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Tamás tanszékvezető egyetemi tanárnak, aki nélkül doktori munkám nem jöhetett volna létre, 
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Őszinte köszönettel tartozom dr. Frank Richter-nek, a Bayer MaterialScience AG 

kiváló kutatójának, azért a határtalan szakmai és baráti segítségért, amelyet a doktori 

tanulmányaim évei, különös tekintettel a három hónapos leverkuseni tartózkodásom alatt 

nyújtott. 
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készüléket mindennapos használatára. 

 
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni dr. Rábai József egyetemi docensnek a 

fluoros kémia területén nyújtott széleskörű segítségért, dr. Jalsovszky István, dr. Kotschy 

András és dr. Szabó Dénes egyetemi docenseknek a hasznos diszkussziókért és az általuk 

kölcsönzött számtalan vegyszerért, illetve dr. Bodor Andrea tudományos munkatársnak és 

dr. Rohonczy János egyetemi docensnek az NMR spektroszkópiás vizsgálatok során nyújtott 

segítségükért. 

 
Szeretnék köszönetet mondani minden egykori és jelenlegi csoporttársamnak, de 

különösen Mehdi Hasannak, dr. Csihony Szilárdnak, Lantos Diánának és Mika László 

Tamásnak a segítségükért és a laborban uralkodó hangulatért. Itt emlékezek meg néhai 

csoporttársamról, Pusztai Zoltánról, akinek munkája alapvetően hozzájárult doktori 

disszertációm első részének létrejöttéhez, és akinek megrázóan váratlan halála egy briliáns 

elmétől fosztotta meg a világot. Köszönet illeti Ute Hoffmant és Andreas Heckinget, a 
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Bayer MaterialScience AG technikusait is, akik leverkuseni tartózkodásom alatt áldozatos 

segítségükkel hatékonnyá és kellemessé tették a munkámat. Köszönöm továbbá dr. Varga 

Jenőnek és Faragó Jánosnak a nehéz pillanatokban nyújtott baráti segítséget. 

 
Végül, de nem utolsó sorban köszönetemet szeretném kifejezni Szüleimnek és 

Testvéremnek azért az anyagi és lelki támogatásért, amellyel hozzájárultak e dolgozat 

megszületéséhez. 
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1. Alkil-izocianátok foszfin-katalizált ciklo-oligomerizációjának mechanizmus-vizsgálata 

 

1.1 Poliuretánok – Egy BAYER sikertörténet 

 

1934-ben a 31 éves Otto Bayer, aki névrokona a világhírű Bayer AG alapítójának, a 

leverkuseni Bayer Központi Kutatólaboratóriumának vezetője lett. Akkor még senki sem 

gondolta, hogy 3 évvel később felfedezi és lefekteti a poliuretánkémia alapjait, további 

kutatásai során pedig a poliuretánból készült termékeket mindennapi életünk elengedhetetlen 

részévé teszi.1,2 

A makromolekuláris kémia az 1930-as évek elején merőben új fogalom volt. Az ötlet 

azon alapult, hogy egyszerű vegyületekből lánc- vagy rácsszerű szupramolekuláris egységeket 

lehetne felépíteni, amihez viszont a kutatóknak az addigiakhoz képest teljesen új kiindulási 

anyagokkal kellett dolgozniuk. A DuPont-nál dolgozó Wallace H. Carothers ugyanebben az 

időben fedezte fel a Nylon-t.1,2 Otto Bayer arra gondolt, hogy a poliaddíció egyik komponense 

valamilyen diizocianát típusú vegyület legyen, ötletét azonban koránt sem kísérte osztatlan 

siker. Főnöke még azt is megkérdőjelezte, hogy egyáltalán alkalmas-e a Központi Kutatólabor 

vezetésére.  Korábbi munkatársai sem bátorították, egyikük például kijelentette: „Ha valaha 

megkísérelt volna akár egy monoizocianátot is előállítani, soha nem állt volna elő azzal az 

őrült ötlettel, hogy próbáljunk meg diizocianátokat előállítani. Ha egy diamint foszgénnel 

reagáltatnánk, majdnem minden keletkezne csak a diizocianát nem. Továbbá, ha egyáltalán 

elő is lehetne állítani őket, valószínűleg instabilak lennének.”1 Ma persze már tudjuk, hogy ez 

az állítás koránt sem fedi a valóságot, de Otto Bayer-nek akkortájt komoly erőfeszítésébe 

került, hogy ötletét a benne nem hívők ellenkezésének dacára megvalósítsa. A technológiai 

megvalósítás olyan bonyolultnak tűnt, hogy a menedzsment még szabadalomra sem akart 

gondolni. Az első bíztató jel akkor érkezett, amikor az Otto Bayer-rel dolgozó Heinrich Rinke 

a Carother-féle poliamidokhoz hasonló tulajdonságú műszálat állított elő. Ez már a 

menedzsmentet is meggyőzte és 1937-ben megszületett az első poliuretánokról szóló 

szabadalom (1. ábra). Akármilyen remek tulajdonságokkal is bírt az új anyag, a II. 

világháború idején a fegyverkező Németországnak nem a műszálra volt szüksége. Szívesen 

láttak volna ugyanakkor egy új, az előzőeknél jobb tulajdonságokkal rendelkező szintetikus 

gumit. Így a műszálak fejlesztése mellett egy kutatócsoport párhuzamosan elkezdett elasztikus 

poliuretánok után kutatni. A sikert tulajdonképpen egy olyan dolog hozta meg, ami először 

teljes kudarcnak tűnt. A diizocianátok, a poliaddíciós partnerként választott poliészterekkel 
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1. ábra Otto Bayer poliuretánhabbal és az 1937-es szabadalom: DRP-728981. 

 

ugyanis olyan poliuretánokat képeztek, amelyek telis-tele voltak buborékokkal. A tesztelésre 

elküldött mintát a labor visszaküldte azzal a megjegyzéssel, hogy az „leginkább Ementáli-sajt 

imitálására” alkalmas.1 Otto Bayer és kutatócsoportja ezt követően kiderítette, hogy a 

poliaddíciós reakció kis mennyiségű víz jelenlétében széndioxid képződésével jár, és végső 

soron ez vezet az „Ementáli-lyukak” képződéséhez. Ezzel a felismeréssel tulajdonképpen 

felfedezték a poliuretánhabokat, és az 1941-ben,2 illetve 1942-ben3 megjelentetett 

szabadalmak az új poliuretánok előállítását és rendkívül széleskörű felhasználását jelentik be. 

A felfedezés annál is inkább jelentős volt, hiszen utólag minden bizonnyal hosszú évekre lett 

volna szükség ahhoz, hogy megfelelő eljárást dolgozzanak ki jó minőségű szilárd és lágy 

habok előállítására. Otto Bayer az új felfedezéssel a makromolekulák előállításához a 

polimerizáció és a polikondenzáció mellett egy új, poliaddíciós módszert adott a kutatók 

kezébe. Manapság az összes műanyagtermelés körülbelül 6%-a poliuretán-alapú, amelyből 

30% a Bayer AG nevéhez fűződik. Ebből jelentős mennyiséget poliuretánhabok, illetve 

kemény- és/vagy karcmentes bevonatok és lakkok előállítására használnak fel. 

 

1.2 A poliuretánok kémiája 

 

Otto Bayer kezdeti ötlete az volt, hogy a makromolekulák előállításához a 

diizocianátok reakciópartnerei diolok legyenek, így poliuretánokhoz jutott (2. ábra). 

Kezdetben a diolok kis vagy közepes molekulatömegű, adipinsavból és dietilénglikolból  
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2. ábra Poliuretánok előállítása 
 

előállított poliészterek voltak. Az Otto Bayer és kutatócsoportja által a korai szakaszban 

előállított poliuretánok azért habosodtak, mert az izocianát-csoportok és a poliészterek 

maradék karboxil-csoportjai is reakcióba léptek egymással és széndioxid képződése mellett 

amid-kötést hoztak létre (3. ábra).1,2 Hasonló jelenség tapasztalható akkor is, ha a poliaddíció  
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3. ábra Poliuretánhabhoz vezető reakciók 
 

víz jelenlétében játszódik le. Ilyen esetben a víz először az izocianát-csoporttal karbamidsavat 

képez, amely azonban széndioxid képződése mellett könnyen bomlik a megfelelő aminná, az 

amin pedig egy másik izocianáttal karbamidot képez. A 3. ábra első két reakciója során 

fejlődő széndioxid az, ami habosítja a képződő poliuretánt. Lágy poliuretánhabok előállítására 

ma is ilyen típusú reakciókat alkalmaznak. Szilárd habok előállítására habosítószerként 

alacsony forráspontú oldószereket használnak, amelyek az exoterm reakció során erőteljesen 

párologni vagy forrni kezdenek. A habosodás elkerülésére az 1950-es évek közepe óta 

propilénoxidból előállított oligomereket vagy polimereket használnak (4. ábra).  
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4. ábra Propilénoxidból előállított, hidroxil-végcsoporttal rendelkező poliéter 

 

A diizocianátok közül elsőként a 2,4-diizocianáto-toluol-t (Desmodur T) használták.3 

Ennek oka az, hogy a toluol nitrálása során képződő 2,4-dinitro-toluol könnyen hozzáférhető 

volt. A 2,4-dinitro-toluol redukciójával kapott 2,4-diamino-toluol pedig foszgénezéssel 2,4-

diizocianáto-toluollá alakítható. Az 1950-es évektől egyre több féle di- illetve poliizocianátot 

kezdtek alkalmazni, amelyek a Desmodur kódnevet kapták. Az újabb izocianát-csoportot 

tartalmazó monomerek kifejlesztésének két fő oka volt. Az egyik, hogy újfajta 

tulajdonságokkal rendelkező poliuretánokat állítsanak elő, a másik pedig, hogy a diizocianát 

monomernek minél alacsonyabb legyen a gőznyomása. Utóbbi azért kiemelten fontos, mert az 

izocianátok rendkívül mérgező vegyületek,1 így a lehetőség, hogy gőzeik kölcsönhatásba 

kerülnek élő szervezetekkel, megakadályozhatja hétköznapi felhasználásukat. Az új 

monomerek utáni kutatás a bisz(4-diizocianáto-fenil)metán (Desmodur 44M), az 1,5-

diizocianáto-naftalin (Desmodur 15) kifejlesztéséhez vezetett (5. ábra).4,5 Noha ezek 

gőznyomása már jóval alacsonyabb volt, mint a Desmodur T-jé, viszont még mindig nem elég 

alacsony a széleskörű elterjedéshez.1 Az 1,1,1-trisz(hidroximetil)propánnak Desmodur T-vel 

való reakciója egy új, nagy molekulatömegű trifunkciós monomert eredményezett, amelynek 

a Desmodur L nevet adták.4,5 A gőznyomás problémája tehát megoldódott, viszont a 

Desmodur L-ből előállított bevonatok fénystabilitása nem volt kielégítő. A további keresés 

során a kutatók eljutottak a hexametilén-diizocianáthoz (Desmodur H), a bisz(4-diizocianáto-

ciklohexil)metánhoz (Desmodur W) és az izoforon-diizocianáthoz (Desmodur I)  (5. ábra). 

Alkalmazásuk azonban csak részben javította a belőlük előállított poliuretánok minőségét. Az 

igazi áttörést az 1961-ben előállított Desmodur N100 jelentette (6. ábra).6,7 A Desmodur 

N100-on alapuló poliuretán bevonatok egyedülálló tulajdonságokkal rendelkeznek: az eddigi 

poliuretánoktól eltérően szobahőmérsékleten teljes mértékben szilárdak, nem tapadnak, 

kémiailag rendkívül ellenállók, ütés-, karcolás- és dörzsölésállók, napfény hatására nem 

színeződnek el és hosszú ideig fényesek maradnak. Ezen sajátságukat többek között annak 

köszönhetik, hogy három izocianát-funkciójuk lévén nemcsak láncok, hanem 

elágazásosszerkezetek létrehozására is képesek. Jó tulajdonságaikat kihasználva a Desmodur 

N100-at és utódait többek között repülőgépek, vonatok, hajók, autók és kamionok 

bevonataként is használják.8 Előállításuk hexametilén-diizocianátból történik víz segítségével  
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6. ábra A Desmodur N 100 előállítása 

 

széndioxid felszabadulása mellett (6. ábra). A Desmodur N100-on alapuló bevonatok 

hétköznapi használatba való bevezetésével a Bayer AG kutatói legalább akkora 

fordulóponthoz értek, mint 34 évvel korábban, amikor elődeik kifejlesztették az első 

szintetikus bevonatokat.9 Fontos fegyvertény volt, hogy először sikerült egy olyan 

polifunkciós monomerhez jutni, amelyik egyféle kiindulási anyagból állítható elő. Általános 

tapasztalat, hogy amennyiben egy mononer több poliaddícióra képes funkciót is tartalmaz, 

akkor a belőle előállítható poliuretán bevonatok fizikai és kémia tulajdonságai számottevően 

javulnak. A Desmodur N100 analógiájára 1966-ban előállították az uretdion-alapú 

monomereket (Desmodur N3400),10 1977-ben az allofanát-típusú monomereket (Desmodur 

XP7100),11 1978-ban pedig az izocianurát-alapú monomereket (Desmodur N3300, 3600, 

3790) (7. ábra).12 Ezek a molekulák olyan oligo(alkil-diizocianátok), amelyekben szabad  

izocianát-csoportok találhatók, és amelyek révén poliuretánok előállítására alkalmasak. Az 

uretdionok izocianátokból történő előállítását elsősorban tercier foszfinok katalizálják. Ezek   
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7. ábra Új polifunkciós izocianát-monomerek 

 

közül is a leghatékonyabb és a legszelektívebb a trisz(dietilamino)foszfin (HMPA).13 Sajnos 

azonban a HMPA rendkívül karcinogén, így ipari mennyiségben való felhasználása nem 

lehetséges. Az izocianurát-alapú monomereket főként izocianátok Brønsted-bázisok által 

katalizált reakciójában lehet előállítani. Ilyenek Brønsted-bázisok például a 

tetrakisz(hidroxialkil)ammónium-hidroxidok,14 alkálifém-fenolátok,15 aziridinek tercier 

aminok jelenlétében16 és tercier foszfinok.17 Az izocianurát-alapú di- és poliizocianátok 

általános jellemzője, hogy a belőlük előállított poliuretán-bevonatok tulajdonságai hasonlóak, 

de sok esetben jobbak a Desmodur N100-ból előállítható poliuretán-bevonatok 

tulajdonságainál. Idővel a felhasználók azonban nemcsak a termékek megfelelő 

tulajdonságaival kapcsolatban támasztottak elvárásokat a gyártóval szemben, hanem 

megjelent az igény a könnyű felhasználhatóságra is. Jelen esetben arról van szó, hogy a 

poliuretán bevonatok előállításakor a felhasználó maga elegyíti az izocianát- és hidroxil-

komponenseket. A könnyű keverhetőségnek pedig természetesen alapvető feltétele, hogy 

mindkét komponens viszkozitása megfelelően alacsony legyen.  A hidroxil-komponens 

esetében ez a probléma technikailag könnyebben megoldható, mint az izocianát-komponens 

esetében. Az uretdion-alapú vegyületek viszkozitása a célnak ugyan kíválóan megfelel (<400 

mPa×s, 23°C), molekulánkénti izocianát-tartalmuk – vagyis tömegegységre eső izocianát-

mennyiségük (mol NCO/kg monomer) – viszont alacsony (<2,0 mol/kg), így a hidroxil-

komponenssel reagáltatva őket csak nem megfelelő szilárdságú bevonatok állíthatók elő. Az 

izocianurátok izocianát-tartalma ugyan megfelelően magas, halmazállapotuk viszont szilárd, 

így az elegyekben növelik a viszkozitást. Az uretdionok és izocianurátok keverékéből 

oldószerek segítségével megfelelő tulajdonságú monomerelegy állítható elő, viszont az 

oldószerek használata sok esetben nem megengedhető. A kutatások tehát új, kis viszkozitású 

polifunkciós izocianát-monomerek kifejlesztését célozták. A hexametilén-diizocianát tri-n-

butilfoszfin által katalizált oligomerizációja főként a megfelelő uretdionhoz illetve 

izocianuráthoz vezet. Mintegy tíz évvel ezelőtt azonban kiderült, hogy előbbiek mellett kis 
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8. ábra A hexametilén-diizocianátból keletkező iminooxadiazindionok általános képlete 

 

mennyiségben egy másik komponens, az úgynevezett iminooxadiazindion is keletkezik (8. 

ábra).18-21
 

Az irodalomban található egy 1927-es közlemény, amelyben metil-izocianát és 

trialkilfoszfinok reakciójából többek között egy iminooxadiazindion típusú vegyületet is 

sikerült izolálni.22,23 A metil-izocianátból felépíthető iminooxadiazindion szerkezetét az 1990-

es években határozták meg röntgen-krisztallográfia segítségével (9. ábra).24 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. ábra Három metil-izocianátból felépített iminooxadiazindion röntgen-szerkezete 
 

Az iminooxadiazindionok egyik igen előnyös tulajdonsága, hogy jelenlétük az 

izocianát-monomer elegyben lecsökkenti a viszkozitást, viszont mivel az izocianurátokhoz 

hasonlóan molekulánként három izocianát-funkcióval rendelkeznek, a tömegegységre eső 

NCO-mennyiségük megfelelően magas (>2,0 mol/kg). Előállításuk azonban az 

izocianurátoktól eltérően olyannyira nehéz feladatnak bizonyult, hogy hexametilén-

diizocianátból az eddig megtett számos erőfeszítés ellenére sem sikerült nagy mennyiségben 

tiszta iminooxadiazindiont nyerni. Iminooxadiazindionok izocianátokból történő előállítására 

az eddig ismert legjobb katalizátorok az ammónium-poli-hidrogénfluorid és a trialkilfoszfin 

alapú vegyületek.25 Normál alkil-izocianátok esetében a termékelegyben még viszonylag nagy 

mennyiségben megtalálható az iminooxadiazindion termék – minél rövidebb az alkil-lánc 

annál nagyobb hányadban – viszont az iparilag jelentős hexametilén-diizocianátok esetében 

az eddig elért legjobb eredmény is csak alig haladta meg a 10%-ot (10. ábra). A poli-  
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10. ábra Alkil-izocianátok tri-n-butilfoszfin katalizálta oligomerizációja 
 

hidrogénfluorid alapú katalizátorok esetében az iminooxadiazindion-tartalom valamivel 

magasabb, viszont a folyamat ipari méretű megvalósítása drágább és technikailag nehezebb. 
 

1.3 Célkitűzések 
 

Habár a foszfinokat, többek között a tri-n-butilfoszfint17 is, több mint 20 éve 

használják izocianátok oligomerizációjára, az irodalomban semmiféle információ nem 

található a reakció mechanizmusát illetően. Doktori kutatásaim egyik célkitűzése az volt, 

hogy a megvizsgáljam, és molekuláris szinten megértsem az izocianátok foszfin-katalizált 

ciklo-oligomerizációjának reakciómechanizmusát. A reakciómechanizmus megértésével a 

későbbiekben lehetőség nyílhat olyan új katalizátorok kifejlesztésére, amelyek a hexametilén-

diizocianát alapú oligomerekben az eddigiekhez képest jelentősen megnövelik az 

iminooxadiazindion típusú komponensek mennyiségét.  
  

1.4 A reakció mechanizmusának vizsgálata 
 

Mivel az iparban leggyakrabban alkalmazott hexametilén-diizocianát, illetve más 

diizocianátok alkalmazásakor a termék összetétele a keresztkötések kialakulásának lehetősége 

miatt meglehetősen bonyolult, ezért vizsgálatainkhoz modellvegyületként n-butil- és n-hexil-

izocianátot használtunk. In situ NMR- és IR-spektroszkópiás módszerek segítségével 

ugyanakkor megbizonyosodtunk arról, hogy a reakció mechanizmusa hexametilén-diizocianát 

és n-alkil-izocianátok esetében megegyezik. Részben általunk végzett in situ NMR és in situ 

IR spektroszkópiás vizsgálatok, részben pedig nukleofilek heterokumulének irányába mutatott 

reaktivitásának irodalmi analógiái alapján,26 az n-butil- (1a) és n-hexil-izocianát (1b)   
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11. ábra Alkil-izocianátok és tri-n-butilfoszfin reakciójának javasolt mechanizmusa 

 

tri-n-butilfoszfin (5) katalizálta ciklo-oligomerizációjának mechanizmusára a 11. ábrán 

látható javaslatot tettük.25
 

A tri-n-butilfoszfin megtámadja 1 pozitívan polározott karbonil-szénatomját A 

ikerionos intermediert képezve. A egy újabb 1 molekulával reagálhat, amely B intermedier 

keletkezéséhez vezet. Ez a B intermedier ezután 5 kilépésével 2 terméket képezi, vagy egy 

újabb 1-gyel reagálva C1 illetve C2 intermedier képződését eredményezi. C1 végül 

intramolekuláris gyűrűzáródási reakcióban 3 vagy 4 termékké, míg C2 intermedier 4 termékké 

alakul át. Az n-butil-izocianát ciklo-oligomerizációs reakciója során keletkező termékek (2a, 

3a, 4a) IR és NMR adatai (módszereket lásd a kísérleti részben) a 12. ábrán láthatók.27 

N N

O

O
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O
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12. ábra A dibutil-uretdion, a tributil-izocianurát és tributil-iminooxadiazindion IR és NMR adatai 
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1a (4,4 mmol) ciklo-oligomerizációját 1:1,1 mólarányban vett 5 (4,8 mmol) 

jelenlétében 20°C-on in situ IR spektroszkópiásan követve azt tapasztaltuk, hogy a reakció 

elején a három várt termék - 2a: 1771 cm-1, 3a: 1694 cm-1, 4a: 1687, 1719, 1791 cm-1 - 

képződése elindul, viszont 5-6 óra elteltével 2a mennyisége maximumot ér el, majd elkezd 

csökkenni, miközben 3a és 4a mennyisége továbbra is növekszik (13. ábra). Az irodalmi 

bevezetőben leírtaknak megfelelően 4a mennyisége kisebb, mint 3a mennyisége. Hasonló 
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13. ábra 1a (4,4 mmol) és 5 (4,8 mmol) reakciójának IR spektruma (karbonil régió) 20°C 
 

jelenséget tapasztaltunk akkor is, amikor a tri-n-butilfoszfint (5) katalitikus mennyiségben 

(4,0 mmol) reagáltattunk n-butil-izocianáttal (1a, 31,1 mmol) 20°C-on (14. ábra, bal oldal). 

Ugyanez a reakciót 60°C-on is megvizsgáltuk és a vártaknak megfelelően azt tapasztaltuk, 

hogy a reakció lefutása gyorsabb (14. ábra, jobb oldal; a 3a csúcs ugyanazt az abszorbancia 

értéket körülbelül fele annyi idő alatt éri el). 

