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1 BEVEZETÉS  

A vegyipar számára napjainkban is az egyik alapvető kihívás az, hogy miként tudjuk a 

meglévő eszközeinket és erőforrásainkat a leghatékonyabban felhasználni, illetve hogy 

növeljük a hatékonyságot.  

A sztereoizomerekkel rendelkező vegyületek előállításának kulcskérdése, hogy hány 

sztereoizomer képezi majd a terméket. Hagyományos kémiai úton előállítva például a két 

enantiomer keverékét kapjuk, melyek biológiai hatástani tulajdonságai egymástól eltérhetnek.  

Kedvező, de ritka példa a rimazolium metilszulfát, melynek izomerei típusra és erősségre is 

hasonlóan analgetikus hatásúak. Egy másik szer, a kloramfenikol esetében a lehetséges 

módosulatok közül csak az egyiknek van széles spektrumú antibakteriális hatása, a többi 

hatástalan, tehát ballasztanyag. Ennél is rosszabb esetre példa a racém talidomid, melyben bár 

az egyik enantiomer nagyon hatékony nyugtató, azonban a másik teratogén hatású volt, sőt, az 

utóbbi évtizedben kimutatták, hogy in vivo körülmények között racemizálódhat. 

A sztereoizomerek elsődleges megrendelője és szállítója a gyógyszeripar. Ugyanakkor 

ezekre a többi finomkémiai iparágban is növekvő igény mutatkozik. A gyógyszer és 

gyógyhatású készítmények, vitaminok mellett kozmetikai- és illatszerek, háztartási és 

mezőgazdasági vegyszerek egyre nagyobb hányadát sztereoszelektív módon állítják elő. 

A sztereoszelektivitás, a kevesebb melléktermék képzése nyilvánvaló gazdasági előnyöket 

kínál, mindazonáltal egyre szigorúbb hatósági előírások lépnek életbe, melyek megkövetelik a 

termékek komponenseinek sztereokémiai tisztaságát vagy biológiai semlegességük 

tanúsítását. 

Az optikailag tiszta, királis vegyületek előállításának univerzális módszere a kémiai vagy 

enzimes rezolválás, de mind jobban előtérbe kerülnek magában a szintézisben a 

sztereoszelektív eljárások (aszimmetrikus szintézis, katalízis), az optikailag tiszta reagensek 

és szintonok használatával [1, 2].  

Rezolváláskor az izomerek racém elegyéből indulunk ki. Emiatt az egy lépésben elérhető 

hozam nem lehet több 50%-nál, de ennek ellenére, bizonyos esetekben iparilag is 

gazdaságosan megvalósítható. A nettó kihozatal akár kvantitatív is lehet az aszimmetrikus 

szintézisekben, amikor a királis reaktánst, vagy egy a reakció szelektív lefutásához szükséges 

segédanyagot sztöchiometrikus mennyiségben adják a reakcióelegyhez, ami viszont igen nagy 

anyagköltséggel jár, mely korlátozza a nagyipari alkalmazást. Az utóbbi időben egyre 
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szélesebb körben használják a homogén fázisú katalizátorral végrehajtott és az 

enzimkatalitikus reakciókat.  

Az aszimmetrikus katalízis, ezen belül is a heterogén katalizátorral végrehajtott reakciók 

vizsgálatának jelentősége egyre nagyobb. Aszimmetrikus heterogén katalízis esetén a 

szükséges királis környezetet a relatíve kis mennyiségben alkalmazott heterogén katalizátor 

teremti meg. Tekintve, hogy a heterogén katalizátor jellemzően mechanikusan elválasztható a 

reakcióelegytől és könnyen regenerálható, az ilyen eljárások a korábbiaknál messze 

alacsonyabb költséggel, ipari méretben is fenntarthatók.  

Sajnos az eddig felfedezett, kidolgozott rendszerekben a sztereodifferenciálódás folyamata 

nagyon specifikus, mind a katalizátorra, mind a szubsztrátumra, mind a paraméterekre 

(oldószer, hőmérséklet, nyomás) nézve is.  

 

A Kémiai Technológia Tanszéken, 2007-től Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki 

Tanszéken immár több mint harminc éve folynak kutatások az aszimmetrikus katalitikus 

reakciók területén, elsősorban új, hatékony rendszerek keresésével. Doktori munkám 

keretében az enantioszelektív hidrogénezési reakciókkal foglalkoztam.  

Új, potenciális királis módosítók tárgykörében izoforon, valamint etil-piruvát heterogén 

katalitikus hidrogénezésében vizsgáltam [1,1’-binaftil]-2,2’-diol és –diamin vegyületeket.  

E vegyületcsaládot a homogén katalitikus rendszerekben már részletesen tanulmányozták, a 

[1,1’-binaftil]-2,2’-diol-foszfátok kifejezetten sikeresnek számítanak, azonban heterogén 

katalizátorokkal még nem vizsgálták őket. Sztérikus hatások következtében rendelkeznek 

sztereoizomerekkel, axiálisan királisak. Ez a tulajdonságuk némiképp kívül esik a királis 

módosítók megszokott kritériumrendszerén, de a kondenzált aromás részük biztosíthatja a 

fémkatalizátoron az erősebb adszorpciójukat, illetve a homogén környezetben tanúsított 

hatékonyságuk indokolta a vizsgálatokat. 

