esetben,  

ha  ecetsavas  közegben  végezték  a  kísérletet,  monoacetát  keletkezett,  az  acetát-ion  

nukleofil  támadása  révén.  Megfigyeltek  diénképződést  is  Prins-reakciók  során,  mely  a  

köztitermék  diol  dehidratációjának  az  eredménye.  

<ö 
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A  Prins-reakció  sztereokémiája  igen  komplex,  ciklohexén  és  2-butén  

átalakulásában  transz-addíciót  figyeltek  meg  [145-147],  a  legtöbb  átalakulás  azonban  

nem  sztereoszelektív  [148-149],  

A bemutatott  példák  alapján  látható,  hogy  a  reakciókörülmények,  az  alkalmazott  

katalizátor,  illetve  a  kiindulási  molekulák  szerkezete  nagymértékben  befolyásolja  a  Prins-

reakció  termékszelektivitását.  

2.4.4.  OXIGÉNTARTALMÚ  FUNKCIÓS  CSOPORTOK  VÉDÉSE  

2.4.4.1.  Hidroxilcsoportok  védése  

A  hidroxilcsoport  védésére  széles  körben  alkalmazzák  a  tetrahidropiranil-éter  (a  

továbbiakban  THP-éter)  származékot,  ugyanis  olcsó,  könnyen  képződik,  stabilis,  és  

könnyű  a védőcsoportot  eltávolítani  [150],  

(1)  Védőcsoport  kialakítása  

A  hidroxilfunkcióra  a  védőcsoport  felvitele  dihidropiránnal  történő  reakcióban,  

általában  diklórmetán  oldószerben,  savkatalízis  mellett  történik,  80-100  %-os  hozammal  

(20.  ábra).  

20.  ábra  

THP-éter  védőcsoport  

Az  5.  táblázatban  az  eddigi  gyakran  használt  katalizátorokat  es  reakció-

körülményeket  foglaltuk  össze.  

(2)  Védőcsoport  eltávolítása  

Az  irodalomban  több  lehetőség  is  található  a  védőcsoport  eltávolítására,  ezeket  a  

6.  táblázatban  foglaltuk  össze.  A  módszerekben  közös,  hogy  általában  egy  másik  

hidroxilfunkciót  használnak  fel  a THP-éter  csoport  eltávolítására.  

37 



Katalizátor Oldószer/ 
Hőmérséklet 

Reakcióidő 
(h) 

Hozam 
(%) 

Irodalom 

Amberlyst  H-15  hexán 1-2 95 151 

K-10  niontinorillonit  CH2Cl2/25  °C  - 63-95 152 

(TMS0) 2 S0 2
a CH2CI2 - 92-100 153 

/;-TsOH CH2Cl2/20  °C  1,5 100 154 

PPTSb CH2Cl2/20  °C  4 94-100 155 

J  bis(trimetilszilil)-szulfát  
b  piridinium-/?-toluolszulfonát  

5.  táblázat  

THP-éter  védőcsoport  kialakítása  elektrofil  katalizátorokkal  

Reagens Reakció- Reakcióidő Hozam Irodalom 
körülmények (h) (%) 

Me0H/ (TMS0) 2 S0 2 10 min-1,5  h  93-100 153 

Me2AICl CH2Cl2/-25  °C  1 89-100 156 

TsOH/MeOH 25  °C  1 94 157 

PPTS/EtOH 55  °C  3 95-100 155 

Amberlyst  H-15/MeOH  45  °C  1 95 154 

1-Butanol/bórsav 90  °C  2 80-95 158 

6.  táblázat  

THP-éter  védőcsoport  eltávolítása  

2.4.4.2.  A  karbonilcsoport  védése  

(1)  Védőcsoport  kialakítása  

A  karbonilfunkció  védésére  széles  körben  alkalmazzák  az  1,3-dioxolán  formát  

[159],  Abban  az  esetben,  ha  egy  molekula  két  oxocsoportot  tartalmaz,  akkor  szelektíven  

tudjuk  védeni  azt  a  karbonilfunkciót,  melynek  környezete  kevésbé  szubsztituált,  feltéve,  

hogy  egyik  sem  vagy  mindkettő  konjugációs  kölcsönhatásban  van  alkénnel  [160]  (21.  

ábra). 
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etilénglikol > 
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21.  ábra  

Karbonilcsoport  védése  1,3-dioxolán  formájában  

Abban  az  esetben,  ha  csak  az  egyik  oxocsoport  vesz  részt  konjugációs  

kölcsönhatásban,  akkor  a másik  karbonilfunkció védhető  szelektíven  [161]  

Az  1,3-dioxolán  védőcsoport  kialakítása  során  "enon"  típusú  vegyületekben  az  

olefinkötés  sztereokémiáját  befolyásolja  az  alkalmazott  katalizátor  saverőssége  Erösebb  

savak  esetében  megfigyelhető  az  izomerizáció  jelensége,  míg  gyengébb  saverösségü  

katalizátorok  esetében  nem tapasztalhatunk  kettős  kötés  vándorlást  [162]  (22  ábra)  

etilénglikol 

Fumársav  (pKa=  3,03)  
Oxálsav  (pKa=  1,23)  
/?-TsOH  (pK a =~l ,0 )  

1 0 0 % 
8 0 % 

0 % 

0 % 
2 0 % 

1 0 0 % 

22.  ábra  

Oxocsoport  védésének  sztereokémiája  különböző  katalizátorok  esetén  

A  védőcsoport  kiépítésére  az  irodalomban  található  néhány  példát  mutat  be  a  7  
táblázat 

(2)  Védőcsoport  eltávolítása  

Az  1,3-dioxolán  csoport  eltávolítható  savkatalizált  dioxoláncserével,  hidrolízissel  

vagy  oxidációval.  Néhány  példát  a  8.  táblázat  mutat  be.  
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Katalizátor Reakció-
körülmények 

Reakcióidő 
(h) 

Hozam 
(%) 

Irodalom 

/t-TsOH CöHö/reflux 75-85 163 

/j-TSOH (EtO)3CFI/25  °C  65 164 

HCI 25  °C  12 55-90 165 

Oxálsav CH3CN/25  °C  95 166 

Adipinsav CöHe/reflux 17-24 10-85 167 

/;-TsOH (EtO)3CH 83 168 

7.  táblázat  

Oxocsoport  védése  etilénglikollal  képzett  dioxolánszármazék  formájában  

Reagens Reakció-
körülmények 

Reakcióidő 
(h) 

Hozam 
(%) 

Irodalom 

PPTS/aceton/víz reflux 100 169 

/;-TsOH/aceton 20  °C  12 170 

9  %  HCI/THF  25  °C  20 171 

80  %  AcOH  65  °C  5  min  85 172 

79  %  HCI04/CH2CI2  0-25  °C  1-3 87 173 

8.  táblázat  

Az  1,3-dioxolán  védőcsoport  eltávolítása  

2.4.5.  FRIEDEL-CRAFTS-ALKILEZÉS  

Friedel  és  Crafts  nevéhez  fűződik  benzol  alkilezésének  felfedezése  alkil-haloiddal  

A1C13  katalízise  mellett  (1877).  Az  eredményeik  azt  mutatták  hogy  a  reakció  sokkal  

komplikáltabb,  mint  ahogy  az  először  tűnt,  ugyanis  a  következő  termékelegyet  izolálták  

(23.  ábra).  
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Me  Me  Me  

Me 

23.  ábra  

Benzol  alkilezése  metil-kloriddal  AlClj  jelenlétében  

Röviddel  Friedel  és  Crafts  munkája  után,  Balsohn  felfedezte,  hogy  etilén  és  

benzol  reakciója  során  A1C13  jelenlétében  etilbenzol  képződik  [174],  A  későbbiekben  

megállapították,  hogy  más  alkének  is lehetnek  alkilező  ágensek.  

Azt  is  megfigyelték,  hogy  aromás  szénhidrogének  alkilezését  gyakran  kíséri  

polialkilezés  és  izomerizáció.  Két  típusú  izomerizáció  következhet  be  az  alkilezés  alatt:  

az  alkilezőszer  átrendeződése,  illetve  helyzeti  izomerizáció  az  aromás  gyűrűn.  Mindez  

nagyban  függ  az  aromás  rendszertől,  az  alkilezőszertől,  a  katalizátortól  és  a  

reakciókörülményektől.  Az  alkilezés  gyakran  komplikálódik  mellékreakciókkal,  úgy  mint  

telített  szénhidrogén  keletkezése,  dealkilezés,  és  diszproporcionálódás.  

Alkilezhető  szénhidrogének  a  benzol  és  homológjai,  policiklusos  aromás  

vegyületek  (naftalin,  antracén,  fenantrén,  stb.),  és  policiklusos  gyűrűrendszerek  (bifenil,  

difenilmetán). 

Az  alkilezésben  leggyakrabban  használt  katalizátor  az  A1C13,  de  sok  más  savas  

jellegű  katalizátor  is  alkalmazható.  Alkilezőszerként  az  alkil-haloidok  és  alkenek  mellett  

alkalmazhatóak  alkoholok,  éterek  és  észterek  is  [175-184],  

2.4.5.1.  Friedel-Crafts-alkilezésben  használatos  katalizátorok  

Friedel  és  Crafts  bemutatta,  hogy  az  A1C13  mellett  egyéb  alumínium-haloidok  

(AIBr3,  Alis),  illetve  más  fém-kloridok  (FeCl3,  ZnCl2)  is  hatékony  katalizátorok  alkilezési  

folyamatokban.  Újabb  munkák  igazolják,  hogy  benzol  izopropilezésénél  a  legaktívabb  

katalizátornak  az  A1I3 bizonyult,  bár  alkalmazása  során  mellékreakciók  előfordulhatnak  

[185], 

Széles  körben  használt  aktív  katalizátor  a  BF3,  melynek  nagy  előnye,  hogy  

regenerálható  és  újra  felhasználható,  viszont  komplexképzésre  is  hajlamos.  A  ZnCl2,  bár  
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kisebb  reaktivitásé,  mint  az  AlCL,  kevésbé  érzékeny  a  nedvességre,  mint  az  alumínium-

triklorid,  sőt  bizonyos esetekben  vizes közegben  is alkalmazható  [186],  

Sósavas  közegben  alkalmazható  alkilezö  katalizátorok  a  BÍCI3,  ZnBr2,  SnCl2  és  

SbCl2[187],  Nitroalkánok  (pl.  nitrometán)  és  AICI31:1  arányú komplexe  is széles  körben  

használt,  szelektív katalizátor  [188],  

Számos  kísérlet  bebizonyította,  hogy  az  Friedel-Crafts-katalizátorok  aktivitását  

befolyásolni  tudjuk  az  alkilezőszerekkel,  illetve  a  reakciókörülményekkel.  Benzol  

benzilezésében  (benzoil-kloriddal)  az  alkalmazott  fém-haloidok  között  a  következő  

reaktivitási  sor adódott:  A1X3 > GaX3 > ZrCl4  > NbCl5 > TaClj > M0CI5  [189],  

Aromás  vegyületek  alkilezési  reakcióiban  protonsav  katalizátorokat  is  

alkalmazhatunk,  amelyek  közül  legaktívabbnak  a HF,  illetve  a tömény H2S04  bizonyult,  

0-50  °C-on.  Magasabb  hőmérsékleten  a  foszforsav  is  hatékony  katalizátor  lehet.  Egyéb  

savak,  melyek  alkalmasak  alkilezési  folyamatokban  a  trifluormetán-szulfonsav,  

polifoszforsav, fluorfoszforsav, és p-toluolszulfonsav.  Ezeket  a  katalizátorokat  általában  

olyan alkilezési  reakciókban  használják,  melyeknél  alkilezőszerként  olefineket,  nem  pedig  

alkil-haloidot  alkalmaznak.  Utóbbi  esetben,  például  vízmentes  HC1 jelenlétében,  benzol  

alkilezése  terc-butil-kloriddal  csak  magasabb  hőmérsékleten  valósítható  meg  [190],  

Aromás  szénhidrogének  olefinnel  történő  alkilezésében  a  savas  tulajdonságú  

alumínium-  és  szilícium-oxidok,  természetes  vagy  szintetikus  aluminoszilikátok  is  

hatékonyak,  mint  szilárd  savak.  Legjobban  tanulmányozott  közülük  a  zeolitok  

viselkedése  [191,192],  Szilárd  savak  közül  használatosak  még agyagásványok  [193,194]  

és savas kationcserélö  gyanták,  többek  között  a Nafion-H is  [195-197],  

Újabban  írták  le  M(0S02CF3)3  általános  képletű  trifluormetánszulfonát  

származékok  alkalmazását  (M:  B,  AJ,  Ga  [198],  Sc-triflát  és  lantanida-triflátok  

[199,200]),  ¡11. szupersavak  is hatékonynak  bizonyultak  alkilezési folyamatokban  [201].  

2.4.5.2.  Friedel-Crafts-alkilezés  alkil-haloidokkal  

A  bevezető  részben  megemlítettük,  hogy  alkilezőszerként  használhatunk  alkil-

haloidokat,  olefineket,  alkoholokat,  étereket  és  észtereket.  Kísérleteinkben  a  Friedel-

Crafts-alkilezési  reakciókat  alkil-halogenidekkel  végeztük,  így  részletesebben  ezen  

alkilezőszerekre  szeretnék  kitérni.  
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Általában  fémhalogenid  (A1C13,  GaCh,  FeCl3,  BF3)  katalízis  mellet  alkalmazzák  

őket.  Ezen  katalizátorok  komplexet  képeznek  az  alkil-haloiddal,  mely  karbokation  

kialakulását  teszi  lehetővé  [184,  202-205],  Ebből  kifolyólag  a  primer  alkil-haloidok  a  

legkisebb  reaktivitású  alkilezőszerek,  ezért  erősebb  katalizátorra  (AICI3,  GaCb)  van  

szükség  a  folyamathoz.  Gyengébb  katalizátorokat  (FeCl3,  BF3,  AJCI3-RNO2)  

használhatunk,  ha  az  alkilező  ágens  tercier-,  allil-,  vagy  benzil-haloid.  Az  alkilcsóport  

rendüsége  mellett  a  halogénatom  milyensége  is  befolyásolja  az  alkil-haloid  alkilezési  

reakcióban  mutatott  reaktivitását,  és  a  követező  csökkenő  sorrend  állítható  fel:  F  >  Cl  >  

Br  >  I  [206,  207],  

Az  alkilcsoport  a  termékben  hasonló  struktúrát  mutat,  mint  a  kiindulási  

alkilezőszerben,  de  gyakran  lehetetlen  megjósolni  az  alkilcsoport  konfigurációját  a  

végtermékben.  Röviddel  a  Friedel-Crafts-alkilezés  felfedezése  után,  Gustavson  [208]  és  

Silva  [209]  leírta,  hogy  AICI3  jelenlétében,  propil-  vagy  izopropil-halogeniddel  alkilezett  

benzol  ugyanazt  a  végterméket,  izopropil-benzolt  produkált.  Később  Ipatieff  és  

munkatársai  azt  tapasztalták,  hogy  a  benzol  1-klórpropánnal  végzett  alkilezésének  

termékeloszlása  hőmérsékletfüggő  [210],  Mai  eredmények  szerint  a  hőmérséklet  nem  

befolyásolja  a  reakció  szelektivitását,  viszont  a  ¿»-xilol  alkilezése  nagyfokú  

hőmérsékletfüggő  regioszelektivitást  mutat  [211]  (24.  ábra).  