2a 3a 

4a 
4a 

4a 
4a 

3a 4a 2a 4a 

 
14. ábra 1a (31,1 mmol) és 5 (4,0 mmol) reakciójának IR spektruma 20°C-on (bal oldal) és 60°C-on (jobb oldal) 
 

Mivel az in situ NMR-spektroszkópiás mérésekhez a nagyobb érzékenység elérése 

végett 13C-jelzett n-hexil-izocianátot (HexN13CO, 1b’) használtunk, ezért 1b és 5 reakcióját is 

megvizsgáltuk in situ IR-spektroszkópiával. A 15. ábra látható, hogy a három termék – 2b, 

3b, 4b – keletkezését ebben az esetben is megfigyelhetjük, viszont köszönhetően annak, hogy 
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az n-hexil-csoport hosszabb az n-butil-csoportnál – vagyis az NCO-csoportok koncentrációja 

adott térfogatban kisebb – a reakció lefutása még 80°C-on is jelentősebb lassabb az 1a 

esetében tapasztaltnál. Megjegyzendő, hogy szokatlan módon 4b mennyisége a 

reakcióelegyben meghaladja 3b mennyiségét. Erre az egyedülálló jelenségre konkrét 

magyarázatot mindezidáig nem tudtunk adni. 
 

 

 

 

 

 
 

 
15. ábra 1b (18,7 mmol) és 5 (0,75 mmol) reakciójának követése in situ IR spektroszkópiával 80°C-on 

 

Amint az a 13. ábrán látható, 2a mennyisége a reakcióelegyben egy bizonyos idő 

elteltét követően elkezd csökkenni, miközben új komponens az IR spektrum karbonil-

régiójában nem jelenik meg. Ebből arra következtethetünk, hogy 2a-ból lehetőség van 3a és 

4a képződésére. Ezt bizonyítandó, tiszta 2a-t (12,2 mmol) tri-n-butilfoszfinnal (1,22 mmol) 

reagáltattunk 25°C-on és azt tapasztaltuk, hogy 2a mennyisége elkezd csökkenni és ezzel 

párhuzamosan 3a és 4a mennyisége viszont nőni (16. ábra). Ezenfelül 2300 cm-1 közelében 

megjelenik az n-butil-izocianáthoz (1a) tartozó csúcs is, ami időben szintén növekvő 

tendenciát mutat. Amikor a reakciót kisebb mennyiségben, de azonos mólaránnyal NMR 
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1a 3a4a

4a

CO2

 

0 2 4 6 8 10 12
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

Ab
so

rb
an

ce

Time / hour

2a

4a
1a

 
16. ábra 2a (12,2 mmol) és 5 (1,22 mmol)  reakciójának követése in situ IR spektroszkópiával 25°C-on. A 2350 

cm-1-nél megjelenő csúcs a ReactIR 1000 készülék karjában található gáz halmazállapotú széndioxidnak 

köszönhető. 

4b

4b

4b2b
3b

0 50 1 00 150 200 250 300 350
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

A
bs

or
ba

nc
e

Time / min

2b

4b

3b



 15

csőben megismételtük, akkor 1 hét reakcióidőt követően a minta 13C{1H}-NMR  spektruma, 

az in situ IR felvétellel megegyező módon, 1a, 3a és 4a keletkezését mutatta (17. ábra). Az 

eredmények alapján tehát kijelenthetjük, hogy 2a képződése 1a-ból 5 jelenlétében reverzíbilis 

folyamat, továbbá 2a-ból 5 jelenlétében megindul 3a és 4a képződése is. Ezek után 

természetesen kíváncsiak voltunk, hogy 3a és 4a képződése is megfordítható folyamat-e. A   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17. ábra 2a (2.44 mmol) és 5 (0.244 mmol) 25°C-on végzett reakciójának 13C{1H}-NMR  spektruma 1 hét után 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18. ábra 3a (1,20 mmol), 4a (0,54 mmol) és 5 (0,08 mmol) reakciójának 13C{1H}-NMR  spektrumai 

 

kérdés eldöntésére elvégeztünk egy olyan kísérletet is, amelyben 3a-t (1,20 mmol) és 4a-t 

(0,54 mmol) közel 3 napig állni hagytunk 5 (0,08 mmol) jelenlétében. A reakcióelegyet 
13C{1H}-NMR  spektroszkópiával vizsgálva 3a és 4a kiindulási mólarányában nem 

tapasztaltunk változást, továbbá nem észleltük sem 1a, sem 2a képződését (18. ábra). 

Megállapítható tehát, hogy a hattagú gyűrűt tartalmazó termékek képződése nem reverzíbilis 

folyamat. 

(ppm)
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Mivel in situ IR spektroszkópiás módszerrel a reakció során intermedierek jelenlétét 

nem sikerült kimutatnunk, ezért a mechanizmus kutatásának eszközeként a továbbiakban az in 

situ NMR spektroszkópiát alkalmaztuk. 1b-t (3,4 mmol) szobahőmérsékleten (297 K) egy 

NMR csőben 5-tel reagáltatva a termék 31P{1H}-NMR spektruma mindössze egyetlen egy 

jelet mutatott – az 5-höz rendelhető -32,9 ppm-es jelet –, amelynek félértékszélessége 1 Hz 

volt. A mintát 250 K-re lehűtve viszont egy másik, 7 Hz félértékszélességű jel megjelenését 

észleltük -54,0 ppm-nél. A minta visszamelegítésekor a csúcs kiszélesedését, illetve 270 K-en 

a koaleszcenciáját figyeltük meg (19. ábra, bal oldal). Fontos megjegyezni, hogy a -54,0 

ppm-nél megjelenő jel félértékszélessége 250 K alatt már nem változott, illetve az 5-nek 

megfelelő -32,9-es jel félértékszélessége a vizsgált hőmérséklet tartományban mindvégig 1 

Hz volt. Az általunk észlelt dinamikus jelenség tehát a szabad izocianát (1b) és az 

intermedier(ek) cserefolyamatának eredménye. A 31P{1H}-NMR spektrumban -54,0 ppm-nél 

235K

240K

245K

250K

255K

260K

265K

275K

1JCP = 154 Hz

265K

250K

255K

260K

270K

PBu3 (5)

 
 

19. ábra Dinamikus 31P{1H}-NMR spektrumok: bal oldal: 1b (3,4 mmol) és 5 (0,4 mmol); jobb oldal:  1b’ /-

N13CO/ (3,4 mmol) és 5 (0,18 mmol). 

 

rezonáló intermedier szerkezetének pontos megismeréséhez az 1b helyett olyan n-hexil-

izocianátot használtunk, amelyben az izocianát-csoport 12C-atomjai 99,0%-ban 13C atomokra 

voltak cserélve (1b’). Az előző kísérletet 3,4 mmol 1b’-vel és 0,18 mmol 5-tel megismételve 

azt tapasztaltuk, hogy 235K-en a minta 31P{1H}-NMR spektrumában a változatlan -32,9-es jel 

mellett -54,0 ppm-nél egy dublett jelent meg, amelynek a csatolási állandója 154 Hz volt (19. 

ábra, jobb oldal). A jel a minta szobahőmérsékletre történő melegítésekor az előző 

kísérletben tapasztaltaknak megfelelően viselkedett, vagyis 275 K-en koaleszcencia jelenséget 

mutatott. A kísérlet eredménye ilyen módon közvetlen foszfor-szén kötés létét valószínűsíti, 

vagyis 1JPC=154 Hz. Mivel a szakirodalomban hasonló rendszerek 1JPC értékére példát nem 

találtunk, így kénytelenek voltunk az alábbi táblázat adataira támaszkodni (1. táblázat). 
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Vegyület 1JPC (Hz) 

(CH3)3Si-C≡P 13,9 

(CH3)3C-C≡P 38,5 

H5C6-C≡P 48,3 

H-C≡P 54,0 

(CH3)3SiP=C[N(CH3)2]2 85,0 

[(CH3)3Si]2NP=C[Si(CH3)3]2 96,7 

C6
AH5PCBN A: 47,7 

B: 103,1 

P(CN)2
- 104,9 

(C2H5)2N-CO-P+(C4H17)3 86,1 

 
1. táblázat Direkt foszfor-szén kötést tartalmazó stabil, izolált vegyületek irodalmi 1JPC értékei 

 

Az általunk vizsgált reakció feltételezett intermedieréhez az 1. táblázat utolsó sorában 

található vegyület hasonlít a legjobban. 86,1 Hz-es 1JPC értéke nagyságrendileg megegyezik az 

általunk tapasztalt 154 Hz-cel. A direkt foszfor-szén kötésre vonatkozó feltételezésünket 

természetesen kísérletileg is igazoltuk. Az előző minta 13C{1H}-NMR spektrumát 235 K-en 

megvizsgálva azt találtuk, hogy 166,7 ppm-nél megjelent egy dublett dublettje típusú jel, 

amely a 154 Hz-es felhasadás mellett egy 2,5 Hz-es felhasadást is mutat. Ugyanebben a 
13C{1H}-NMR spektrumban 153,9 ppm-nél található egy másik dublett jel, amelynek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20. ábra 1b’-t (3,4 mmol) és 5-t (0,18 mmol) tartalmazó rendszer 13C{1H}-NMR spektruma 235 K-en, A * jel 

általunk nem azonosított specieseket jelöl. 
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csatolási állandója szintén 2,5 Hz. A 166,7 ppm-nél rezonáló jel és a 153,9 ppm-nél rezonáló 

jel integráljainak aránya 1:1-nek adódott, amely a korábban már asszignált P-13C kapcsolaton 

túl egy P-13C-X-13C rendszer létére utal, és amelyben  2JCC=2,5 Hz. A kapott eredmények 

alapján a jelek az általunk B-nek (20. ábra) elnevezett intermedierhez tartoznak. Elméletileg 

ugyan lehetőség van egy P-13C-O-13C szerkezet létezésére is, ám ez a vegyület, ha keletkezik 

is a reakció során, 2b kialakulásában nem vesz részt, hiszen ahhoz P-13C-N-13C szerkezetre 

van szükség (11. ábra). A minta 13C{1H}-NMR spektrumának hőmérsékletfüggését 

megvizsgálva pontosan ugyanazt tapasztaltuk, mint a 31P{1H}-NMR spektrum esetében, a B 

intermedierhez tartozó jelek 275 K-en alapvonallá szélesednek (21. ábra). A P-13C-N-13C 

szerkezet alapján várhatnánk, hogy a megfelelő jelek esetében megjelenik egy 3JPC csatolási 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21. ábra Az 1b’-t (3,4 mmol) és 5-t (0,18 mmol) tartalmazó rendszer 13C{1H}-NMR spektrumában 166,7 ppm-

nél található jel hőmérsékletfüggése 

 

állandóval jellemezhető felhasadás is. Ilyen felhasadást mi nem észleltünk, létezése 

ugyanakkor a vicinális rendszerek csatolási állandóira vonatkozó Karplus-egyenlet 

értelmében nem kizárt (maximum érték: θ=0°, 180°; minimum érték: θ=90°), de értéke 

valószínűsíthetően olyan kicsi, hogy az általunk alkalmazott készüléken elérhető felbontással 

nem figyelhető meg. A szakirodalmat felhasználva utánanéztünk az összehasonlítási alapként 

szóba jöhető rendszereknek, de 3JPC értékekre példát nem találtunk. A 20. ábrán látható 
13C{1H}-NMR spektrumban a már azonosított jeleken kívül két, az ábrán megcsillagozott 

jelcsoport is található. Ezeket a jeleket eddig nem sikerült azonosítanunk, viszont 

megállapítottuk, hogy a 153,7 ppm-nél illetve 156,35 ppm-nél található kis dublettek 

intenzitása nem, eltolódásértéke pedig csak nagyon kis mértékben változik a hőmérséklettel. 

Jelenleg nem tudjuk kizárni, hogy ezek a jelek is valamilyen intermedierhez tartoznak, de 

hasonló csatolási állandóval jellemezhető jeleket a megfelelő 31P{1H}-NMR spektrumban 

165. 0166. 0167. 0168. 0
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nem találtunk, így ha léteznek is, mennyiségük mindenképpen a kimutatási határ alatt van. A 

többi megcsillagozott jel általunk ismeretlen szerkezetű melléktermékekhez tartozhat. 

 

1.5 Összefoglalás 

 

Megállapítottuk tehát, hogy 1 izocianát 5 foszfin jelenlétében, egyensúlyi reakcióban, 

A intermedierré alakul át. A intermedier egy újabb 1 molekulával, szintén egyensúlyban, B 

intermediert képez. B intermedier ezt követően 5 kilépésével egy reverzibilis intramolekuláris 

gyűrűzárási reakcióban négytagú gyűrűt tartalmazó 2-vé alakul át, vagy egy újabb 1 

molekulával N-, illetve O-nukleofilként reagálva C1 és C2 intermedierek képződéséhez vezet. 

C2 intermedier egyirányú intramolekuláris gyűrűzárási reakcióban 5 kilépésével 4 termékké 

alakul, C1 intermedier pedig szintén intramolekuláris gyűrűzárási reakcióban, viszont N- vagy 

O-nukleofilként történő viselkedésétől függően, 3 vagy 4 terméket képezi (22. ábra). 

Összefoglalva, javaslatot tettünk n-butil- illetve n-hexil-izocianát tri-n-butilfoszfin 

jelenlétében lejátszódó ciklo-oligomerizációjának reakciómechanizmusára (22. ábra).25 

Feltételezésünket in situ IR és in situ NMR spektroszkópiás módszerekkel alátámasztottuk és 

kimutattuk az általunk B-vel jellemzett intermedier jelenlétét a reakcióelegyben. A reakció 

mechanizmusának megismerése a későbbiek során segítséget nyújthat olyan új katalizátorok 

kifejlesztéséhez, amelyek alkalmazásával a reakcióelegy összetétele az ipar és felhasználók 

igényeinek megfelelően alakítható ki. 
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22. ábra Alkil-izocianátok és tri-n-butilfoszfin reakciójának javasolt mechanizmusa 
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1.6 Kísérleti rész 

 

Az n-butil-izocianátot, az n-hexil-izocianátot és a tri-n-butilfoszfint a Sigma-Aldrich-

tól vásároltuk és használat előtt vákuum-desztillációval tisztítottuk őket. Az 13C-jelzett n-

hexil-izocianát (nHexN13CO) előállítására a Bayer AG leverkuseni laboratóriumában került 

sor,25 izotóptisztasága 99,0%, kémiai tisztasága 99,6% volt. Forráspont 5,0 mbar-on: 39-40°C. 
1H-NMR (700 MHz, CDCl3): δ 3,3 (2 H, t/d, 3JHH=6,6 Hz, 3JCH=4,5 Hz), 1,6 (2 H, kvintet, 
3JHH=7 Hz), 1,25 – 1,45 (6 H, m), 0,9 (3 H, t, 3JHH=7 Hz). 13C{1H}-NMR (175 MHz, CDCl3) 

δ intenzív jel 121,9-nél (13C), 42,9 (C1, d, 2JCNC=3,7 Hz), 31,2 (C2), 31,1 (C3), 26,2 (C4), 22,5 

(C5), 13,9 (C6). 

Az in situ IR spektroszkópiás vizsgálatokat SiComp mérőfejjel ellátott ReactIR 1000 

készüléken (Mettler-Toledo AutoChem Inc., USA, www.mt.com/autochem) végeztem 

nitrogén atmoszférában. Egy általános kísérletben a megfelelő n-alkil-izocianátot a kívánt 

hőmérsékletre (±0.5°C) termosztált, SiComp mérőfejjel szerelt Schlenk-edénybe mértem, 

majd fecskendő segítségével hozzáadtam a tri-n-butilfoszfint és elindítottam az adatgyűjtést.  

Az 1H-, 13C- 19F- és 31P-NMR spektrumokat Bruker AC 250, DPX 400 vagy DRX700 NMR 

spektrométeren vettem fel. Egy tipikus NMR kísérletben a megfelelő n-alkil-izocianátot 

nitrogén atmoszférában egy gumi-szeptummal lezárt 5 mm-es NMR csőbe mértem, majd 

hozzáadtam a számított mennyiségű tri-n-butilfoszfint. Ezt követően a mintát azonnal az 

előzetesen a kívánt hőmérsékletre (±0.05°C) termosztált NMR készülékbe helyeztem és 

megkezdtem a spektrumok felvételét. A mérések során minden esetben a standard Bruker 

pulzusszekvenciákat használtam. 
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2. Fluoros trialkilfoszfinok előállítása 
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2.1 Fluoros kémia 

 

A perfluoralkán típusú vegyületek és szokatlan tulajdonságaik már az 1940-es évek óta 

ismertek.28,29 Olvadás és forráspontjuk relatíve alacsony, ugyanakkor gőznyomásuk rendkívül 

magas, kémiailag inertek és hőstabilak. Az oxigént minden szerves folyadéknál és a víznél is 

jobban oldják (23. ábra).30,31 A szerves oldószerek nagy részéhez hasonlóan vízzel nem 

elegyednek, ugyanakkor  szobahőmérsékleten a legtöbb szerves oldószerrel sem elegyednek, 

vagyis kétfázisú rendszereket alkotnak velük, amelyben nagy sűrűségüknek köszönhetően a 

perfluoralkánok képezik az alsó fázist.32 Erre utal egy 1953-as szabadalomban található, a 

perfluoralkánokra vonatkozó „oleophobic” (olajszerű anyagokkal nem kedvelő) kifejezés is.33  

 

 
 

23. ábra Az oxigén oldhatósága perfluortributil-aminban 38.9 mL / 100 mL.31 A perfluoraalkán típusú folyadék 

elegendő mennyiségű oxigént képes oldatban tartani ahhoz, hogy a benne lebegő egér a folyadék belégzésével 

elegendő oxigénhez jusson az életben maradáshoz. 

 

A perfluoralkán típusú vegyületek fontos tulajdonsága azonban, hogy 

szobahőmérsékletnél magasabb hőmérsékleten viszont sok esetben már legalább részlegesen 

elegyednek, főleg az apoláris, szerves oldószerekkel. Mégis, csak alig több mint tíz évvel 

ezelőtt merült fel először az ötlet, hogy a perfluoralkán típusú folyadékokat szerves homogén 

katalitikus rendszerekben szekunder fázisként alkalmazzák, megoldást kínálva ezzel a 

homogén katalitikus folyamatok egyik legnagyobb problémájára, vagyis a katalizátornak a 

termékektől történő elválasztására és újrafelhasználására.34-37  
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A perfluoralkán típusú oldószereket (2. táblázat) és a perfluoralkil-csoportot vagy 

csoportokat tartalmazó szerves vegyületeket Horváth és Rábai nevezte először fluorosnak az 

1994-ben megjelenő, azóta közel 600 független hivatkozást számláló cikkében.34 Ennek 

analógiájára a perfluoralkán típusú oldószereket fluoros folyadékoknak hívják. A 

perfluoralkil-csoportokat ezenkívül szintén Horváth és Rábai javaslatára, „fluorous ponytail”-

nek, magyar fordításban fluoros lófaroknak nevezik a szakirodalomban.38 Általános képletük 

CF3-(CF2)x-, rövidítve RFX, ennek analógiájára az alkilén-csoportok (-(CH2)x-) rövidítésére a 

fluoros irodalomban előfordul az RHX rövidítés.39 Ha egy szerves molekulába valamilyen 

módon perfluoalkil-csoportot vagy csoportokat építünk be, akkor ezzel megnövelhetjük annak 

fluoros fázisban való oldhatóságát.36 Ezt a módszert használják a teflon típusú anyagok 

festésére is, ugyanis a hagyományos szerves festékek nem képeznek bevonatot a teflon 

felületén.40 Gyakorlati tapasztalat, hogy minél hosszabb a fluoros lófarok, annál jobban 

megnöveli a fluoros fázisban való oldhatóságot.41  

 

Kód Kémiai Név Képlet O.p.      
°C

F.p.       
°C

Sűrűség  
g/cm3 F%

FC-43 perfluortributilamin C12F27N -- 178 1,88 76,4
FC-70 perfluortripentilamin C15F33N -- 212-218 1,93 76,4
FC-71 perfluortrihexilamin C18F39N 33 250-260 1,90 76,3
FC-72 perfluorhexán C6F14 -90 57 1,67 78,7
FC-75 perfluor-2-butil-THF C8F16O -88 99-107 1,77 73,1
FC-84 perfluorheptán C7F16 -78 82 1,75 78,3
PFMC perfluormetilciklohexán CF3C6F11 -37 76 1,79 76,0
POB 1-bróm-perfluoroktán C8F17Br 6 142 1,93 64,7
HFE-7100 metil-perfluorbutiléter CH3-O-C4F9 -135 61 1,50 68,4
HFE-7200 etil-perfluorbutiléter C2H5-O-C4F9 -138 76 1,43 64,7  

 
2. táblázat A leggyakrabban használt fluoros oldószerek és néhány fizikai tulajdonságuk 

 

2.2 A fluoros kémia alkalmazási területei 

 

A perfluoralkánok első felhaszálása az 1940-es évek elejére tehető – többek között az 

urán izotópjainak elválasztására is alkalmazták őket.42 Számos kedvező tulajdonságuk 

ellenére – nagy termikus stabilitás, robbanásbiztosság, hagyományostól eltérő tulajdonságok – 

közel 50 évig majdnem a teljes feledés homályába merültek.43 Inert reakcióközegként is csak 

1993-ban alkalmazták őket először.44 Horváth és Rábai 1994-es Science cikke34 óta a fluoros 

kémiával foglalkozó irodalmi publikációk száma meghaladta a 800-at, amelyből 780 

nemzetközileg referált folyóiratban, 41 pedig szabadalmi leírásban jelent meg (24. ábra).45 
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24. ábra A fluoros kémiai publikációk száma 1994-től évenkénti lebontásban; 2005. decemberi adatok. 

 

2.2.1 Fluoros kétfázisú rendszerek alkalmazása homogén katalízisben 

 

Fluoros kétfázisú rendszereknek hívjuk az olyan kétkomponensű folyadék-folyadék 

rendszereket, amelyekben az egyik fázist valamilyen fluoros oldószer, a másik fázist pedig 

egy adott hőmérsékleten vele nem elegyedő szerves oldószer alkotja. A fluoros kétfázisú 

rendszereket a fluoros kémia 1994-es születése óta kiterjedten alkalmazzák homogén 

katalitikus folyamatokban.34 Ebben az új kétfázisú elválasztási rendszerben egy alacsonyabb 

hőmérsékleten, például szobahőmérsékleten, a katalizátor elsősorban a fluoros fázisban 

oldódik, míg a kiindulási anyagok és a termékek inkább a hagyományos szerves fázisban 

találhatók meg. A két folyadék fázis a komponensek minőségének és mennyiségének helyes 

megválasztásával magasabb hőmérsékleten homogén rendszerré alakul át, így a kívánt 

katalitikus folyamat már homogén körülmények között vezethető (25. ábra). A reakció 

befejezését követően a rendszer visszahűtésével a két folyadék fázis szeparálódik, és a fluoros 

fázisban található katalizátor egyszerűen elválaszthatóvá válik a szerves fázisban oldott 

termékektől, illetve az esetlegesen jelen lévő kiindulási anyagoktól és melléktermékektől.46-50  
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Reakció előtt Reakció közben Reakció után
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25. ábra A fluoros kétfázisú rendszerek működésének elve 

 

Az általánosan alkalmazott katalizátorok azonban nem vagy csak igen csekély 

mértékben oldódnak a fluoros fázisban, vagyis a katalizátor molekulákat olyan csoportokkal 

kell ellátni, amelyek segítik a perfluoralkán típusú oldószerekben való oldódást, viszont a 

katalizátor molekuláknak a szubsztrát molekulá(k)hoz való viszonyát nem változtatják meg. 