Munkám másik, terjedelmes része izoforon (IF), illetve 3,3,5-trimetilciklohexanon 

(TMCH) (S)-prolin (PR) jelenlétében végrehajtott hidrogénezésének vizsgálata.  

A szén-szén kettős kötés optikailag aktív termékeket eredményező aszimmetrikus heterogén 

katalitikus hidrogénezése a kutatások kezdete óta központi téma volt a tanszéken. A palládium 

katalizált első aszimmetrikus C=C hidrogénezés, mely reprodukálhatóan jelentős enantiomer 

felesleget adott, az izoforon hidrogénezése volt (S)-prolin jelenlétében. A korábbiakban 
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felállított mechanizmus modell az elmúlt években ismét előtérbe került és több publikáció 

tárgyát képezi.  

Lambert és munkatársai, illetve Török és munkatársai 2006-ban gyakorlatilag egy időben, 

egymástól függetlenül publikáltak az izoforon hidrogénezése során a közti termék TMCH 

kinetikus rezolválásáról, az izoforonnak prolin jelenlétében végzett hidrogénezési 

mechanizmusáról, kutatócsoportunk korábbi megállapításait tévesnek nevezve. Az új 

eredmények valóban fontos érveket állítottak a korábbi modellel szemben, de 

ellentmondásokat is tartalmaztak. A katalizátor szerepének és az enantioszelektivitás 

forrásának tisztázása volt a célunk. A korábban használt kizárólag GC elemzési módszerek 

kiegészítésére szükségesnek ítéltük a reakciók anyagmérlegének felállítását preparatív kí-

sérletekkel. Emellett különböző Pd katalizátorok alkalmazásával kívántuk bizonyítani a 

katalizátor szerepét az enantiodifferenciálás folyamatában.  

Mivel a reakció egyik terméke a TMCH, ezért ennek (S)-prolinnal végzett reduktív alkilezése 

is szorosan kapcsolódott a témához és feltétlenül szükséges volt a reakció részletes 

feltárásához. 
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2 IRODALMI RÉSZ 

2.1 SZTEREOSZELEKTIVITÁS 

Sztereoszelektívnek nevezzük azokat a reakciókat, melyek lefolyása során a potenciális 

sztereoizomerek 1:1-től eltérő arányban keletkeznek. A sztereoizomerek olyan molekulák, 

amelyek kvalitatív és kvantitatív összetételükben, móltömegeikben és atomjaik kapcsolódási 

sorrendjében megegyeznek, ugyanakkor a térszerkezetüket tekintve eltérnek egymástól. Ezek 

alapján beszélünk sztereoizomérián belül enantiomerekről, melyek egymás tükörképi párjai, 

valamint kiralitásról, amikor a molekula tükörképi párjával nem hozható fedésbe. Az 

enantiomer párokat alkotó molekulák királisak. Az enantiomerek megkülönböztetésére a C.I.P 

konvenciónak [3, 4] megfelelően az S és az R betűket használjuk. 

Vannak sztereoizomerek, amelyek nem tükörképei egymásnak, ezeket a molekulákat 

diasztereomereknek nevezzük, fizikai és kémiai viselkedésük is eltérő. 

A szimmetriaviszonyok jellemzésére egy molekulában két azonos konnektivitású, azonos 

csoportot diasztereotópnak nevezünk, ha nincs a molekulának olyan szimmetriaeleme, amely 

felcseréli őket; enantiotópnak nevezünk, ha tükrözési-forgatási tengely az, amely felcseréli 

őket; illetve homotópnak nevezünk, ha szimmetriatengely cseréli fel őket [5]. Szintézisekben 

gyakori a kettős kötésre történő addíció, ennek során a kettős kötésben lévő trikoordinált atom 

tetrakoordinálttá válik. A belépő atom a kettős kötés síkjának egyik vagy másik oldaláról 

támadhat. A kettős kötés két felülete diasztereotóp viszonyban van, ha a kettős kötés síkja 

nem szimmetriasíkja a molekulának és nem tartalmaz koplanáris szimmetriatengelyt (a kettős 

kötés síkjára merőleges szimmetriaeleme lehet a molekulának); enantiotóp viszonyban van, ha 

a kettős kötés síkja egybeesik a molekulának egy szimmetriasíkjával, de nem tartalmaz 

koplanáris szimmetriatengelyt; és homotóp viszonyban van, ha a kettős kötés síkja koplanáris 

szimmetriatengelyt tartalmaz. 

Egy molekulában az enantiotóp csoportokat vagy felületeket prokirálisnak nevezzük, 

mivel az egyik enantiotóp csoportot más csoporttal helyettesítve, illetve az enantiotóp felület 

centrumára egy új csoportot addícionálva királis molekulát kapunk [6]. Ugyanez igaz a 

diasztereotóp csoportokra, ha nem esnek egybe a molekula egy szimmetriasíkjával, illetve a 

diasztereotóp felületekre, ha a molekulának nincs a felületre merőleges szimmetriasíkja.  
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Csak akkor lehet sztereoszelektív egy reakció, ha az egyes sztereoizomerekhez vezető 

átmeneti állapotok egymással diasztereomer viszonyban vannak, mivel ezek geometriája és 

így energiája is különböző. Diasztereomerek mindig 1:1-től eltérő arányban keletkeznek, 

mivel csak diasztereomer átmeneti állapotokon keresztül mehet végbe a reakció.  