Me 

+  CH3CH2CH2CI  
AICI, 

2 h 

Me 

•17 °C 
50  °C  

73  %  
53  %  

27  %  
31  %  

1 9 % 
68  %  

24.  ábra  

A p-xilol  propilezése  különböző  hőmérsékleten  
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Alkil-haloidokkal  történő  alkilezésben  előfordul  di-  és  polialkilezés  is,  mivel  az  

alkilbenzolok,  az  aktiváló  csoport  beépülése  eredményeként,  reaktívabbak,  mint  a  

kiindulási  aromás  vegyület.  A  toluol  például  benzilezési  reakcióban  ötször  reaktívabb,  

mint  a  benzol  [212,213]  Megfelelő  oldószer  és  reakciókörülmények  megválasztása  több  

esetben  is megengedi  monoalkilezett  termék  előállítását,  magas  hozam  mellett  

Az  alkilezés  mechanizmusa  a  következő:  kezdeti  lépés  az  aktív  alkilező  ágens  

(25.  ábra,  a)  kialakulása,  mely  azután  reagál  az  aromás  gyűrűvel.  A  katalizatortól,  az  

oldószertől,  és  az  alkil-halogenidtől  függ,  hogy  vajon  polarizált  donor-akceptor  

komplex,  vagy  karbokation  alakul  ki.  

+ 
RHIg  +  MHIgn  -  R  Hlg  MHIgn  -  R+(MHIgn + 1)  

a 

25.  ábra  

Elektrofil  reagens  kialakulása  

Az  alkilezés  során  a  25.  ábrán  bemutatott  módon  kialakuló  elektrofil  szabályos  

aromás  elektrofil  szubsztitúciót  hajt  végre,  és  a  b  a-komplexen  keresztül  kapjuk  a  

végterméket  (26.  ábra).  

b 

26.  ábra  

Aromás  elektrofil  szubsztitúció  

A  Friedel-Crafts-alkilezések  sztereokémiailag  különböző  eredménnyel  járhatnak.  

A  legtöbb  átalakulásnál  racemizáció  fordult  elő,  néhány  esetben  inverziót  vagy  retenciót  

figyeltek  meg.  Például  a  (-)-l,2-difenilpropán  kialakulása,  Tt-hidas  karbokationon  

keresztül,  50-100 %-ban  retenció  eredménye  [214]  (27.  ábra).  



27.  ábra.  

A  Friedel-Crafts-alkilezés  sztereokémiája  

Ismert,  hogy  alkilezés  során  előfordulhat  az  alkilezőszer  izomerizációja  Az  

alkilezőszerek  átrendeződésének  valószínűsége  primer  <  szekunder  <  tercier  sorban  

növekszik.  Az  alkil-halogenidek  általában  tercier  alkil-haloiddá  alakulnak  nem  

izomerizáló  körülmények  ( A I C I 3 - R N O 2 )  között  [215]  lzomerizációs  körülmények  

(AICI3)  különböző  termékelegyet  adnak.  Ilyenkor  szelektív  izopropilezés  és  /e/x-alkilezés  

végrehajtható  izopropil-,  illetve  /erc-alkil-haloiddal  (28.  ábra).  

CH3 

1 
+  C H 3 —  C H - C H - C H 3  

I 
Cl 

CH3 

I 
CH 3 

C H 3 — C - C H 2 - C H 3  +  C H 3 — C H - C H - C H 3  
I  I  

Ph  Ph  

AlCl 3 -MeN0 2 ,25  °C,  25  h  100%  0 %  
AICh,  0-5  °C,  25  h  43  %  57  %  
AICI3,  0 - 5  ° C ,  4  h  1 8 %  8 2 %  

28.  ábra  

Izomerizáció  alkilezés  során  

Az  izomerizáció  történhet  az  alkilezés  a-komplexében,  a  deprotonálódást  

megelőzően,  vagy  a  termék  alkilbenzol  is  átrendeződhet  Erősen  savas  tulajdonságú  

katalizátor,  magas  hőmérséklet  és  hosszabb  reakcióidő  kedvez  az  izomerizációnak  Ha  

toluolt  /erc-butilezünk,  akkor  az  izomerek  széles  skálája  képződik  [216-218]  Nem  

izomerizáló  körülmények  között  (kinetikai  kontroll)  a  reakció  szelektív  /;-/e/r-butil-

toluolra  (95 %)  [216].  Ugyanakkor  a meta-izomer  kialakulása  volt  megfigyelhető  (67  %)  

izomerizáló  körülmények  között,  mely  termodinamikai  kontroll  eredménye  [217]  

Sztérikus  okok  miatt  kevés  vagy  egyáltalán  nincs  orto-izomer.  
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2.5.  KÉMIAI  ÁTALAKULÁSOK  MIKROHULLÁMÚ  
AKTIVÁLÁSSAL 

Napjainkban  a  mikrohullámú  sugárzás  energiájának  hasznosítása  nemcsak  a  

háztartásokban,  hanem  a kémiai  kutatás  különböző  területein  is  népszerű.  

A  kémiai  reakciók  lejátszódásához  általában  energiabefektetésre,  pontosabban  

megfelelő  aktiválási  energiára  van  szükség.  A  leggyakrabban  alkalmazott,  hagyományos  

hőközlési  módszerek  (víz-,  olaj-  vagy  homokfürdő,  elektromos  melegítők)  konduktív  

höközlésen  alapulnak.  Ezzel  szemben  a  mikrohullámú  sugárzás  nem  konduktív  hőközlést  

jelent.  A  mikrohullámmal  történő  aktiválásra  az  ad  lehetőséget,  hogy  egyes  anyagok  

képesek  az  elektromágneses  sugárzást  hőenergiává  alakítani.  Mindez  az  ányag  

dielektromos  tulajdonságain  alapul,  s ezért  dielektromos  fűtésnek  is  nevezzük.  

A  mikrohullámú  aktiválást  szerves  kémiai  szintézisekben  először  1969-ben  

alkalmazták,  metakrilsav  és  butil-akrilát  vizes  polimerizációja  során  [219],  Széles  körű  

szintetikus  alkalmazásukat  1986-tól  számítjuk,  Gedye  és  munkatársai  [220],  illetve  

Giguere  és  munkatársai  [221]  tanulmányoztak  több  mikrohullám  jelenlétében  

végrehajtott  reakciót.  Az  utóbbi  években  több  összefoglaló  közlemény  is  napvilágot  

látott  [222-226],  

A  kémiai  alkalmazások  során  az  esetek  többségében  általában  háztartási  

mikrohullámú  készüléket  alkalmaznak.  Ezek  2,54  GHz  frekvencián  működnek,  és  a  

teljesítmény  szabályázását  ki-bekapcsolással  oldják  meg,  ami  természetesen  előnytelen  

megoldás.  Az  utóbbi  évtizedben  már  speciális,  kémiai  szintézisek  céljára  kidolgozott  

berendezések,  ill.  különböző  célokra  tervezett  (pl.  nyomástartó)  reakcióedények  is  

forgalomban  vannak  [227]  

2.5.1.  A  MIKROHULLÁMÚ  SUGÁRZÁS  KÖLCSÖNHATÁSA  AZ  ANYAGGAL  

Az  elektromágneses  spektrum  mikrohullámú  tartománya  az  infravörös  és  a  

rádiófrekvenciás sugárzás  között  található  (1  cm-től  1 m-ig változhat  a  hullámhossza)  
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A  mikrohullámú  aktiválás  azon  alapszik,  hogy  az  elektromos  tér  erőt  fejt  ki  a  

töltött  részecskékre.  Ha  ezen  részecskék  szabadon  mozognak,  akkor  áram  indukálódik,  

ha  viszont  helyhez  kötöttek,  akkor  dielektromos  polarizáció  lép  fel.  A  mikrohullámú  

melegítés  forrásai:  a  hővezetés  és  a  dielektromos  polarizáció,  mindezt  sokan,  és  

részletesen tanulmányozták  (Debye, Dániel,  Colé, Hill  stb.)  [226],  

Az  elektromos  tér  polarizálja  az  anyagban  lévő  töltéseket,  melyek  ebben  az  

elektromos  térben  nem  képesek  visszarendeződni.  A teljes  polarizáció  ( a t )  négy  tagból  

áll:  a e  -  elektronpolarizáció,  ota  -  az  atompolarizáció,  a j  -  dipoláris  polarizáció  és  a;  -

határfelületi  polarizáció.  A  négy  tag  közül  az  ota és a j  esetén  az  átmenetek  sebessége  

összemérhető  a mikrohullámú  frekvenciákkal, ezért  itt várhatjuk  a  mikrohullámú  hőhatás  

fellépését. 

A  mikrohullámú  tartományban  a  sugárzás  frekvenciája  megegyezik  a  dipólusok  

forgási  átmeneteihez  szükséges  idővel.  A  molekulák  viszont  rotációjukkal  nem  képesek  

pontosan  követni  az  elektromágneses  tér  változását,  egy  kicsit  mindig  elmaradnak.  

Ennek  eredményeképpen  a  molekula  abszorbeálja  az  elektromágneses  sugárzást  és  

felmelegszik.  Az  oldószerek  dielekromos  tulajdonságait  leíró  két  fontos  paraméter  az  e'  

dielektromos állandó  és az e" dielektromos  veszteség.  Ezen  két  paraméter  hányadosaként  

definiált  veszteségi  tangens  (tg  5  =  e'Ve' )  megadja  az  anyagok  azon  képességét,  hogy  

mennyire képesek  az elektromágneses  sugárzást  hőenergiává  alakítani.  

2.5.2.  A MIKROHULLÁMÚ  SUGÁRZÁS KÉMIAI  ALKALMAZÁSA  

Az  energiaközlés  e  típusa  sok  előnnyel  rendelkezik  a  hagyományos,  konduktív  

úton történő  melegítéssel  szemben.  

•  A  gyors  és  a  rendszer  egészében  történő  felmelegedés  miatt  elkerülhető  a  nagyon  

magas  hőmérséklet,  illetve  a  hosszú  reakcióidő.  A  mellékreakciók  elmaradása  miatt  

magasabb  hozamot  és tisztább terméket  kapunk.  

•  A  reakciósebesség  jelentősen  növelhető,  a  reakcióidő  általában  két  nagyságrenddel  

csökkenthető. 

•  A készülék  teljesítménye, illetve a reakcióidő pontosan és könnyen  szabályozható.  

A  mikrohullámú  aktiválással  kivitelezett  reakciókat  aszerint  osztályozhatjuk,  hogy  

oldószerben végzik-e a reakciót  vagy  anélkül.  
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2.5.2.1.  Oldószerben  végzett  reakciók  

Az  oldószerben  végzett  reakciók  során  a  mikrohullámú  besugárzás  hatására  

általában  az  oldószer  molekulái  melegszenek  fel  és  adják tovább  az  energiát  a  reagens  

molekuláknak. A  kis  molekulatömegű  és  nagy  dipólmomentummal  rendelkező  

oldószerek  képesek  jól  abszorbeálni  a  mikrohullámú  sugárzást.  A  szintetikus  célokra  

leggyakrabban  alkalmazott  oldószerek  a  víz,  metanol  és  etanol.  Az  apoláris  oldószerek  

nem  abszorbeálják  a  mikrohullámú  sugárzást,  de  kis  mennyiségű  víz  vagy  alkohol  

hozzáadásával  megoldható  a  probléma  (pl.  etanol-toluol  elegy  alkalmazása).  Az  

oldószerben  oldott  sók,  illetve  egyéb  ionok  jelenléte  esetén  egy  további  tényező,  a  

vezetési  veszteség  is hozzájárul a melegedéshez  [228],  

2.5.2.2.  Reakciók  oldószer  nélkül  

Elsősorban  folyadékfázisú  és  folyadék-szilárd  határfelületen  végrehajtott  

reakciók  esetében  végzik a mikrohullámú  aktiválást  oldószer  nélkül.  

Ha  a  reaktánsok  egymással  nem  elegyedő  anyagok,  akkor  a  reakció  a  

fázishatáron  játszódik  le.  Ilyen  esetekben  fázistranszfer-katalizátorokat  alkalmaznak,  

mikrohullámú  aktiválás esetén általában  kvaterner  ammóniumsókat.  

Gyakran  használt  módszer,  hogy  egy  szilárd  anyagot  (hordozó)  impregnálnak  a  

reaktánsokkal.  Ezt  a  hordozót  sugározzák  be  a  mikrohullámmal,  majd  a  termékeket  a  

reakció  után  megfelelő  oldószerrel  leoldják  a  hordozóról.  Hordozóként  általában  

alumínium-oxidot  és szilícium-dioxidot  (mikrohullám-inaktív  anyagok)  használnak.  



3. KÍSÉRLETI  RÉSZ  

e  f  

3.1. FELHASZNALT  KATALIZA7  OROK  

3.1.1.  H4[SiMo12O40]  

Előállítás 

A heteropolisav  előállítása  irodalmi  leírás  [229]  alapján történt.  Feloldottunk  24,5  

g  tiszta,  porított  MoOj-ot  annyi  20  %-os  nátrium-hidroxidban,  hogy  az  oldat  kémhatása  

lúgos  legyen.  Óvatosan  5  N  sósavval  semlegesítettük,  majd  hozzáadtunk  még  75  ml  

sósavat.  Az  oldat  térfogatát  vízzel  250  ml-re  egészítettük  ki.  Ezután  feloldottunk  3,2  g  

Na2Si03  • 5H20-t  50  ml  vízben,  és  hozzáadtuk  a  savas  molibdát  oldatot,  és  állni  hagytuk  

15  percig.  Az  oldatot  50  ml-es  részletekben  extraháltuk:  részletenként  adagoltunk  hozzá  

15  ml tömény  sósavat  és  extraháltuk  35  ml  tiszta  dietil-éterrel.  Az  elváló  két  fázis közül  a  

legalsó  felelt  meg  a  sziliko-molibdénsav-éter  komplexnek.  Ha  az  egyesített  extraktum  

színe  zölddé  válik,  néhány  csepp  brómos  vizet  hozzáadva  az  oldat  újra  sárga  színű  lesz.  

Ezután  vákuumbepárlást  alkalmaztunk  (a  vízfürdő hőmérséklete  ne  haladja  meg  a  35  °C-

ot).  A  sárga  oldatot  vákuum-ekszikátorban,  kálium-hidroxid  felett  tartottuk.  Körülbelül  

12-18  órán  keresztül  hagytuk  így,  majd  a  kálium-hidroxidot  tömény  kénsavra  cseréltük.  

A  szárítás  során  fokozatosan  válnak  ki  a  kristályok,  melyeket  műanyag  spatulával  

gyűjtöttünk  össze  

Hordozón  inmobilizált  heteropolisavak  készítése  

A  hordozós  sziliko-molibdénsavat  és  foszfo-volfrámsavat  impregnálással  

készítettük  [230]  Hordozóként  Kieselgel  típusú  szilikagélt  (Aldrich,  Typ  62,  60-200  

mesh)  használtunk.  A  heteropolisav  0,01  mmol-os  vizes  oldatával  impregnáltuk  a  
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hordozót  (amely  kész  állapotban  15  %-os  mennyiségben  tartalmazza  a  sziliko-

molibdénsavat  vagy  a  foszfo-volfrámsavat),  és  az  oldószert  vákuumban  eltávolítottuk,  

kb. 60-70  °C-on.  Ezt  követően  kalcinálást  végeztünk  három órán  keresztül  170 °C-on. 

3.1.2. EGYÉB  HETEROPOLISAVAK  

-  H3[PWi204o]:  analitikai  tisztaságú  Serva  termék.  

-  H3[PMOí204O]:  analitikai tisztaságú  Aldrich  termék.  

- H4[SiWi204o]:  analitikai tisztaságú  Riedel-deHaén  termék  volt.  