Éppen ezért, követve a similia similibus solvuntur avagy „hasonló a hasonlóban oldódik” 

elvet, a katalizátor molekulákhoz perfluoralkil-csoportokat kell kötni. Az új csoportok 

kapcsolódási pontját gyakran az határozza meg, hogy az előállítás során hova a legegyszerűbb 

a beépítés. A leggyakrabban alkalmazott fluoros csoportok a perfluorooktil-, perfluorohexil- 

és perfluordecil-csoportok. Minél több ilyen fluoros csoportot építünk be, a keletkezett 

molekula várhatóan annál jobban fog oldódni a fluoros fázisban. A perfluoralkil-csoportok 

hossza, ahogy azt korábban már olvashattuk, szintén befolyásolja az oldhatóságot. A fluoros 

kétfázisú rendszereket sikeresen alkalmazták a legtöbb hagyományos homogén katalitikus 

eljárásban, csak néhány példát említve a teljesség igénye nélkül: olefinek hidrogénezése24 és 

hidroformilezése,34,36 alkoholok oxidációja,52 olefinek és alkinek hidroborálása,53 Pd-

katalizált keresztkapcsolási reakciók,54-58 Friedel-Crafts acilezés,59 oxovegyületek 

hidroszililezése, stb.60 

 

2.2.2 Fluoros termomorfikus rendszerek alkalmazása homogén katalízisben 

 

A kémiai anyagoknak azt a tulajdonságát, hogy egy adott oldószerben egy adott 

hőmérsékleten nem vagy csak nagyon kis mértékben oldódnak, a hőmérséklet emelésével 

viszont oldhatóságuk nagymértékben megnő, a szakirodalom termomorfikus viselkedésnek 

nevezik. Ha egy molekulát perfuoralkil-csoportok beépítésével fluoros oldószerekben 
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oldhatóvá teszünk, akkor ezzel sok esetben együtt jár az is, hogy a molekula a hagyományos 

szerves oldószerekben való oldhatóságát elveszíti. A molekulának ezt a viselkedését 

katalizátorként történő alkalmazásakor kihasználhatjuk olyan módon, hogy a reaktánsokat 

feloldjuk egy szerves oldószerben, amely szobahőmérsékleten nem, magasabb hőmérsékleten 

viszont oldja a fluoros katalizátort. A hőmérséklet megfelelő értékre történő emelésével a 

rendszert homogénné alakítjuk, majd a reakció lejátszódását követően visszahűtjük a kívánt 

hőmérsékletre, a katalizátort pedig kicsapódása után szűréssel eltávolítjuk (26. ábra).61  
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Δ

 
 

26. ábra A fluoros termomorfikus rendszerek működésének elve 
 

Ezzel a módszerrel elkerülhető a költséges fluoros oldószerek alkalmazása és esetleges 

környezetbe jutása is. Fluoros termomorfikus rendszereket sikeresen alkalmaztak többek 

között aminok és karbonsavak kondenzációs reakcióiban,62 illetve alkoholok elektronban 

szegény alkinokra történő katalitikus addíciós reakcióiban.63 

 

2.2.3 Fluoros fordított fázisú kromatográfia 

 

A fluoros fordított fázisú kromatográfia a hagyományos fordított fázisú 

kromatográfiához hasonló technika azzal a különbséggel, hogy a szilikagél állófázishoz a 

hosszú alkil-láncok helyett perfluoralkil-láncok vannak kötve. Az ilyen oszlopokat 

FluoroFLASH® oszlopoknak nevezik (27. ábra).64 A perfluoralkil-csoportok hatására az 

úgynevezett fluoros kromatográfiában bármilyen nem fluoros anyag az oldószerfronttal vagy 

ahhoz közel halad át az oszlopon, ugyanakkor a fluoros anyagok a fluor-tartalom szerint 

elválaszthatók egymástól. Minél nagyobb egy adott anyag fluor-tartalma, annál jobban 

visszatartja a fluoros oszlop, míg kisebb fluor-tartalom esetén gyorsabban tud áthaladni a 

fluoros oszlopon. Ha egy fluoros és nem-fluoros anyagokból álló vegyületkeveréket kívánunk 

szétválasztani fluoros és nem fluoros komponensekre, akkor először a nem fluoros anyagokat 
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hagyományos szerves oldószerek segítségével lemossuk a FluoroFLASH®s oszlopról, a 

fluoros komponenseket pedig ezután fluoros oldószer(ek)kel eluáljuk. 

 

 
27. ábra FluoroFLASH® oszlopok HPLC-hez (Biotage, Inc. és Fluorous Technologies, Inc.) 

 

2.2.4 Fluoros Scavengerek 

 

A fluoros kromatográfia egyik alkalmazási lehetősége, ha egy adott reakcióban az 

egyik reagenst feleslegben alkalmazzuk, akkor a reakció lejátszódását követően a reagens 

maradékát és az esetleges melléktermékeket úgynevezett fluoros scavengerek segítségével 

fluorossá alakíthatjuk, míg a reakció termékét változatlan állapotban hagyjuk. A 

reakcióelegyet ezután fluoros kromatográfia vagy fluoros extrakció segítségével megtisztítjuk 

a fluoros anyagoktól, amelyek tehát a nem kívánt komponensek, így végül tisztán megkapjuk 

a kívánt terméket (28. ábra).65  
 

 
28. ábra A fluoros scavangerek alkalmazásának elve 

 

A scavengerek természetesen a reakció melléktermékeinek kémiai eltávolítása után és 

a funkciós csoportok visszaalakításával újrahasznosíthatók. Erre a környezetvédelmi 

megfontolásokon túl már csak azért is szükség van, mert a perfluoralkil-csoporto(ka)t 

tartalmazó vegyületek ára általában magas. A 29. ábrán a fluoros scavengerek 

alkalmazásának egy példája látható. A reakció során feleslegben alkalmazott fenil-izocianát 
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reagens a reakció végén a fluoros scvangerként alkalmazott fluoros szekunder aminnal 

megköthető, és a terméktől fluoros extrakcióval elválasztható.66  
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29. ábra Példa a fluoros scavangerek alkalmazására 
 

A fluoros scavangereknél szélesebb körben alkalmazzák a szilárd hordozóhoz kötött 

scavangereket. Előnyük, hogy a nem kívánt molekulák elválasztása a termék molekuláktól az 

extrakciónál egyszerűbben, szűréssel megoldható. Hátrányuk viszont, különösen magas 

kapacitás esetén, hogy funkciós csoportjaik egy része árnyékolva van, így nem lép reakcióba. 

Fontos továbbá, hogy a szilárd hordozó az alkalmazott oldószerrel duzzasztható legyen – nem  

 

 
 

30. ábra A Fluorous Technologies Inc.-től megvásárolható fluoros scavangerek  
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megfelelő duzzadtsági fok esetén a szilárd hordozós scavangerek kapacitása ugyanis jelentős 

mértékben csökkenhet. Végül gyakorlati tapasztalat, hogy szilárd hordozós scavangerek 

esetében a méretnövelés meglehetősen komplikált lehet.  

A Fluorous Technologies Inc.-től többféle fluoros scavanger is megvásárolható (30. 

ábra), ezek célzottan bizonyos funkciós csoportok megkötésére alkalmasak. 

 

2.2.5 Fluoros keverékszintézis 

 

A fluoros kémia egy újabb alkalmazási területe a Fluorous Technologies által 

kidolgozott „fluoros keverék-szintézis” (Fluorous Mixture Synthesis, FMS).67 Tegyük fel, 

hogy egy adott vegyületcsoport minden tagján ugyanazt a reakciót szeretnénk végrehajtani. A 

fluoros keverék-szintézis elvét követve a vegyületcsoport egyes komponenseit először eltérő 

hosszúságú perfluoalkil-csoportokkal szubsztituáljuk (tagging), az így kapott fluoros 

vegyületeket összekeverjük, és a keveréken végrehajtjuk a kívánt reakciót. A kapott 

reakcióelegyből ezután fluoros kromatográfia – analitikai vagy preparatív HPLC – 

segítségével izoláljuk (de-mixing) az egyes komponenseket és a perfluoralkil-csoportok 

eltávolításával (de-tagging) megkapjuk a kívánt végtermékeket (31. ábra).68,69  

 

 
31. ábra A fluoros keverék-szintétis elve 
 

Az eljárás előnye, hogy egy adott reakciót több kiindulási anyagon egy lombikban 

hajthatunk végre, jelentős mennyiségű időt és ezzel pénzt is megtakarítva. Fontos 

megemlíteni, hogy nemcsak egy, de akár több reakciót is végrehajthatunk a perfluoralkil-

csoportok eltávolítása előtt. Ebben az esetben mindössze arra van szükség, hogy az egyes 

lépéseket követően a nyers reakcióelegyből a nem-fluoros anyagokat fluoros kromatográfia 

segítségével eltávolítsuk. A 32. ábrán a fluoros keverék-szintézis alkalmazását láthatjuk 

piridin-2(1H)-on származékokon bemutatva.70 Az egyes piridin-2(1H)-on származékokat (33. 
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ábra, táblázat, R) eltérő hosszúságú  perfluoralkil-csoportokkal (33. ábra, táblázat, RF) 

szubsztituálva, összekeverve, majd bázis jelenlétében propargilezve egy 7×2 fajta vegyületet 

tartalmazó keverékhez juthatunk.  
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32. ábra A fluoros keverék-szintétis alkalmazása piridin-2(1H)-on származékokon 

 
 

A keveréket fluoros szilikagélen kromatografálva a 33. ábrán láthatóhoz hasonló 

kromatogramot kaphatunk. A hét intenzív csúcs az N-propargilezett főtemékekhez, az őket 

követő hét kis intenzitású csúcs pedig az O-propargilezett melléktermékekhez rendelhető. A 

komponenseket elválasztva és perfluoralkil-csoportokat eltávolítva megkapjuk a tizennégy 

fajta propargilezett piridin-2(1H)-on származékot. Jól példázza a fluoros kromatográfia 

hatékonyságát, hogy a keverék hagyományos szilikagélen történő kromatografálásával csak 

két frakciót kapunk. Elsőként a kevésbé poláris O-propargilezett hétkomponensű keverék, azt 

követően pedig a polárisabb, szintén hét komponenst tartalmazó N-propargilezett keverék 

távozik az oszlopról. 
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33. ábra A fluoros keverék-szintétist követő fluoros kromatográfia rajzolt kromatogramja 
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2.2.6 Fluoros teflonszalag-katalizátorok 

 

A fluoros katalizátorok termomorfikus tulajdonságán alapuló homogén katalizátorok 

egyik problémája, hogy a reakcióelegy visszahűtését követően a szilárd fázisként kicsapódó 

kis mennyiségű katalizátor a reakcióedény falára tapad, megnehezítve ezzel kvantitatív 

visszanyerését és újrafelhasználást. Előfordulhat az is, hogy a szárazon egyébként szilárd 

halmazállapotú katalizátor a szerves oldószerekből gélként különül el, ami szintén 

megnehezíti vagy akár lehetetlenné is teheti a hatékony újrafelhasználást. Utóbbi jelenség 

akkor válik különösen nagyfokúvá, amikor a katalizátor molekulákhoz perfluordecil- vagy 

annál hosszabb fluoros láncok vannak kötve. A fluoros kémia egyik nagyon friss alkalmazási 

területe ezt a problémát igyekszik orvosolni.71 Gladysz és munkatársai kísérleteik során a 

cikohexanon dimetil-fenilszilánnal történő hidroszililezési reakcióját vizsgálták a Wilkinson-

komplex egy fluoros analógjának jelenlétében (34. ábra).  
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34. ábra Teflonszalaghoz köthető fluoros Wilkinson-katalizátor alkalmazása hidroszililezési reakcióban 

 

A kiindulási anyagokat, a dibutiléter oldószert, a katalizátort és teflonszalagot egy 

reakcióedényben összekeverve háromfázisú rendszert kaptak, mivel szobahőmérsékleten sem 

a fluoros Wilkinson-komplex, sem a teflon nem oldódik dibutiléterben. A hőmérsékletet 

55°C-ra emelve a rendszer kétfázisúvá alakult, mert a fluoros Wilkinson-komplex feloldódik 

a dibutiléterben – a teflon ugyanakkor nem –, és katalizálja a cikohexanon hidroszililezését. A 

reakcióelegyet ezután -30°C-ra hűtve a fluoros Wilkinson-komplex nem csapadékként válik 

ki az oldatból, hanem perfluoralkil-csoportjainak segítségével, amelyek behatolnak a 

teflonszalag tetrafluoretilén-láncai közé, hozzákötődik teflonszalaghoz. A katalizátor így a 



 32

teflonszalaggal együtt a szerves oldószerből könnyedén eltávolítható. Ha az így kapott, szilárd 

hordozóra leválasztott Wilkinson-komplexet egy 55°C-ra melegített ciklohexanont, dimetil-

fenilszilánt és dibutilétert tartalmazó elegybe helyezünk, akkor a Wilkinson-komplex 

leoldódik a teflonszalagról és ismét katalizálja a hidroszililezési reakciót. Fontos megjegyezni, 

hogy amennyiben ismerjük a módosított teflonszalag eredeti hosszát és a hozzá kötött 

katalizátor összes mennyiségét, akkor adott hosszúságú teflonszalag levágásával ismert 

mennyiségű katalizátor juttathatunk a reakcióelegybe.  

 

2.2.7 Homogén katalízis fluoros átmenetifém-komplexekkel szuperkritikus CO2-ban 

 

A szuperkritikus széndioxid (scCO2) fizikai-kémia viselkedését figyelembe véve sok 

tekintetben hasonlít a perfluoalkán típusú vegyületekhez.72 Többek között képes feloldani a 

hagyományos szerves oldószerekben gyakran nem vagy csak rosszul oldódó fluoros 

vegyületeket is (35. ábra).73 Amennyiben egy homogén katalitikus reakciót szuperkritikus 

széndioxidban fluoros katalizátor segítségével hajtunk végre, akkor a katalizátor a reakció 

végén a széndioxid eltávolítását és a visszamaradt reakcióelegy fluoros extrakcióját követően 

a termék(ek)től elválasztható és újrafelhasználható.74,75 A hagyományos szerves oldószerekkel 

összevetve a szuperkritikus széndioxid számos előnyös és különleges tulajdonsággal 

rendelkezik: nem mérgező (használják az élelmiszeriparban), nem tűzveszélyes, olcsó, jó 

 
 

35. ábra A széndioxid fázisdiagramja – narancssárga színű [3-RF6(CH2)2-BINAPHOS]/[Rh(acac)(CO)2]-

komplex széndioxidban oldva szubkritikus és szuperkritikus állapotokban 

 

hővezető, jó oldószer, stb.76 Habár a nagy nyomás laboratóriumi, illetve ipari használata 

minden esetben veszélyt rejt magában, a szuperkritikus széndioxid kritikus nyomása és 
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hőmérséklete a legtöbb gáztól eltérően viszonylag alacsony (Tc=31,0°C, pc=73,8 bar), így 

alkalmazása nem ütközik megoldhatatlan technológiai nehézségekbe. Sűrűsége, oldhatósági 

képességei és egy adott reakcióra gyakorolt hatásai (reakciósebesség, katalizátor-aktivitás, 

szelektivitás, stb.) a nyomással befolyásolhatók.77 Jó hővezetőképessége miatt a nagy 

hőváltozással járó reakciók jobban kézben tarthatóak. Mivel a gázoknak is jó oldószere, ezért 

egy hidrogénezési78 vagy hidroformilezési77,79,80 reakció például sokkal előnyösebben hajtható 

végre szuperkritikus széndioxidban, mint az általánosan alkalmazott szerves oldószerekben, 

amelyekben még magasabb nyomáson is csak viszonylag kismértékben oldódnak az adott 

gázok. 

 

2.2.8 Fluoros oldószerek alkalmazása művérként – Oxygent™ 

 

Közismert, hogy a perfluoalkánok illetve származékaik jól oldják az oxigént.31 Ezen 

tulajdonságukat kihasználva fejlesztette ki a kaliforniai székhelyű Alliance Pharmaceutical 

Corporation az úgynevezett Oxygent™ emulziót (36. ábra), amelyet baleseti vérveszteség 

vagy hosszabb, vérveszteséggel járó műtétek esetén művérként lehet alkalmazni.81  

 
 

36. ábra Az Oxygent™ művér 120 ml-es kiszerelésben 

 

Az Oxygent™ összetételét tekintve 60m/V% perfluoroktil-bromid (illetve egy 

minimális mennyiségű perfluordecil-bromid) és 40m/V% víz emulziója, amelyet foszfolipid 

típusú emulgeátorok stabilizálnak. Az emulziót forgalomba hozatal előtt sterilizálják, ezt 

követően pedig palackozzák. Perfluoralkil-bromid tartalma miatt az oxigént igen jól oldja így 

természetszerűleg szállítani is képes azt. Az Oxygent™ alkalmazásának lényege, hogy miután 

direkt módon a véráramba juttatják, például valamelyik vénán keresztül, eljut a tüdőbe, ahol a 

vérhez hasonlóan a levegőből felveszi az oxigént és eljuttatja a sejtekhez. A sejtekből ezt 

követően felveszi a széndioxidot és a tüdőbe visszajutva, leadja azt. Amennyiben a művér 
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használatára a továbbiakban már nincs szükség, például véget ért a műtét, elkezdik lassan 

visszaadagolni a páciens eredeti vérét, az Oxygent™ pedig ezzel párhuzamosan elkezd kiürülni 

a szervezetből. Fontos megemlíteni, hogy amíg a vérben található hemoglobin kémiailag köti, 

addig az Oxygent™ emulzió oldószerként oldja az oxigént. További különbség, hogy amíg a 

vörösvértestek átlagos mérete 7 μm, addig az Oxygent™ emulzió apró cseppecskéi csak 0,2 

μm-esek (37. ábra). Ez rendkívül előnyös abban az esetben, ha a páciensnek érszűkülete vagy  

 

 
 
37. ábra A vörösvértestek és Oxygent™ emulzió cseppjeinek méretbeli összehasonlítása 

 

érelmeszesedése van. Ilyenkor ugyanis, amíg egy 7 μm-es vörösvértest (vagy egy nagyobb 

véralkotó részecske) már nem vagy csak nehezen jut át a beszűkült érszakaszon (különösen 

jelentős a hatás hajszálerek esetében), addig a mindössze 0,2 μm-es emulziócseppecske gond 

nélkül áthatol a problémás érszakaszon így képes lesz oxigénnel ellátni a sejteket (38. ábra). 

 
 
38. ábra Az Oxygent™ alkalmazásának elve érszűkület esetében 

 

Az Oxygent™ jelenleg fejlesztés alatt áll, túlhaladva a preklinikai, a Fázis 1, 2 

szakaszokat, és jelenleg a Fázis 3 szakasznál tart. A kísérleti eredmények a vizsgálatokat 

végző cég szerint bíztatóak, így minden remény meg van arra, hogy az Oxygent™ a 

közeljövőben a bevett orvosi gyakorlat hatékony eszköze legyen a transzfúzió kiváltására. 
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2.3 Fluoros foszfinok 

 

Az átmenetifém-katalizált homogén katalitikus folyamatokban leggyakrabban 

alkalmazott ligandumok minden kétséget kizáróan a foszfinok.82,83 A foszfinokat ezenkívül 

nukleofil és Lewis-bázikus sajátságuknak köszönhetően manapság egyre gyakrabban 

alkalmazzák organokatalizátorként is.82 A foszfinok hatalmas előnye más ligandumokkal 

szemben, hogy a foszforatomhoz kapcsolódó három csoport változatása révén a bázikusság, a 

nukleofilitás és az oldhatóság igen széles határok között változtatható, viszonylag egyszerűen. 

Erős elektronküldő csoportok, például primer alkil-csoportok hatására a foszfinok Lewis-

bázikussága nagy lesz. A nagy bázikusság következménye, hogy a foszfin-molekula erősen 

kötődik az átmenetifémhez, vagyis stabilabb komplexet képez vele, illetve nagyobb 

elektronsűrűséget biztosít a központi fématomon. Triarilfoszfinok esetében a komplexek 

stabilitása alacsonyabb, ám ez olyan esetekben, amikor a katalitikus ciklusban az aktív 

speciesz egy foszfin-molekula disszociációjával jön létre, éppen hogy előnyként mutatkozik. 

Egy katalizátor aktivitásának és szelektivitásának befolyásolásához az egyik kulcs tényező a 

katalizátor fém-centrumának térbeli hozzáférhetősége.84 Arilfoszfin-fém komplexek esetében 

a foszforatom térbeli árnyékoltsága, ezáltal a fématom hozzáférhetősége a szubsztrát 

molekulák számára, általában kedvezőbben befolyásolható, mint alkilfoszfin-fém komplexek 

esetében. Mivel a triarilfoszfinok foszforatomjai elektronban általában szegényebbek, mint a 

trialkilfoszfinok foszforatomjai, így a triarilfoszfin-komplexekben a fématom 

elektronsűrűsége általában alacsonyabb.  Összefoglalva tehát, egy foszfin-fémkomplexben a 

foszfinmolekula alkil- és aril-csoportjainak helyes megválasztásával vagy akár 

kombinációjával a fématom térbeli árnyékoltsága és elektronsűrűsége az adott katalitikus 

reakció igényeihez igazítható. 

Annak érdekében, hogy egy ismert katalitikus eljárásban kihasználjuk a fluoros 

kétfázisú rendszerek adta előnyöket, a katalizátort fluoros fázisban oldhatóvá kell tenni. 