A diasztereoszelektivitás egyik forrása lehet a molekulában már meglévő kiralitáselem, amely 

befolyásolja az új aszimmetriacentrum kialakulását. Ezt a jelenséget nevezzük aszimmetrikus 

indukciónak, ez annál hatékonyabb, minél közelebb van a kiralitáselem a reakciócentrumhoz. 

Jó példa erre az alább látható (1. ábra) azometin hidrogénezése platina katalizátoron, ebben a 

reakcióban 76%-os feleslegben keletkezik az R,R diasztereomer.  

 

H3C C N C

PhPh

H CH3

(1-feniletil)-(1-feniletilidén)-amin

H3C C NH C

PhPh

H

CH3

H

Bisz-(1-feniletil)-amin  

1.  ábra Azometin hidrogénezése 

Ha enantiotóp csoportok vagy felületek királis környezetben alakulnak át, akkor az egyik 

enantiomer feleslegben keletkezik. Akirális környezetben viszont a reakció enantiomer 

átmeneti állapoton keresztül zajlik, ilyenkor az enantiomerek 1:1 arányú, racém elegye 

keletkezik. 

 Az enantioszelektív reakció szelektivitását az ún. enantiomerfelesleggel (enantiomeric 

excess = e.e.) fejezzük ki: 

    ( ) [ ] [ ]
[ ] [ ] 100%.. ⋅

+
−=

SR

SR
ee  ,  

  ahol [R] az R enantiomer, [S] az S enantiomer koncentrációja. 

Ez általában megegyezik az optikai tisztasággal (optical purity = o.p.): 

    ( ) [ ]
[ ] 100%..

0

⋅=
α
α

po  , 

  ahol [α] a tapasztalati fajlagos forgatás, [α]0 a tiszta enantiomer fajlagos 

forgatása. 
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2.2 ASZIMMETRIKUS KATALÍZIS 

A katalitikus eljárások fejlesztésére és alkalmazására alapvető igény van a finomkémiai 

iparágakban. A fő cél a reakciók során képződő melléktermékek és hulladékok, valamint az 

energiaigény csökkentése. Az elmúlt évtizedekben végzett kutatások eredményeként az 

aszimmetrikus katalízis ma már számos esetben kínál szelektív, de legalábbis alternatív 

reakció utat. 

Egyelőre azonban a technológiák jelentős része továbbra is a klasszikus, sztöchiometrikus 

kémiai reakciókon alapszik. Elsősorban a környezeti szempontok előtérbe kerülésével 

különböző mérőszámokat dolgoztak ki az egyes folyamatok teljesítményének értékeléséhez. 

Sheldon vezette be az ún. e-faktort, mely az egységnyi termékre vonatkoztatott 

melléktermékek mennyiségét illusztrálja [7-9]. Számításában a melléktermékekbe beleértendő 

az oldószerveszteség, a keletkező hulladék, valamint a bruttó energiaigény is. 

Világviszonylatban az e-faktor vegyiparra jellemző számadatait mutatja az alábbi 1.táblázat.  
 

1. táblázat Jellemző e-faktor értékek 

Iparág Termékek, t/év e-faktor Melléktermékek, t/év 

Olajipar 106 – 108  < 0.1 105 – 107 

Alapanyaggyártás 104 – 106 1 – 5 104 – 5 · 106 

Finomkémia 102 – 104 5 – 50 5 · 102 – 5 · 105 

Gyógyszeripar 101 – 103 25 – >100 2.5 · 102 – 105 

 

Jóllehet az itt közölt fajlagosok egyes iparágakra negatív fényt vetnek, értékeléskor azt is 

figyelembe kell venni, hogy ez nem jelent abszolút mértékben több veszteséget, ugyanakkor 

az alkalmazott műveletek és az előállított termékek bonyolultsága iparáganként eltérő. Meg 

kell említeni továbbá, hogy adott tevékenységen belül az e-faktor csökkentésének nem 

egyszerűen az önmagukban is vonzó gazdasági és környezeti hozadékai vannak, hanem ezek 

révén alkalmazójuk versenyelőnyhöz is juthat. 

 

Mindent egybevéve az aszimmetrikus katalízis kiemelkedően fontossá vált a 

gyógyszerfejlesztésben [10-21]. Ez a módszercsalád a C=O, C=C, és C=N funkciós csoportok 

redukciója, a C=C kötések oxidációja mellett kapcsolási reakciók, úgymint aldol reakció, 

Diels-Alder reakció, karbénaddíció és hidroformilezés esetén egyaránt alkalmazható. Az 
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aszimmetrikus katalízis fontosságát jelzi, hogy 2001-ben kémiai Nobel díjban megosztva 

részesült Sharpless a katalitikus oxidációk, valamint Noyori és Knowles a katalitikus 

hidrogénezések területén végzett úttörő munkásságuk elismeréseként. 

A hidrogénezés, mely mint általában a katalitikus eljárások közül az egyik a legfontosabb 

vegyipari folyamat, s ezen belül az aszimmetrikus, különös tekintettel az enantioszelektív 

hidrogénezés ipari méretben is bizonyítottan hatékony eszköz finomvegyszerek 

költséghatékony és környezetbarát előállítására [21-23]. Ma már számtalan optikailag aktív 

vegyületet állíthatunk elő aszimmetrikus katalitikus úton, melyek közül az aszimmetrikus 

hidrogénezés többek között a biológiailag fontos molekulák királis építőköveinek 

szintézisében bír gyakorlati jelentőséggel. Hagyományos felosztásban nézve homogén és 

heterogén rendszerek egyaránt vannak, sőt, a fejlesztésekben átfedések is előfordulnak. 