3.1.3. HETEROPOLISAVAK  CS-SÓI  

Előállítás 

A  foszfo-volfrámsav  (Cs2,5Ho,sPWi204o)  és  a  foszfo-molibdénsav  

(CS2.5HO,5PMO1204O)  Cs-sójának  előállítása  irodalmi  leírás  alapján  történt  [231],  Ennek  

során  CSNO3 (Aldrich)  és  a  szabad  PW,  illetve  PMo  vizes  oldatát  reagáltattuk  állandó  

keverés  mellett,  24  órán  át,  szobahőmérsékleten.  A  kivált  csapadékot  centrifugálással  

különítettük  el, és mostuk  desztillált  vízzel.  

Hordozóra  vitt  Cs-sók  előállítása  

Hordozóként  Davisil  szilikagélt  (Aldrich,  grade  363,  mesh  35-60)  illetve  MCM-

41-et  (előállítása  irodalmi  leírás  szerint  [232])  használtunk.  Először  5  g  CsN03  vizes  

oldatát  vittük  fel a hordozóra  (szárítás  120 °C-on,  12 órán  át,  majd  kalcinálás  500  °C-on,  

2  h).  Ezután  történt  meg  az  1,6  g  szabad  foszfo-volfrámsav  hordozóra  vitele,  majd  

szárítás (100  °C, 2 h) és kalcinálás következett  (120 °C,  12 h). 

3.1.4. ENVIROCAT  KATALIZÁTOROK  

Az. Envirocat  reagensek  inert hordozóra  felvitt Lewis- és  Brönsted-savak  (gyártó  

cég:  Contract  Catalyst,  England).  A  következő  három  katalizátort  használtuk  

kísérleteinkben: EPZG (FeCl3),  EPZ10 (ZnCl2),  EPIC (polifoszforsav). 
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3.2. A FELHASZNÁLT ANYAGOK ÉS SZINTÉZISÜK 

3.2.1.  A  DIOLOK  DEH1DRATÁLÁSA  

•  A  2,3-butándiol  és  a  2,3-dimetil-2,3-butándiol  (pinakol)  99  %-os  tisztaságú  Fluka  

termékek  voltak.  A  keverék  2,3-butándiol  izomerjeinek,  a  mező-  és  a  racém  

vegyületek  elválasztása  az  acetonnal  képzett  gyűrűs  származékok  (cisz-  és  transz-

2,2,4,5-tetrametil-l,3-dioxolán)  desztillációjával  történt  (90-es  tányérszámú  Fischer  

kolonna).  Az  elkülönített  cisz-  és  /ram^-dioxolánok  visszaalakításával  megkaptuk  a  

mező-  és  a  rac-2,3-butándiolt.  A  rac-hidrobenzoin  99  %-os  tisztaságú  Aldrich  termék  

volt. 

•  A  2,4-pentándiol  és  a  3-metil-2,4-pentándiol  Aldrich,  a  2,2-dimetil-l,3-propándiol  

Hüls termék  volt  (tisztaság:  99  %).  

•  A  2,5-hexándiol,  a  2,5-dimetil-2,5-hexándiol  és  az  1,4-butándiol  99  %-os  tisztaságú  

Fluka  termékek  voltak.  A  mező-  és  a  rac-2,5-hexándiol  izomerek  elválasztása  -

formaldehiddel  képzett  4,7-dimetil-l,3-dioxepán  formában  -  rektifikációval  történt.  

Az  így  nyert  cisz-  és  transz-dioxepánok  visszaalakításával  megkaptuk  a  97  %-os  

tisztaságú  mező-  és  racém  izomereket.  

•  Az  1,5-pentándiol  és  aíl,6-hexándiol  99  %  -os tisztaságú  Fluka  termék  volt  

3.2.2.  OXIRÁN  GYÜRŰNYITÁS  

Az  ebben  a  vizsgálatsorozatban  felhasznált  2-fenil-3-metiloxiránt  irodalmi  

módszer  szerint,  l-bróm-l-fenil-2-propanol  KOH  hatására  történő  gyürűzárásával  

készítettük  [233],  majd  a  nyert  izomer  elegyet  90-es  tányérszámú  kolonnán  választottuk  

szét  (izomer  tisztaság:  96  %).  
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3.2.3. A  PRINS-REAKCIÓ  

A paraformaldehid  95 %-os,  a  sztirol,  a  hexadekán  és  az  a-metilsztirol  99  %-os  

tisztaságú  Aldrich  termék  volt.  A  paraldehid  BDH-termék,  a  reakciókban  használt  

oldószerek  (toluol,  1,4-dioxán)  analitikai  tisztaságú  Fluka termékek  voltak.  

3.2.4. OXIGÉNTARTALMÚ  FUNKCIÓS CSOPORTOK  VÉDÉSE  

3.2.4.1. Hidroxilcsoportok  védése  

•  Az alkoholok  analitikai tisztaságú  REANAL termékek voltak.  Kivételek  az  1 -dekanol, 

(Fluka),  illetve az  1- és 2-oktanol,  ciklopentanol  és  1-fenil-l-etanol (Aldrich). 

•  A  3,4-dihidro-2//-pirán,  illetve  az  oldószerként  használt  diklórmetán  Fluka,  illetve  

Interkémia termékek  voltak.  

3.2.4.2.  A karbonilcsoport  védése  

Valamennyi  karbonilvegyület,  illetve  az  1,2-etándiol  analitikai  tisztaságú  

kereskedelmi  termék  volt  (Aldrich,  Fluka),  amelyeket  néhány  esetben  átkristályosítással  

vagy desztillációval  tisztítottunk.  

3.2.5.  FRIEDEL-CRAFTS-REAKCIÓK  

Valamennyi  felhasznált  anyag  legalább  99  %-os  tisztaságú  kereskedelmi  termék  

volt  (Aldrich,  Fluka).  
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3.3. KÍSÉRLETI  ELJÁRÁSOK  

3.3.1.  A  DIOLOK  DEHIDRATÁLASA  

3.3.1.1.  Homogén  fázisú  reakciók  

Az oldószermentes  dióiban  (2 g)  feloldottunk  50  mg  heteropolisavat  és  az  oldatot  

150-180  °C-on  tartottuk,  miközben  a  termékek  folyamatosan  kidesztilláltak  a  

reakcióelegyből.  A  kondenzált  terméket  só-jég  keverékkel  hűtött  edénybe  fogtuk  fel  A  

2,2-dimetil-l,3-propándiol  átalakítását  különböző  koncentrációjú  kénsav  katalízise  

mellett  végeztük  el,  160-170  °C -on,  vízszeparátor jelenlétében  (2,5  g  diol,  25  ml  35  vagy  

50  %-os  kénsav).  Az  izomer  hidrobenzoinok  esetében  a  termikus  reakciót  155  °C-on  

hajtottuk  végre  (1  mmol  diol,  0,005-0,01  mmol  heteropolisav).  

3.3.1.2.  Heterogén  fázisú  reakciók  

Az  átalakulásokat  folyamatos,  átáramlásos  reaktorban  hajtottuk  végre,  1  g  

hordozós  katalizátoron,  vivőgáz  (argon)  alkalmazása  mellett.  A  diolt  1,2  crnVh  

sebességgel  adagoltuk,  a  katalizátorágy  hőmérséklete  200  °C  volt.  A  

heteropolisavmentes  hordozó  esetén  sem  a  dehidratáció,  sem  más  reakciók  termékeit  

nem tudtuk  kimutatni.  

3.3.1.3.  Mikrohullámban  végzett  reakció  

Samsung  Mól48  háztartási  mikrohullámú  készülékben,  400  W-on,  2  perc  

reakcióidő  mellett  reagáltattunk  1  mmol  hidrobenzoint  0,005-0,01  mmol  

heteropolisawal. 
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3.3.2. OXIRÁN  GYÜRŰNYITÁS  

1  mmol  2-fenil-3-metiloxirán  1  ml  benzollal  készült  oldatát  reagáltattuk  0,005  

mmol  heteropolisav  katalizátor jelenlétében. 

3.3.3. A  PRINS-REAKCIÓ  

3.3.3.1. Termikus  reakció  

5 mmol  sztirolt  reagáltattunk  10 mmol aldehiddel,  0,05  mmol katalizátor  és 0,732 

ml  hexadekán  (belső  standard)  jelenlétében  74  °C-on,  oldószerként  10  ml  toluolt  vagy  

1,4-dioxánt  használva.  

3.3.3.2. Mikrohullámban  végzett  reakció  

A  kísérleteket  Samsung  M6148  típusú  készülékben  végeztük  az  előbbi  arányok  

mellett,  oldószer  nélkül, 400 W-on,  2x2,  illetve 2x1 percig történő  besugárzással.  

3.3.4. OXIGÉNTARTALMÚ  FUNKCIÓS CSOPORTOK  VÉDÉSE  

3.3.4.1.  Hidroxilcsoportok  védése  

Védőcsoport  kiépítése  

A  hidroxilcsoport  védését  tetrahidropiranil-éter  formában,  heteropolisavak  

jelenlétében  homogén  reakció  körülmények  közöt  végeztük  el.  Oldószerként  30  ml  

diklór-metánt  alkalmaztunk,  20  mmol  alkoholt  reagáltatva  30  mmol  3,4-dihidro-2//-

piránnal.  A  katalizátor  mennyisége  0,02  mmol  volt.  A  reakció  végrehajtása  

szobahőmérsékleten,  állandó keverés mellett  történt.  

Védőcsoport  eltávolítása  

A THP-éter  származék  (10  mmol)  10 ml metanolos oldatában  feloldottunk  2xl0'5  

mol  heteropolisavat.  A reakciót  folyamatos  kevertetéssel,  szobahőmérsékleten  hajtottuk  

végre. 
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3.3.4.2. Karbonilcsoport  védése  

Termikus  reakció  

Az átalakuláshoz  10 mmol  oxovegyületet,  11 mmol  1,2-etándiolt  és  oldószerként  

25  ml  benzolt  használtunk.  A katalizátor  mennyisége  az  oxovegyület  mennyiségének  10  

%-a volt.  

Mikrohullámban  végzett  reakció  

A kísérletekhez  Samsung M6148 típusú  készüléket  használtunk.  A reakció  előtt  a  

katalizátorokat  5x1  percig  történő  mikrohullámú  besugárzással  aktiváltuk.  A  reakciókat  

400  W-on,  2  percig  végeztük  (2,5  mmol  oxovegyület,  30  mmol  1,2-etándiol,  0,1  g  

katalizátor).  A  katalizátorokat  újrafelhasználás  előtt  a  következő  módon  kezeltük:  a  

reakcióelegy  szűrtük,  a katalizátort  petroléter-éter  eleggyel  mostuk,  szobahőmérsékleten  

szárítottuk,  mostuk  10 ml etanollal  és ismét  szárítottuk.  

3.3.5.  FRIEDEL-CRAFTS-REAKCIÓK  

3.3.5.1.  Acilezés  

A reakcióban  50 mmol anizolt  acileztünk  2,5  mmol  ecetsav-anhidriddel  90 °C-on, 

3 órán keresztül.  A katalizátor  mennyisége 32-134  mg volt. 

3.3.5.2.  Benzilezés  

Benzol  (50  mmol)  és  2,5  mmol  benzil-alkohol  reakcióját  65  mg  katalizátor  

jelenlétében  hajtottuk végre (130 °C,  2 h). 

3.3.5.3.  Adamantilezés  

A  reakcióban  2  ml  aromás  vegyületet  reagáltattunk  100  mg  1-bróm-

adamantánnal,  100  mg  katalizátor  jelenlétében,  az  aromás  vegyület  forráspontján  

(reakcióidő = 2 h). 



3.4. ANALÍZIS 

Az  alábbiakban  a  reakcióelegyek  feldolgozási  módját  ismertetjük,  ill.  megadjuk  a  

termékösszetétel  meghatározásához  használt  gázkromatográfiás  analízisek  körülményeit.  

A  termékek  azonosítását  összehasonlító  anyagok  felhasználásával,  illetve  GC-MS  

módszerrel  végeztük  (HP-5890  gázkromatográf,  50  m  HP-1  kolonna,  HP-5970  

tömegszelektív  detektor).  

3.4.1.  A  DIOLOK  DEHIDRATÁLÁSA  ÉS  OXIRÁN  GYŰRŰNYITÁS  

A  reakciók  során  nyert  termékelegyet  közvetlenül  gázkromatográfiás  analízisnek  

vetettük  alá  (Chrom  5  gázkromatográf,  4  m  hosszú  Carbowax  20M  kolonna,  

lángionizációs  detektor).  

3.4.2.  A  PRINS-REAKCIÓ  

A  heteropolisavak  jelenlétében  végzett  reakciók  lejátszódása  után  a  terméket  

diklórmetánban  feloldva  mostuk  vízzel  és  NaHC03-al,  végül  MgS04-on  szárítottuk  Ha  

katalizátorként  Cs-sót  használtunk,  abban  az  esetben  a  termék  feldolgozása  egyszerű  

szűréssel  megoldható  volt.  A  mikrohullámú  aktiválás  során  nyert  terméket  

diklórmetánnal  oldottuk  le  a  szilárd  hordozóról.  A  gázkromatográfiás  analízis  

körülményei  Carlo  Erba  GC,  1,2  m  SE-52  kolonna,  hővezetőképességi  detektor,  vagy  

Chrom  5 GC,  2,4  m OV-17  kolonna.  

3.4.3.  OXIGÉNTARTALMÚ  FUNKCIÓS  CSOPORTOK  VÉDÉSE  

A  hidroxilcsoport  védési  reakcióban  a  reakcióelegyből  meghatározott  időnként  

vett  mintákat  kb.  1 cm  hosszú  bázikus  A1203  kolonnára  vittük,  majd  az oldószert  vákuum  

gyorsbepárlóval  eltávolítottuk,  majd  analizáltuk  (Carlo  Erba  GC,  SE-52,  

hővezetőképességi  detektor).  
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A  mintákat  a  karbonilcsoport  védése  esetén  is  rövid  oszlopon  engedtük  át  

(Kieselgel,  ill.  bázikus  AJ2O3),  majd  az  oldószer  feleslegét  vákuum  gyorsbepárlóval  

távolítottuk  el. GC analízis:  Carlo Erba GC,  SE-52,  hővezetőképességi  detektor.  

3.4.4.  FRJEDEL-CRAFTS-REAKCIÓK  

A  mintákat  az  acetilezés  esetében  desztillált  vízzel  mostuk  (GC  analízis:  Chrom  

5,  SE52).  Az  adamantilezés  során  bázikus  AI2O3 oszlopon  történő  szűrést  alkalmaztunk  

(az  eluens  éter volt).  Az analízist  ez esetben  HP-5890-es  készülék  segítségével  végeztük  

el, 30 m DB 5 kolonna  alkalmazásával.  
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4. EREDMÉNYEK  ÉS  ÉRTÉKELÉS  

4.1.  DIOLOK  DEHIDRATÁLÁSA  

4.1.1.  1,2-DlOLOK  ÁTALAKULÁSAI  [Sl,  S2]1  

Az  1,2-diolok  közül  a  2,3-butándiol  (izomerelegy,  mező  és  racém  vegyület)  és  a  

2,3-dimetil-2,3-butándiol  (pinakol)  átalakulását  vizsgáltuk  mind  sziliko-molibdénsav,  

mind  foszfo-volfrámsav jelenlétében,  homogén  körülmények  között.  Heterogén  fázisú  

reakciót  a  2,3-butándiol  esetében  hajtottunk  végre.  A  racém  és  a  mező-2,3-butándiol  

esetén  a  sztereokémiái  különbségek  hatását  is  tanulmányoztuk.  A  pinakol  

dehidratációját  elvégeztük  mind  a  négy  heteropolisav  jelenlétében.  Vizsgáltuk  tovább  a  

hidrobenzoin  átalakítását  is  termikus  körülmények  és  mikrohullámmal  történő  

aktiválással.  Az  eredményeket  az  9.-13.  táblázatokban  foglaltuk  össze  (a  megadott  

számértékek  szelektivitásokat  jelentenek).  