Értelemszerűen kívánkozik a lehetőség, hogy perfuoralkil-csoportok beépítésével a fémhez 

kapcsolódó foszfint, a foszfin révén pedig végeredményben az egész komplexet fluorossá 

alakíthatjuk.85 

 

2.3.1 Fluoros alkilfoszfinok irodalmi előállítása 

 

Az irodalomban számos fluoros foszfin (3. táblázat) szintézise megtalálható – vannak 

köztük olyanok, amelyek korábban ismert eljárásokat alkalmaznak hagyományos kiindulási  
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Foszfin F%
Megoszlási arány     
(fluoros : szerves) P Fázisok

[RF6(CH2)2]3P 69,1 98,8 : 1,2 82,3 PFMC : Toluol
[RF8(CH2)2]3P 70,6 >99,7 : <0,3 >332 PFMC : Toluol
[RF10(CH2)2]3P 71,6 >99,7 : <0,3 >332 PFMC : Toluol
[RF8(CH2)3]3P 68,5 98,8 : 1,2 82,3 PFMC : Toluol
[RF8(CH2)4]3P 66,5 98,9 : 1,1 89,9 PFMC : Toluol
[RF8(CH2)5]3P 64,7 98,9 : 1,1 89,9 PFMC : Toluol
[4-RF6(C6H4)]3P 60,9 81 : 19 4,4 1,3-(CF3)2C6F10 : Toluol
[4-RF6(CH2)2(C6H4)]3P 57,1 47 : 53 0,9 1,3-(CF3)2C6F10 : Toluol
[4-RF6(CH2)3(C6H4)]3P 55,2 19,5 : 80,5 0,24 PFMC : Toluol
[4-RF8(CH2)3(C6H4)]3P 59,0 66,6 : 33,4 1,99 PFMC : Toluol
[4-RF3(CF3)2CCH2(C6H4)]3P 58,9 87,2 : 12,8 6,84 FC-72 : Toluol
(C6H5)3P 0 <0,5 : >99,5 <0,005 FC-72 : Toluol
{[RF6(CH2)2]3P}3RhCl 66,3 99,86 : 0,14 713 PFMC : Toluol
{[RF8(CH2)2]3P}3RhCl 68,3 99,88 : 0,12 832 PFMC : Toluol
{[RF6(CH2)2]3P}3Rh(H)(CO) 66,3 99,5 : 0,5 199 PFMC : Toluol
(C6H5)3P 0 <0,5 : >99,5 <0,005 FC-72 : Toluol
P : megoszlási hányados = cfluoros / cszerves 25°C-on  

 

3. táblázat Néhány fluoros foszfin és komplex oldhatósági tulajdonsága  
 

anyagok helyett fluoros vegyületekre, de olyanok is, amelyek esetében az új eljárás 

kifejlesztését éppen a célvegyület fluoros jellege indukálta.86 A legegyszerűbb és legkorábban 

előállított fluoros alkilfoszfinokban a perfluoralkil-csoportok közvetlenül a foszforatomhoz 

kapcsolódnak. Ilyen foszfinokat már az 1950-es évek végén előállítottak perfluorolefinek 

foszfinra (PH3) történő addíciójával,87 illetve később perfluoralkil-fém-halogenidek és 

foszfor-triklorid reakciójában,88 vagy alkilfoszfinok direkt fluorozásával.89 Kiderült azonban, 

hogy a perfluoralkil-csoportok kivételesen erős elektronszívó hatása miatt a foszforatom 

nemkötő elektronpárja delokalizálódik, hasonlóan a perfluortributil-aminhoz, így a foszfin-

molekula Lewis-bázisossága minimálisra vagy szélsőséges esetben zérusra csökken.90 Az 

ilyen típusú foszfinok fém-komplexek ligandumaiként természetesen nem használhatók. A 

perfluoralkil-csoportok elekronszívó hatásának tompítására vagy kiküszöbölésére a 

foszforatom és a perfluoralkil-csoportok közé távolságtartó metilén-csoportokat, úgynevezett 

spacer-eket (angolszász irodalom) illesztenek (4. táblázat).36 Gladysz és munkatársai 

kísérletileg igazolták, hogy 4-5 metilén-csoport beillesztésével a perfluoralkil-csoportok 

elektronszívó hatása már alig jelentkezik a foszforatomon (4. táblázat),91,92 ugyanakkor 

elméleti számítások arra engednek következtetni, hogy az effektus teljes eltűnése csak 8-10 

metilén-csoport esetében valósul meg.36,93,94 

Az első, ligandumként is alkalmazható fluoros foszfin nagyméretű (több 10 g-os) 

előállítását Horváth és Rábai valósította meg.34,36 Perfluorhexiletilén és foszfin (PH3) gyökös 
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Ir
Cl

CO

PR3

R3P
FluorosVaska-komplex

 
R Ee-P (eV) ΔEP-H+ (eV) R IR νCO (cm-1)

RF2 -11,7 -6,5 RF6(CH2)2 1973,6
RF2(CH2) -10,6 -7,7 RF8(CH2)2 1973,9
RF2(CH2)2 -9,9 -8,3 RF8(CH2)3 1956,7
RF2(CH2)3 -9,5 -8,6 RF8(CH2)4 1949,2
RF2(CH2)4 -9,3 -8,8 RF8(CH2)5 1946,1
RF2(CH2)5 -9,2 -8,9 CH3(CH2)7 1942,3
CH3(CH2)3 -8,7 -9,3  

Perfluoralkilalkil-csoport

CF3-(CF2)X-(CH2)Y-
 

4. táblázat CH2-spacerek fluoros foszfinok P-atomjára gyakorolt hatása – elméleti és kísérleti adatok 
 

iníciátor jelenlétében lejátszódó reakciójával trisz(perfluorhexiletil)foszfin (X=6, A=2) 

állítható elő (39. ábra). Az eljárást továbbfejlesztve számos fluoros trialkilfoszfint 

előállítottak elő és fémkomplexek ligandumaként hatékonyan alkalmazták őket homogén 

katalitikus folyamatokban.41,91 

 

PH3RFX (CH2)A
[RFX(CH2)A]3P+

AIBN / VAZO100

 
 

39. ábra Fluoros trialkilfoszfinok előállítása PH3-ból 

 

A fenti eljárás előnye, hogy segítségével egy lépésben és viszonylag magas 

kitermeléssel állíthatók elő a megfelelő fluoros foszfinok. Mivel a reakció típusát tekintve 

addíció, így zöldkémiai szempontból a leghatékonyabb eljárások csoportjába sorolható. A 

kiindulási anyagok esetleges maradékait, a részleges addíciós termékeket és a gyökös iníciátor 

(AIBN vagy VAZO100) rekombinációs termékét leszámítva felesleges melléktermékek nem 

képződnek. A hőmérséklet, a reakcióidő és az iníciátor mennyiségével a részleges addíciós 

vegyületek mennyisége minimálisra csökkenthető, ami végül a reakció maximális 

atomhatékonyságához vezet. A reakció hátránya viszont, hogy a PH3 rendkívül toxikus, 

ráadásul gáz halmazállapotú, tehát a reakciót nyomás alatt kell vezetni, továbbá a nyomokban 

szinte mindig jelenlévő difoszfin (P2H4) miatt az oxigén és így a levegő jelenlétét a spontán 

gyulladásveszély miatt szigorúan ki kell zárni (érdekes, hogy a tiszta, difoszfinmentes foszfin 

levegőn csak 150°C-on gyullad meg). A foszfingáz ezen kívül laboratóriumi mennyiségben 

Ee-P: a nemkötő e--pár E-szintje a P-atomon 
ΔEP-H+: a H+ + PR3  HPR3

+ reakció ΔE-je 
 
Szemiempirikus számítások, SW: UniChem, 
módszer: MNDO93, paraméterek: PM3 
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megvásárolva rendkívül drága is. Az eljárás további hátránya, hogy segítségével csak olyan 

tercier alkilfoszfinok állíthatók elő, amelyekben a foszforatomhoz kapcsolódó három 

szubsztituens azonos. Egy másik, Gladysz és munkatársai által kifejlesztett eljárásban lítium-

foszfidból, mint nukleofil foszfor-forrásból kiindulva, perfluoralkilalkil-jodidok jelenlétében 

fluoros primer foszfinok (RPH2) nyerhetők.91 A primer foszfin ezután perfluoralkilolefinekkel, 

de akár tetszőleges olefinekkel is, gyökös addíciós reakcióban a kívánt tercier foszfinná 

alakítható (40. ábra).  
 

        

RFX(CH2)AI
LiPH2.DME

RFX(CH2)APH2

RFY (CH2)B

RFX(CH2)AP(OEt)2

O

P(OEt)3 LiAlH4

[RFX(CH2)A][RFY(CH2)B]2P

 
 

40. ábra Fluoros trialkilfoszfinok előállítása fluoros primer foszfin intermedieren keresztül 

 

A reakció előnye, hogy a gázhalmazállapotú foszfin helyett folyékony illetve szilárd 

kiindulási anyagokkal dolgozhatunk és a termék tercier foszfin szubsztituensei nem feltétlenül 

azonosak – csak kettő azonos, a harmadik különböző. Hátránya viszont, hogy a lítium-foszfid 

levegőre rendkívül érzékeny és valójában foszfinból (PH3) állítható elő.95 Szintén Gladysz és 

munkatársai mostanában fluoros primer foszfinok egy újabb szintézisét közölte,96,97 amelynek 

lényege, hogy perfluoralkilalkil-jodidok trietil-foszfittal Arbuzov-reakcióba lépve dietil-

perfluoralkilalkilfoszfonátot adnak, a foszfonátok LiAlH4-es redukciója pedig, jellemzően 

50%-os összkitermeléssel, a megfelelő fluoros primer foszfinok képződéséhez vezet (40. 

ábra). Alapvetően más koncepciót követ az a módszer, amelyben a perfluoralkilalkil-

jodidokból elemi cink vagy magnézium jelenlétében előállított Rieke-98,99 vagy Grignard-

reagenseket100 foszfor-trikloriddal reagáltatva fluoros trialkilfoszfinokat kaphatunk (41. ábra). 

A termék tercier foszfinok szubsztituensei ebben az esetben is azonosak lesznek.  
 

C6F13CH2CH2MgI

C6F13CH2CH2ZnI

(C6F13CH2CH2)2Zn

(C6F13CH2CH2)3P

v.

v.

PCl3

 
 

41. ábra Fluoros trialkilfoszfinok előállítása fémorganikus reagensek alkalmazásával 
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Az eljárás kétségtelen előnye a foszfingázt alkalmazó módszerrel szemben, hogy a 

reakció légköri nyomáson inert gáz atmoszférában biztonságosan vezethető, kevés fajta 

kiindulási anyag felhasználásával. Fontos ugyanakkor azt is megemlíteni, hogy a fluoros 

Grignard- és Rieke-vegyületek előállítása sok esetben problémát okoz (kis stabilitás, alacsony 

és rosszul reprodukálható kitermelés, homo-kapcsolás)96 – utóbbiakat 1,2-dibrómetánnal és 

trimetil-klórszilánnal aktivált cinkből és a megfelelő perfluoralkilalkil-jodidból lehet 

előállítani. További sajnálatos tapasztalat, hogy a fluoros fémorganikus vegyületek 

foszfortrikloriddal lejátszódó reakciója a legtöbbször csak átlagos kitermeléssel vezet a kívánt 

tercier foszfinhoz.  

Összefoglalva tehát, az irodalomban 2004-ig nem található fluoros alkilfoszfinok 

előállítására olyan eljárás, amelyik biztonságosan kivitelezhető (PH3-mentes), megbízható és 

jó kitermeléssel eredményezi a terméket, továbbá amelyikkel a foszforatomhoz kapcsolódó 

fluoros szubsztituensek hossza, illetve a perfluoralkil-lánc és a foszforatom közötti metilén-

csoportok száma egyenként megválasztható. 

 

2.4 Célkitűzések 

 

A poliuretánok izocianát komponensének előállítása során komoly kihívást jelent a 

katalizátornak a termékektől történő elválasztása. A foszfin típusú katalizátorokat a nyers 

reakcióelegyből az általánosan alkalmazott módszer értelmében vákuumdesztillációval 

távolítják el. A desztillációs művelet közben alkalmazott magas hőmérséklet azonban a 

termék és/vagy a katalizátor bomlásához vezethet. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy ez negatív 

irányban befolyásolja a katalizátor visszaforgatásának hatékonyságát. A probléma 

orvoslásának hatékony módszere lehet a fluoros kétfázisú katalízis alkalmazása. Az 

izocianátok fluoros kétfázisú rendszerekben történő ciklo-oligomerizációjához katalizátorként 

olyan tercier foszfinokra van szükség, amelyek fluoros oldószerekben jól, nem fluoros 

közegben viszont lehetőség szerint nem oldódnak. Doktori munkám célkitűzése, a ciklo-

oligomerizációs reakció mechanizmusának megértését követően az volt, hogy fluoros tercier 

foszfinok szintézisére olyan széles körben általánosítható eljárást dolgozzak ki, amelynek 

segítségével a foszforatomhoz a kívánt szubsztituensek egyesével és tetszőleges sorrendben 

kapcsolhatók. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben egy foszforatomhoz három különböző 

szubsztituens kapcsolódik, akkor a foszfin optikailag aktív lesz – ilyen fluoros 

trialkilfoszinokról a szakirodalom eddig nem tett említést. A módszer kifejlesztése során az is 

fontos szempont az volt, hogy az eljárás könnyen és biztonságosan kivitelezhető legyen, a 
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kiindulási anyagok pedig finomvegyszergyáraktól megvásárolhatók vagy laboratóriumi 

körülmények között egyszerűen előállíthatóak legyenek. Ezen megszorítások figyelembe 

vételével mindenképpen szükségesnek tűnt elkerülni a PH3 használatát, amely körülményessé 

és különösen veszélyessé teszi a szintézis megvalósítását. 

 

2.5 Fluoros trialkilfoszfinok előállítása trisz(2-cianoetil)foszfinból 

 

Olyan kiindulási anyagot kellett tehát találni, amelyik tartalmaz egy foszforatomot és 

három olyan szubsztituenst, amelyek lehetővé teszik, vagy elősegítik a kívánt fluoros 

csoportok beépítését a molekulába. Foszfortartalmú reagensként magát az elemi foszfort is 

lehetne alkalmazni, az irodalomban fellelhető adatok alapján azonban az alkilcsoportok 

beépítése csak magas hőmérsékleten, nem túl magas kitermeléssel és alacsony szelektivitással 

oldható meg. Jó példa erre a vörösfoszfor trifluormetil-jodiddal történő bombacsőben végzett 

alkilezése, amely részben trisz(trifluormetil)foszfinhoz, részben pedig a részlegesen alkilezett 

termékekhez – trifluormetil-dijódfoszfin, bisz(trifluormetil)jódfoszfin – vezet.101-103 A 

könnyen hozzáférhető foszfor-triklorid, foszforoxi-klorid, trialkil-foszfitok, trialkil-foszfátok 

és foszforsav kiindulási anyagként történő felhasználására ugyanakkor nem találtam 

megoldást. Az általam kidolgozott módszer kiindulási anyagának az irodalomban csak 

rendkívül szűk körben tárgyalt trisz(2-cianoetil)foszfint választottam.104,105 A trisz(2-

cianoetil)foszfin egy fehér, tiszta állapotban szagtalan por. Levegőn 200°C-on történő hevítés 

hatására egy óra elteltével sem változik, hidrogén-peroxiddal a többi foszfinnál sokkal 

lassabban ugyan, de trisz(2-cianoetil)foszfin-oxiddá oxidálható.104 Acetonban viszonylag jól, 

acetonitrilben és ecetsavban közepesen oldódik, más szerves oldószerekben viszont 

gyakorlatilag oldhatatlan. Hexadeuteroacetonban (d6-aceton) felvett 1H- és 31P-NMR 

spektruma koncentrációtól függően kettő, de sok esetben legalább három-négy species 

jelenlétét mutatja. A legnagyobb csúcs -22,5 ppm-nél jelenik meg körülbelül 85%-os 

mennyiségben, míg a szennyezők mennyisége 15% körüli. A mintából az oldószer 

bepárlásával visszanyert fehér anyag olvadáspontja megegyezik a tiszta trisz(2-

cianoetil)foszfin olvadáspontjával. A jelenségre pontos magyarázatot jelenleg nem tudunk 

adni. A trisz(2-cianoetil)foszfin a Sigma-Aldrichtól106 megvásárolható, a Cytec Inc.-től107 

pedig 100 g-os minta rendelhető. 

Az irodalom a trisz(2-cianoetil)foszfinról csak mintegy tíz esetben tesz 

említést.104,105,108-114 Az egyik publikációban az American Cyanamid Co. kutatói leírták, hogy 

a trisz(2-cianoetil)foszfin jégecetes közegben metil- illetve etil-jodiddal jó kitermeléssel a 
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megfelelő trisz(2-cianoetil)-alkilfoszfónium-jodiddá alakítható át.105 Az ötletet felhasználva 

az alkilezési reakciót megpróbáltam azonos reakciókörülmények között perfluoroktilpropil-

jodiddal is végrehajtani (42. ábra, X=8, A=3). Egy nap elteltével az ecetsavas oldatból kevés  

 

P(CH2CH2CN)3 (RFXRHA)P(CH2CH2CN)3

I

RFXRHAI+
160°C, 10 óra

 
 
42. ábra Trisz(2-cianoetil)-(perfluoralkilalkil)foszfónium-jodidok előállítása 

 

hosszú, tűszerű kristály vált ki, a kristályos anyag mennyisége azonban több nap múlva sem 

növekedett tovább. Az oldatot bepárolva a bepárlási maradékról d6-acetonban felvett 31P-

NMR spektrum 39 ppm körül egy új csúcs jelenlétét mutatta. Ismeretes, hogy a 

perfluoroktilpropil-jodid olvadáspontja 30°C körül, a trisz(2-cianoetil)foszfin olvadáspontja 

pedig 96°C körül van. A két anyagot 100°C-on, ekvimoláris mennyiségben, oldószermentes 

körülmények között, kevertetés mellett reagáltatva a kezdetben sűrű, folyékony 

halmazállapotú olvadék körülbelül fél óra elteltével tovább sűrűsödik, majd hamarosan szilárd 

halmazállapotú, halványsárga anyag válik ki belőle. A kevertetés ekkor leáll. A hőmérsékletet 

130°C-ra , később 160°C-ra emelve a szilárd anyag a folyadék fázisba kerül és az olvadék 

újra keverhetővé válik. Végül néhány óra elteltével ismét nagy mennyiségű szilárd anyag 

kiválása észlelhető, amely 200°C-on sem olvasztató meg. A kevertetés ekkor mágneses 

keverővel már nem lehetséges. A reakcióelegyet lehűtve kemény szilárd anyagot kaptam, 

amelyet mozsárban kevés diklórmetán segítségével porrá törtem, majd leszűrtem. A további 

diklórmetános mosás hatására az esetlegesen megmaradt perfluoroktilpropil-jodid 

eltávolítható. A szűrőn maradt fehér színű finom por 31P-NMR spektruma két anyag, a trisz(2-

cianoetil)foszfin és egy új anyag (38.7 ppm-nél) jelenlétét mutatta ki. A trisz(2-

cianoetil)foszfin valószínűleg azért maradhatott a nyerstermékben, mert a heterogénné váló 

reakcióelegy nehezen vagy egyáltalán nem keverhető, és így a két reaktáns érintkezése 

limitált. A probléma megoldására a kiindulási anyagok relatív mennyiségét úgy változtattam 

meg, hogy a perfluoroktilpropil-jodid 50-70%-os feleslegben legyen. Ilyenformán az 

alkilezőszer feleslege a reakció során oldószerként funkcionál, lehetővé téve a kevertetést 

még a reakció előrehaladott állapotában is. Az ilyen módon kapott reakcióelegy 16 óra 

elteltével ugyan végül szilárd maradt, de 4-5 órával a reakció kezdetét követően még 

nehézkesen ugyan, de keveredett. A fentihez hasonló feldolgozást követően a keletkezett 

fehér por 31P-NMR spektruma mindössze egy, 38,7 ppm-nél rezonáló komponenst mutatott ki. 
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Az 1H-, 19F- és 31P-NMR spektrumok végül egyértelműen bizonyították, hogy a termék a várt 

trisz(2-cianoetil)-(perfluoroktilpropil)foszfónium-jodid, amely levegőn stabil, acetonban és 

acetonitrilben oldódik, más hagyományos szerves és fluoros oldószerekben viszont nem. 

Olvadáspontját nem sikerült meghatározni, mert olvadásra vagy bomlásra utaló jelet még 

300°C-on sem tapasztaltam. A reakciót többször megismételtem és a kitermelés minden 

esetben 99%-nál magasabbnak, tipikusan 99,5-99,8%-nak, adódott. Az eljárás általánosítható 

és hasonló eredménnyel alkalmazható perfluorbutilpropil-jodidra (X=4, Y=3), 

perfluorhexilpropil-jodidra (X=6, Y=3), perfluoroktilbutil-jodidra (X=8, Y=4), butil-jodidra, 

butil-bromidra és 1,2-dibrómetánra is. Külön kiemelendő, hogy a kitermelés minden esetben 

99% körül (±0,5%) maradt (5. táblázat).  

 
X A Kitermelés
4 3 99,1
6 3 99,2
8 3 99,8
8 4 98,7  

 
5. táblázat Trisz(2-cianoetil)-(perfluoralkilalkil)foszfónium-jodidok előállítása 

 

A reakcióban használt alkilezőszer feleslege a termék diklórmetános mosásakor a 

szűrletbe kerül, ahonnan az oldószer bepárlásával közel kvantitatívan visszanyerhető. Ez a 

tény különösen azért fontos, mert a fluoros alkilezőszerek általában meglehetősen drágák, így 

ha már feleslegben használjuk őket egy reakcióban, akkor célszerű a felesleget visszanyerni és 

újrahasznosítani. Megjegyzendő azonban az is, hogy a reakció sem ciklopentil-jodiddal, sem 

ciklopentil-bromiddal, sem ciklopentil-kloriddal (kálium-jodid jelenlétében sem) nem volt 

sikeres. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a trisz(2-cianoetil)foszfin elektronban 

egyébként is szegény foszforatomja108 a ciklopentil-halogenidek szekunder szénatomján már 

nem tud sikeres, szubsztitúcióhoz vezető, nukleofil támadást végrehajtani. 

Kijelenthetjük tehát, hogy a fentiek ismeretében a trisz(2-cianoetil)foszfin alkilezése a 

fluoros csoportok beépítésére megfelelő és hatékony eljárás. Célszerűnek tűnik tehát, hogy a 

másik két fluoros oldalláncot is ezzel a módszerrel kapcsoljuk a foszforatomhoz. Ehhez 

azonban a foszfóniumsóból ismét egy foszfin-típusú molekulát kell kapnunk, mégpedig olyat, 

amelyik tartalmazza a korábban már beépített perfluoralkil-láncot. Ilyen foszfint például 

akkor kaphatunk, ha a fenti foszfóniumsókból eltávolítjuk az egyik 2-cianoetil-csoportot. 

Köztudott, hogy a foszfin-típusú molekulák nukleofil szubsztitúciós reakciókban 
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töltéssemlegességük, stabilitásuk és méretük miatt jó távozó-csoportként viselkedhetnek. 