A fentieket szemlélteti az (R)-pantoténsav, illetve kalcium sójának előállítása (2. ábra). A 

természetben a koenzim A –ban kötött formában előforduló pantoténsav fontos biológiai 

építőelem és számos biokémiai folyamathoz nélkülözhetetlen. A tisztán kémiai úton történő, 

izobutilaldehidből, formaldehidből és hidrogén-cianidból kiinduló nagyipari gyártása során a 

racém (RS)-pantoténsav a kulcsintermedier. Ebből az általános gyakorlatban rezolválással 

nyerik az optikailag tiszta (R)-pantolaktont [24]. Ennek helyettesítésére létezik 

enzimkatalitikus megoldás is [25, 26], de igazi alternatívát az enantioszelektív hidrogénezés 

kínál. Ketopantolakton enantioszelektív hidrogénezése kifejezetten jó eredménnyel 

valósítható meg például homogén környezetben Rh-foszfin katalizátorral [27], vagy 

folyamatos üzemű heterogén rendszerben cinkonidin jelenlétében [28]. 
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2.  ábra Ketopantolakton alternatív szintézise 

Másik példaként említve, az (R,R,R,α)-tokoferol totálszintézisében a fő építőelemként 

szolgáló (R,R)-hexahidrofarnezol előállítható allil alkoholok hidrogénezésével, ez a folyamat 

is enantioszelektív. A metodikáját tekintve Takaga és Noyori kutatásai hoztak áttörést, 

lehetővé téve, hogy az ilyen típusú eljárások nagyléptékben is megvalósíthatóak legyenek. 

(R/S)-citronellolt állítottak elő geraniolból, illetve nerolból kiindulva homogén Ru-BINAP 

komplexekkel (3. ábra) [29]. Ezt később sokan továbbfejlesztették, köztük a Roche 

munkacsoportjának sikerült BIPHEP ligandumokkal Ru -katalizált hidrogénezéssel a C10 és 

C15 építőköveket hatékonyan előállítani, kis mennyiségű katalizátorral is 98% feletti 

enantiomer, ill. diasztereomer felesleget értek el [22]. 
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3.  ábra Allil alkoholok enantioszelektív hidrogénezése 

Optikailag aktív anyagok előállítására tehát kézenfekvő megoldást nyújt az aszimmetrikus 

katalízis, ezen belül is a hidrogénezés. Jellemzően folyadékfázisban végrehajtott reakciókra 

találunk kiemelkedő példákat [30-36]. Továbbra is kihívást jelent a sztereoizomerek és 

kifejezetten az optikailag tiszta vegyületek nagyüzemi elválasztása, miközben egyértelmű 

igény van az optikailag aktív termékekre, elsősorban a gyógyszeriparban [37]. A redukciós 

eljárások a következők szerint osztályozhatók: 

• Optikailag aktív redukáló ágensek használata 

• Optikailag aktív átmeneti fém komplexek homogén fázisban 

• Immobilizált királis fém komplexek használata 

• Módosított fém katalizátorok heterogén fázisban 

• Optikailag aktív szintonok használata diasztereoszelektív heterogén katalitikus 

rendszerekben 

• Bio-, ill. enzimkatalitikus eljárások 

Tulajdonképpen mindegyik típusnak jól ismert előnyei és hátrányai vannak. Az eddigi 

eredményeket tekintve a homogén katalitikus rendszerek járnak az élen. A két jelentős ipari 

példa erre a 80-as években bevezetett Takasago L-mentol, valamint a 90-es években a 
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Novartis Dual herbicid gyártása. Ugyanakkor az utóbbi néhány évtizedben figyelemre méltó 

eredmények születtek a heterogén katalitikus hidrogénezések területén. A fő mérföldköveket a 

60-as és 70-es években publikált, β-ketoészterek borkősavval módosított Raney-Ni 

katalizátoron történő hidrogénezése [38-40], valamint α-ketoészterek cinkona alkaloidokkal 

módosított alumíniumoxid hordozós Pt katalizátoron történő hidrogénezése jelentik [41].  

A többi megoldáshoz képest a heterogén katalitikus folyamatok rendelkeznek azzal a 

nyilvánvaló előnnyel, hogy rendszerint műveleti szempontból is jól megvalósíthatóak. 

Bizonyos helyzetekben ugyanez igaz a királis fém komplexekkel végzett reakciókra is, 

például vízoldható ligandumok [42-44], hordozóra felvitt katalizátorok [45-56] vagy zeolitok 

pórusaiba zárt komplexek esetén [57]. 

 

2.3 HOMOGÉN KATALITIKUS ENANTIOSZELEKTÍV HIDROGÉNEZÉSEK 

Az elmúlt fél évszázadban gyorsuló ütemben fejlődött a homogén katalitikus 

enantioszelektív hidrogénezés. Kiváló szelektivitások és széles alkalmazhatóság jellemzi az 

ide tartozó a rendszereket. 

A 60-as években fedezték fel az első hatékony katalizátorokat, melyek közül Halpern 

Ru(II) [58], Wilkinson (Ph3P)3RhCl [59] keltették fel leginkább az érdeklődést. Ezt követően 

a trifenilfoszfin helyett királis foszfin ligandumok [60, 61] mérsékelt, ámde ígéretes 

eredményei járultak hozzá a terület gyors növekedéséhez.  