A  9.  táblázat  eredményei  alapján  láthatjuk,  hogy  a  2,3-butándiol  átalakulása  

mind  homogén,  mind  heterogén  reakciókörülmények  között  lényegében  teljesnek  

tekinthető.  Jelentős  különbséget  találhatunk  a  reakciók  szelektivitásában  A  sziliko-

molibdénsav  esetében  homogén  körülmények  között  a  megfelelő  dioxolan,  míg  a  

heterogén  reakcióban  az  azonos  szénatomszámú  oxovegyület,  a  2-butanon  képződik  

nagy  szelektivitással.  A  savasabb  tulajdonságú  foszfo-volfrámsav  jelenlétében  

heterogén  körülmények  között  nagyobb  szelektivitással  képződik  a  2-butanon  A  

homogén  reakcióban  -  szemben  a  sziliko-molibdénsavval  -  közel  azonos  mennyiségben  

találjuk  az  oxovegyületet  és  a megfelelő  dioxolánt.  

A  10.  táblázat  adatai  szerint  a  rac-2,3-butándiol  reakciója  során,  viszonylag  

magas  konverzió  mellett,  a  képződő  termékelegyben  a  2-butanon  (illetve  a  belőle  

'  Az  S-el jelzett  irodalmak  a  saját munkákra  történő  hivatkozásokat  jelzik.  
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képződő  2-etiI-2,4,5-trimetil-l,3-dioxolán)  tekinthető  foterméknek.  A  /wezovegyület  

esetén  szintén  a  keton  és  a  megfelelő  dioxolán  a  fötermék,  de  lehetőség  van  2-metil-

propanal  (és a belőle kialakuló 2-izopropil-4,5-dimetil-l,3-dioxolán)  képződésére  is.  

Termékek SiMo PW 

Homogén Heterogén Homogén Heterogén 

butadién 0,5 1 0,5 0,5 

2-metiIpropanal 0,5 4 0,5 14 

2-butanon 19 76 45 85 

3-butén-2-ol 6 

dioxolánok 72 6 53 

ismeretlen 8 7 1 0,5 

Konverzió 100 95 100 100 

9.  táblázat  

A  2,3-Butándiol  (izomerelegy)  átalakulása  sziliko-molibdénsav  és  foszfo-
volfrámsav  jelenlétében  

Termékek mez0-2,3-Butándiol rac-2,3-Butándiol 

1,3-butadién 0,5 0,1 

2-Me-propanal 0,2 

2-butanon 9 30 

2,4,5-triMe-l,3-
dioxolán 

3 10 

2-Et-2,4,5-triMe-l,3-
dioxolán 

70 50 

2-iPr-4,5-diMe-l,3-
dioxolán 

10,5 2 

ismeretlen 6,8 7,9 

Konverzió 70 65 

10.  táblázat  

Sztereoizomer  2,3-butándiolok  átalakulása  sziliko-molibdénsav  jelenlétében,  
homogén  rendszerben  
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A l i .  táblázatból  látható,  hogy  a foszfo-volfrámsavval végzett  reakcióban  a  rac-

2,3-butándiolból  közel  100  %-os  szelektivitással  kapjuk  a  2-butanont  (illetve  a  

megfelelő  dioxolánt),  a  mezo-vegyület  esetében  -  szemben  a  sziliko-molibdénsav  

jelenlétében  végrehajtott  reakció  eredményével  (10.  táblázat)  -  lényegesen  megnőtt  az  

aldehid  (és  a  belőle  képződő  dioxolán)  mennyisége.  Ebben  az  esetben  a  kiindulási  

diolok teljes mértékben  átalakultak.  

Termékek mezo-2,3-ButándioI nzc-2,3-Butándiol 

1,3-butadién 1 

2-Me-propanal 1 

2-butanon 53 32 

2-Et-2,4,5-triMe-l,3-
dioxolán 

3 63 

2-iPr-4,5-diMe-l,3-
dioxolán 

39 J 

ismeretlen 3 2 

Konverzió 100 100 

11.  táblázat  

Sztereoizomer  2,3-butándiolok  átalakulása  foszfo-volfrámsav  jelenlétében,  homogén  
rendszerben 

Termékek SiMo PMo SiW PVV 

2,3-dimetil-l-butén 17 10 

2,3-dimetil-l,3-butadién 15 20 29 22 

aceton 15 27 

3,3-dimetil-2-butanon 44 43 71 78 

ismeretlen 9 

Konverzió 90 100 100 100 

12.  táblázat  

A 2,3-dimetil-2,3-butándiol  átalakulása  a négy  heteropolisav  jelenlétében,  
homogén  rendszerben  
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A  12.  táblázatban  a  pinakol  dehidratációjának  eredményeit  foglaltuk  össze.  Az  

adatokból  kiderül,  hogy  mind  a  négy  heteropolisav  esetében  az  azonos  szénatomszámú  

oxovegyület  a  főtermék,  mely  a  saverösség  növekedésével  nagyobb  szelektivitással  

képződik. 

A  bemutatott  eredmények  (9.-12.  táblázat)  alapján  láthatjuk,  hogy  fő  reakcióként  

homogén  és  heterogén  körülmények  között  is a közismert  pinakolátrendeződés  játszódik  

le,  amelynek  során  vízvesztés  és  átrendeződés  mellett  azonos  szénatomszámú  

oxovegyületek  képződnek.  Lehetőség  van  ugyanakkor  -  kisebb  mértékben  -  telítetlen  

alkoholok  és  diének  képződésére  is.  

A  termékek  képződését  a  29.  ábrán  megadott  reakcióséma  alapján  

értelmezhetjük. 

R  R  
l  l  

R' —C—C—R' 
I  I  

OH  OH  

j , 

R  R  
I  I  

R' —C—C—R' 
I  I  

+ OH2OH 

-H2O - H , O N 

R  R  R  R  
I  I  I I  

R' — C— C— R  +  R' —C—C—R'  <  R' —C—C—R' 
I  II  I  II  -H+  

i * 
DIOL 

+ 
R'  O  R  O  OH  

PINAKOLÁTRENDEZŐDÉS 
1 - , 

R  R  
I  I  

R' —C—C=R' 

H2O 

O  O  1,2-ELIMINÁCIÓ  

29.  ábra  

1,2-Diolok  jellemző  át alakú  lásai  
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A  folyamat  az  egyik  hidroxilcsoport  protonálódásával  indul,  majd  az  így  

képződött  oxóniumion  két úton alakulhat  tovább:  

(1)  Lejátszódhat  szinkron  folyamatban  egy  molekula  víz  kilépése  és  1,2-

anionoid  vándorlás,  és  így  a  diollal  azonos  szénatomszámú  oxovegyület  képződik  

(pinakolátrendeződés).  Attól  függően,  hogy  hidridanion  vagy  metilanion  vándorol,  a  

2,3-butándiolból  keton vagy aldehid  is képződhet.  

(2)  Kialakulhat  nyílt  karbokation  is, melynek  a stabilizálódása  történhet  

(a)  1,2-anionoid  vándorlással,  azaz  egy  nem  szinkron  folyamatban  végbemenő  

pinakolátrendeződés  megy végbe,  illetve  

(b)  lejátszódhat  a-proton  eliminációja,  melynek  kapcsán  telítetlen  alkohol  képződik,  

amely további  dehidratációval  diénné alakul  (1,2-elimináció).  

A  fő  átalakulási  irány  mindkét  dióinál  oxovegyületképződés  pinakol-

átrendeződés  eredményeként.  Az  adott  reakciókörülmények  között  az  1,2-diolokból  

alacsonyabb  szénatomszámú  termékek  képződése  csak  ritkán  (a  2,3-dimetil-2,3-

butándiol  esetén,  egyes  katalizátorok jelenlétében)  figyelhető meg  (12.  táblázat),  azaz  a  

fragmentációval  szembeni  stabilitás  nagy.  Hasonló  megállapítások  tehetők  zeolitok  [12]  

és Nafion-H esetén  is [13], 

Ha  összehasonlítjuk  a  homogén  és  heterogén  fázisú  reakciók  eredményeit,  

megfigyelhetjük,  hogy  a  heterogén  reakcióknál  valóban  az  oxovegyületek  szerepelnek  

főtermékként.  Ezzel  szemben,  ha  homogén  fázisban  hajtjuk  végre  a  reakciót,  akkor  

legnagyobb  mennyiségben  a  megfelelő  dioxolánok  képződnek.  Ezt  az  eltérést  úgy  

értelmezhetjük,  hogy  a  dioxolánképződésnek,  mint  másodlagos  átalakulásnak  (a  

kiindulási  diol  és a termék oxovegyületek  acetálkéződési  reakciója addíciója)  nagyobb a  

valószínűsége  homogén  körülmények  között,  ekkor  ugyanis  a  két  reagáló  vegyület  

hosszabb  ideig tartózkodik  a  reakcióedényben.  

A  mező-  és  rac-2,3-butándiol  esetében  a  termékarányokban  bizonyos  eltérés  

tapasztalható.  Ha  a  megfelelő  keton  (2-butanon)  illetve  az  aldehid  (2-metilpropanal)  

viszonylagos  mennyiségét  összehasonlítjuk,  a  10.  táblázat  eredményei  alapján  látható,  

hogy 

(1)  a  racém  vegyületből  pinakolátrendeződés  során,  hidridanion-vándorlás  

révén  képződő  2-butanon  (illetve  ennek  másodlagos  átalakulásával  képződő  2-etil-

2,4,5-trimetil-l,3-dioxolán)  mennyisége jelentősen  felülmúlja a  metilanion-vándorlással  
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létrejövő  aldehid  (és  a  belőle  képződő  2-izopropil-4,5-dimetil-l,3-dioxolán)  

mennyiségét  (szelektivitás  az aldehidre  2,2  %,  a ketonra  97,8  %);  

(2)  hasonlóan  a  keton  (illetve  a  megfelelő  dioxolán)  a  fotermék  a  mezo-

izomer  reakciója  során  is,  viszont  valamelyest  megnőtt  a  hidridanion-vándorlással  

szemben  a  metilanion  vándorlásának  lehetősége.  így  nagyobb  mennyiségben  találjuk  a  

termékek  között  a  2-metil-propanalt  és  a  kiindulási  diollal  való  reakció  kapcsán  

képződő  dioxolánt  (szelektivitás  az aldehidre  11,9 %,  a ketonra  88,1  %).  

A  30.  ábrán  szemléltettük  a  két  izomer  esetén  a  pinakolátrendezödés  

lejátszódásánál  létrejövő  lehetséges  átmeneti  állapotokat.  Az  ábrán  látható  négy  

lehetőség  közül  a  d  állapot  -  az egyetlen,  amelyben  nem  lép  fel  a  metilcsoportok  között  

gauche  kölcsönhatás  -  a  felelős  a  megfelelő  keton  csaknem  kizárólagos  képződéséért  a  

racém  vegyület  esetén.  

a  b  

M e J * - k ^ H  Me  

HO' 

C L h  M e ^ > - H  

H  M e ^ - P ^ O H  H ^ M ^ Q H  HO  ' ' ^ - ^ M e 
+ OH2  +OH2  +OH2  +OH  

mezo-2,3-butándiol  rac-2,3-butándioI  

30.  ábra  

Az  izomer  2,3-butándiolok  pinakolátrendezödésének  átmeneti  állapotúi  

A  mező-  és  a  rac-2,3-butándiol  átalakulása  során  képződő  termékösszetételben  

lévő  eltérések  még  jobban  láthatóak  a  foszfo-volfrámsav  jelenlétében  végzett  

reakciókban  (11.  táblázat).  

(1)  A  racém  izomer  esetén  közel  100 %-os  szelektivitással  képződik  a  keton  

illetve  a  megfelelő  dioxolán,  aldehid  nem  mutatható  ki  a  termékelegyből,  csak  a  

megfelelő  dioxolán  (szelektivitás  az aldehidre  0,03  %,  a ketonra  96,9  %).  

(2)  A  /?7£?zo-2,3-butándiol  dehidratációjakor  foszfo-volfrámsav  jelenlétében  

közel  azonos  szelektivitással  képződik  az  aldehid  és  a  keton  (szelektivitás  az  aldehidre  

41,7%,  a ketonra  58,3  %).  
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Ezek  az  adatok  úgy  értelmezhetők,  hogy  a  heteropolisav  savi  erősségének  a  

növekedésével  megnő  a  karbokation  képződésének  a  lehetősége  (nem  szinkron  

folyamatként  megy  a  pinakolátrendeződés).  A  kialakuló  kationban  jelentősen  kisebb  

lesz  a  két  metilcsoport  közötti  gauche  kölcsönhatás  az  aldehid  képződéséhez  vezető  

folyamatban  (31.  ábra).  A  ketont  eredményező  folyamatban  ugyanakkor  a  karbokation  

létrejötte  nem  csökkenti  a metilcsoportok  közötti  térbeli  kölcsönhatást.  

A  mezo-2,3-butándiol  karbokationon  keresztül  2-metilpropanalhoz  vezető  reakciója  

Az  előzőekben  bemutatott  eredmények  alapján  láthattuk,  hogy  az  eddig  vizsgált  

1,2-dioloknál  nagy  szelektivitással  képződnek  a  dehidratációban  az  azonos  

szénatomszámú  oxovegyúletek,  pinakolátrendeződés  eredményeként.  Az  10  és  11.  

táblázat  adataiból  kiderül  az  is,  hogy  a  sztereoizomer  2,3-butándiolok  esetében  a  racém  

elegynél  csaknem  kizárólagos  a keton  képződése  hidridanion-vándorlással.  

A  hidrobenzoin  átalakulása  során  viszont  az  aldehid  jellegzetesen  magas  

mennyiségben  képződik  mindkét  izomerből,  különösen  termikus  aktiválas  esetén,  

illetve  mikrohullámban  végzett  reakció  során  is  a  legerősebb  heteropolisav  (PW)  

jelenlétében  (13.  táblázat).  

Figyelemre  méltó  emellett  az  egyéb  termékek  között  benzil  és  difenil-keton  

képződése  oxidáció  következtében.  A nagy  szelektivitással  képződő  aldehid  bizonyítja  a  

nagy  stabilitású  benzil-karbokation  átrendeződését.  Ismeretes,  hogy  a  következő  

csoportok  vándorlási  hajlama  eltérő,  és  a  következő  sorban  változik:  Me  <  H  <  Ph.  

Ezáltal  értelmezhető  az  aldehid  képződése  mindkét  izomer  esetében  a  benzil-

karbokation  kialakulása  után  lehetőség  van  hidridanion  és  a  fenilcsoport  anionoid  

vándorlására  is.  Azonban  az  előzőekben  leírt  vándorlási  készség  miatt,  illetve  a  

fenilcsoportok  között  lévő  elektrosztatikus  taszítás  eredményeként  a  fenilcsoport  fog  

vándorolni  és  képződik  a megfelelő  aldehid.  A folyamatot  a  32.  ábra  mutatja  be  

2-metilpropanal 

+ OH2 

mezo-2,3-butándiol 

31.  ábra  
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Mikrohullám Termikus  (155  °C)  

mező 

SiMo  PMo  SiW  PW  

mező  racém  

SiMo  PW  SiMo  PW  

Difenilacetaldehid 

Dezoxi-benzoin 

Egyéb 

19  23  43  84  

37  32  33  15  

44  45  24  1  

78  81  75  85  

11  11  13  7  

9  6  10  6  

Konverzió 24  19  29  100  100  100  100  100  

13.  táblázat  

Izomer  hidrobenzoinok  átalakulása  

mezo-hidrobenzoin 

Ph 
v P h  / H  

H O ^ ^ H  ~~  O p h ^ ^  
+ OH2 

-H2O 

Ph 
I 

PhCH-C' ' 
/ 
I 

\ 

-H,0 

Ph 

Ph.  . H  

H 'OH 

. H 

'OH 
+ OH2 

-H2O 

>  keton  

P h »  (  +  W H  •  keton  

-H2O 

H 

Ph 
+ OH, + OH, 

racém  hidrobenzoin  

32.  ábra  

Izomer  hidrobenzoinok  átalakulása  fenilesoport  vándorlással  
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4.1.2.  1,3-DIOLOK  ÁTALAKULÁSAI  [Sl,  S2]  

Az  1,3-diolok  közül  a  2,4-pentándiol  és  a  3-metil-2,4-pentándiol  átalakulását  

tanulmányoztuk  homogén  és heterogén  körülmények  között,  H4SÍM012O40],  ill-  Nafion-

H  gyanta  jelenlétében.  Elvégeztük  a  2,2-dimetil-l,3-propándiol  dehidratáciöját  is  

kénsav  katalízis  mellett.  Az  eredményeket  a  14.-16  táblázatokban  foglaltuk  össze  (a  

megadott  számértékek  szelektivitásokat  jelentenek).  