Ennek ismeretében megkíséreltem a trisz(2-cianoetil)-(perfluoroktilpropil)foszfónium-jodid 

molekulán nátrium-metoxid segítségével kiváltani a kívánt szubsztitúciót (43. ábra). A 

metoxid anion kis mérete és negatív töltése miatt jó nukleofil. A kiindulási anyagokat 

ekvimoláris mennyiségben alkalmazva, a reakciót 60°C-on, vízmentes metanolos közegben  
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43. ábra Trisz(2-cianoetil)-(perfluoroktilpropil)foszfónium-jodid dezalkilezése 
 

hajtottam végre. A reakcióelegyet 12 óra elteltével lehűtöttem, amikor is szilárd anyag 

kiválását tapasztaltam. Az így kapott keveréket bepároltam, a szilárd maradékhoz kloroformot 

adtam, vízzel extraháltam, a szerves fázist ezután szárítottam és bepároltam. A termék a d6-

acetonban felvett 31P-NMR spektrum alapján 68% foszfónium-sót, 28% új anyagot, amely -25 

ppm körül ad jelet, és 4% szennyezőt tartalmazott. A -25 ppm-nél megjelenő új csúcs bisz(2-

cianoetil)-(perfluoroktilpropil)foszfinként történő azonosítása véleményem szerint 

megalapozott, hiszen a nála elektronban szegényebb trisz(2-cianoetil)foszfin foszforatomja -

22,5 ppm-nél, az elektronban gazdagabb tri-n-butilfoszfin pedig oldószertől függően -32 és -

35 ppm között ad jelet. Mivel a tekintélyes mennyiségű kiindulási anyag mellett a várt 

foszfinként azonosított új anyag a termékelegyben mindössze 28%-ban volt jelen, ezért a 

reakciót megismételtem 24 óra reakcióidőt alkalmazva is, a feldolgozott termék összetétele 

azonban jelentősen nem változott. Kétszeres mennyiségű nátrium-metoxid alkalmazásakor 

viszont a feldolgozott termék kiindulási anyagot már nem tartalmazott, és közel 70%-os 

hozammal vezetett a bisz(2-cianoetil)-(perfluoroktilpropil)foszfin képződéséhez. A várt 

szerkezetet 1H-, 19F- és 31P-NMR spektroszkópiás vizsgálatok segítségével egyértelműen 

sikerült igazolni. A terméket egyetlen anyag, a bisz(2-cianoetil)-(perfluoroktilpropil)foszfin-

oxid szennyezte – körübelül 1% mennyiségben –, amelyet nagyobb méretben kivitelezett 

szintézis eredményeképpen tiszta formában is sikerült izolálni és szerkezetét NMR 

vizsgálatok segítségével meghatározni. Fontos megjegyezni, hogy a reakcióelegyet kezdetben 

mindig nitrogén atmoszférában dolgoztam fel. Kiderült azonban, hogy ennek elhagyásával a 

termékben a foszfin-oxid mennyisége nem növekszik, ezért az inert atmoszféra alkalmazása a 

feldolgozás során nem szükséges. A reakciót viszont a továbbiakban zárt rendszerben, a 

levegő kizárásával, 70°C-on hajtottam végre (44. ábra, X=8, A=3). A feldolgozási módszert 
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44. ábra Bisz(2-cianoetil)-(perfluoralkilalkil)foszfinok előállítása 

 

az extrahálás helyett úgy változattam meg, hogy a metanoltól bepárlással megszabadított  

nyersterméket vízben szuszpendáltam, majd Büchner-tölcséren szűrtem. Az így kapott enyhén 

nedves fehér anyagot kloroformban vagy diklórmetánban, kevés metanol 

jelenlétébenfeloldottam, az oldatot megszárítottam, bepároltam, végül az oldószerek 

maradványait nagyvákuumban eltávolítottam. Ezzel a módszerrel a kitermelést sikerült 82%-

ra emelni (6. táblázat). A foszfin-oxid szennyező mennyisége ~1% maradt, 

valószínűsíthetően tehát mellékreakció eredményeképpen keletkezik. Említésre méltó, hogy 

szobahőmérsékleten sem a kiindulási anyag, sem a termék nem oldódik metanolban, így a 

hatékony kevertetés nagyban elősegíti a reakció lefutását. A nukleofil szubsztitúciós 

reakcióban a foszfin, mint távozó-csoport tulajdonképpen a melléktermék. A főtermék jelen 

esetben a 3-metoxipropionitril, amelynek egy része a feldolgozás során a vizes szűrletbe kerül, 

másik része pedig a termék foszfinnal együtt marad a kloroformos oldás során. Magas 

forráspontja miatt – 164-165°C – a vízvákuumos bepárlás során kis mennyiségben a 

termékben marad, nagyvákuumban viszont 1-2 óra alatt kényelmesen eltávolítható. Jelenlétét 

a nem tökéletesen száraz termékben sikerült 1H-NMR spektroszkópiával kimutatni. A 

nukleofil szubsztitúció lejátszódását nagyban elősegíti, hogy a nukleofil támadás centruma 

körül két erős elektronszívó hatású csoport, egy pozitív töltésű foszforatom és egy cianometil-

csoport is található. A dezalkilezési reakciót megismételtem trisz(2-cianoetil)-

(perfluorbutilpropil) (X=4, Y=3) / (perfluorhexilpropil) (X=6, Y=3) / (perfluoroktilbutil)-

foszfónium-jodidokkal (X=8, Y=4) is és kitermelések ugyancsak 80±2%-nak adódtak, kivéve 

a perfluorbutilpropil szubsztituens esetében, amikor a hozam 91% volt (6. táblázat). Utóbbi 

esetben a termék színtelen folyadék (ekkor az extrakciós feldolgozási módszert alkalmaztam),  

 
X A Kitermelés
4 3 91
6 3 81
8 3 82
8 4 80  

 
6. táblázat Bisz(2-cianoetil)-(perfluoralkilalkil)foszfinok előállítása 
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minden egyéb esetben viszont fehér, levegőn stabil porszerű anyag. Acetonban, 

diklórmetánban, kloroformban jól, dietiléterben gyengén, alkánokban és fluoros 

oldószerekben még magasabb hőmérsékleten (70-80°C) sem oldódnak. Megjegyzendő, hogy 

a 2-cianoetil-csoport eltávolításának alternatívájaként az irodalomban több példa is található 

foszfónium-halogenidek hő hatására lejátszódó, foszfinhoz és alkilhalogenidhez vezető, 

bomlási reakciójára.115-117 Ezek kitermelése és szelektivitása azonban a legtöbb esetben 

messze elmarad a kívánatostól.118 

A második perfluoralkil-csoport beépítéséhez rendelkezésre állt tehát a kívánt foszfin. 

Az újabb alkilezési lépést az első alkilezéshez hasonlóan valósítottam meg. A bisz(2-

cianoetil)-(perfluoroktilpropil)foszfint az ekvimolárisnál 50-70%-kal több perfluoroktil-

propil-jodiddal összekevertem és nitrogén védőgáz alkalmazásával kezdetben 130°C-on, 1-2 

óra elteltével 160°C-on reagáltattam (45. ábra, X=8, Y=3). Az eredetileg szilárd keverék 

 

(RFXRHA)P(CH2CH2CN)2 (RFXRHA)(RFYRHB)P(CH2CH2CN)2

I

RFYRHBI
160°C, 10 óra

+

 
 
45. ábra Bisz(2-cianoetil)-bisz(perfluoralkilalkil)foszfónium-jodidok előállítása 

 

 130°C-on megolvadt és a keverés hatására homogénné vált. Körülbelül fél óra múlva az 

olvadék elkezdett sűrűsödni majd lassan megszilárdulni. A hőmérsékletet ekkor 160°C-ra 

emeltem, amikor is az elegy megolvadt, 10 óra elteltével pedig ismét rendkívül nehezen 

keverhető, sűrű olajjá vált. A reakciót ekkor leállítottam, a lombikot lehűtöttem és a 

keménnyé szilárdult anyagot kevés diklórmetán segítségével mozsárban elporítottam. A 

szuszpenziót leszűrtem, kevés diklórmetánnal mostam, végül vákuumban szárítottam. A 

termék fehér porszerű anyag volt, amelyet 1H-, 19F- és 31P-NMR spektrumai alapján 

egyértelműen a várt bisz(2-cianoetil)-bisz(perfluoroktilpropil)foszfónium-jodidként lehetett 

azonosítani. A reakciót azonos körülmények között többször megismételve a kitermelés 

minden esetben megközelítőleg 98%-nak adódott. Az eljárást az előző alkilezéshez hasonlóan 

most is sikerült általánosítani: a 7. táblázatban feltüntetett foszfinok és perfluoralkil-

alkiljodidok reakciójából jellemzően 90-98%-os hozammal lehetett izolálni a megfelelő 

kvaterner foszfóniumsókat. Érdemes megemlíteni, hogy a bisz(2-cianoetil)-(perfluoroktil- 

propil)foszfin perfluoroktilbutil-jodiddal (7. táblázat, 5. sor), illetve a bisz(2-cianoetil)-

(perfluorhexilpropil)foszfin perfluoroktilpropil-jodiddal (7. táblázat, 3. sor) történő alkilezése 

egységes termékhez, mégpedig a várt termékhez vezetett. Ezt azért lényeges rögzíteni, mert 
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X A Y B Kitermelés
4 3 4 3 80
6 3 6 3 90
6 3 8 3 93
8 3 8 3 98
8 3 8 4 99,9
8 4 8 4 96  

 
7. táblázat Bisz(2-cianoetil)-bisz(perfluoralkilalkil)foszfónium-jodidok előállítása 

 

ezáltal egyértelművé válik, hogy az alkilezés szigorúan egyirányú folyamat. A termékek 

minden esetben levegőn stabil, fehér szilárd anyagok, acetonban és acetonitrilben közepesen 

oldódnak, más szerves oldószerekben viszont szinte teljesen oldhatatlanok. Olvadáspontjuk a 

bisz(2-cianoetil)-bisz(perfluorbutilpropil)foszfónium-jodid kivételével az egyszeresen 

perfluoralkilezett származékokhoz hasonlóan magas. Az alkilezőszer feleslegét a szűrlet 

bepárlásával és a bepárlási maradék desztillációjával ebben az esetben is közel kvantitatívan 

vissza lehet nyerni. 

A második 2-cianoetil-csoport eltávolítását az elsőhöz hasonlóan nátrium-metoxiddal 

váltottam ki. A megfelelő foszfóniumsót az ekvimolárishoz képest kétszeres mennyiségű 

nátriummetoxiddal metanol-etanol elegyében, nitrogén atmoszféra alatt, 80°C-on reagáltatva 

a dezalkilezés 12 óra alatt lejátszódott (46. ábra, 8. táblázat). A termék halmazállapotától   
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46. ábra Bisz(perfluoralkilalkil)-(2-cianoetil)foszfinok előállítása 
 

X A Y B Kitermelés
4 3 4 3 69
6 3 6 3 76
6 3 8 3 76
8 3 8 3 79
8 3 8 4 81
8 4 8 4 90  

 

8. táblázat Bisz(perfluoralkilalkil)-(2-cianoetil)foszfinok előállítása 

 

függően kétféle feldolgozási módszert alkalmaztam. Amennyiben a foszfin két perfluoroktil-

alkil-csoportot tartalmaz, az anyag szilárd halmazállapotú, ezért a reakcióelegy bepárlását 
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követően a bepárlási maradékot a korábban már részletezett vizes-szűréses módszer szerint 

dolgoztam fel. Ha viszont a termék folyékony halmazállapotú, a feldolgozás a már szintén 

említett extrakciós módszert követi. A kitermelés jellemzően 70-90%-nak adódott. A termék 

foszfinok 1H-, 19F- és 31P-NMR spektroszkópiás vizsgálata minden esetben a várt szerkezetet 

bizonyította, szennyezőként pedig mindössze a megfelelő foszfin-oxidok voltak jelen, 

jellemzően körülbelül 1%-os mennyiségben. Halmazállapotukat tekintve a bisz(perfluoralkil-

alkil)-(2-cianoetil)foszfinok fehér vagy halványsárga porok (2 perfluoroktil-csoport), illetve 

halványsárga vagy halványbarna, sűrű olajok (1 vagy 0 perfluoroktil-csoport). 

Diklórmetánban, kloroformban, acetonban jól, fluoros oldószerekben rosszul, alkánokban 

pedig nem oldódnak. A szilárd halmazállapotúak levegőn huzamosabb ideig is eltarthatók 

változás nélkül, a folyadékok hosszabb távú tárolása ugyanakkor zárt edényben célszerű. A 

nem megfelelően megszárított termékekből ebben az esetben is kimutatható volt a 3-

metoxipropionitril. 

A harmadik fluoros-csoportot az előzőekhez minden tekintetben hasonló alkilezési 

lépésben sikerült a foszfinhoz kapcsolni. Az adott részlegesen fluoros foszfint a feleslegben 

alkalmazott perfluoralkilalkil-jodiddal 160°C-on reagáltatva, az alkilezés 10 óra alatt 

lejátszódik (47. ábra). A nyers reakcióelegy feldolgozásakor az első és a második alkilezési  
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47. ábra Trisz(perfluoralkilalkil)-(2-cianoetil)foszfónium-jodidok előállítása 
 

lépésekben alkalmazott módszernek megfelelően jártam el. Amennyiben az így elért 

tisztasága nem volt kielégítő, a terméket egy kisméretű, semleges alumínium-oxiddal és kevés 

csontszénnel töltött oszlopon, acetonnal eluálva tisztítottam. A hozam jellemzően 80% és 

90% közé esett (9. táblázat). A termék foszfóniumsók a tisztítást követően fehér vagy 

 
X A Y B Z C Kitermelés
4 3 4 3 4 3 76
6 3 6 3 6 3 91
6 3 8 3 8 4 84
8 3 8 3 8 3 88
8 3 8 4 8 4 85
8 4 8 4 8 4 82  

 
9. táblázat Trisz(perfluoralkilalkil)-(2-cianoetil)foszfónium-jodidok előállítása 



 48

halványsárga, levegőn stabil porszerű anyagok voltak. Acetonban és acetonitrilben közepesen 

oldódnak, más oldószerekben viszont, köztük fluoros oldószerekben is, az oldáspróba 

sikertelennek bizonyult. A termékek az NMR-spektroszkópiás vizsgálatok alapján minden 

esetben egységes anyagok voltak, így újfent azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az 

alkilezési folyamat ismét egyirányú volt. A feldolgozás során a szűrletben található 

alkilezőszer feleslege desztillációval ismét visszanyerhető volt. 

A célvegyületek, vagyis a fluoros trialkilfoszfinok előállításához már csak az utolsó 2-

cianoetil-csoport eltávolítására volt szükség. Mivel a termékek előreláthatólag oxigénre 

érzékenyek lesznek, ezért az utolsó dezalkilezési lépést nitrogénatmoszféra alatt hajtottam 

végre. A megfelelő foszónium-sót az ekvimolárishoz képest kétszeres mennyiségű nátrium-

metoxiddal 80°C-on reagáltatva a reakció 12 óra alatt végbement (48. ábra). Mivel a 
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48. ábra Trisz(perfluoralkilalkil)foszfinok előállítása 

 

termék tercier foszfinok fluoros oldószerekben várhatóan kivétel nélkül oldódnak, ezért a 

feldolgozást fluoros kétfázisú extrakcióval volt célszerű megoldani. A lehűtött 

reakcióelegyhez nitrogén védőgáz alatt metanolt és FC-72-t adtam és a fluoros fázisban 

oldódó foszfinról az oldószert vákuumban eltávolítottam. Mivel a reakció során a várt 

foszfinon kívül más fluoros fázisban oldódó anyag nem képződik, így az extrakció 

alkalmazása rendkívül előnyös. A termékekből készített minták 1H-, 13C-, 19F- és 31P-NMR 

spektroszkópiás vizsgálata minden esetben bizonyította a várt szerkezetet. A kitermelések 

jellemzően 89-97% között mozogtak (10. táblázat). A foszfinok halmazállapotukat tekintve  

 
X A Y B Z C Kitermelés
4 3 4 3 4 3 89
6 3 6 3 6 3 93
6 3 8 3 8 4 97
8 3 8 3 8 3 97
8 3 8 4 8 4 94
8 4 8 4 8 4 94  

 
10. táblázat Trisz(perfluoralkilalkil)foszfinok előállítása 
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fehér porszerű anyagok ([RF8(CH2)3]3P, [RF8(CH2)4]3P, [RF8(CH2)4][RF8(CH2)3]2P, 

[RF8(CH2)4][RF8(CH2)3][RF6(CH2)3]P) vagy halványsárga, sűrű olajok ([RF4(CH2)3]3P, 

[RF6(CH2)3]3P). A folyékony halmazállapotú foszfinok levegőn a vártaknak megfelelően a 

foszfinoxiddá alakulnak, a folyamat azonban a nem-fluoros analóg vegyületekhez képest 

jelentősen lassabban játszódik le. A szilárd halmazállapotú fluoros trialkilfoszfinok viszont 

meglepő módon a levegő jelenlétét a vártnál sokkal nagyobb mértékben tolerálják. A 

[RF8(CH2)3]3P vegyület például még fluoros oldószerekben is csak órák alatt oxidálódik 

észrevehtő mértékben [RF8(CH2)3]3P=O-dá. A jelenség magyarázata valószínűleg abban 

keresendő, hogy a nagyméretű fluoros oldalláncok szilárd halmazállapotban, de kisebb 

mértékben még oldatban is megnehezítik az oxigén-molekuláknak a foszforatomhoz történő 

közeledését.  

Említésre méltó, hogy azokban a foszfinokban, amelyekben a foszforatomhoz három 

különböző csoport kapcsolódik, a foszforatom kiralitás-centrummal rendelkeznek – ezek a 

következők: [RF6(CH2)3][RF8(CH2)3]P(CH2CH2CN), [RF8(CH2)4][RF8(CH2)3]P(CH2CH2CN), 

[RF8(CH2)4][RF8(CH2)3][RF6(CH2)3]P. Utóbbi jelentőségét külön is érdemes kiemelni, ugyanis 

ez az első olyan trialkilfoszfin, amelyben a foszforatomhoz három különböző fluoros 

oldallánc kapcsolódik. A {[RF8(CH2)4][RF8(CH2)3][RF6(CH2)3]P(CH2CH2CN)}+I- ennek 

megfelelően ugyancsak foszoratomon királis vegyület. Habár az enantiomerek elválasztására 

több kísérlet is tettünk, preparatív méretű rezolválási módszert még nem sikerült kidolgozni. 

Jelentős eredményként könyvelhető el az is, hogy a szintetikus eljárás során előállított 

köztitermékek új, a szakirodalomban eddig nem jellemzett vegyületek – ezek egy, kettő vagy 

három 2-cianoetil-csoportot tartalmaznak. A 2-cianoetil-csoportok nitril-funkciója számos 

lehetőséget kínál további kémiai átalakításokra. Redukciójával 3-aminopropil-, hidrolízisével 

2-kaboxiletil-szubsztituált foszfinokat vagy foszfóniumsókat állíthatunk elő, az így kapott új 

vegyületeket pedig felhasználhatjuk például fluoros fázistranszfer anyagként, szilárd fázisú 

hordozóhoz kötve immobilizált katalizátorokban ligandumforrásként, vagy akár más 

célvegyületek szintézisében kiindulási anyagaként. 

Az alkilezési lépések megvalósításakor kétféle megszorítást kell tenni. Az alkalmazott 

alkiljodidnak mindenképpen primer alkiljodidnak kell lennie, szekunder alkilhalogenidek 

esetében ugyanis a reakció még magasabb hőmérsékleten és hosszabb reakcióidő alatt sem 

játszódik le. A másik megszorítás szerint a perfluoralkilalkil-jodidokban a perfluoralkil-

csoportnak legalább három szénatomnyi hosszúságú alkil-láncon keresztül kell a jódatomhoz 

kapcsolódni. Egyszénatomnyi távolság esetén az alkilezési reakció nem játszódik le, míg 

kétszénatomnyi távolság esetén az alkilezés lejátszódik ugyan, viszont a dezalkilezés 
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kitermelése meglehetősen alacsony. Ennek oka egyfelől az, hogy a dezalkilezési lépésben a 

perfluoralkil-csoport által kifejtett erős elektronszívó effektus miatt a nátrium-metoxid 

hatására nemcsak a 2-cianoetil-csoport, hanem a perfluoralkiletil-csoport is leszakad a 

foszforatomról. Másrészről viszont, az etilén-láncból a két végén elhelyezkedő erős 

elektronszívó-csoportok hatására az erősen bázikus nátrium-metoxid H+-ion kilépését váltja ki, 

amely végül hidrogén-fluorid-eliminációhoz vezet. 

 

2.5.1 Összefoglalás 

 

Kidolgoztam egy új eljárást, amelynek segítségével a levegőn stabil, szilárd 

halmazállapotú, finomvegyszergyártó cégektől beszerezhető trisz(2-cianoetil)foszfinból 

három konszekutív lépéspárban olyan fluoros tralkilfoszfinokat lehet előállítani, amelyekben 

a perfluoralkil-csoportok az irodalomban eddig egyedülálló módon egyesével építhetők be (49. 

ábra).39 Egy lépéspár magában foglalja egy perfluoralkil-csoport foszforatomhoz való 

kapcsolását és egy 2-cianoetil-csoport eltávolítását. A perfluoralkil-csoportot az adott foszfin 

perfluoralkilalkil-jodidokkal történő alkilezése során lehet beépíteni a molekulába, míg a 

 

 
 
49. ábra Fluoros trialkilfoszfinok előállítására kidolgozott eljárás; Középen 12 g [RF8(CH2)3]3P fényképe látható 
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2-cianoetil-csoportot metoxid anion hatására kiváltott nukleofil szubsztitúciós lépésben tudjuk 

eltávolítani az alkilezési lépésben képződött foszfónium-sóból. A lépéspár háromszori 

megismétlésével a trisz(2-cianoetil)foszfin három 2-cianoetil-csoportja végül három 

perfluoralkilalkil-csoportra cserélhető le (11. táblázat, lásd a következő oldalon). Az 

ismertetett megszorítások figyelembevételével a trisz(2-cianoetil)foszfin foszforatomjához 

tetszőleges hosszúságú alkil-távtartó-csoporton keresztül kapcsolódó tetszőleges hosszúságú 

perfluoralkil-csoportot köthetünk, lehetővé téve ezáltal a foszforatomon lévő elektronsűrűség 

finomhangolását. Mivel a fluoros alkilezőszerek feleslege az egyes lépéseket követően 

visszanyerhető, a bruttó reakciósor végeredményeként az alkilezőszert sztöchiometrikus 

mennyiségben alkalmazzuk. 



 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. táblázat Összefoglaló táblázat trisz(perfluoralkil-alkil)foszfinok előállítása 

      a: összesített kitermelések, b: CE = 2-cianoetil 
 

 

 

 

Kísérlet    
&Hozam  a

R1(CE)3P+I- b R1(CE)2P R1R2(CE)2P+I- R1R2(CE)P R1R2R3(CE)P+I- R1R2R3P

(RF4RH3)(CE)3P+I- (RF4RH3)(CE)2P (RF4RH3)2(CE)2P+I- (RF4RH3)2(CE)P (RF4RH3)3(CE)P+I- (RF4RH3)3P
99.1 90.3 72.6 50.1 38.1 33.9

(RF6RH3)(CE)3P+I- (RF6RH3)(CE)2P (RF6RH3)2(CE)2P+I- (RF6RH3)2(CE)P (RF6RH3)3(CE)P+I- (RF6RH3)3P
99.2 80.7 72.3 54.6 49.7 46.2

(RF8RH3)(CE)3P+I- (RF8RH3)(CE)2P (RF8RH3)2(CE)2P+I- (RF8RH3)2(CE)P (RF8RH3)3(CE)P+I- (RF8RH3)3P
99.8 81.6 80.0 63.3 55.6 54.0

(RF8RH4)(CE)3P+I- (RF8RH4)(CE)2P (RF8RH4)2(CE)2P+I- (RF8RH4)2(CE)P (RF8RH4)3(CE)P+I- (RF8RH4)3P
98.7 78.8 75.3 68.0 56.0 52.5

(RF8RH3)(CE)3P+I- (RF8RH3)(CE)2P (RF8RH3)(RF8RH4)(CE)2P+I- (RF8RH3)(RF8RH4)(CE)P (RF8RH3)(RF8RH4)2(CE)P+I- (RF8RH3)(RF8RH4)2P
99.8 81.6 81.5 66.4 56.4 52.9

(RF6RH3)(CE)3P+I- (RF6RH3)(CE)2P (RF6RH3)(RF8RH3)(CE)2P+I- (RF6RH3)(RF8RH3)(CE)P (RF6RH3)(RF8RH3)(RF8RH4)(CE)P+I- (RF6RH3)(RF8RH3)(RF8RH4)P
99.2 80.7 75.3 57.3 48.3 46.8

5

6

1

2

3

4

⎯→⎯ ⎯→⎯⎯→⎯ ⎯→⎯ ⎯→⎯
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2.5.2 Általános eljárás [RF8(CH2)3]3P előállítására 

 

A trisz(2-cianoetil)foszfint a Cytec Inc.-től kaptuk ajándékba és tisztítás nélkül 

használtam fel. A pefluoralkilalkil-jodidokat a megfelelő perfluoralkil-jodidokból állítottam 

elő irodalmi, illetve azzal analóg módszerek segítségével.91 A 30 m/m%-os NaOMe-oldatot a 

Sigma-Aldrich-tól vásároltuk.  