A Kagan-féle Rh(DIOP) komplex áttörést hozott, dehidroaminosav származékok 

aszimmetrikus hidrogénezésében 72% ee.-t sikerült elérni [62, 63], és a továbbiakban már 

kétfogú, C2 szimmetriával rendelkező ligandumok fejlesztése dominált. Királis foszfin 

ligandumok közül a Knowles által bemutatott DIPAMP volt a legszelektívebb. Sikerét jelzi, 

hogy az L-DOPA ipari előállításában (e.e.>95%) hasznosították [64, 65]. Azóta már ismert, 

hogy nem szükséges a foszfor atomnak királisnak lennie, elegendő, ha maga a ligandum 

királis. Emellett kiderült, hogy az elérhető enantioszelektivitásnak kedvez a központi foszfor 

körüli sztérikus gátlás. A kutatások számának drámai megugrásához vezetett Noyori 

Ru(BINAP) komplexe [66, 67]. Összességében elmondható, hogy a BINAP ligandumok a 

nemes és átmeneti fémek széles választékával jól komplexálhatók, és alkalmazásukkal 

kiemelkedően magas enantioszelektivitást lehet elérni olefinek és aktivált ketonok széles 
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körének hidrogénezésében [68]. 1984-től alkalmazzák L-mentol gyártásában melynek 

volumene jelenleg évi 1000-1500 t között van.  

Tekintve, hogy a királis fémkomplex katalizálta rendszerek is nagyon érzékenyek a 

szubsztrátumra és az alkalmazott reakciókörülményekre, a további kutatások a hatékony 

komplexek és a lehetséges reakciók választékának növelésére irányultak, ezért mára az egyedi 

reakciókra specializált fémek és ligandumok családjáról beszélhetünk [21, 69, 70]. A 

leggyakrabban alkalmazott komplexképző fémek (pl. Rh, Ru, Pd, Ir, Ni, Cu, Ti) főbb 

ligandumainak alapvázait mutatja a 4. ábra. 
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4.  ábra Jelentős kétfogú difoszfin ligandumok alapvázai 

A difoszfinoknál megfigyelt atropoizoméria, másképpen konformációs merevségük, valamint 

az erős koordináció a központi atomra nagyon fontos tényező a reakciók mechanizmusában, 

ezek vezérelvek az új ligandumok keresésekor [71]. Emiatt az egyfogú foszfinok kutatása 

hosszú időre háttérbe szorult. Az elmúlt tíz évben ismét nagyobb figyelmet kaptak [72], mivel 

kevésbé bonyolult úton szintetizálhatók, olcsóbbak a difoszfinoknál, és több ígéretes 

eredményről is beszámoltak [72]. 
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Általában véve a homogén fémkomplexek alkalmazásának nagy előnye, hogy még 

különféle adalékolás mellett is jól definiáltak. Ugyan a reakciók kinetikájának 

meghatározásában az elérhető vizsgálati módszerek kevés kívánnivalót hagynak, és végső 

soron a köztitermékek izolálhatóak, éppen a reakciók egyedisége miatt továbbra is fontosak a 

kinetikai kutatások [67, 70, 73-75].  

Mindamellett a homogén fémkomplexek ipari elterjedését visszavetik a gyakori stabilitási 

problémák, illetve az elválaszthatóság és az újrahasznosítás kérdése, melyek további 

fejlesztéseket igényelnek.  

Lehetséges megoldásként kínálkozik a különböző homogén komplexek immobilizálása. 

Ennek egyik figyelemre méltó területét képezik a különböző heterogenizálási technikák 

szervetlen sóra, polimerre, vagy ásványra, zeolitra [57, 76-79]. Kétségkívül minden 

szempontból áttörést jelentene, ha a homogén és heterogén rendszerek előnyeit egyesítő 

heterogenizált katalizátorok felhasználása széles körben elérhetővé válna, és vannak is bíztató 

eredmények [45].  

Ásványi sóhoz kötött esetekben a katalizátor lehasadása egyelőre komoly problémát jelent. 

Ugyanakkor polisztirolra, polietilénglikolra [46, 47] felvitt BINAP esetén, vagy éppen e 

ligandum oligomerizációjával, illetve kopolimerizációjával [48, 49] előállított Ru katalizátor a 

homogén komplexét megközelítő, de akár azt felül is múló teljesítményt nyújt, és a stabilitása 

is bíztató. Ígéretes eredmények vannak szilika bázisú mezopórusos, úgymint MCM-41, SBA-

15 és FSM-16 típusú hordozók tekintetében [50].  

Lehetséges a komplexeket szerkezeti módosítás nélkül is különféle hordozókhoz kötni. Ezzel 

kapcsolatosan Augustine ért el eredményeket. Heteropolisavakat használt horgonyzó 

ágensként Ru és Rh komplexek megkötésére [51-53]. Az eljárásban a heteropolisavval kezelt 

hordozó szuszpenziójához kell adagolni vagy a kész katalizátor komplexet, vagy a köztes 

preparálást kihagyva annak in situ reakcióelegyét, mindkét megoldás spektroszkópiailag 

igazoltan ugyanazt eredményezi [56]. Az így heterogenizált katalizátorok több esetben is 

aktívabbnak bizonyultak, mint homogén változatuk, miközben a szelektivitás nem romlott 

[54, 55]. A kezdeti jó teljesítményük ellenére, általánosságban ezek stabilitása kérdéses, 

nevezetesen a komplexek lehasadását a legtöbb esetben még nem sikerült kellőképpen 

kiküszöbölni. Mindazonáltal vannak bíztató eredmények, melyek szerint legalább néhány 

alkalommal a hatásfok romlása nélkül újrahasznosíthatóak ezek a katalizátorok [56].   
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Az immobilizálás másik megoldása a komplex oldhatóságának szabályozása erre alkalmas 

szubsztituensek bevitelével. Ilyenkor például kétfázisú rendszert alakítanak ki, melyben a 

katalizátor a szubsztrátumétól vagy a termékétől elkülönülő folyadékfázisban van [42]. 