Termék Homogén Heterogén  (200  °C)  Heterogén 

(lml)" (2ml) (3 ml) (4ml) Nafion-H1' 

acetaldehid 1 

1,3-pentadién 7 63 51 25 7 70  '  

1,4-pentadién 2 

aceton 4 

etanol 2 

2-pentanon 2 6 4 2 2 8 

3-pentén-2-on 2 

(£")-3-pentén-2-ol 33 14 24 42 54 22 

4-pentén-2-ol 10 12 15 25 32 

(Z)-3-pentén-2-ol 37 5 6 6 5 

Konverzió 80 96 97 82 28 59 

d átalakított  diol  mennyisége;  b  175  °C  

14.  táblázat  

A  2,4-petándiol  átalakulása  sziliko-moHbdénsav  katalizátor  alkalmazásakor  

Az  eredmények  alapján  látható,  hogy  a  vizsgált  1,3-diolok  -  az  1,2-diolokkal  

szemben  -  komplex  termékelegyet  adnak.  Jellemző  folyamat  az  1,2-elimináció,  

oxovegyületek  képződése  és  fragmentáció  eredményeként  a  kiindulási  dióinál  

alacsonyabb  szénatomszámú  termékek  képződése.  A  termékképződést  -  az  elektrofil  

katalizátoroknál  korábban  megfigyelt  általános  törvényszerűségek  alapján  -  a  33.  ábrán  

megadott  reakciósémával  értelmezhetjük  [12],  
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Termékek Homogén Heterogén Heterogén 
Nafion-Hb 

(lml)a (3ml) (5ml) (15ml) 
(£>2-butén 0,5 8 11 8 9 8 

(Z)-2-butén 0,5 4 

3-inetil-2,4-pentadién 19 36,5 36,6 36 32 16 

etanol 1 0.8 0,7 0,6 0,5 1 

2-butanon 1 1,8 1,6 1,3 1,2 1 

3-metil-2-pen tanon 30 33 29 28 23 48 

3-metiI-3-pentén-2-on 3 4 5 5 4 

3-metil-3-pentén-2-oI 29 9 5 5 8 12 

3-metil-4-pentén-2-ol 3 

dioxán 5 7 13 13 4 

ismeretlen 13 1,9 4,1 3,1 9,3 6 

Konverzió 70 99 99 98 34 97 

a  átalakított  diol  mennyisége;b  175  °C  

75.  táblázat  

3-Metil-2,4-pentándiol  átalakulása  sziliko-molihdénsav  jelenlétében  



H0-(C3-0-C3-0)H 

-H+,  -H 2 0  

H  H  H  
I  I  I  

R 1 - C — C —  C — R 3  

1  I ,  1  

OH  R2  OH  

H  H  H  
I  I  I  

R 1 — C — C — C — R 3 

1  I ,  1  

+ OH 2 R 2  OH  

| -H2 120 

H  H  + 
H - C — C — C — R 3 

I  I  I  
R1  R2  OH  

l 
H  H  
I  I  +  

H - C — C — C — R 3 

¡1  I ,  1  

R1  R2  OH  

H  H  
I  I  

H - C — C — C — R 3 

I  I  II  
R1  R2  O  

-H+ 

-H ,0 

H  R2  
I  I  

R1—CH  +  H C - C — R  
I  I  II  

OH  H  O  

H  H  H  
I  I  I  

R Í — C — C — C - R 3 

+  I  I  
R2  OH  

-H+ 

H  H  H  
I  I  I  

R 1 _ C = C H  +  C—R 3  

r2  O  

D 

FRAGMENTÁCIÓK 

OXOVEGYÜLET-KÉPZŐDÉS 

33.  ábra  

1,3-Diolok  jellemző  átalakulásai  

A következő  folyamatok játszódhatnak  le:  

(1)  Az  egyik  protonált  hidroxilcsoport  lehasadását  követően  (3-proton  

eliminációja  Ennek  eredményeként  telítetlen  alkohol  képződik,  ami  újabb  

dehidratációval  továbbalakul  diénné  (1,2-elimináció,  B  reakció).  

(2)  Hidridanion-vándorlással  azonos  szénatomszámú  oxovegyület  képződése  

(C  reakció).  

(3)  A  protonált  hidroxilcsoporthoz  képest  [3  helyzetű  C-C  kötés  hasadása  

egy  kisebb  szénatomszámú  alkoholt  és  ketont  eredményez  (E  reakció).  Amennyiben  
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karbokation  jön  létre,  akkor  a pozitív  töltésű  szénatomhoz  képest  P  helyzetű  C-C  kötés  

hasadása  révén  egy  olefin  és  egy  oxovegyület  képződése  (D  reakció)  figyelhető  meg  

(fragmentációs  folyamatok).  

(4)  A  vizsgált  dioloknál  az  A  reakció,  azaz  oligomerizáció  nem  megy  végbe  

Megállapítható,  hogy  a  három  lehetséges  folyamat  arányát  a  diol  szerkezete  

jelentősen  befolyásolja.  A  3-metil-2,4-pentándiol  esetében,  a  metilcsoport  jelenléte  

jelentősen  megnöveli  az  azonos  szénatomszámú  oxovegyület  képződésének  lehetőségét  

a  fragmentációval  szemben.  A  hármas  helyzetben  lévő  szubsztituensnek  ezt  az  irányító  

hatását  a  34.  ábrán  megadott  módon  értelmezhetjük.  

R 
I 

C H 3 - C H - C H - C H - C H 3 
I  I  

OH  OH  

H+ -H2O 

R 
+  1  

C H 3 - C H - C H - C H - C H 3 

1 
OH 

CH3— CH2— OH — C H — C H 3 

1 
OH 

CH3 

CH3— CH2— C—CH — CH3 
+  1  

OH 

CH3 
I 

CH3— GH2— CH— CH — CH3 

o 

34.  ábra  

A 3-R-2,4-pentándiol  átalakulása  az  R  csoport  függvényében  

(1)  Ha  az  R  csoport  metil,  akkor  lehetőség  van  szekunder-tercier  

karbokation  átrendeződésére,  amely  1,2-anionoid  vándorlással  valósul  meg  Ez  az  a  

hajtóerő,  amely  által  jelentősen  megnő  az  azonos  szénatomszámú  oxovegyület  

képződésének  a  lehetősége.  A  végtermék,  a  3-metil-2-pentanon  egy  újabb  1,2-hidridion  

vándorlással  képződik,  azaz végeredményben  kétszeres  1,2-anionoid  vándorlás  történik.  
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(2)  Abban  az  esetben,  ha  az  R  csoport  hidrogén,  akkor  hasonló  hajtóereje a 

folyamatnak  nincs,  mivel  ilyenkor  csak  szekunder-szekunder  karbokation  

átrendeződésére  lehetséges.  

Az  1,3-diolok  itt  vizsgált  két  képviselője  esetében  tehát  kétszeres  1,2-anionoid  

vándorlással  értelmezhető  az  azonos  szénatomszámú  oxovegyületek  képződése,  azaz  a  

fenti adatok  alapján  az  1,3-anionoid  vándorlás  lehetősége  kizárható.  Meg  kell  említeni,  

hogy  más  szerkezetű  1,3-dioloknál  az  oxovegyület  képződése  föreakció  lehet:  2,2-

diszubsztituált-l,3-propándiolok  alkilcsoport-vándorlással  (1,2-átrendeződés)  [10],  

illetve  l,l-bisz(hidroxi-metil)-cikloalkánok  hidridanion-vándorlással  (1,3-átrendeződés)  

alakulhatnak  át  [234],  

A  2,2-diszubsztituált-l,3-propándiol  reaktivitása  kisebb,  mint  az  eddig  

bemutatott  1,2-  és  1,3-dioloké.  Savkatalizálta  dehidratációja  az  ismert  1,2-metilcsoport-

vándorlással  adja  a  2-metilbutanalt,  illetve  a  megfelelő  dioxánt  (mely  a  kiindulási  

diollal  lejátszódó  másodlagos  reakció  eredményeként  képződik).  Kénsav  katalízise  

mellett  végezve a reakciót  a termékösszetétel  változik  az idővel.  Az eredményeket  a  16.  

táblázatban  foglaltuk  össze.  

A kénsav  koncentrációja  35% 50% 

Reakcióidő  (h)  0,5 1 2 1 

C4  termékek+2,2-diMe- - 2 2 2 

propanal 

2-Mebutanal+dioxán 38+48 40+20 22+11 2+1 

3 -Me-2-butanon+d ioxán 7+7 35 +2 63+1 93+1 

2-Pentanon - 1 1 1 

16.  táblázat  

2,2-Dimetil-l,3-propándiol  átalakulása  kénsav  jelenlétében  

A  táblázat  eredményei  alapján  látható,  hogy  a  3-metil-2-butanon  (és  a  belőle  

képződő  dioxán)  mennyisége  növekszik  az  idő  előre  haladtával,  míg  a  3-metilbutanal  

(és a megfelelő dioxán)  mennyisége  csökken.  Feltételeztük,  hogy  ezt  a feltűnő  változást  

a  növekvő  savkoncentráció  okozza  a  reakcióelegyben  (hiszen  a  reakció  folyamán  a  

termékek  kidesztillálásával  egy  időben  víz  is  távozik),  ezért  ennek  igazolására  

70 



töményebb  kénsav  (50  %-os)  jelenlétében  is  elvégeztük  a  reakciót.  Ahogy  az  a  16.  

táblázatban  látható,  ez  a  reakció  valóban  magas  szelektivitást  adott  a  ketonra.  Ebből  

következik,  hogy  feltételezésünk  igaznak  bizonyult,  azaz  az  1,3-hidridanion-vándorlás  

kedvezményezettebb  az  1,2-metilanion-vándorlással  szemben  növekvő  savkoncentráció  

esetén.  Ennek  értelmezése  a  35.  ábrán  bemutatott  módon,  a  mono-  és  a  diprotonált  

forma segítségével  lehetséges.  

Me  Me  
\  /  

H2C  CH2  

\  I  
0:--»-C>H2 

h' 
1,2-Me- -H,0 

Me 
I 

CH2-CCH2Me 
I  +  

OH 

1,2-H- -H+ 

2-metilbutanal 

H+ H 

Me  Me  
\  /  

C H2Ow  3  /  \  ,OH2  

^ c ;  ,CH 2 '  
H ' ' 

1,3-H- -H+,  -H 2 0 

Me 
+  I  
CH-CMe 
I  I  

HO  Me  

-H+  1,2-Me~\^-H+  

2,2-dimetilpropanal  3-metil  2-butanon 

35.  ábra  

A  2,2-dimetil-l,3-propándiol  termékösszetétel  változáséinak  értelmezése  

Az  ábra  alapján  látható,  hogy  a  monoprotonált  diol  esetén,  a  szabad  

hidroxilcsoport  és  a  hidroxóniumcsoport  közötti  elektrosztatikus  kölcsönhatás  olyan  

rögzített  konformációt  eredményez,  mely  előnyös  az  l ,2-metil-vándorlásnak  Ahogy  

azonban  nő  a  savkoncentráció,  a  diprotonált  forma  lesz  túlsúlyban,  és  a  két  protonált  

forma  közötti  taszítás  miatt  a  molekula  olyan  konformációt  vesz  fel,  mely  az  1,3-

hidridanion-vándorlásnak  kedvez  [234-236],  

4.1.3.  1,4-,  1,5-  ÉS  1,6-DIOLOK  ÁTALAKULÁSAI  [Sl |  

Az  1,4-diolok  közül  az  1,4-butándiol  dehidratációját  hajtottuk  végre  homogén  és  

heterogén  körülmények  között  sziliko-molibdénsav  jelenlétében,  illetve  megvizsgáltuk  

a  2,5-hexándiol  és  2,5-dimetil-2,5-hexándiol  átalakulását  mind  a  négy  heteropolisav  
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jelenlétében  homogén  fázisban.  Mivel  a  2,5-hexándiol  esetében  a  mező-  és  a  racém  

izomerek  is  rendelkezésünkre  álltak,  így  lehetőségünk  volt  a  ciklodehidratáció  

sztereokémiájának  vizsgálatára  is.  Fentieken  kívül  az  1,5-pentándiol  és  1,6-hexándiol  

reakcióját  is  tanulmányoztuk,  ugyancsak  mind  a  négy  katalizátort  felhasználva.  Az  

eredményeket  a  17.-21.  táblázatokban  foglaltuk  össze  (az  adatok  szelektivitásokat  

jelentenek). 

Termékek Homogén Heterogén 

tetrahidrofurán 

ismeretlen 

99 

1 

99 

1 

Konverzió 90 100 

17.  táblázat  

1,4-Butándiol  átalakulása  sziliko-molibdénsav  jelenlétében  

Termékek izomerelegy mező racém 

c/«-2,5-dimetiI-THF 54 J 97 

íra/t«-2,5-dimetil-THF 46 97 3 

Konverzió 95 93 92 

18.  táblázat  

2,5-Hexándiol  átalakulása  sziliko-molibdénsav  jelenlétében  (homogén)  

Termékek SiMo PMo SiW PYV 

2,2,5,5-tetrametil-THF 98 96 92 99 

ismeretlen 2 4 2 1 

Konverzió 95 98 98 100 

19.  táblázat  

2,5-Dimetil-2,5-hexándiol  átalakulása  a négy  heteropolisav  jelenlétébe  (homogén)  

72 



Termékek SiMo PMo SiW PW 

tetrahidropirán 100 100 100 99 

Konverzió 90 90 90 95 

20.  táblázat  

1,5-Pentándiol  átalakulása  a négy  heteropolisav  jelenlétében  (homogén)  

Termékek SiMo PMo SiW PW 

gyűrűs  éter  94a 92b 92u 93d 

Konverzió 34 100 100 100 
a 4 % 2-etiltetrahidrofürán, 2 % 2-metiltetrahidropirán,  88 %  oxacikloheptán  
b  10 % 2-etiltetrahidrofurán,  12 % 2-metiltetrahidropirán,  70 %  oxacikloheptán  
c  14 % 2-etiltetrahidrofurán,  15 % 2-metiltetrahidropirán,  63 %  oxacikloheptán  
d  15 % 2-etiltetrahidrofurán,  14 % 2-metiltetrahidropirán,  64 %  oxacikloheptán  

21.  táblázat  

1,6-Hexándiol  átalakulása  a négy  heteropolisav  jelenlétében  (homogén)  

Az  eredmények  alapján  láthatjuk,  hogy  az  1,4-,  illetve  1,5-diolok  

ciklodehidratációs  reakciókban  igen  nagy  szelektivitással  a  megfelelő  gyűrűs  éterré  

alakulnak.  Megállapítható,  hogy  akár  homogén,  akár  heterogén  körülmények  között  

hajtottuk  végre  a  reakciókat,  a  főtermék  mindig  a  megfelelő  szubsztituált  

tetrahidrofurán  illetve  tetrahidropirán  volt.  Továbbá,  függetlenül  az  alkalmazott  

heteropolisav  saverősségétől  .közel  100  %-os  szelektivitással  képződtek  a  gyűrűs  

éterek.  A  reakciók  nagymértékű  szelektivitására  utal  az  is,  hogy  a  2,5-dimetil-2,5-

hexándiol  esetében  is  a  gyűrűs  éter  a főtermék,  annak  ellenére,  hogy  az  ásványi  savak  

jelenlétében  a  ditercier  diolok  jellemző  átalakulása  inkább  az  1,2-elimináció  

(diénképződés). 