Trisz(2-cianoetil)foszfint (5,257 g, 27,21 mmol) és perfluoroktilpropil-jodidot (27,00 g, 

45,91 mmol) bemértem egy vastag falú gömblombikba, a lombikot nitrogénnel átöblíttem, 

üvegdugóval lezártam, majd a dugót rögzítettem. A lombikot ezután kevertetés mellett 1 órát 

130°C-on, majd 9 órát 160°C-on kevertettem. A reakcióelegyet ezután 35°C-ra hűtöttem, a 

sárgásbarna szilárd anyagot 50 ml diklórmetánnal egy mozsárban elporítottam és a 

szuszpenziót Büchner-szűrőn leszűrtem. A szűrőn maradt anyagot 2x40 ml diklórmeránnal 

mostam és vákuumban (0,05 mbar) megszárítottam. A termék: 21,22 g 

[RF8(CH2)3P(CH2CH2CN)3]+I-, kitermelés: 99,8%. 21,00 g (26,88 mmol) 

[RF8(CH2)3P(CH2CH2CN)3]+I--ot bemértem egy vastag falú gömblombikba, hozzáadtam 9,68 

g (53,76 mmol NaOMe) 30 m/m%-os metanolos NaOMe-oldatot és 28 ml abszolút metanolt. 

A lombikot nitrogénnel átöblítettem, üvegdugóval lezártam, a dugót rögzítettem, majd 70°C-

on 12 órát kevertettem. A kezdetben heterogén reakcióelegy körülbelül fél óra múlva 

homogénné vált. A 12 óra leteltével a reakcióelegyet szobahőmérsékletre hűtöttem, ekkor 

barnás színű szilárd anyag vált ki. A keletkezett masszát rotációs vákuumbepárlóval 

bepároltam, majd 100 ml vizet adtam hozzá és a szilárd anyagot a víz segítségével apró 

darabokra morzsoltam. A szuszpenziót ezután Büchner-szűrőn leszűrtem, a szilárd maradékot 

50 ml vízben újra felszuszpendáltam és szűrtem. A szűrőn maradt anyagot 250 ml 

CHCl3:CH3OH (10:1) elegyben feloldottam, az oldatot kihevített MgSO4-on szárítottam, 

szűrtem, a szűrletet bepároltam, végül 80°C-on vákuumban (0,05 mbar) megszárítottam. A 

kapott RF8(CH2)3P(CH2CH2CN)2 fehér színű por, tömege 13,19 g. A kitermelés: 81,8%. A 

RF8(CH2)3P(CH2CH2CN)2 (12,40 g, 20,66 mmol) alkilezését 18,22 g (30,98 mmol) 

perfluoroktilpropil-jodiddal hajtottam végre az első alkilezéssel teljesen azonos körülmények 

között. 24,06 g {[RF8(CH2)3]2 P(CH2CH2CN)2}+I--t izoláltam fehér por formájában. A 

kitermelés: 98,0%. A {[RF8(CH2)3]2 P(CH2CH2CN)2}+I- (20,00 g, 16,83 mmol) dezalkilezését 

6,06 g (33,66 mmol NaOMe) 30 m/m%-os metanolos NaOMe-oldattal 18 ml 2:1 arányú 

MeOH - EtOH elegyben oldottam meg. A reakció és a feldolgozás körülményei minden 

tekintetben megegyeznek az első dezalkilezési lépésben alkalmazottakkal, kivéve, hogy a 

reakcióhőmérséklet ebben az esetben 80°C volt. Termékként 13,40 g tört fehér 
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[RF8(CH2)3]2PCH2CH2CN-t kaptam. A kitermelés: 79,1%. A következő lépésben 14,60 g 

halványsárga {[RF8(CH2)3]3PCH2CH2CN}+I--t állítottam elő 10,50 g (10,42 mmol) 

[RF8(CH2)3]2PCH2CH2CN és 12,26 g (20,84 mmol) perfluoroktilpropil-jodid alkilezési 

reakciójában. Az első két alkilezési lépésben megismert reakció illetve feldolgozási 

körülmények alkalmazásával kapott terméket acetonban feloldottam és kevés semleges 

alumínium-oxidot és csontszenet tartalmazó oszlopon átengedtem, majd az oszlopot 200 ml 

acetonnal mostam. A kapott oldatot bepároltam és vákuumban (0,05 mbar) megszárítottam. 

Kitermelés: 87,8%. A tisztítási lépésre a kis mennyiségű, de erős színű szennyezők 

eltávolítása miatt volt szükség – a végtermék fluoros tercier foszfinból történő eltávolítás 

ugyanis lényegesen nehezebb feladatnak bizonyult. Az utolsó lépésben mind a reakciót, mind 

a feldolgozást nitrogén atmoszférában végeztem el. Bemértem 14,00 g (8,775 mmol) 

{[RF8(CH2)3]3PCH2CH2CN}+I--t és 3,16 g (17,55 mmol) 30 m/m%-os metanolos NaOMe-

oldatot egy vastag falú gömblombikba és hozzáadtam 14 ml 1:1 arányú MeOH:EtOH elegyet. 

A lombikot nitrogénnel átöblítettem, üvegdugóval lezártam, a dugót rögzítettem, majd 80°C-

on 12 órát kevertettem. A reakcióelegyet ezután lehűtöttem, 25 ml oxigénmentes metanolt 

adtam hozzá és 40 ml oxigénmentes FC-72-vel extraháltam. A fluoros fázist elválasztottam, a 

metanolos fázist pedig újabb 40 ml FC-72-vel extraháltam. A fluoros fázisokat ezután 

egyesítettem, az FC-72-t csökkentett nyomáson eltávolítottam, a terméket pedig 80°C-on 

nagyvákuumban (0,05 mbar) megszárítottam. Termékként 12,05 g [RF8(CH2)3]3P-t kaptam 

tört fehér színű por formájában. Kitermelés: 97,1%. 

Megjegyzések: Az [RF4(CH2)3]P(CH2CH2CN)2, [RF4(CH2)3]2PCH2CH2CN, 

[RF6(CH2)3]2PCH2CH2CN és [RF6(CH2)3][RF8(CH2)3]P(CH2CH2CN) intermedierek folyékony 

halmazállapotúak, ezért a feldolgozás során a fent ismertetett eljárástól eltérő módszert 

alkalmaztam. A nyers reakcióelegyet bepároltam, majd vizet adtam hozzá. A vizes fázistól 

ekkor elkülönült egy alsó fázis. Az alsó fázis teljes szeparálódását követően a vizes fázist 

eltávolítottam, majd a maradék folyadékot vízzel újra extraháltam. Az alsó fázist ezután 

kloroformban feloldottam, kihevített magnézium-szulfáton megszárítottam, a szárítószertől 

szűrtem és rotációs vákuumbepárlón bepároltam. A 3-metoxipropionitril nyomait 70°C-on 

nagyvákuumban (0,05 mbar) távolítottam el, így kaptam meg a tiszta terméket, halványsárga 

vagy halványbarna olajként.  
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2.5.3 Az előállított anyagok NMR spektrumai 

 

[RF8(CH2)3](NC-CH2CH2)3P+I- : 1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 2.24-2.36 (m, 2H), 

2.51-2.68 (m, 2H), 3.20-3.29 (m, 2H), 3.31-3.40 (m, 6H), 3.40-3.50 (m, 6H). 31P{1H}-NMR 

(101 MHz, (CD3)2CO): δ 38.7 (s). 19F-NMR (235 MHz, (CD3)2CO): δ -82.1 (t, 3F), -115.1 (m, 

2F), -122.6 (m, 2F), -122.9 (m, 2+2F), -123.7 (m, 2F), -124.5 (m, 2F), -127.2 (m, 2F). 

 

[RF8(CH2)3](NC-CH2CH2)2P : 1H-NMR (250 MHz, CDCl3): δ 1.64-1.71 (m, 2H), 1.76-1.92 

(m, 2+4H), 2.15-2.32 (m, 2H), 2.53-2.61 (m, 4H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, CDCl3): δ -24.4 

(s). 19F-NMR (235 MHz, CDCl3): δ -81.2 (t, 3F), -114.6 (m, 2F), -122.1 (m, 2F), -122.3 (m, 

2+2F), -123.1 (m, 2F), -123.9 (m, 2F), -126.5 (m, 2F). 

 

[RF8(CH2)3]2(NC-CH2CH2)2P+I- : 1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 2.08-2.21 (m, 4H), 

2.38-2.55 (m, 4H), 2.98-3.11 (m, 4H), 3.15-3.30 (m, 4+4H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, 

(CD3)2CO): δ 37.1 (s). 19F-NMR (235 MHz, (CD3)2CO): δ -82.1 (t, 6F), -115.0 (m, 4F), -

122.7 (m, 4F), -122.9 (m, 4+4F), -123.7 (m, 4F), -124.4 (m, 4F), -127.2 (m, 4F).  

 

[RF8(CH2)3]2(NC-CH2CH2)P : 1H-NMR (250 MHz, CDCl3:CD3OD (9:1)): δ 1.59-1.66 (m, 

4H), 1.73-1.85 (m, 2+4H), 2.17-2.35 (m, 4H), 2.55-2.64 (m, 2H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, 

CDCl3 :CD3OD (9:1)): δ -29.2 (s). 19F-NMR (235 MHz, CDCl3 : CD3OD (9:1)): δ -82.1 (t, 

6F), -115.1(m, 4F), -122.7 (m, 4F), -122.9 (m, 4+4F), -123.8 (m, 4F), -124.5 (m, 4F), -127.2 

(m, 4F).  

 

[RF8(CH2)3]3(NC-CH2CH2)P+I- : 1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 2.04-2.19 (m, 6H), 

2.38-2.56 (m, 6H), 2.91-3.03 (m, 6H), 3.12-3.25 (m, 2+2H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, 

(CD3)2CO): δ 36.2 (s). 19F-NMR (235 MHz, (CD3)2CO): δ -82.1 (t, 9F), -114.9 (m, 6F), -

122.7 (m, 6F), -122.9 (m, 6+6F), -123.8 (m, 6F), -124.4 (m, 6F), -127.2 (m, 6F).  

 

[RF8(CH2)3]3P : 1H-NMR (250 MHz, FC-72): δ 1.50-1.63 (m, 6H), 1.80-2.00 (m, 6H), 2.14-

2.40 (m, 6H). 13C{1H}-NMR (62,5 MHz, FC-72): δ 17.2 (d), 27.5 (d), 32.5 (td). 31P{1H}-

NMR (101 MHz, FC-72): δ -34.4 (s). 19F-NMR (235 MHz, (CD3)2CO): δ -82.2 (t, 9F), -115.2 

(m, 6F), -122.7 (m, 6F), -122.9 (m, 6+6F), -123.8 (m, 6F), -124.5 (m, 6F), -127.2 (m, 6F). 
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[RF6(CH2)3](NC-CH2CH2)3P+I- : 1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 2.20-2.38 (m, 2H), 

2.46-2.72 (m, 2H), 3.17-3.32 (m, 2H), 3.32-3.40 (m, 6H), 3.40-3.53 (m, 6H). 31P{1H}-NMR 

(101 MHz, (CD3)2CO): δ 38.6 (s).  

 

[RF6(CH2)3](NC-CH2CH2)2P : 1H-NMR (250 MHz, CDCl3): δ 1.59-1.69 (m, 2H), 1.71-1.91 

(m, 2+4H), 2.09-2.33 (m, 2H), 2.48-2.62 (m, 4H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, CDCl3): δ -23.6 

(s).  

 

[RF6(CH2)3]2(NC-CH2CH2)2P+I- : 1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 2.16-2.35 (m, 4H), 

2.46-2.71 (m, 4H), 3.09-3.25 (m, 4H), 3.26-3.45 (m, 4+4H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, 

(CD3)2CO): δ 37.8 (s). 19F-NMR (235 MHz, (CD3)2CO): δ -82.2 (t, 6F), -115.0 (m, 4F), -

122.9 (m, 4F), -123.9 (m, 4F), -124.5 (m, 4F), -127.2 (m, 4F).  

 

[RF6(CH2)3]2(NC-CH2CH2)P : 1H-NMR (250 MHz, CDCl3): δ 1.51-1.62 (m, 4H), 1.68-1.87 

(m, 2+4H), 2.07-2.33 (m, 4H), 2.44-2.57 (m, 2H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, CDCl3): δ -27.4 

(s).  

 

[RF6(CH2)3]3(NC-CH2CH2)P+I- : 1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 2.12-2.32 (m, 6H), 

2.46-2.71 (m, 6H), 3.02-3.19 (m, 6H), 3.22-3.46 (m, 2+2H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, 

(CD3)2CO): δ 37.0 (s).  

 

[RF6(CH2)3]3P : 1H-NMR (250 MHz, FC-72): δ 1.52-1.63 (m, 6H), 1.82-2.01 (m, 6H), 2.16-

2.41 (m, 6H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, FC-72): δ -36.0 (s). 

 

[RF4(CH2)3](NC-CH2CH2)3P+I- : 1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 2.18-2.36 (m, 2H), 

2.45-2.70 (m, 2H), 3.14-3.29 (m, 2H), 3.29-3.39 (m, 6H), 3.39-3.52 (m, 6H). 31P{1H}-NMR 

(101 MHz, (CD3)2CO): δ 38.6 (s). 19F-NMR (235 MHz, (CD3)2CO): δ -82.4 (t, 3F), -115.3 (m, 

2F), -125.5 (m, 2F), -127.1 (m, 2F).  

 

[RF4(CH2)3](NC-CH2CH2)2P : 1H-NMR (250 MHz, CDCl3): δ 1.59-1.68 (m, 2H), 1.69-1.89 

(m, 2+4H), 2.08-2.33 (m, 2H), 2.47-2.61 (m, 4H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, CDCl3): δ -23.7 

(s).  
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[RF4(CH2)3]2(NC-CH2CH2)2P+I- : 1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 2.15-2.35 (m, 4H), 

2.45-2.71 (m, 4H), 3.07-3.23 (m, 4H), 3.26-3.44 (m, 4+4H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, 

(CD3)2CO): δ 37.8 (s). 19F-NMR (235 MHz, (CD3)2CO): δ -82.4 (t, 6F), -115.3 (m, 4F), -

125.5 (m, 4F), -127.2 (m, 4F).  

 

[RF4(CH2)3]2(NC-CH2CH2)P : 1H-NMR (250 MHz, CDCl3): δ 1.51-1.61 (m, 4H), 1.66-1.86 

(m, 2+4H), 2.07-2.30 (m, 4H), 2.44-2.56 (m, 2H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, CDCl3): δ -27.5 

(s).  

 

[RF4(CH2)3]3(NC-CH2CH2)P+I- : 1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 2.14-2.32 (m, 6H), 

2.45-2.70 (m, 6H), 3.01-3.17 (m, 6H), 3.21-3.42 (m, 2+2H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, 

(CD3)2CO): δ 37.0 (s).  

 

[RF4(CH2)3]3P : 1H-NMR (250 MHz, FC-72): δ 1.51-1.64 (m, 6H), 1.81-2.01 (m, 6H), 2.15-

2.40 (m, 6H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, FC-72): δ -34.5 (s). 

 

[RF8(CH2)4](NC-CH2CH2)3P+I- : 1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 1.83-1.99 (m, 2H), 

2.03-2.21 (m, 2H), 2.26-2.52 (m, 2H), 3.04-3.19 (m, 2H), 3.25-3.36 (m, 6H), 3.36-3.48 (m, 

6H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, (CD3)2CO): δ 38.4 (s). 

  

[RF8(CH2)4](NC-CH2CH2)2P : 1H-NMR (250 MHz, CDCl3): δ 1.52-1.62 (m, 2+2H), 1.67-

1.79 (m, 2H), 1.78-1.89 (t, 4H), 1.99-2.24 (m, 2H), 2.46-2.60 (m, 4H). 31P{1H}-NMR (101 

MHz, CDCl3): δ -23.3 (s).  

 

[RF8(CH2)4]2(NC-CH2CH2)2P+I- : 1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 1.82-1.97 (m, 4H), 

1.99-2.17 (m, 4H), 2.25-2.51 (m, 4H), 2.91-3.07 (m, 4H), 3.18-3.36 (m, 4+4H). 31P{1H}-

NMR (101 MHz, (CD3)2CO): δ 37.5 (s).  

 

[RF8(CH2)4]2(NC-CH2CH2)P : 1H-NMR (250 MHz, CDCl3): δ 1.39-1.64 (m, 4+4H), 1.64-

1.82 (m, 4+2H), 1.95-2.23 (m, 4H), 2.40-2.55 (m, 2H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, CDCl3): δ -

26.6 (s).  

 

[RF8(CH2)4]3(NC-CH2CH2)P+I- : 1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 1.82-1.95 (m, 6H), 
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1.96-2.11 (m, 6H), 2.25-2.50 (m, 6H), 2.76-2.94 (m, 6H), 3.06-3.31 (m, 2+2H). 31P{1H}-

NMR (101 MHz, (CD3)2CO): δ 36.5 (s).  

 

[RF8(CH2)4]3P : 1H-NMR (250 MHz, FC-72): δ 1.36-1.49 (m, 6H), 1.49-1.67 (m, 6H), 1.67-

1.87 (m, 6H), 1.93-2.23 (m, 6H). 13C{1H}-NMR (62,5 MHz, FC-72): δ 22.0 (d), 26.1 (d), 27.7 

(d), 31.0 (t). 31P{1H}-NMR (101 MHz, FC-72): δ -32.4 (s). 

 

[RF8(CH2)3](NC-CH2CH2)3P+I- : 1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 2.24-2.36 (m, 2H), 

2.51-2.68 (m, 2H), 3.20-3.29 (m, 2H), 3.31-3.40 (m, 6H), 3.40-3.50 (m, 6H). 31P{1H}-NMR 

(101 MHz, (CD3)2CO): δ 38.7 (s).  

 

[RF8(CH2)3](NC-CH2CH2)2P : 1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 1.64-1.71 (m, 2H), 1.76-

1.92 (m, 2+4H), 2.15-2.32 (m, 2H), 2.53-2.61 (m, 4H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, (CD3)2CO): 

δ -24.4 (s).  

 

[RF8(CH2)3][RF8(CH2)4](NC-CH2CH2)2P+I- : 1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 1.85-1.97 

(m, 2H), 1.98-2.70 (m, 2+2+2+2H), 2.95-3.19 (m, 2+2H), 3.20-3.40 (m, 4+4H). 31P{1H}-

NMR (101 MHz, (CD3)2CO): δ 37.7 (s).  

 

[RF8(CH2)3][RF8(CH2)4](NC-CH2CH2)P : 1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 1.45-1.64 (m, 

2+2+2H), 1.65-1.87 (m, 2+2+2H), 2.96-2.32 (m, 2+2H), 2.43-2.57 (m, 2H). 31P{1H}-NMR 

(101 MHz, (CD3)2CO): δ -27.1 (s).  

 

[RF8(CH2)3][RF8(CH2)4]2(NC-CH2CH2)P+I- : 1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 1.83-1.97 

(m, 4H), 1.97-2.70 (m, 2+2+4+4H), 2.73-3.07 (m, 2+4H), 3.11-3.34 (m, 2+2H). 31P{1H}-

NMR (101 MHz, (CD3)2CO): δ 36.8 (s).  

 

[RF8(CH2)3][RF8(CH2)4]2P : 1H-NMR (250 MHz, FC-72): δ 1.39-1.52 (m, 2+4H), 1.52-1.68 

(m, 4H), 1.69-1.92 (m, 2+4H), 1.97-2.33 (m, 2+4H). 13C{1H}-NMR (62,5 MHz, FC-72): δ 

17.2 (d), 22.0 (d), 25.8 (d), 27.55-27.65 (2C, d), 31.0 (t), 32.5 (td). 31P{1H}-NMR (101 MHz, 

FC-72): δ -34.7 (s). 

 

[RF6(CH2)3](NC-CH2CH2)3P+I- : 1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 2.20-2.38 (m, 2H), 
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2.46-2.72 (m, 2H), 3.17-3.32 (m, 2H), 3.32-3.40 (m, 6H), 3.40-3.53 (m, 6H). 31P{1H}-NMR 

(101 MHz, (CD3)2CO): δ 38.6 (s).  

 

[RF6(CH2)3](NC-CH2CH2)2P : 1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 1.59-1.69 (m, 2H), 1.71-

1.91 (m, 2+4H), 2.09-2.33 (m, 2H), 2.48-2.62 (m, 4H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, (CD3)2CO): 

δ -23.6 (s).  

 

[RF6(CH2)3][RF8(CH2)3](NC-CH2CH2)2P+I- : 1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 2.16-2.35 

(m, 2+2H), 2.47-2.72 (m, 2+2H), 3.09-3.25 (m, 2+2H), 3.26-3.46 (m, 4+4H). 31P{1H}-NMR 

(101 MHz, (CD3)2CO): δ 37.8 (s). 19F-NMR (235 MHz, (CD3)2CO): δ -82.1-(-82.3) (m, 

3+3F), -114.9-(-115.1) (m, 2+2F), -122.5-(-123.1) (m, 2+2+2+2F), -123.6-(-124.1) (m, 2+2F), 

-124.3-(-124.7) (m, 2+2F), -127.1-(-127.4) (m, 2+2F).  

 

[RF6(CH2)3][RF8(CH2)3](NC-CH2CH2)P : 1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 1.52-1.63 (m, 

2+2H), 1.70-1.87 (m, 2+2+2H), 2.07-2.33 (m, 2+2H), 2.44-2.57 (m, 2H). 31P{1H}-NMR (101 

MHz, (CD3)2CO): δ -27.5 (s).  

 

[RF6(CH2)3][RF8(CH2)3][RF8(CH2)4](NC-CH2CH2)P+I- : 1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 

1.82-1.98 (m, 2H), 2.00-2.72 (m, 2+2+2+2+2+2H), 2.89-3.18 (m, 2+2+2H), 3.18-3.45 (m, 

2+2H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, (CD3)2CO): δ 36.8 (s). 19F-NMR (235 MHz, (CD3)2CO): δ 

-82.2-(-82.4) (m, 3+3+3F), -114.8-(-115.3) (m, 2+2+2F), -122.6-(-123.2) (m, 

2+2+2+2+2+2+2F), -123.6-(-124.2) (m, 2+2+2F), -124.3-(-124.7) (m, 2+2+2F), -127.2-(-

127.5) (m, 2+2+2F).  