Egyfázisú rendszerben a szeparáció megoldható úgy, hogy a hőmérséklet vagy a pH 

változtatása a katalizátor kiválásához vezet, ezután szűrhető [43, 44]. 

Sajnos az itt felsorolt technikák is specifikusak az adott rendszerre nézve, valamint hosszú 

távon az újrahasznosítás a legtöbb esetben továbbra is megoldásra vár [76, 79]. Másfelől 

nézve, a friss kutatásokon alapuló és eredményes eljárásokat rendszerint szabadalmi oltalom 

védi, ami megnehezíti az ipari elterjedésüket a közeljövőben. 

 

2.4 HETEROGÉN KATALITIKUS ENANTIOSZELEKTÍV HIDROGÉNEZÉSEK 

A vegyipari eljárásokban a heterogén katalitikus megoldások a meghatározóak, hiszen a 

katalizátor ilyenkor mechanikusan, egyszerű elválasztó műveletekkel kivonható a 

reakcióelegyből, regenerálható, újrafelhasználható. Ezen belül a hidrogénezési reakciók mára 

igen nagy területét képezik az ipari és szintetikus kémiának. A legtöbb funkciós csoport 

egyszerűen, gyakran enyhe körülmények között redukálható, nem ritkán nagy kemo-, regio- 

és sztereoszelektivitással. A hidrogénezés széleskörű alkalmazhatóságának igen gazdag az 

irodalma [30-33, 80-82], az alábbiakban a dolgozat tárgykörével kapcsolatos enantioszelektív 

rendszerekről adok áttekintést. 

 

2.4.1 Királis módosítók 

Az aszimmetrikus heterogén hidrogénezés katalizátor-rendszereinek igen eredményes 

típusa az, amikor a katalizátor és a reakcióelegy főtömegéhez képest kis mennyiségű 

optikailag aktív ágensekkel befolyásolják a katalitikus rendszert.  

Az ún. királis módosító, azt a katalizátorhoz, vagy közvetlenül a reakcióelegybe juttatva, 

megváltoztatja a katalizátor aktív helyeinek környezetét, és/vagy a szubsztrátummal 

asszociálódik olymódon, hogy a továbbiakban a prokirális szubsztrátum egy adott 

konformációja kedvezményezett lesz a katalizátor felületére történő adszorpció, illetve a 

hidrogén beépülése során. Ezáltal a módosító konfigurációjától meghatározott enantiomer 

feleslegben képződik. E reakciókban döntő szerepe van a katalizátor–módosító, katalizátor–
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szubsztrátum, módosító–szubsztrátum kölcsönhatásoknak, ugyanakkor az alkalmazott 

oldószerek, polaritás, pH, hőmérséklet mind alapvető befolyással rendelkeznek. Végső soron 

ezek a rendszerek az enzimkatalizált folyamatokhoz hasonlóan nagyon specifikusak [83], a 

katalizátor, a módosító molekula és a reakciókörülmények adott kombinációja rendszerint a 

kiindulási vegyületeknek csak szűk csoportjánál biztosít enantioszelektivitást. 

 

A legsikeresebb példák között említendő (5. ábra) a borkősavval módosított nikkel 

katalizátor β-ketoészterek hidrogénezésében [38-40], és az Orito és Imai [41] által elsőként 

leírt Pt-cinkona alkaloid rendszer etil-piruvát hidrogénezésében. Mindkét esetben 95% feletti 

enantiomerfelesleget sikerült elérni. Jelentős eredmények születtek továbbá a Pd-cinkona, 

illetve -vinka alkaloid rendszerek vizsgálatában [39, 84-86].  

 

 

5.  ábra A leghatékonyabb heterogén enantioszelektív hidrogénező 
 katalizátorok csoportjai 

  borkősav 



 21 

Az eddigi eredmények szerint a Ni-borkősav katalizátor-rendszer hatékonysága elsősorban β-

ketoészterekre, illetve β-helyzetben funkciós csoportot tartalmazó ketonokra, esetenként 2- és 

3-alkanonokra terjed ki. A Pt-cinkona rendszer legeredményesebb az α-helyzetben 

elektronszívó csoportot tartalmazó ketonok hidrogénezésében, a módosított Pd katalizátort 

pedig jellemzően savas vagy elektrondús subsztituensekkel rendelkező olefineknél 

alkalmazzák. 

A kiralitás forrása minden esetben a királis módosító, mely a katalizátor felületén 

adszorbeálódva teremti meg a hidrogénezés királis környezetét. A szubsztrátumok, egyaránt 

kölcsönhatásban a katalizátorral és a módosítóval diasztereomer felületi átmeneti állapotokon 

keresztül redukálódnak az optikailag aktív termékké [87].  