Kivételes  viselkedést  találtunk  az  1,6-hexándiol  esetén.  E  vegyület  

átalakulásánál  ugyan  szintén  a  ciklodehidratáció  a  föreakció,  azonban  a  megfelelő  

héttagú  gyűrű  mellett  kisebb  tagszámú  gyűrűs  éterek  is  képződnek.  Ennek  

magyarázatára  az  szolgál,  hogy  a  kissé  feszült  héttagú  gyűrű  az  alkalmazott  savas  
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körülmények  között  könnyen  felnyílik,  és  karbokationos  mechanizmussal  a  stabilabb  

homológokká  alakul.  

A  fentieken  túlmenően  az  izomer  2,5-hexándiolok  átalakulása  arra  is  rávilágít,  

hogy  a  ciklodehidratáció  igen  nagy  sztereoszelektivitással  megy  végbe:  a  mezo-2,5-

hexándiolból  /ra«xz-2,5-dimetil-tetrahidrofuránt  kapunk,  míg  a  racém  izomerből  

kiindulva  szelektíven  a megfelelő mz-vegyületet  képződik.  A  sztereoszelektivitást.  a  36.  

ábra  segítségével  értelmezhetjük  (a  könnebb  áttekinthetőség  kedvéért  az  átmeneti  

állapotokban  elhagytuk  a  metiléncsoportokat).  

M e - C H - CH 2 - C H 2 - C H -  Me  
I 

OH 

+ OH, 

-H20,  -H+  

OH 

+ OH, 

-H 2 0,  -H+  

36.  ábra  

Az, izomer  2,5-hexándiolok  sztereoszelektív  ciklodehidratáció}a  

Korábbi  irodai mi  ismeretekkel  [14,  116,  133,  237]  összhangban  a  gyürüzáródás  

intramolekuláris  SN2  mechanizmussal  történik.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  

hidroxilcsoportnak,  mint  nukleofil  csoportnak  intramolekuláris  támadásával  egyidöben  

történik  az  érintett  szénatomról  a  protonált  hidroxilcsoport  lehasadása  (szinkron  

folyamat).  A reakció  eredményeként  inverzióval  történő  gyürüzáródás  következik  be,  és  

a  megfelelő gyűrűs  éter  képződik.  
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4.2. OXIRÁN GYŰRŰNYITÁSI  REAKCIÓ  [S2]  

Az  izomer  2-fenil-3-metiloxirán  gyűrűnyitási  reakcióját  tulajdonképpen  az  1,2-

diolokkal  való  szerkezeti  rokonság,  még  pontosabban,  a  mindkét  vegyülettípusnál  

lejátszódó  átrendeződési  reakciók  összehasonlítása  céljából  vizsgáltuk  valamennyi  

heteropolisav  jelenlétében,  oldószerként  benzolt  használva.  Igen  gyors  és  szelektív  

gyűrűnyitási  reakciót tapasztaltuk.  Az eredmények  a 22. táblázatban  találhatók.  

SiMo PMo SiW PW 

cisz transz cisz transz cisz transz cisz transz 

Fenilaceton 100 95 100 88 100 100 100 100 

Konverzió 54 57 10 18 20 100 100 100 

22.  táblázat  

A  2-fenil-3-metil-oxirán  átalakulása  

A  táblázat  adataiból  kiderül,  hogy  tekintet  nélkül  az  oxirán  sztereokémiájára,  

mindig  fenilaceton  a  fotermék.  Ezt  úgy  értelmezhetjük,  hogy  szelektív,  a  nagyobb  

stabilitású  benzilkationhoz  vezető  C - 0  kötéshasadás  történik  [238].  Ezután  1,2-

hidridanion-vándorlással  képződik  a  keton  (ha  1,2-metil-vándorlás  történne,  akkor  

aldehid  lenne  a  termékünk).  Az  1,2-hidridanion-vándorlás  azért  kedvezményezettebb  

mindkét  izomer  esetében,  mert  az  átmeneti  állapotokban  a  szabad  rotáció  

eredményeként,  csekély  konformációs  mozgással  ki  tud  alakulni  egy  olyan  

konformáció,  mely kedvez  az  1,2-hidridanion-vándorlásnak  (37.  ábra).  
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37.  ábra  

Termékképződés  értelmezése  a  2-fenil-3-metil-oxirán  gyűrűnyitása  során  

4.3.  A PRINS-REAKCIO  VIZSGALATA  [S3j  

A  heteropolisavak  kiváló  elektrofil  katalizátorok,  ezért  ezek  szerves  vegyületek  

átalakulásában  történő  alkalmazási  lehetőségei  között  a  Prins-reakció  tanulmányozását  

is  elvégeztük  [239],  Ennek  során  sztirol  és  a-metilsztirol  Prins-reakcióját  vizsgáltuk  

formaldehiddel  és  acetaldehiddel  Katalizátorként  heteropolisavak  mellett  azok  Cs-sóit  

is  vizsgáltuk.  Értékeltük  a  katalitikus  aktivitást  és  összehasonlítottuk  a  termikus  és  a  

mikrohullámú  aktiválással  végzett  reakciók  eredményeit.  

Sztirol,  illetve  a-metilsztirol  Prins-reakciója  eredményeként,  alkalmas  

reakciókörülményeket  választva,  főtermékként  a  megfelelő  módon  szubsztituált  

dioxánok  képződnek  (38.  ábra).  

+  R 2 - C ^  

R 1 T  R 2  =  H,  Me  

HPA 

oldószer 

38.  ábra  

Sztirol  és  a-metilsztirol  Prins-reakciója  



4.3 .1 .  S Z T I R O L  É S F O R M A L D E H I D  R E A K C I Ó J A  

Az  elsődleges  feladat  a  hozam  és  a  szelektivitás  szempontjából  hatékony  

reakcióparaméterek  meghatározása  volt.  

Oldószerként  először  toluolt  használtunk  és  6  órás  reakcióidőt  választottunk  a  korábbi  

irodalmak  alapján  [7240,  241].  A  23.  táblázat  adataiból  láthatjuk,  hogy  valamennyi  

esetben  megfigyelhető  a 4-fenil-l,3-dioxán  képződése.  Tapasztaltuk  kis  mennyiségű  1-

fenil-l-/?-toluoletán képződését  is (kb.  25 %),  mely  a toluol  és  a protonált  sztirol  között  

lejátszódó  Friedel-Crafts-alkilezés  eredményeként  képződik.  Mivel  a  fötermék  

többnyire  alacsony  hozam  mellett  keletkezett,  a  GC-analízis  szerint  viszont  

elreagálatlan  sztirol  általában  nem  volt  jelen  a  reakcióelegyben,  ezért  mellékreakciók  

(alkilezés,  sztirol  polimerizációja)  lejátszódására  gyanakodhatunk.  Mivel  rövidebb  

reakcióidőt  választva  (2  h)  a  főtermék  képződésének  szelektivitás  nem  változott,  így  

valószínűleg  ténylegesen  különböző  mellékreakciók  állnak  a  dioxán  alacsony  hozama  

hátterében. 

Oldószer/reakcióidő SiW PW PMo SiMo Cs2,5PMo Cs2,5PW 

Toluol/6 h 35 41 54 54 32 44 
Toluol/2 h 41 55 

l,4-Dioxán/2 h 81 í r 57 83 63 82 (8 l)b 

a  45 % visszanyert  sztirol  
b regenerált  katalizátorral  végzett  második  reakció  

23.  táblázat  

A  4-fenil-l,3-dioxán  képződésének  szelektivitása  sztirol  és  paraformaldehid  
reakciójában  (74  °C,  konverzió=  100  %)  

A  reakciókörülmények  módosítása,  pontosabban  az  oldószer  cseréje  [140]  

előnyösen  befolyásolta  a  hozam  alakulását,  ugyanis  jelentősen  megnövekedett  a  

föterméknek  számító  1,3-dioxán  mennyisége  (23.  táblázat).  A  továbbiakban  ezért  

termikus  aktiválás  esetén  oldószerként  mindig  1,4-dioxánt  használtunk,  2  órás  

reakcióidő  mellett.  
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Az  eddig  leírtakkal  ellentétben  az  a-metilsztirol  reakciója  nem  szelektív:  a  4-

fenil-4-metil-l,3-dioxán  a  várt  termék,  mellette  azonban  mindig  képződött  4-fenil-3,6-

dihidro-2//-pirán  is,  mely gyakran vált fotermékké.  A 24. táblázatban  foglaltuk  össze  az  

eredményeket,  melyekből  az  is látható,  hogy  a formaldehid  mennyiségének  növelésével  

javulnak  a  szelektivitások.  

Oldószer/reakcióidő SiW PW PMo SiMo CS2,SPMO Cs,.5PW 

Toluol/6 h 10/0a 44/5 17/0 5/0 20/0 12/4 

l,4-Dioxán/2 h 3/17 57/4 67/7 20/21 55/8 13/21 
l,4-Dioxán/2  hb  

37/5 49/6 69/3 44/11 59/14 26/6 
a  4-fenil-4-metil-l,3-dioxán/4-Ph-3,6-dihidro-2//-pirán  
b  50 %-kal több paraformaldehidet  használva  

24.  táblázat  

A  4-fenil-4-metil-l,3-(lioxán  képződésének  szelektivitása  a-metilsztirol  és  
paraformaldehid  reakciójában  (74  °C,  konverzió=  100 %) 

4.3 .2 .  S Z T I R O L  É S  A C E T A L D E H I D  R E A K C I Ó J A  

A  Prins-reakcióban  a  homológ  aldehidekkel  általában  alacsonyabb  hozamok  

érhetők  el.  Ezt  tapasztaltuk  a  mi  esetünkben  is  az  acetaldehiddel  végzett  reakciókban,  

miközben  a  szelektivitások  a  formaldehid  esetén  megfigyeltekhez  hasonlók  voltak.  Az  

eredményeket  a 25. táblázatban  láthatjuk.  

Olefin SiW PW PMo SiMo CS2,5PMO Cs2íPW 

Sztirol 

a-Metilsztirol 

21 

59/18" 

1 

18/1 

6 

41/8 

9 

34/36 

J 

21/31 

4 

55/3 

A kiindulási  olefin 5-90 %-ban volt  visszanyerhető  
a  Szubsztituált  1,3-dioxán/szubsztituált  3,6-dihidro-2//-pirán  

25.  táblázat  

Sztirol  és  a-metilsztirol  reakciója  acetaldehiddel  
(74  °C,  1,4-dioxán,  2  h)  
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4.3.3. PRINS-REAKCIÓ MIKROHULLÁMÚ  AKTIVÁLÁSSAL  

Napjainkban  -  a  korábban  már  tárgyalt  előnyök  következtében  -  megnőtt  azon  

szerves  kémiai  átalakulásoknak  a  száma,  melyeket  mikrohullámú  aktiválással  

valósítanak  meg  [222-224],  Vizsgálataink  eredményei  azt  mutatják,  hogy  a  Prins-

reakció  is  kivitelezhető  ilyen  körülmények  között.  Az  eredményeket  a  26.  táblázatban  

foglaltuk  össze.  

Reakcióidő SiW PW PMo SiMo CS2,5PMO Cs,,5PW 

(CH20)„  2X2 perc 10 36 49 52 Ia 15a 

(CH20)„  2x1 perc 2b 52 
acetaldehid,  2x1  24a 59 26 47 
perc 
a  Kiindulási  sztirol  visszanyerhető  volt  

26.  táblázat  

Sztirol  mikrohullámban  végzett  Prins-reakciója  (1,4-dioxán,  2  h)  

Ha formaldehiddel  végeztük  a reakciót,  akkor  kisebb  mennyiségben  képződött  a  

4-fenil-l,3-dioxán  a  termikus  aktiválással  szemben.  Acetaldehid  esetében  viszont  a  

mikrohullámú  aktiválás  bizonyult  a  kedvezőbb  reakciókörülménynek  (az  egyetlen  

melléktermék  a 2,4-difenil-tetrahidropirán  volt).  

Ahogy  az  adatokból  látszik,  a  mikrohullámú  aktiválás  csak  a  heteropolisavak  esetében  

igazán  hatékony.  Ennek  oka,  hogy  a  heteropolisavak  -  a  Cs-sókkal  ellentétben  -

tartalmaznak  kristályvizet.  Mivel  a  víz  képes  abszorbeálni  a  mikrohullámú  sugárzást,  

ezért  még  nyomnyi  mennyiségben  is  jelentősen  elősegíti  a  mikrohullámú  aktiválás  

hatékonyságát. 

4.3.4. A FOLYAMATOK  ÉRTELMEZÉSE  

A Prins-reakció,  vagyis  alkének  reakciója  formaldehiddel,  savas  közegben  allil-

alkoholt,  1,3-dioxánt,  illetve  1,3-diolt,  mint  foterméket  eredményezhet  (39.  ábra).  

Esetünkben,  a  heteropolisav  víztartalmának  köszönhetően,  az  aktív  katalizátor  a  

reakcióelegyben  képződő  hidroxónium-ion.  A  kulcs  intermedier  karbokation  (1)  úgy  
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alakul  ki,  hogy  protonált  formaldehid  elektrofil  támadást  hajt  végre  a  kettős  kötésre.  A  

karbokation  továbbalakulása  háromféle reakciőúton  valósulhat  meg  (  

H2O 
-H+ 

R 

Ph > n 
OH  OH  

CH2O 
-H2O 

R 

Ph 
O. 

A 
+ ^ CH2— CH2- OH 
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39.  ábra  

A  heteropolisavakkal  katalizált  Prins-reakció  termékeinek  képződése  

A  heteropolisavban  található  vízmolekula  nukleofil  támadása  révén  1,3-diol  

intermedieren  keresztül  képződik  az  egyik  lehetséges  főtermék,  az  1,3-dioxán  (2).  

A  nem  protonált  sztirol  is  viselkedhet  nukleofil  ágensként,  és  ennek  támadásával  

értelmezhető  a  mikrohullámú  aktiválás  során  képződő  tetrahidropirán-származék  

kialakulása  (3).  

A  harmadik  lehetséges  reakcióút  (allil-alkohol  képződés)  a  karbokation  

deprotonálódásával  valósul  meg,  majd  a  kéződő  köztitermék  (4)  újabb  Prins-

reakcióban  adja  a gyűrűs  főterméket  (5)  [144],  Esetünkben  ezt  a  folyamatot  csak  a -

metilsztirol  esetében  figyeltük  meg.  
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A  reakciók  során  sok  esetben  azt  tapasztaltuk,  hogy  a  legsavasabb  tulajdonságú  

[242]  foszfo-volfrámsav kisebb  aktivitást  mutatott  a  többi  heteropolisavhoz  képest.  A  

jelenség  magyarázata  az  a  megfigyelés  lehet,  hogy  a  kísérletek  során  a  katalizátor  

jelentős  része  a  reakcióedény  falára  tapadt,  és  így  értelemszerűen  természetesen  

elreagálatlan  kiindulási  anyagot  tudtunk  kimutatni  a  reakcióelegyben  ezekben  az  

esetekben. 