 

[RF6(CH2)3][RF8(CH2)3][RF8(CH2)4]P : 1H-NMR (250 MHz, FC-72): δ 1.46-1.75 (m, 

2+2+2+2H), 1.75-2.00 (m, 2+2+2H), 2.02-2.54 (m, 2+2+2H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, FC-

72): δ -34.0 (s). 19F-NMR (235 MHz, (CD3)2CO): δ -82.1-(-82.3) (m, 3+3+3F), -114.9-(-

115.2) (m, 2+2+2F), -122.6-(-123.2) (m, 2+2+2+2+2+2+2F), -123.6-(-124.2) (m, 2+2+2F), -

124.4-(-124.8) (m, 2+2+2F), -127.1-(-127.5) (m, 2+2+2F). 
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2.6 Fluoros trialkilfoszfinok előállítása fenilfoszfinból 
 

A trisz(2-cianoetil)foszfinból kiinduló eljárás sok szempontból megfelel a 

célkitűzésben elvártaknak – elkerüli a PH3 laboratóriumi használatát, a perfluoralkilalkil-

csoportok egyesével, tetszőleges sorrendben építhetők be a molekulába –, ugyanakkor az a 

tény, hogy a foszforatomhoz kapcsolódó perfluoralkilalkil-oldalláncokban az alkil-csoportnak 

legalább propilén-láncnak kell lennie, korlátozhatja a módszer alkalmazhatóságát. Tudnunk 

kell továbbá azt is, hogy a trisz(2-cianoetil)foszfint a finomvegyszergyárak PH3-ból és 

akrilnitrilből állítják elő gyökös vagy anionos addíciós reakcióban, vagyis a szintézis során 

csak a PH3 adott helyen történő használatát kerültük el. Ugyanakkor mégis érdemes 

megfontolni, hogy a különböző alkilfoszfinok előállításában alkalmazott PH3 / olefin addíciós 

lépést valamilyen módon felhasználjuk. Ez a reakció ugyanis 100% atomhatékonyságú és 

megfelelő körülmények között gyakorlatilag egyféle termék képződéséhez vezet. 

Elképzelésem szerint kiindulási anyagként a PH3 helyett fenilfoszfint, C6H5-PH2-t, lehetne 

használni. A fenilfoszfin ugyan szintén toxikus és gyúlékony, viszont folyékony 

halmazállapotú, így jól kezelhető és a nyomás alkalmazása elkerülhető. A fenilfoszfin a 

szakirodalomban már régóta ismert fenil-diklórfoszfin vagy fenil-foszforil-diklorid LiAlH4-es 

redukciójával több száz grammos méretben is előállítható.119 Ebben az esetben tehát valóban 

PH3-mentes szintézisről beszélhetünk.  

Első lépésként a fenilfoszfin gyökös addícióját volt célszerű megvalósítani két 

perfluoralkil-szubsztituált olefinre. A reakcióban az olefint a fenilfoszfinhoz képest 2,5-szeres 

mennyiségben, vagyis 25%-os feleslegben alkalmaztam (50. ábra). Gyökös iníciátorként 

AIBN-t használtam, a reakcióhőmérsékletet pedig ennek megfelelően 78-80°C-ra állítottam 

be.120 A két komponenst oldószermentes körülmények között (a reakció izooktános oldatban 

is kivitelezhető), inert atmoszférában elegyítettem, hozzáadtam a katalitikus mennyiségű 

AIBN-t, majd 8 órán keresztül kevertettem. Eközben kétóránként, összesen négy alkalommal 

pótoltam az AIBN-t, végül pedig a reakcióelegyet további 7 órán keresztül kevertettem, így a 

reakció a 15 óra elteltével teljesen végbement. A reakcióelegyből vett minták 31P-NMR 

spektroszkópiás vizsgálata kimutatta, hogy az idő múlásával a fenilfoszfin mennyisége 
 

PH2

RFX

Y-2

RFX

Y-2

+
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78-80°C, 15 óra
P

RFX

RFX

Y

Y

 
50. ábra Fenilfoszfin gyökös addíciója perfluoalkilolefinekre 
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csökkent, megjelent viszont a (perfluoalkilalkil)fenilfoszfin és a várt termék, a 

bisz(perfluoralkil-alkil)fenilfoszfin jele a felhasznált olefintől függően -27 ppm körül. A 15 

óra elteltével vett minta –PH2- és =PH-csoportot már nem tartalmazott, egy-két apró 

szennyezőtől eltekintve csak a -27 ppm-es jel volt látható. A reakció előrehaladását a 

kezdetben kétfázisú fluoros olefin – fenilfoszfin  kétfázisú rendszer homogénné válása is jelzi 

(izooktán oldószer alkalmazásakor a jelenség ugyancsak megfigyelhető). A nyers 

reakcióelegyet ekkor visszahűtöttem szobahőmérsékletre, és az illékony anyagokat – az olefin 

feleslegét és az AIBN rekombinációs termékét – folyamatosan növekedő vákuumban és 

hőmérsékleten eltávolítottam. A legmagasabb hőmérséklet 80°C, a legjobb vákuum 0,03-0,05 

mbar volt. Itt tartom fontosnak megjegyezni, hogy az AIBN rekombinációs terméke, a 

tetrametilszukcinonitril, a vákuumozás során folyamatosan szublimált ki a folyadékfázisból. 

A bisz(perfluoralkilalkil)fenilfoszfinok a fenti körülmények között jelentős mértékben nem 

illannak el. Az addíciót hatféle olefinnel, 3-perfluoroktil-1-propénnel, 3-perfluorhexil-1-

propénnel, 3-perfluorbutil-1-propénnel, perfluoroktil-1-buténnel, perfluoroktiletilénnel és 

perfluoralkil(X=10-14)-1-etilénnel hajtottam végre, és a bepárlást követően minden esetben 

tiszta terméket kaptam, jellemzően 87-93%-os kitermeléssel (12. táblázat). A foszfinok   
 

X Y Kitermelés
8 3 93
6 3 90
4 3 93
8 2 87

10-14 2 88
8 4 91  

 

12. táblázat Fenilfoszfin gyökös addíciója perfluoalkilolefinekre 
 

szerkezetét minden esetben 1H-, 19F- és 31P-NMR spektroszkópiával igazoltam. A 

bisz(perfluoralkilalkil)fenilfoszfinok levegőre érzékeny, fehér szilárd anyagok (RF8(CH2)4, 

RF8(CH2)3, RF6(CH2)3, RF8(CH2)2, RF10-14(CH2)2) vagy halványsárga viszkózus olajok 

(RF4(CH2)3), halogénezett szerves oldószerekben, izooktánban és fluoros oldószerekben 

szobahőmérsékleten jól oldódnak. Szükség esetén tisztítás céljából Kugelrohr-készülékben 

desztillálhatók vagy izooktánból alacsony hőmérsékleten átkristályosíthatók. 

A szükséges három fluoros csoport közül tehát kettő már jelen van a molekulában, a 

harmadik beépítésére pedig két elvi lehetőség adódik. Az egyik szerint először eltávolítjuk a 

fenil-csoportot, majd az így kapott köztitermék foszforatomjához hozzákapcsoljuk a 

perfluoralkil-alkil-csoportot. A másik megoldást követve viszont először a fluoros oldalláncot 
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kapcsoljuk hozzá a foszforatomhoz és csak ezt követően távolítjuk el a fenil-csoportot. A 

szakirodalom szerint egy foszforatom és egy fenil-csoport szénatomja közti kötés sikeresen 

hasítható fémlítium, illetve néhány esetben alkillítiumok segítségével121-125 – a termék minden 

esetben egy foszfid típusú vegyület, amelyet nukleofil szubsztitúciós reakciókban alakítanak 

tovább. Az általam előállított bisz(perfluoralkilalkil)fenilfoszfinok esetében a foszfor-szén 

kötés hasadása részlegesen végbemehet ugyan – a reakció során a foszfidokra jellemző mély 

lila szín megjelenik – viszont perfluoroktilpropil-jodid hatására egyetlen esetben sem 

képződött a várt fluoros tercier foszfin (51. ábra).  
 

RF8

RF8P
Li vagy n/tBuLi

THF, 78-->25°C

?????

P
RF8

RF8

P
RF8

RF8

RF8RH3I

RF8  
 

51. ábra Foszfor-szén kötés megkísérelt hasítása lítium és butillítium segítségével 

 

A másik felvetés szerint első lépésként a fluoros csoportot kell beépíteni a molekulába. 

A trisz(2-cianoetil)foszfinos eljárásban kifejlesztett alkilezési módszer ebben az esetben is 

sikeresen alkalmazhatónak bizonyult. A megfelelő bisz(perfluoralkilalkil)fenilfoszfint 

kétszeres anyagmennyiségű perfluoralkilalkil-jodiddal inert atmoszférában, 140°C-on, 16 órát 

kevertetve a reakcióelegyből vett minta 31P-NMR spektruma csak egy fajta, vagy túlnyomó 

többségben csak egyfajta foszfor-tartalmú species jelenlétét mutatta, jellemzően 32 ppm 

közelében (52. ábra). A kevertetés ebben az esetben is elengedhetetlen feltétele a sikeres 
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52. ábra Bisz(perfluoralkil-alkil)fenilfoszfinok alkilezése perfluoralkilalkil-jodidokkal 

 

kimenetelű reakciónak, mert a kezdetben könnyen keverhető olvadékelegy a reakció végére 

meglehetősen sűrű olajjá válik. A lehűtött nyers reakcióelegyet mozsárban elporítottam, 

diklórmetánban szuszpendáltam, a szuszpenziót szűrtem, végül a szűrőn maradt nedves 

anyagot nagyvákuumban szárítva megkaptam a tiszta trisz(perfluoralkilalkil)fenilfoszfónium-
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sókat, amelyek szerkezetét 1H-, 19F- és 31P-NMR spektroszkópiával bizonyítottam. A 

kitermelés jellemzően 90% és 97% között mozgott – ha két perfluoralkil-lánc etilén-csoporton 

keresztül kapcsolódik a foszforatomhoz a kitermelés 90% körüli volt, hosszabb távtartó 

metilén-láncok esetében 95-97% (13. táblázat). Amennyiben az alkilezési lépésben beépített  

 
X Y Z V Kitermelés
8 3 8 3 96
6 3 6 3 95
4 3 8 3 97
8 2 6 3 89

10-14 2 8 3 89
8 4 8 4 96
8 4 8 3 97  

 
13. táblázat Bisz(perfluoralkilalkil)fenilfoszfinok alkilezése perfluoralkilalkil-jodidokkal 

 

perfluoralkilalkil-csoport különbözött a már korábban beépítet csoportoktól termékként, a 

korábbi alkilezési reakciókhoz hasonlóan, egyféle foszfónium-sót kaptam jelezve, hogy az 

alkilezés ebben az esetben is egyirányú folyamat volt. A trisz(perfluoralkilalkil)-

fenilfoszfónium-sók levegőn stabil, fehér vagy halványsárga porszerű anyagok, 

olvadáspontjuk a molekulatömeg növekedésével a vártnak megfelelően emelkedik. Apoláris 

szerves oldószerekben és fluoros oldószerekben oldhatatlanok, acetonban mérsékelten jól 

oldódnak. Rövidebb perfluoralkil-láncok esetében kis mértékben diklórmetánban is oldódnak. 

A perfluoralkilalkil-jodid feleslege a trisz(2-cianoetil)foszfinos eljáráshoz hasonlóan most is 

visszanyerhető volt. A különbség mindössze annyi, hogy mivel a foszfóniumsók kis 

mértékben ugyan, de oldódnak diklórmetánban, így a bepárolt szűrletet a tiszta kiindulási 

anyag visszanyeréséhez minden esetben desztillációval kell megtisztítani. Mindenképpen 

említésre méltó, hogy a bisz(perfluoralkilalkil)fenilfoszfinok alkalmazásával sikerült tovább 

bővíteni a perfluoralkil-alkiljodidokkal alkilezhető foszfinok sorát. A sikeres reakcióhoz 

ebben az esetben is prímer alkiljodidokat kell használni, és további elengedhetetlen feltétel a 

jódatomot a perfluoralkil-lánctól legalább három metilén-csoporttal elválasztani. 

A szintetikus eljárás következő lépésében a fenil-csoport eltávolítása volt a cél. A 

szakirodalomban néhány esetben említést tesz arról, hogy trialkil-fenilfoszfónium-sókból 

ezüst-hidroxid segítségével, benzol és a megfelelő trialkilfoszfin képződése mellett, a fenil-

csoport szelektíven eltávolítható.126-129 A javasolt mechanizmus a 53. ábrán látható.126 Ennek 

analógiára az általam előállított foszfónium-sókon is megkíséreltem végrehajtani a
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53. ábra Trialkil-fenilfoszfónium-sók szelektív defenilezésének javasolt mechanizmusa 

 

defenilezési reakciót. A megfelelő fluoros trisz(perfluoralkilalkil)fenilfoszfónium-sót, az 

ezüsthidroxid helyett feleslegben vett nátriumhidroxiddal, vizes-izopropil-alkoholos közegben, 

zárt edényben, 120°C-on kevertettem és a reakciót 31P-NMR spektroszkópiával követtem(54. 

ábra). A reakcióelegy mindvégig heterogén volt, hiszen sem a foszfónium-só, sem a 
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54. ábra Trisz(perfluoralkilalkil)fenilfoszfónium-sók szelektív defenilezése 

 

várhatóan keletkező foszfin-oxid nem oldódik vízben vagy izopropil-alkoholban. Néhány óra 

elteltével az edény felső falán apró, vízzel jól láthatóan nem elegyedő, folyadékcseppek 

jelentek meg. Az edényt kinyitva jellegzetes benzolszag volt érezhető. A reakcióelegyből 16 

óra elteltével vett minta 31P-NMR spektruma azt mutatta, hogy a kiindulási foszfónium-só 

teljes mennyisége elfogyott, keletkezett ugyanakkor egy 45 ppm-nél jelet adó anyag. Ez az 

eltolódásérték igen jó egyezést mutat a triakilfoszfin-oxidok tipikus 31P-NMR 

eltolódásértékeivel. A reakcióelegyet ekkor lehűtöttem és FC-72 / víz kétfázisú rendszerben 

megosztottam.  A fluoros fázist magnézium-szulfáttal töltött oszlopon átszűrve, majd 

bepárolva, 78-83%-os kitermeléssel izoláltam a megfelelő fluoros trialkilfoszfin-oxidokat (14. 

táblázat). Kivételt képezett ez alól a [RF8(CH2)3]3P=O, amely olyannyira rosszul oldódik FC-  
 

X Y Z V Kitermelés
8 3 8 3 78
6 3 6 3 83
4 3 8 3 82
8 2 6 3 55  

 

14. táblázat Trisz(perfluoralkilalkil)fenilfoszfónium-sók szelektív defenilezése 
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72-ben, hogy a fluoros-vizes kétfázisú rendszerből egyszerű szűréssel izolálható. A termékek 

szükség esetén tisztítás céljából perfluor-2-butiltetrahidrofuránból átkristályosíthatók. 

Említésre méltó, hogy a [RF8(CH2)2]2[RF8(CH2)3]P=O kitermelése csak 55% volt. Ez azzal 

magyarázható, hogy a perfluoroktilpropil-csoportnál erősebb elektronszívó sajátságú 

perfluoroktiletil-csoport a fenil-csoporttal versenyre kel és a molekulából kilépve egy 

melléktermék, a [RF8(CH2)2][RF8(CH2)3]PhP=O képződéséhez vezet, amely az 

átkristályosítási anyalúgból 1H- és 31P-NMR spektroszkópia alkalmazásával kimutatható. 

További melléktermékek képződéséhez vezet a perfluoroktiletil-csoport etilén-láncából 

nátrium-hidroxid hatására kilépő H+ ion, amely többek között hidrogén-fluorid eliminációt 

okoz. Az előállított bisz(perfluoralkilalkil)fenilfoszfin-oxidok levegőn stabil fehér porok, 

apoláris szerves oldószerekben oldhatatlanok, acetonban gyengén, diklórmetánban a rövidebb 

fluoros láncúak gyengén, fluoros oldószerekben az [RF8(CH2)3]3P=O kivételével közepesen 

oldódnak.  Az [RF8(CH2)3]3P=O-ból elfogadható töménységű NMR-mintát csak Freon-113-

ban sikerült készíteni. 

A defenilezési lépés eredményeként kapott fluoros foszfin-oxidokat az irodalomban jól 

ismert módszer segítségével redukáltam a megfelelő fluoros trialkilfoszfinokká.41,130,131 

Redukálószerként triklórszilánt (HSiCl3) alkalmazva, benzotrifluorid (BTF) oldószerben, 48-

52°C-on a reakció 5 óra alatt végbemegy (55. ábra). A nyers reakcióelegyből a felszabaduló 
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55. ábra Trisz(perfluoralkilalkil)foszfin-oxidok redukciója 

 

hidrogénklorid, a reagens feleslege, illetve az oldószer vákuumban eltávolítható. A maradékot 

ezt követően FC-72-ben feloldottam, az oldatot szűrtem, végül bepároltam. Utóbbi lépést 

megismételve a termék szükség esetén tovább volt tisztítható. A redukció jellemzően 86-89%-

os kitermeléssel játszódott le, színtelen vagy halványsárga olaj ([RF8(CH2)2]2[RF8(CH2)3]P, 

[RF4(CH2)3]2[RF8(CH2)3]P, [RF6(CH2)3]3P), illetve fehér por ([RF8(CH2)3]3P) formájában 

eredményezve a várt fluoros foszfinokat (15. táblázat), amelyek szerkezetét 1H-, 19F- és 31P-

NMR-spektroszkópiával azonosítottam. Lényeges megjegyezni, hogy a bisz(perfluoralkil- 
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X Y Z V Kitermelés
8 3 8 3 89
6 3 6 3 88
4 3 8 3 88
8 2 6 3 86  

 

15. táblázat Trisz(perfluoralkilalkil)foszfin-oxidok redukciója 
 

alkil)fenilfoszfinok és a trisz(perfluoralkilalkil)foszfónium-jodidok az irodalomban eddig nem 

vagy csak rendkívül szűk körben tárgyalt vegyületek.100 Említésre méltó egyúttal az is, hogy a 

fenti foszfinik, illetve foszfónium-sók fenil-csoportján végrehajtható szubsztitúciós reakciók 

segítségével további új, szintetikus szempontból széleskörűen felhasználható fluoros foszfor-

vegyületek állíthatók elő. 

 

2.6.1 Összefoglalás  

 

Kidolgoztam egy új PH3-mentes módszert, amelynek segítségével fenilfoszfinból négy 

lépésben, 62-65%-os kitermeléssel fluoros trialkilfoszfinokat lehet előállítani (16. táblázat, 

lásd a következő oldalon).132 A szintetikus eljárás első lépéseként a fenilfoszfinhoz 

perfluoralkilolefinekből kiindulva, gyökös addícióban, két fluoros csoportot kapcsolunk. A 

harmadik fluoros csoport beépítése perfluoralkilalkil-jodidokkal kiváltott alkilezési lépésben 

valósítható meg. A feleslegessé vált fenil-csoportot nátrium-hidroxid segítségével távolítottam 

el, és az így kapott foszfin-oxidot triklórszilán felhasználásával redukáltam a kívánt tercier 

foszfinná (56. ábra). Az új eljárás segítségével a beépítendő fluoros láncok és a távtartó 
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56. ábra Fluoros trialkilfoszfinok előállítására fenilfoszfinból kiindulva 
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Kísérlet    
&Hozam (Ph)R 1

2 P (Ph)R 1
2 R 2 P + I - R 1

2 R 2 P=O R 1
2 R 2 P

1

93.0 88.8 (95.5) 69.6 (78.4) 61.6 (88.5)

2

89.5 84.8 (94.8) 70.6 (83.2) 61.9 (87.7)

3

93.3 90.5 (97.0) 73.8 (81.6) 64.6 (87.5)

4

87.2 78.0 (89.4) 43.1 (55.3) 36.9 (85.7)
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Kitermelések fenilfoszfinra (egyedi lépésekre) számolva. 

 
16. táblázat Fluoros trialkilfoszfinok előállítására fenilfoszfinból kiindulva 

 

metilén-csoportok hossza széles tartományban változtatható, így lehetőség nyílik a 

foszforatom elektronsűrűségének tág határok közötti, ugyanakkor akár kis lépésekben történő 

megváltoztatására is. 

 

2.6.2 Általános eljárás [RF8(CH2)3]3P előállítására 

 

A fenilfoszint, és a perfluoralkil-propéneket dr. Rábai Józsefnek köszönhetjük. A 

perfluoralkilpropil-jodidokat,41 a perfluoroktilbutil-jodidot91 és a perfluoroktilbutént41 

irodalmi módszerek alapján állítottam elő. A perfluoroktiletilént és a triklórszilánt a Sigma-

Aldrich-tól vásároltuk. A perfluordecil-/perfluordodecil-/perfluortetradecil-etilén keveréket 

egy, a Clariant-tól származó perfluoralkiletilén elegyből nyertem ki desztillálással. Az AIBN-t 

kloroformból történő átkristályosítással tisztítottuk és -20°C-on tároltuk.  

[RF8(CH2)3]2PhP: Egy 20 ml-es, nitrogén gázzal töltött Fischer–Porter edénybe 

bemértem 8,40 g (18,25 mmol, 25% felesleg) perfluoroktilpropént, 0,804 g (7,30 mmol) 

fenilfoszfint és 100 mg (8 mol%) AIBN-t. Az edényt ezután lezártam és a kétfázisú elegyet 15 

órán keresztül, 78-80°C-on kevertettem úgy, hogy az elbomló AIBN-t kétóránként, összesen 

négyszer pótoltam. A reakció végére halványsárga színű olaj képződött, amely lehűtve 

megszilárdult. A nyers reakcióelegyből a fluoros olefin maradékát és az AIBN rekombinációs 

termékét, a tetrametilszukcinonitrilt, 40-80°C-on, egyre növekvő vákuumban (maximum: 
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0,03-0,05 mbar) eltávolítottam. Termékként 7,00 g fehér szilárd anyagot izoláltam. 

Kitermelés: 93%. A termék a vákuumozás helyett izooktánból történő átkristályosítással is 

tisztítható.  

[RF8(CH2)3]3PhP+I-: 7,00 g (6,80 mmol) [RF8(CH2)3]2PhP-t és 8,00 g (13,6 mmol, 

100% felesleg) perfluoroktilpropil-jodidot bemértem egy nitrogénnel átöblített kisméretű, 

vastag falú gömblombikba, a lombikot üvegdugóval lezártam, a dugót pedig stabilan 

rögzítettem. A lombikot ezután 16 órán keresztül 140°C-on kevertettem. A szilárd kiindulási 

anyagok 140°C-on megolvadtak és 16 óra elteltével sárgásbarna rendkívül viszkózus 

olvadékot képeztek. A reakcióelegyet lehűtöttem 35°C-ra, ekkor az olvadék megszilárdult. 40 

ml dikórmetánt vagy FC-72-t adtam hozzá és a szilárd anyagot a folyadék segítségével 

mozsárban elporítottam. A szuszpenziót Büchner-szűrőn szűrtem, 2×10 ml dikórmetánnal 

vagy FC-72-vel mostam, végül vákuumban (0,05 mbar) szárítottam. Termékként 10,50 g 

fehér port kaptam. Kitermelés: 96%. 