Tehát a tapasztalatok alapján a hatékony királis módosítónak tartalmaznia kell olyan 

szerkezeti elemeket, melyek biztosítják számára az adszorpciót a katalizátor felületére, 

valamint a szubsztrátummal való kölcsönhatást. Amennyiben mindezen feltételek kémiailag 

teljesülnek, az említett specifikusság miatt akkor sem lehet előre megítélni, hogy a kiszemelt 

módosító ténylegesen hogyan fog viselkedni az adott katalizátor-szubsztrátum rendszerben, 

csupán a találati valószínűség nagyobb. 

 

2.4.1.1 Borkősavval módosított Raney-Ni katalizátor 

Az α-amino- és α-hidroxisavakkal módosított Raney-Ni katalizátor részletes 

tanulmányozása során számos enantioszelektív hidrogénezést sikerült megvalósítani. A 

legjobb eredményeket többek között prokirális β-ketoészterek (e.e. 98%), β-diketonok (e.e. 

91%), β-ketoszulfonok (e.e. 71%) és metil-ketonok (e.e. 85%) redukcióiban érték el. A 

módosítás technikailag úgy történik, hogy a katalizátort az optikai ágens oldatával nedvesítik, 

ennek következtében megváltozik a fémfelület állapota, és ez a képződő aktív hidrogénnel 

már biztosítja a leendő reakció szelektív lefutását [38]. A borkősav bizonyult a 

leghatékonyabb módosítónak. Szerkezeti vizsgálatokban, illetve annak változtatásával 

kimutatták, hogy mind a két karboxilcsoportjának és legalább egy hidroxilcsoportjának 

köszönhetően hatékony [88-90]. A módosított katalizátor tulajdonképpen felismeri a 

szubsztrátum re- és si-oldalait és az aktív hidrogén a meghatározott enantiofelületet támadja. 

A kezdeti szelektivitást növelni lehet alkáli halogenidek, kifejezetten NaBr adagolásával, ezt 

másodlagos módosításként értelmezik. Ennek magyarázatára több elmélet is született, melyek 
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közül Sachtler [91], Harada [90], Izumi [88] és Klabunovszkij [92] modelljei a 

meghatározóak. Ezek alapján a halogenid hozzáadása befolyásolja a katalizátor racém 

helyeinek hozzáférhetőségét azáltal, hogy mérgezi azokat.  

 A katalizátor ipari méretben is alkalmazható β-ketoészterek enantioszelektív 

hidrogénezésében, amint ezt jól példázza a metil-2-metil-oxobutirát [93], metil-acetecetészter 

[94], illetve 3-ketosavak [95, 96] hidrogénezése. Utóbbi fejlesztés a Roche laboratóriumában 

született, a lipázinhibitor tetrohidrolipsztatin egyik intermedierjének hidrogénezésében 90% 

feletti enantiomerfelesleget értek el.(6. ábra)  

 

 

6.  ábra Roche eljárása a tetrahidrolipsztatin szintézisében 

 

2.4.1.2 Cinkona alkaloidokkal módosított Pt katalizátor 

1979-ben Orito és munkatársai fedezték fel α-ketoészterek redukciójának vizsgálatakor, 

hogy a cinkona alkaloidokkal módosított Pt katalizátorok alkalmasak enantioszelektív 

hidrogénezésre [41, 97-99]. A módosítót a katalizátorhoz, vagy közvetlenül a reakcióelegybe 

adagolva cinkonidin esetén (R)-, cinkonin esetén (S)-laktát képződött etil-piruvát 

hidrogénezésében (7. - 8. ábra).  

 

borkősav / NaBr 
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7.  ábra Etil-piruvát enantioszelektív hidrogénezése 
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8.  ábra Cinkonidin és kvázi enantiomere a cinkonin, a két leggyakrabban 
alkalmazott királis módosító 

 

Első alkalmazása óta, a széleskörű vizsgálatok eredményeként sikerült kiterjeszteni az eljárást 

más szubsztrátumokra is, valamint jelentős előrelépések történtek e reakciókban bekövetkező 

enantioszelektivitások kialakulásának megértésében [100-102]. A legkiemelkedőbb példákban 

(2. táblázat) a királis módosító vagy cinkonidin (CD), vagy valamely egyszerű származéka (9-

metoxi-cinkonidin (MeOCD), 10,11-dihidrocinkonidin (HCD), 9-metoxi-10,11-dihidrocinko-

nidin (MeOHCD) ). Itt fontos megjegyezni, hogy valamennyi szelektíven hidrogénezhető 

  piroszőlősav észter 
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2. táblázat Pt/Al2O3 – cinkona alkaloid hidrogénező rendszer kiemelkedő eredményei 

Szubsztrátum Módosító Oldószer Szub/M a Szub/Pt b e.e.[%] Ref. 