4.4. OXIGÉNTARTALMÚ  FUNKCIÓS CSOPORTOK  VÉDÉSE  

4.4 .1 .  H I D R O X I L F U N K C I Ó K  V É D É S E  [S4]  

Alkoholos  és  fenolos  OH-csoportok  védésének  igen  hasznos  és  gyakran  

alkalmazott  módja  a  tetrahidropiranil-éter  készítése  [150],  A  tetrahidropiranil-éter  

védőcsoport  oxidáló  és  reduktív  anyagoknak  ellenáll,  ugyanakkor  eltávolítása  is  

egyszerűen  és könnyen  megoldható.  

Különböző  szerkezetű  és  rendű  alkoholok  védési  reakcióját  végeztük  el  a  

savasság  szempontjából  szélsőértéket  képviselő  két  heteropolisav,  a  PW  és  a  SiMo  

jelenlétében.  Az eredményeket  a 27. táblázatban  foglaltuk  össze.  

A  táblázat  eredményei  igazolják,  hogy  az  alkoholok  összes  típusa  (primer,  

szekunder  és  tercier  alkoholok,  allil-  és  benzil-alkoholok,  valamint  fenol)  esetén  

könnyen,  gyorsan  és  magas  hozammal  tudtuk  kialakítani  a  THP-éter  védőcsoportot.  A  

legkisebb  reaktivitást  az  átalakulásokban  a  /e/x-amil-alkohol  mutatta.  A  fenol  

különböző,  gyűrűszubsztituált  származékai  esetében  is  próbálkoztunk  a  védöcsoport  

kiépítésével,  de kielégítő  hozammal  csak  a fenol esetében  tudtuk  előállítani  a THP-étert.  

A  védőcsoport  eltávolítása  foszfo-volfrámsav  jelenlétében  szintén  egyszerű  

reakciókörülmények  között,  kedvező  eredményekkel  volt  kivitelezhető.  A  

visszaalakítási  reakciók  eredményei  a  28.  táblázatban  láthatóak,  a  reakciósémát  a  16.  

ábrán  mutatjuk  be.  Az  adatokból  látható,  hogy  foszfo-volfrámsav  katalízise  mellett,  

metanol  jelenlétében  valamennyi  THP-éter  jó  hozammal  visszaalakítható  a  kiindulási  

hidroxivegyületté,  általában  4 órás  reakcióidővel.  
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Alkohol Reakcióidő Hozam  ( % ) a  

PW  SiMo  
1-Oktanol 30 perc 88 88 

1-DekanoI 30 perc 92 83 

Izobutil-alkohol 30 perc 96 94 

Tetrahidrofurfuril- 2 óra 84 (63)b  72 

alkohol 

Benzil-alkohol 30  perc  90  (73)b  76 

2-Oktanol 30 perc 80 90 

Ciklopentanol 30 perc 92 (80)b  92 

Ciklohexanol 30  perc  84 83 

terc-Amil  alkohol  4 óra 93 93 

Allil  alkohol  30 perc 96 96 

Fenol 30 perc 64 80 
a GC alapján  meghatározva  
b Izolált  hozam  

27.  táblázat  

Alkoholok  védése  tetrahidropiranil-éter  formában  PW  és SiMo  jelenlétében  

Alkilcsoport  a  THP-

éterben 

Reakcióidő Hozam 

1-Oktil 4 óra 90 

1-Decil 4 óra 94 

Tetrahidrofurfuril 4  óra  90 

Benzil 4 óra 73 

2-Oktil 4  óra  85 

Ciklopentil 4  óra  84 

Ciklohexil 30 perc 93 

Fenil 30 perc 71 

28.  táblázat  

A  tetrahidropiranil  védócsoport  eltávolítása  PW  jelenlétében  
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4.4.2. OXOFUNKCIÓ  VÉDÉSE  [S5]  

Irodalmi  adatokból  jól  ismert,  hogy  oxocsoportok  gyűrűs  acetálképzési  

reakcióját  elektrofil  katalízis  mellett,  pl.  para-toluolszulfonsav  jelenlétében,  gyakran  

alkalmazzák  az oxofunkció védésére  [159].  Vizsgáltuk  különböző  aldehidek  és  ketonok  

valamint  1,2-etándiol  közötti  gyűrűs  acetálképzési  reakciót  három  Envirocat  reagens  

jelenlétében.  A reakciókat  mikrohullámmal  történő  aktiválással  valósítottuk  meg.  

Attól  függően,  hogy  milyen  típusú  oxovegyületből  indultunk  ki,  különbséget  

tapasztaltunk  a  képződő  gyűrűs  acetálok  hozamaiban.  Az  adatokat  a  29.  táblázatban  

foglaltuk  össze.  

Hozam  (%)  

EPZG EPZ10 EPIC 
(FeCfe) (ZnCl2) (polifoszforsav) 

Oktanal 97 95 94 

2-Nonanon 76 73 61 

5-Nonanon 63 35 35 

3-Ciklohexénkarbaldehid 95 96 95 

Ciklopentanon 65 59 64 

Cikloheptanon 72 58 49 

Mentőn 63 31 43 

Benzaldehid 87 84 79 

2-Nitrobenzaldehid 96 94 93 

4-Metoxibenzaldehid 71 46 53 

Acetofenon 40 32 23 

Fenilaceton 83 76 55 

29.  táblázat  

Oxovegyiiletek  védése  acetál formában  Envirocat  reagensek  jelenlétében  

A táblázat  eredményei  alapján  látható,  hogy  az aldehidek  esetében  közel  azonos  

hozammal  kapjuk  a  megfelelő  gyűrűs  acetált  mindhárom  katalizátor  jelenlétében.  A  

ketonok  esetében  viszont  kisebb  hozammal  képződnek  a  megfelelő  acetálok,  és  
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lényeges  különbség  figyelhető meg az alkalmazott  Envirocat  reagensek  hatásosságában  

is,  ugyanis  a  leghatékonyabbnak  az  EPZG  (FeCb)  bizonyult.  Az  aromás  aldehidek  

közül  a  benzaldehid  acetálképzését  vizsgáltuk  szubsztituensek  jelenlétében  is.  Az  

eredmények  azt  mutatják,  hogy  a  funkciós  csoportok  elektronikai  effektusának  

megfelelően  a  nitrocsoport jelenléte  segítette  a  reakciót,  míg  a  metoxicsoport  jelenléte  

során  nehezebben  ment  az acetálképzési  reakció.  

Az  acetálképzés  vízkilépéssel  járó,  egyensúlyi  reakció,  amit  hagyományos  

körülmények  között  vízszeparátor  feltét  alkalmazásával  hajtanak  végre,  így  ugyanis  az  

egyensúly  eltolásával  sokkal  jobb  hozamokat  lehet  elérni.  Mivel  a  mikrohullámú  

aktiválásnál  ilyen  megoldásra  nem  volt  lehetőségünk,  ezért  megvizsgáltuk,  hogy  

különböző  reakcióedények  használata  hogyan  befolyásolja  a  reakció  lejátszódását.  A  

30.  táblázatban  található  adatok  szerint  lényeges  eltéréseket  tapasztaltunk.  

Megállapítható,  hogy a főzőpohárban végzett  reakció tekinthető  a legjobb  megoldásnak,  

vagyis ez biztosítja leghatékonyabban  a víz reakció közbeni  távozását.  

Kémcső Erlenmeyer-lombik Főzőpohár 

EPZG  EPZ10  EPZG  EPZ10  EPZG  EPZ10  

(FeCb)  (ZnCl2)  (FeCb)  (ZnCh)  (FeCb)  (ZnCh)  

Benzaldehid 81  70  86  82  87  84  

Ciklopentanon 55  52  68  56  72  58  

30.  táblázat  

A  reakcióedény  szerepe  az  acetálképzésben  

Végeztünk  vizsgálatokat  a  katalizátorok  újrafelhasználására  vonatkozólag  is.  

Valamennyi  katalizátort  a reakcióelegy  egyszerű  eltávolítása  (szűrés),  ill.  aktiválás  után,  

újból  felhasználtuk  még  két  alkalommal.  A  kapott  eredmények  a  31.  táblázatban  

találhatók  meg.  A  táblázat  adataiból  kiderül,  hogy  általában  egyik  katalizátor  esetében  

sincs  lényeges  változás  az  aktivitásra  vonatkozólag.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  bemutatott  

három  Envirocat  reagens  mindegyike  egyszerű  regenerálás  után  még  több  alkalommal  

felhasználható  katalizátorként.  
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EPZG  (FeCb)  EPZ10  (ZnCI2)  EPIC 

2 3 2 3 (Polifoszfosav) 

2  3  

Oktanal 95 96 95 94 94  93  

2-Nonanon 81 63 67 53 66  45  

Benzaldehid 87 85 82 79 74  56  

31.  táblázat  

Eredmények  az Envirocat  katalizátorok  újrafelhasználása  során  
(hozamértékek  a 2.,  ill.  3.  alkalmazásban)  

4.5.  FRIEDEL-CRAFTS-REAKCIÓK  

Az  irodalmi  áttekintésben  megemlítettük,  hogy  számos  Friedel-Crafts-

reakcióban  alkalmazták  már  az  általunk  tanulmányozott  heteropolisavakat  és  a foszfo-

volfrámsav  Cs-sóit  [230,  243-246]  is.  A  heteropolisavak  esetében  különböző  aromás  

rendszerek  adamantilezési  reakcióját  végeztük  el.  A  hordozóra  felvitt  

Cs2,5[HQ^PW12O40],  CS2,9[HO,IPWI204O]  és  Cs2Hi[PWi204o] jelenlétében  adamantilezési  

és benzilezési  reakciókat,  valamint  acilezést  tanulmányoztunk.  

4.5 .1 .  A C E T I L E Z É S  [S6]  

Mindhárom  hordozós  Cs-só  jelenlétében  elvégeztük  az  anizol  acetilezését  

ecetsav-anhidrid  jelenlétében,  termikus  körülmények  között.  Az  eredményeket  a  32.  

táblázatban  foglaltuk  össze.  A táblázat  eredményeiből  látható,  hogy  az  alkalmazott  Cs-

só  céziumtartalmától  illetve  a  hordozótól  függően  lényeges  eltéréseket  tapasztaltunk.  

Minden  esetben  kizárólagos  volt  a para  izomer  képződése.  Megállapítható  az  is,  hogy  

az acetilezési  reakcióban  legaktívabbnak  a hordozó  nélküli  foszfo-volfrámsav Cs2.s  sója 

bizonyult.  A hordozott  katalizátorok  közül  a Cs2ySi02  esetében  valamivel  alacsonyabb  

konverziót  értünk  el,  mint  a többieknél. 
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Katalizátor Konverzió  (%)  Aktivitás  (mmol/m2h)  

Cs2,5PW 85 0,196 

C s 2 y s i o 2 24 0,012 

CS2,9/MCM41 63 0,017 

Cs2/Si02 54 0,014 

CS2/MCM4I 67 0,010 

32.  táblázat  

Anizol  acetilezése  során  használt  Cs-sók  katalitikus  aktivitása  

4.5.2. BENZELEZÉS  [S6]  

Az  acetilezésben  alkalmazott  valamennyi  katalizátort  vizsgáltuk  benzol  és  

benzil-alkohol  között  végbemenő  benzilezési  reakcióban  is.  A  reakcióban  elért  

konverziókat  illetve  a  katalizátorok  aktivitására  vonatkozó  adatokat  a  33.  táblázatban  

foglaltuk  össze.  

Katalizátor Konverzió  (%)  Aktivitás  (mmol/m2  h)  

Cs2,5PW 100 0,170 

Cs2,9/Si02 6 0,004 

CS 2 , 9 /MCM41 94 0,030 

Cs2/Si02 100 (98,  95)  0,062 

Cs2/MCM41 95  (90,  63)  0,034 

33.  táblázat  

Benzol  benzilezésében  használt  Cs-sók  katalitikus  aktivitása  

A táblázat  eredményei  szerint  a  Cs2,9/Si02 kivételével  valamennyi  esetben  közel  

100 %-os konverziót  tudtunk  elérni.  A hordozóra  felvitt  CS2PW  sók  esetében  vizsgáltuk  

a  katalizátor  aktivitását  többszöri  felhasználás  során  is.  A  zárójelbe  foglalt  adatok  

szerint  a  CS2/SÍO2  katalizátor jól  megőrzi  aktivitását,  a  harmadszori  felhasználás  során  

is hasonló  konverziókat  tudtunk  elérni.  
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4.5.3.  ADAMANTILEZÉS  |S6,  S7]  

Különböző  aromás  rendszerek  (toluol,  anizol,  fluor-  és  brómbenzol)  

adamantilezési  reakcióját  tanulmányoztuk  1-brómadamantán  és  a  négy  heteropolisav  

jelenlétében.  A  reakciókat  elvégeztük  a  hőkezelt  sziliko-molibdénsav  és  a  foszfo-

volfrámsav  Cs-sója  jelenlétében  is.  A  hordozós  Cs-só  katalizátorokkal  -  amelyekre  

vonatkozóan  e  reakcióra  irodalmi  előzmények  még  nem  ismertek  -  az  anizol  és  1-

brómadamantán  átalakulását  hajtottuk  végre.  

4.5.3.1.  Adamantilezés  heteropolisavak  és foszfo-volfránisav  Cs-sója  jelenlétében  

A  monoszubsztituált  aromás  rendszerek  adamantilezése  elektrofil  reagens  

jelenlétében  három  izomer  (meta,  para,  orto)  terméket  eredményezhet,  viszont  szilárd  

savak  jelenlétében  végzett  adamantilezési  reakciókban  -  adamantán  melléktermék  

képződése  mellett  -  csak  a  meta-  és  /?ara-szubsztituált  izomerek  képződését  írták  le  

[247],  A reakció  sémája  a toluol  példáján bemutatva  40.  ábrán  látható.  

40.  ábra  

Monoszubsztituált  aromás  rendszerek  adamantilezése  

Az  adamantilezés  általában  kitűnő  hozammal  játszódik  le,  és  regioszelektivitás  

is  megfigyelhető  a  reakció  során:  túlnyomó  részt  /^ara-termék  képződik,  többnyire  

melléktermék  jelenléte  nélkül.  Vizsgáltuk  a  saverősség  hatását  is  a  reakciókban  a  Mo-

tartalmú  heteropolisavak  esetében  magas  szelektivitással  kapjuk  a  megfelelő  para-

izomert,  a W-tartalmú  katalizátoroknál  magas  meta/para  arányt  figyeltünk  meg  

Az  eredményeket  a  34-37.  táblázatban  foglaltuk  össze.  A  reakciókat  az  oldószer  

forráspont-hőmérsékletén  végezve  minden  esetben  100  %-os  konverziót  sikerült  

elérnünk. 