[RF8(CH2)3]3P=O: 7,00 g (4,33 mmol) [RF8(CH2)3]3PhP+I--t és 0,692 g (17,3 mmol, 4 

ekvivalens) nátrium-hidroxidot bemértem egy vastag falú gömblombikba, hozzáadtam 9 ml 

1:3 összetételű izopropil-alkohol:víz elegyet, a lombikot üvegdugóval lezártam, a dugót pedig 

stabilan rögzítettem. A lombikot ezután 12 órán keresztül 120°C-on kevertettem. A lombik 

felső falán néhány óra elteltével vízzel nem elegyedő benzolcseppecskék jelentek meg. A 

reakcióelegyet lehűtöttem szobahőmérsékletre, majd 30 ml vizet és 40 ml FC-72-t adtam 

hozzá, ekkor háromfázisú elegy keletkezett. A szilárd fázist a két folyadék fázistól Büchner-

szűrőn elválasztottam, majd kevés vízzel és FC-72-vel mostam, végül vákuumban (0,05 

mbar) szárítottam. Termékként 4,86 g hófehér port kaptam. Kitermelés: 78%. A többi foszfin-

oxid izolálása során a feldolgozás más módszert követ, azok ugyanis a víz/FC-72 kétfázisú 

rendszerből nem válnak ki. A fluoros fázist ilyen esetben kevés magnéziumszulfáttal töltött 

oszlopon átszűrtem, az oszlopot kevés FC-72-vel mostam, a fluoros fázist pedig bepároltam. 

Az így kapott terméket szükség esetén perfluor-2-butiltetrahidrofuránból átkristályosítottam. 

[RF8(CH2)3]3P: Egy nitogénnel átöblített 200 ml-es Schlenk-edénybe bemértem 2,00 g 

(1,4 mmol) [RF8(CH2)3]3P=O-t, 7,12 g (52,6 mmol) triklórszilánt és 17 ml benzotrifluoridot. A 

Schlenk-edényt ezután lezártam, majd 5 órán keresztül 48-50°C-on kevertettem. A reakció 

során fejlődő sósavgázt a rendszerből a Schlenk-edény csapjának időnkénti kinyitásával 

eltávolítottam. A reakcióelegyet ezután vákuumban bepároltam, a maradékot 20 ml 

oxigénmentes FC-72-vel extraháltam, nitrogén atmoszférában szűrtem, majd bepároltam. A 

maradékot ismét feloldottam FC-72-ben, szűrtem, végül vákuumban (0,05 mbar) 80°C-on 

megszárítottam. A termékként 1,75 g fehér színű port kaptam. Kitermelés: 89%. 
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2.6.3 Az előállított anyagok NMR spektrumai 

 

[C6H5][RF8(CH2)3]2P :  1H-NMR (250 MHz, (FC-72): δ 1.55-1.70 (m, 4H), 1.80-2.05 (m, 4H), 

2.20-2.40 (m, 4H), 7.40-7.60 (m, 3H), 7.70-7.80 (m, 2H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, FC-72): 

δ -27.3 (s). 19F-NMR (235 MHz, (CH2Cl2): δ -82.2 (t, 6F), -115.3 (m, 4F), -122.6 (m, 4F), -

122.8 (m, 4+4F), -123.5 (m, 4F), -124.4 (m, 4F), -127.2 (m, 4F). 

 

[C6H5][RF8(CH2)3]3P+I- :  1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 2.02-2.21 (m, 6H), 2.50-2.75 

(m, 6H), 3.27-3.45 (m, 6H), 7.74-7.87 (m, 2H), 7.88-7.97 (m, 1H), 8.29-8.40 (m, 2H). 
31P{1H}-NMR (101 MHz, (CD3)2CO): δ 32.0 (s). 19F-NMR (235 MHz, (CD3)2CO): δ -81.2 (t, 

9F), -114.7 (m, 6F), -122.2 (m, 6F), -122.5 (m, 6+6F), -123.2 (m, 6F), -123.8 (m, 6F), -126.4 

(m, 6F). 

 

[RF8(CH2)3]3P=O :  1H-NMR (250 MHz, Freon-113): δ 1.59-1.76 (m, 6H), 1.84-2.07 (m, 6H), 

2.12-2.42 (m, 6H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, Freon-113): δ 46.1 (s). 

 

[RF8(CH2)3]3P :  1H-NMR (250 MHz, FC-72): δ 1.24-1.40 (m, 6H), 1.55-1.76 (m, 6H), 1.88-

2.15 (m, 6H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, FC-72): δ -34.6 (s). 19F-NMR (235 MHz, 

(CD3)2CO): δ -82.1 (t, 9F), -115.1 (m, 6F), -122.7 (m, 6F), -122.9 (m, 6+6F), -123.9 (m, 6F), -

124.5 (m, 6F), -127.1 (m, 6F). 

 

[C6H5][RF6(CH2)3]2P :  1H-NMR (250 MHz, (FC-72): δ 1.54-1.70 (m, 4H), 1.76-2.02 (m, 4H), 

2.10-2.40 (m, 4H), 7.38-7.55 (m, 3H), 7.65-7.80 (m, 2H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, FC-72): 

δ -26.9 (s). 

 

[C6H5][RF6(CH2)3]3P+I- :  1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 2.02-2.21 (m, 6H), 2.48-2.75 

(m, 6H), 3.28-3.46 (m, 6H), 7.75-7.86 (m, 2H), 7.87-7.97 (m, 1H), 8.28-8.41 (m, 2H). 
31P{1H}-NMR (101 MHz, (CD3)2CO): δ 32.0 (s). 19F-NMR (235 MHz, (CD3)2CO): δ -82.1 (t, 

9F), -115.1 (m, 6F), -122.9 (m, 6F), -123.8 (m, 6F), -124.4 (m, 6F), -127.1 (m, 6F). 

 

[RF6(CH2)3]3P=O :  1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 1.88-2.09 (m, 12H), 2.34-2.60 (m, 

6H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, (CD3)2CO): δ 45.3 (s).  
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[RF6(CH2)3]3P :  1H-NMR (250 MHz, FC-72): δ 1.02-1.20 (m, 6H), 1.33-1.55 (m, 6H), 1.66-

1.95 (m, 6H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, FC-72): δ -34.6 (s). 

 

[C6H5][RF4(CH2)3]2P :  1H-NMR (250 MHz, (FC-72): δ 1.52-1.68 (m, 4H), 1.73-2.00 (m, 4H), 

2.05-2.39 (m, 4H), 7.40-7.62 (m, 3H), 7.66-7.80 (m, 2H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, FC-72): 

δ -26.6 (s). 

 

[C6H5][RF8(CH2)3][RF4(CH2)3]2P+I- :  1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 2.00-2.20 (m, 6H), 

2.48-2.76 (m, 6H), 3.29-3.48 (m, 6H), 7.73-7.85 (m, 2H), 7.86-7.96 (m, 1H), 8.31-8.43 (m, 

2H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, (CD3)2CO): δ 32.1 (s). 19F-NMR (235 MHz, (CD3)2CO): δ -

82.0 (t, 3F), -82.4 (t, 6F), -114.8 (m, 2F), -115.3 (m, 4F), -122.2 (m, 2F), -122.6 (m, 2+2F), -

123.2 (m, 2F), -123.8 (m, 2F), -125.4 (m, 4F), -126.3 (m, 2F), -127.1 (m, 4F). 

 

[RF8(CH2)3][RF4(CH2)3]2P=O :  1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 1.78-2.12 (m, 12H), 2.18-

2.50 (m, 6H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, (CD3)2CO): δ 45.0 (s).  

 

[RF8(CH2)3][RF4(CH2)3]2P :  1H-NMR (250 MHz, FC-72): δ 1.02-1.22 (m, 6H), 1.25-1.48 (m, 

6H),1.57-1.87 (m, 6H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, FC-72): δ -33.5 (s). 

 

[C6H5][RF8(CH2)2]2P :  1H-NMR (250 MHz, (FC-72): δ 2.15-2.50 (m, 8H), 7.44-7.56 (m, 3H), 

7.68-7.78 (m, 2H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, FC-72): δ -23.3 (s). 

 

[C6H5][RF6(CH2)3][RF8(CH2)2]2P+I- :  1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 2.10-2.28 (m, 2H), 

2.50-3.10 (m, 4+2H), 3.52-3.83 (m, 4+2H), 7.78-7.90 (m, 2H), 7.91-8.02 (m, 1H), 8.37-8.50 

(m, 2H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, (CD3)2CO): δ 34.8 (s). 

 

[RF6(CH2)3][RF8(CH2)2]2P=O :  1H-NMR (250 MHz, FC-72): 1H-NMR (250 MHz, 

(CD3)2CO): δ 1.94-2.33 (m, 4+2H), 2.33-2.76 (m, 4+2+2H). 31P{1H}-NMR (101 MHz, 

(CD3)2CO): δ 44.3 (s). 

 

[RF6(CH2)3][RF8(CH2)2]2P :  1H-NMR (250 MHz, FC-72): 1H-NMR (250 MHz, (CD3)2CO): δ 

1.08-1.24 (m, 2H), 1.25-1.39 (m, 4H), 1.39-1.56 (m, 4H), 1.69-2.00 (m, 4+2H). 31P{1H}-

NMR (101 MHz, (CD3)2CO): δ -27.8 (s). 19F-NMR (235 MHz, (CD3)2CO): δ -82.2 (t, 6+3F), 
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-115.1 (t, 4+2F), -122.7 (m, 4F), -122.9 (m, 4+4+2F), -123.9 (m, 4+2F), -124.5 (m, 4+2F), -

127.2 (m, 4+2F). 

 

[C6H5][RF10-14(CH2)2]2P :  1H-NMR (400 MHz, (FC-72): δ 2.10-2.48 (m, 8H), 7.42-7.55 (m, 

3H), 7.65-7.75 (m, 2H). 31P{1H}-NMR (162 MHz, FC-72): δ -22.8 (s). 

 

[C6H5][RF8(CH2)3][RF10-14(CH2)2]2P+I- :  1H-NMR (400 MHz, (CD3)2CO): δ 2.00-2.16 (m, 

2H), 2.65-2.90 (m, 4+2H), 3.41-3.65 (m, 4+2H), 7.65-7.74 (m, 2H), 7.78-7.89 (m, 1H), 8.20-

8.38 (m, 2H). 31P{1H}-NMR (162 MHz, (CD3)2CO): δ 33.9 (s). 

 

[C6H5][RF8(CH2)4]2P :  1H-NMR (400 MHz, (CDCl3): δ 1.55-1.77 (m, 4H), 1.77-2.43 (m, 

4+4+4H), 7.28-7.54 (m, 3H), 7.54-7.74 (m, 2H). 31P{1H}-NMR (162 MHz, CDCl3): δ -24.7 

(s). 

 

[C6H5][RF8(CH2)4]3P+I- :  1H-NMR (400 MHz, (CD3)2CO): δ 1.58-1.72 (m, 6H), 1.75-1.87 

(m, 6H), 2.01-2.22 (m, 6H), 2.87-2.98 (m, 6H), 7.55-7.72 (m, 2H), 7.72-7.85 (m, 2+1H). 
31P{1H}-NMR (162 MHz, (CD3)2CO): δ 29.8 (s). 19F-NMR (376 MHz, (CD3)2CO): δ -81.2 (t, 

9F), -114.4 (m, 6F), -122.1 (m, 6F), -122.4 (m, 6+6F), -123.2 (m, 6F), -123.8 (m, 6F), -126.6 

(m, 6F). 

 

[C6H5][RF8(CH2)3][RF8(CH2)4]2P+I- :  1H-NMR (400 MHz, (CD3)2CO): δ 1.57-1.72 (m, 4H), 

1.76-1.87 (m, 4H), 1.87-2.02 (m, 2H), 2.02-2.20 (m, 4+2H), 2.86-2.98 (m, 4+2H), 7.63-7.73 

(m, 2H), 7.73-7.84 (m, 2+1H). 31P{1H}-NMR (162 MHz, (CD3)2CO): δ 29.8 (s). 19F-NMR 

(376 MHz, (CD3)2CO): δ -81.2 (t, 9F), -114.4 (m, 6F), -122.1 (m, 6F), -122.4 (m, 6+6F), -

123.2 (m, 6F), -123.8 (m, 6F), -126.6 (m, 6F). 
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2.7 A fluoros foszfinok előállítására kidolgozott módszerek összehasonlítása 

 

1. Mindkét esetben olyan szintetikus módszerről beszélhetünk, amelyben a foszforatomhoz 

kapcsolódó fluoros láncok hossza tág határok között változtatható. A trisz(2-

cianoetil)foszfinból kiinduló eljárás esetében mindhárom fluoros oldallánc szerkezete 

megválasztható, amíg a fenilfoszfinos út alkalmazásakor két fluoros csoport azonos lesz, a 

harmadik pedig tőlük különböző. A fenilfoszfinból kiinduló szintézisben ugyanakkor a 

végtermékbe perfluoralkiletil-csoportok is beépíthetők, amíg a másik, trisz(2-

cianoetil)foszfinos eljárásnál, erre jelenlegi tapasztalataim alapján nincs lehetőség. 

2. Mindkét eljárás elkerüli a PH3 közvetlen alkalmazását. Nem szabad viszont elfelejteni, 

hogy a „boltból” megvásárolt trisz(2-cianoetil)foszfint valójában PH3 felhasználásával állítják 

elő. A trisz(2-cianoetil)foszfin tagadhatatlan előnye ugyanakkor, hogy a fenilfoszfinnal 

ellentétben levegőn stabil, kényelmesen kezelhető anyag. A másik oldalról szemlélve a 

dolgokat, az egyik eljárás kizárólag perfluoralkilalkil-jodidokkal, míg a másik 

perfluoralkilolefinekkel is dolgozik. Mindkét fajta reagens előállítása körülbelül hasonló 

nehézségű műveleteket kíván, habár a jodidok előállítása több lépésben történik. A reakcióban 

alkalmazott egyéb reagensek mindennapos vegyületek, ezért nem befolyásolják lényegesen az 

összevetést. 

3. A trisz(2-cianoetil)foszfinos eljárásban a kiindulási anyagtól a végtermékig hat, amíg a 

fenilfoszfinos eljárásban négy lépésben jutunk el. Az összesített kitermelések ennek 

megfelelően az utóbbi eljárás esetében valamivel magasabbak, viszont alkalmazásával 

veszítünk a fluoros oldalláncok megválasztásának szabadságából. 

 

Összegezve, a szimmetrikus fluoros trialkilfoszfinokat célszerűen a fenilfoszfinos eljárással 

érdemes előállítani, míg a három különböző fluoros csoportot tartalmazó fluoros 

trialkilfoszfinokat a trisz(2-cianoetil)foszfinos módszerrel. A választást természetesen a 

kiindulási anyagokhoz való hozzáférés is befolyásolhatja. 
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2.8 A fluoros trialkilfoszfinok alkilezése 

 

Ahogyan azt a fentiekben láttuk, a perfluoralkilalkil-jodidokkal történő alkilezést 

trisz(2-cianoetil)foszfinra, ennek fluoros származékaira, illetve fluoros dialkil-fenilfoszfinokra 

már sikeresen alkalmaztam. A reakció további kiterjesztése érdekében megvizsgáltam, hogy 

vajon a fluoros tercier foszfinok is alkilezhetők-e a fenti módszerrel. Modell-vegyületnek a 

trisz(perfluoroktilpropil)foszfint és a trisz(perfluorhexiletil)foszfint választottam (57. ábra). 

Az alkilezőszerként alkalmazott perfluoroktilpropil-jodidot feleslegben használva, a korábban 
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57. ábra Fluoros trialkilfoszfinok alkilezése perfluoroktilpropil-jodiddal 
 

megismert körülmények között a reakció 98% illetve 95%-os kitermeléssel lejátszódott (17. 

táblázat). Alacsonyabb hőmérsékleten, 90-100°C-on, a reakció kvantitatív lejátszódásához 

előbbi esetben 3 nap, utóbbi esetben 9 napra volt szükség. Ennek magyarázata minden 

bizonnyal az, hogy a trisz(perfluorhexiletil)foszfin a foszforatomhoz kapcsolódó erősebb 

elektronszívó sajátságú csoportok miatt gyengébb nukleofil, mint a 

trisz(perfluoroktilpropil)foszfin. A keletkezett fluoros kvaterner ammóniumsók fehér szilárd 

porok, levegőn stabilak, acetonban és acetontitrilben mérsékelten oldódnak, más oldószerben, 

köztük fluorosokban viszont nem. Előállításukra az irodalomban eddig egyáltalán nem volt 

példa. 
 

X Y Z V Kitermelés
8 3 8 3 98
6 2 8 3 95  

 

17. táblázat Fluoros trialkilfoszfinok alkilezése perfluoraoktilpropil-jodiddal 

 

2.8.1 Általános eljárás [RF8(CH2)3]4P+I- előállítására  

 

1,142 g (0,807 mmol) [RF8(CH2)3]3P-t és 0,95 g (1,614 mmol, 100% felesleg) 

perfluoroktil-propiljodidot bemértem egy nitrogénnel átöblített Schlenk-edénybe. A lezárt 

edényt ezután 160°C-on 10 órát vagy 100°C-on 3 napot kevertettem. A reakcióelegyhez 



 74

lehűtés után 20 ml perfluor(metilciklohexán)-t adtam, a szilárd anyagot mozsárban 

elporítottam, majd a szuszpenziót Büchner-szűrőn szűrtem. A szűrőn maradt anyagot kevés 

perfluor(metilciklohexán)-nal mostam és vákuumban (0,1 mbar) megszárítottam. Termékként 

1,58 g fehér port kaptam, olvadáspontja: 111-113°C. Kitermelés: 98%.  

 

2.8.2 Az előállított fluoros kvaterner foszfóniumsók NMR spektrumai 

 

[RF8(CH2)3]4P+I- : 1H-NMR (400 MHz, (CD3)2CO): δ 2.15-2.32 (m, 6H), 2.51-2.72 (m, 6H), 

2.97-3.12 (m, 6H). 31P{1H}-NMR (162 MHz, (CD3)2CO): δ 36.5 (s). 19F-NMR (376 MHz, 

(CD3)2CO): δ -80.9 (t, 12F), -113.6 (m, 8F), -121.4 (m, 8F), -121.6 (m, 8+8F), -122.5 (m, 8F), 

-123.1 (m, 8F), -126.0 (m, 8F). 

[RF8(CH2)3][RF6(CH2)2]3P+I- : 1H-NMR (400 MHz, (CD3)2CO): δ 2.21-2.33 (m, 2H), 2.53-

2.71 (m, 2H), 2.99-3.17 (m, 6H), 3.38-3.52 (m, 2+6H). 31P{1H}-NMR (162 MHz, (CD3)2CO): 

δ 40.1 (s). 
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Összefoglalás 

 

Javaslatot tettünk n-butil- illetve n-hexil-izocianát tri-n-butilfoszfin jelenlétében 

lejátszódó ciklo-oligomerizációjának az irodalomban eddig nem tárgyalt 

reakciómechanizmusára. Feltételezésünket in situ IR és in situ NMR spektroszkópiás 

módszerekkel alátámasztottuk és kimutattuk egy általunk kulcsintermediernek vélt ikerionos 

szerkezetű vegyület jelenlétét a reakcióelegyben. A reakció mechanizmusának molekuláris 

szintű megismerése a későbbiek során segítséget nyújthat olyan új katalizátorok 

kifejlesztéséhez, amelyek alkalmazásával a reakcióelegy összetétele az ipar és felhasználók 

igényeinek megfelelően alakítható ki. 

Kidolgoztunk továbbá két új szintetikus módszert fluoros trialkilfoszfinok előállítására. 

Az első eljárás első lépésében trisz(2-cianoetil)foszfin perfluoralkilalkil-jodidokkal, 

oldószermentes körülmények között, kivitelezett  reakciója a várt kvaterner foszfóniumsókhoz 

vezet. A kapott foszfónium-sók nátrium-metoxid hatására, az egyik 2-cianoetil-csoport 

távozása mellett, a megfelelő tercier foszfinná alakulnak át. A lépéspár összesen háromszori 

végrehajtásával a trisz(2-cianoetil)foszfin három 2-cianoetil-csoportját akár három különböző 

perfluoralkilalkil-csoportra lehet lecserélni. A másik módszer első lépése során fenilfoszfinból 

és két ekvivalens perfluoralkilolefinből kiindulva, gyökös addíciós reakcióban, 

bisz(perfluoralkilalkil)-fenilfoszfinokat kaphatunk, amelyek perfluoralkilalkil-jodidokkal 

történő alkilezése révén egy harmadik fluoros csoport beépítése valósítható meg. Az így 

kapott kvaterner foszfóniumsók immár feleslegessé vált fenil-csoportját nátrium-hidroxid 

segítségével lehet eltávolítani. A defenilezési lépés eredményeként képződő foszfin-oxid 

triklórszilános redukciójával végül a várt fluoros trialkilfoszfinhoz juthatunk. A két új eljárás 

alkalmazásával, az irodalomban eddig egyedülálló módon, lehetőség nyílik fluoros 

trialkilfoszfinok előállítása során a fluoros szubsztituensek egyesével történő beépítésére. A 

három perfluoalkilalkil-szubsztituens metilén-spacer-einek számával, illetve a perfluoralkil-

csoportok hosszának megválasztásával mód van a foszforatom elektronsűrűségének 

finomhangolására és a foszfin oldhatósági paramétereinek befolyásolására. Külön kiemelendő 

tény az is, hogy mindkét szintetikus eljárás kikerüli a rendkívül toxikus, gyulladásveszélyes és 

igen drága PH3 használatát. 

 

 

 

 



 76

Abstract 

 

In conclusion, we have developed an understanding of the mechanism of the tri-n-

butylphosphine-catalyzed cyclo-oligomerization of alkyl isocyanates at the molecular level 

and have structurally characterized one of the key catalytic intermediates for the first time. 

This information can be used to design new catalysts with built-in selectivity towards various 

oligomers. Finally, this reaction is a good example for organocatalysis—a rapidly developing 

field of contemporary homogeneous catalysis. 

 Furthermore, two new modular synthetic protocols were developed for the synthesis of 

fluorous tertiary phosphines. The first synthetic procedure is based on the solvent-free 

alkylation of tris(2-cyanoethyl)phosphine by fluorous iodoalkanes and the subsequent 

treatment of the resulted phosphonium salt with sodium methoxide leading to the removal of a 

2-cyanoethyl goup. Repeating the alkylation-dealkylation steps two more times finally results 

in fluorous tertiary phosphines. Our second approach involves the radical addition of two 

perfluoroalkyl-olefines to phenylphosphine followed by an alkylation of the resulted 

bis(perfluoroalkyl-alkyl)phenylphosphine with the appropriate fluorous iodoalkane. The 

phenyl-group of the resulted phosphonium salt can be selectively removed by sodium 

hydroxide leading to a fluorous phosphine oxide, the reduction of which yields the target 

fluorous tertiary phosphine. Our synthetic protocols offer the possibility of stepwise 

incorporation of individual perfluoroalkyl-alkyl groups that allows the complete control of the 

number of the methylene spacers and the length of the fluorous ponytails, thus providing a 

library of ligands with fine tuning of the basicity of the phosphorus atom and the partition 

coefficients of the phosphines or their transition metal complexes. Our procedures also offer a 

safer approach by eliminating the use of the highly toxic and hazardous PH3, an important 

consideration for academic laboratories.  
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