<ö 
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Katalizátor Adamantán meta- termék /mra-termék 

(%) (%) (%) 
H4SÍM012O40I - 6,8 93,2 

H3[PMO,204O] - 13,3 86,7 

H 4 [SÍW 1 2 O 4 0 ] - 60,1 39,9 

H 3 [ P W 1 2 O 4 0 ] - 66,6 33,4 

SIMOI2 /SI02 - 28,8 71,2 

CS2.SHO.5[PW1204O] - 65,8 34,2 

34.  táblázat  

Toluol  adamantilezése  (2 h,  111  °C)  

Katalizátor Adamantán meta- termék para- termék 

(%) (%) (%) 
H4[SiMoi2O40] - 0,8 99,2 

H3[PMonO40] - 3,3 96,7 

H4[SiW,2O40] - 6,0 94,0 

H3[PW12O40] - 6,1 93,9 

SÍMoj2/SÍ02 - 12,0 88,0 

CS2.5H0.5[PWI2O4Ü1 - 56,3 43,7 

35.  ábra  

Anizol  adamantilezése  (2 h,  152  °C)  

A  regioszelektivitást  erősen  befolyásolták  az  alkalmazott  körülmények,  

nevezetesen  a  katalizátor  savassága  és  a  hőmérséklet.  A  para-izomer  a  legnagyobb  

szelektivitással  anizol  (m!p=  0.8/99.2)  és  fluorbenzol  (m/p=  0/98)  esetében  képződött,  

sziliko-molibdénsav  jelenlétében.  Az  erősebb  savi jellegű,  W-tartalmú  katalizátoroknál  

a  regioszelektivitás  általában  alacsonyabb.  Ezen  katalizátorok jelenlétében  a fluorbenzol 

esetében figyelhető meg a legnagyobb para  szelektivitás.  
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Katalizátor Adamantán meftz-termék /mra-termék 

(%) (%) (%) 
H4[SiMo,204o] 2,0 - 98,0 

H3[PMO1204O] 6,1 1,8 92,1 

H4[SÍW1204O] - 2,2 97,8 

H3[PW1204O] - 4,1 95,9 

SiM0i2/SiO2 1,2 2,1 96,7 

Cs25H0.5[PW12O40] - 3,1 96,9 

36.  táblázat  

Fluorbenzol  adamantilezése  (2 h,  85  0  Q 

Katalizátor Adamantán 

(%) 

meta- termék 

(%) 

para-  termék  

(%) 

H4[SiMoi204O] 25,1 - 74,9 

H3[PMO12O40] 35,1 0,5 64,3 

H4[SÍW1204O] 0,2 25,0 74,8 

H3[PW1204o] - 26,0 74,0 

S Í M O I 2 / S Í 0 2 66 6,9 27,1 

CS2.5HU.5[PW12O40] - 26,1 73,9 

37.  táblázat  

Brómbenzol  adamantilezése  (2 h,  155  °C)  

Ha  a  reakciókat  a  SÍM012/SÍO2 és  a  Cs2.5HO.5[PWI204O] jelenlétében  végeztük  el,  

akkor  már  10  perc  után  100  %-os  konverziót  értünk  el.  Tovább  folytatva  a  reakciót  az  

izomerarány  változását  figyeltük  meg,  vagyis para-meta  izomerizáció  megy  végbe,  és  

ennek  tulajdonítható  az  egyes  esetekben  megfigyelt  magas  metapara  izomerarány.  A  

fluorbenzol  esetében  tapasztalt  anomália  oka  valószínűleg  a  fluor  erős  dezaktiváló  

jellege,  amely  kedvezőtlenül  hat  az  izomerizációra.  
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4.5.3.2. Adamantilezés  a foszfo-volfrámsav hordozóra  felvitt  Cs-sói  jelenlétében 

Célunk  volt,  hogy  megvizsgáljuk,  hogyan  hat  az  adamantilezési  reakciókban  

elért  eredményeinkre,  ha  Cs-sót  hordozóra  visszük  fel,  vagyis  a  megnövelt  felületű  

katalizátorokkal  vajon  más  eredményeket  érünk-e  el?  Az  adatokat  a  38.  táblázatban  

foglaltuk össze.  

Katalizátor Konverzió  (%)  Aktivitás Szelektivitás 

(103mmol/m2h) (meta:para) 

Cs2,5PW 100 20,6 56:43 

Cs2,9/Si02 5 0,086 22:78 

Cs2,9/MCM41 2 0,015 11:89 

Cs2/Si02 15 0,016 24:76  •  

Cs 2/  MCM41 72 0,439 21:79 

38.  táblázat  

Cs-sók  katalitikus  aktivitása  és szelektivitása  anizol  adamantilezéséhen  
(2 h,  152  °C)  

Megfigyelhető  a  táblázat  adatai  alapján,  hogy  a  metci-'izomer  képződése  a  

hordozós  katalizátorok  esetében  alacsonyabb,  azaz  ezek  kissé  szelektívebbek  a  para-

izomerre  nézve.  A  legaktívabbnak  a  Cs2,sPW  bizonyult,  és  az  izomerarány  alapján  ez  

viselkedik  a  legerősebb  savként.  A  hordozóra  felvitt  katalizátorok  egymáshoz  hasonló  

aktivitást  mutattak  a  reakcióban,  de  aktivitásuk  a  reakcióban  kisebb,  mint  a  hordozó  

nélküli  CS2.5PW  aktivitása,  és  hasonló  a  korábban  már  bemutatott  más  Friedel-Crafts-

reakciókban tapasztalt  aktivitásokhoz.  
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5.  ÖSSZEFOGLALÁS  

A  fentiekben  részletesen  bemutatott  eredmények  alapján  általánosságban  

megállapítható,  hogy  a  vizsgált  heteropolisavak  az  alkalmazott  reakciókörülmények  

között  általában  aktív  és  szelektív  katalizátorok  a vizsgált  vegyületek  átalakulásaiban.  A  

konkrét  eredményeket  az  alábbiakban  foglaljuk  össze.  

(I)  Kísérleti  eredményeink  alapján  megállapíthatjuk,  hogy  mind  a  sziliko-

molibdénsav,  mind  a  foszfo-volfrámsav,  akár  homogén,  akár  heterogén  fázisban,  

hatékony,  nagy  aktivitású  katalizátornak  bizonyult  a  vizsgált  diolok  dehidratációs  

reakcióiban.  A  diolok  átalakulása  során  szerkezetüktől,  nevezetesen  a.  két  

hidroxilcsoport  helyzetétől,  illetve  szubsztituáltságuktól  függően,  az  egyéb  elektrofil  

katalizátorok  jelenlétében  tapasztaltakkal  összhangban,  az  alábbi  jellemző  átalakulások  

figyelhetők  meg:  

(a)  Az  1,2-diolok  esetében  nagy  szelektivitással  képződnek  az  azonos  

szénatomszámú  oxovegyületek  pinakolátrendeződés  eredményeként.  

(b)  Az  1,4-  és  1,5-diolok  ciklodehidratációja  során  nagy  szelektivitással  a  megfelelő  

gyűrűs  éterek  képződnek,  sztereoszelektív  gyürűzáródás  eredményeként  

(c)  Az  1,3-dioloknál  -  a  hagyományos  elektrofil  katalizátorokkal  végrehajtott  

reakciókhoz  hasonlóan  -  komplex  termékelegy  képződését  tapasztaltuk  

(d)  A  diolok  savkatalizált  átrendeződési  reakcióit  vizsgálva  arra  az  eredményre  

jutottunk,  hogy  a  termékképződés  szelektivitását  a  képződő  karbokation  stabilitása,  a  

csoportok  elektrosztatikus  kölcsönhatása,  és  az  átmeneti  állapot  konformációs  viszonyai  

együttesen  határozzák  meg.  Ugyanilyen  következtetések  vonhatók  le  a  2-metil-3-fenil-

oxirán  gyűrünyitási  reakciójára  vonatkozóan  is.  
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(2)  A  sztirol  és  a-metilsztirol  heteropolisavak  által  katalizált  Prins-

reakciójában,  mind  termikus,  mind  mikrohullámú  aktiválás  esetén  a  megfelelő  1,3-

dioxánok  képződését  figyeltük  meg.  

(a)  A  legjobb  eredményeket  paraformaldehiddel,  dioxános  oldatban  és  termikus  

aktiválás  alkalmazásával  értük  el.  Enyhe  reakciókörülmény,  könnyű  feldolgozás  

(egyszerű  szűrés)  és  újrafelhasználhatóság  miatt  alkalmazhatók  a  Cs-sók  termikus  

aktiválás  mellett.  

(b)  A  heteropolisavak  esetében  a  mikrohullámú  aktiválás  alkalmazása  az  ismert  

előnyök  miatt  (rövid  reakcióidő,  oldószermentes  reakciókörülmények,  nagyobb  

szelektivitás)  -  sok  más szerves  kémiai  reakcióhoz  hasonlóan  -  előnyösen  alkalmazható  

hőközlési  eljárás. Eredményeink  alapján elmondhatjuk,  hogy  a 4-fenil-l,3-dioxán  Prins-

reakcióval,  sztirolból,  heteropolisav  katalízis  mellett  történő  szelektív  előállítására  mind  

a  hagyományos  melegítés,  mind  a mikrohullámú  aktiválás alkalmas  eljárás.  

(3)  Az  általunk  alkalmazott  valamennyi  katalizátor  alkalmasnak  bizonyult  

oxigéntartalmú  funkciós csoportok védési  reakciójában.  

(a)  Különböző  szerkezetű  alkoholok  esetében  egyaránt  magas  hozammal,  gyors  

reakciókban  képződtek  a  megfelelő  tetrahidropiranil-éterek.  A védőcsoport  eltávolítása  

hasonlóan  egyszerű  módon,  gyors  reakcióban  történt,  metanol  jelenlétében,  

heteropolisav  katalízis  mellett.  

(b)  Oxovegyületek  etilénglikollal  lejátszódó  gyűrűs  acetálképzési  reakciójában,  

mikorhullámmal  történő  aktiválás  mellett,  hatékonynak  bizonyultak  az  ún.  Envirocat  

reagensek.  Az  aldehidek  esetében  közel  azonos  hozammal  kaptuk  a  védett  terméket  

mindhárom  katalizátornál.  A  ketonoknál  már  eltérést  tapasztaltunk,  ugyanis  itt  

leghatékonyabbnak  a  FeCb-tartamú  katalizátor  bizonyult,  de  a  gyűrűs  acetált  még  

ebben  az esetben  is alacsonyabb  hozammal  kaptuk az aldehidekhez  képest.  

(4)  A  tanulmányozott  heteropolisavak,  valamint  a  foszfo-volfrámsav  Cs-sói  

aktív,  megfelelő  reakciókörülmények  között  alkalmazva  szelektív  és  regenerálható  

elektrofil  katalizátorai  számos  Friedel-Crafts-átalakulásnak.  

(a)  A  Cs2,5Ho,5[PWi204o],  valamint  más  összetételű,  Si02  és  MCM-41  hordozóra  

vitt  savas Cs-sók  magas aktivitást  mutatnak  acetilezésben  és benzilezésben.  A  hordozott  

katalizátorok  az aktivitás  kis  mértékű  csökkenése  mellett  többször  is felhasználhatók.  A  

hordozóra  felvitt  Cs-sók  aktivitása  mindig  alacsonyabb  a  CS2:5Ho.5[PWi204o]  

aktivitásánál,  ugyanakkor  a  hordozós  katalizátorok  kisebb  aktívanyag  tartalma  miatt  

ezek  használata  előnyösebb  lehet.  
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(b)  A  négy  heteropolisav  és  a  CS2,5HO,5[PWI204O]  só  jelenlétében  1-

brómadamantánnal  végzett  Friedel-Crafts-reakció  eredményeként  magas  hozammal,  

nagy  szelektivitással  képződnek  a  megfelelő  para-helyzetben  adamantil-szubsztituált  

termékek. 

(c)  Megállapítottuk,  hogy  a  regioszelektivitást  a  katalizátorok  savassága  

befolyásolja  azáltal,  hogy  erősebb  savak,  elsősorban  a  PW  jelenlétében  para-meta  

izomerizáció  következik  be.  
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SUMMARY 

A general  conclusion  based  on the  results  of  our  studies  discussed  in  detail  above  is  that  

heteropoly  acids  applied  are  active  and  selective  catalysts  in  the  transformations  of  

model  compounds  studied.  

(1)  On  the  basis  of  the  experimental  observations  it  may  be  concluded  that  

both  silicomolydic  and  phosphotungstic  acids  applied  in  either  heterogeneous  or  

homogeneous  phase  are  effective and  highly  active  catalysts  in the  dehydration  of  diols.  

Diols  undergo  various  characteristic  processes  depending  on  their  structure,  namely  on  

the  relative  position  of  the  two  hydroxyl  groups  and  the  degree  of  substitution.  In  

accordance  with  observations  made  by  using  other  electrophilic  catalysts  the  following  

characteristic  reactions  are  observed.  

(a)  1,2-Diols  are  selectively  transformed  to  carbonyl  compounds  with  the  same  

number  of carbon  atoms  as  the  starting  compounds  (pinacol  rearrangement).  

(b)  1,4-  and  1,5-diols  undergo  cyclodehydration  to  yield  selectively  cyclic  ethers  

(stereoselective  ring  closure).  

(c)  Complex  product  mixtures  are  formed  from  1,3-diols  similarly  to  what  is  

observed  in the  presence  of traditional  electrophilic  catalysts.  

(d)  Selectivity  of  product  formation  in  the  rearrangement  of  diols  catalyzed  by  acids  

was  found  to  depend  on the  stability  of  the  intermediate  carbocations,  and  the  electronic  

and  conformational  interactions  of  the  substituents  in  the  transition  state.  Similar  

conclusions  can be drawn  from the  ring  opening  of  2-methyl-3-phenyloxirane.  

(2)  In  the  Prins  reaction  of  styrene  and  a-methylstyrene  catalyzed  by  

heteropoly  acids  1,3-dioxanes  are  formed  by  either  thermal  or microwave  activation.  

(a)  The  best  results  were  achieved  in  the  reaction  of  paraformaldehyde  in  dioxane  

solution  under  thermal  activation.  Thermal  activation  is  also  the  method  of  choice  using  

Cs  salts  characterized  by  mild  reaction  conditions,  easy  work-up  and  catalyst  recycling.  



(b)  Microwave activation characterized  in organic synthesis  by the usual  advantages  

(short  reaction  time, reaction without  solvent,  increased  selectivity)  may also  be  applied  

in  the  Prins  reaction  using  heteropoly  acid  catalysts.  Both  thermal  and  microwave  

activation  were  found  to  be  useful  for  the  selective  synthesis  of  4-phenyl-l,3-dioxane  

catalyzed  by heteropoly  acids.  

(3)  All  catalysts  studied  were  shown  to  be  useful  for  the  formation  of  

protecting groups with oxygen-containing  compounds.  

(a)  Various  alcohols  react  to  form tetrahydropyranyl  ethers  in  high  yields  in  a  fast  

reaction.  Deprotection  can  be  carried  out  with  similar  ease  with  methanol  applying  

heteropoly  acids.  

(b)  Envirocat  reagents were found to be effective catalysts to form cyclic  acetals  by  

reacting  carbonyl  compounds  and  ethylene  glycol.  All  three  catalysts  gave  similar  high  

yields  in  the  transformation  of  aldehydes.  Lower  yields  of  the  cyclic  acetals  could  be  

achieved  in the  reaction  of ketones  even with  the  best  catalyst  containing  FeCL  as  the  

active phase. 

(4)  Under  appropriate  reaction  conditions  heteropoly  acids  used  and  Cs  salts  

of  phosphotungstic  acid  are  active,  selective,  and  recyclable  electrophilic  catalysts  in  

various Friedel-Crafts reactions. 

(a)  Cs2.5Ho.5[PWi204o],  and  Cs  salts  of  various  composition  supported  on  Si02  or  

MCM-41  exhibit  high  activity  in  acetylation  and  benzylation.  Supported  catalysts  can  

be  reused  with  only  minor  decrease  in  activities.  Specific activity  of  the  supported  Cs  

salts  is  always  lower  than  that  of  CS2(5HO,5[PWI204O],  but  they  have  the  advantage  of  

containing smaller amount  of the active phase. 

(b)  /rara-Adamantylated  compounds  can  be  formed  in  high  yield  with  high  

selectivity when Friedel-Crafts alkylation  is carried  out  with  1-bromoadamantane  in the 

presence of heteropoly  acids or  CS2JSHO,5[PWI204O].  

(c)  Regioselectivity  in the latter reaction was proved to be determined  by the  acidity  

of  the  catalysts.  In the  presence  of  stronger  acids,  mainly  by  applying  phosphotungstic  

acid, para-meta  isomerization takes place.  