CD HOAc 1540 1640 97 c [103] 

 
CD HOAc 130 180 97 d [104] 

 

MeOHCD EtOH/H2O 350 440 82 [105] 

H
N

O

O  

CD HOAc 300 160 58 [106] 

 

CD Toluol 29600 1040 91 e [107] 

N

O

O

 

CD Toluol 320 210 91 [108] 

 

HCD Toluol 720 710 86 [109] 

X: Ph CD EtOAc 143 66 94 f [110] 

 
X: H CD DCM 100 350 89fg [111] 

MeOHCD HOAc 1050 1320 97 [112] 

 
CD HOAc 130 180 97 [113] 

 
MeOCD THF/TFA 290 180 96 h [87] 

 

CD Toluol/TFA 290 180 91 [87] 

a szubsztrátum/módosító molarány, b szubsztrátum/Pt molarány, c PVP-vel stabilizált Pt 
kolloid, d reakcióelegy (szubsztrátum nélkül) UH előkezelése, e -8°C fokon, f kinetikus 
rezolválás, kis hozam, g szilika hordozós Pt,  h -20°C fokon. 
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szubsztrátum rendelkezik a keto-karbonilhoz képest α-helyzetben elektronszívó keton-, 

észter-, amid-, karboxil-, acetál-, vagy trifluormetilcsoporttal, ez ugyanis feltétele a Pt-

cinkona rendszer alkalmazhatóságának. 

Optimális esetben nagy, 150-1800 közötti szubsztrátum módosító arány jellemző. Ez egyrészt 

mutatja a rendszer hatékonyságát, de azt is, hogy érzékeny lehet kismértékű 

szennyeződésekre. Tapasztalatok szerint már a nyomnyi mennyiségű szennyeződések a 

szubsztrátumban vagy az oldószerben gátolhatják a módosító adszorpcióját, vagy egyenesen 

blokkolhatják is azt, mindezzel lerontják a szelektivitást. 

 

Ipari jelentősége az α-ketoészterek enantioszelektív hidrogénezésének egyelőre a benazepril, 

angiotenzin-konvertáló enzim inhibítorának előállításában volt (e.e. ~80%, termelés 98%, 9. 

ábra) [114]. A hagyományos katalitikus hidrogénezési eljárással szemben az indító lépésben a 

katalizátort 300-400˚C-on hidrogén áramban előkezelik, majd csak ezután adagolják a 10,11-

dihidrocinkonidint.  

 

 

9.  ábra Benazepril ACE-inhibítor gyártásában alkalmazott  
 enantioszelektív hidrogénezés 

2.4.1.2.1 Reakciókörülmények 

Katalizátor 

A katalizátor jellemzői közül a diszperzitás, a Pt részecskék morfológiája, méreteloszlása, 

valamint a hordozó szerkezete is érzékenyen befolyásolja az enantioszelektivitást. Nagyobb Pt 

szemcséket tartalmazó katalizátorok rendszerint szelektívebbek [115-118] és a katalizátor 

hidrogénben való előkezelése α-ketoészterek hidrogénezésében megkétszerezi az enantiomer-
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felesleget [41, 98-99, 119, 120].  A jelenséget megfigyelték trifluor-acetofenon [121], 

ketopantolakton [120] és néhány pirrolidin-trion [122] hidrogénezésében is, az okát pedig a Pt 

részecskék megnövekedésében, alakváltozásában, felületük szennyeződésektől való 

megtisztulásában, esetleg az adszorbátum által előidézett felületi szerkezetváltozásban látják 

[123]. 

 A heterogén hidrogénezésben a katalizátor felületén lévő hidrogén koncentráció 

kulcsfontosságú kinetikai paraméter, melyet a folyadékfázisból történő utánpótlásnak és a 

szubsztrátum hidrogénfogyasztásának sebessége határoz meg. Nagyobb parciális hidrogén-

nyomás a hidrogén nagyobb felületi koncentrációjához vezet, tehát a reakció mindinkább az 

ún. kinetikus tartományban működik, ez a legtöbb szubsztrátum esetében [108, 120, 124, 125] 

javítja az enantiodifferenciálódást. 

  

Oldószer 

Az oldószer megválasztása különös figyelmet igényel, hiszen a szubsztrátumra, a 

módosítóra és a hidrogénre vonatkoztatott eltérő szolvatáló képessége jelentősen 

befolyásolhatja a reakció kimenetelét, illetve a szubsztrátum–királis módosító–katalizátor 

kölcsönhatást. Etil- és metil-piruvát hidrogénezésében egyre polárisabb oldószereket 

alkalmazva mind az optikai tisztaság, mind a reakciósebesség csökkenését tapasztalták [116, 

126, 127]. Legjobbnak olyan tíznél kisebb dielektromos állandójú apoláros oldószerek 

bizonyultak, melyek oldják a szubsztrátumot és a módosítót. Primer alkoholok szintén jó 

oldószereknek bizonyultak, annak ellenére, hogy a piruvát karbonilcsoportjával gyorsan 

reagálva félketált képeznek [126, 127]. Etil-piruvát hidrogénezésében a cinkona alkaloidok 

toluolban 80-90%, etanolban 75-80% enantiomerfelesleget eredményeznek. 

Az apolaritás lényeges, de nem kizárólagos paramétere a jó oldószernek. Ezt Blaser és 

munkatársai [128] bizonyították be azzal, hogy 93-95%-os szelektivitást értek el ecetsavban, 

sőt, a toluolban mértnél nagyobb aktivitást tapasztaltak.  

Mindemellett az ecetsavénál hosszabb szénláncú karbonsavak oldószerként való 

alkalmazásakor a szénlánc növelésével a reakció optikai hozama és a sebesség növekedése 

kisebb volt [128]. 
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Hőmérséklet 

A hőmérséklet mérsékelt hatással van az enantioszelektivitásra 20 és 40°C között, 50°C 

fölött azonban drasztikusan lecsökken az optikai tisztaság [83]. A hőmérséklet növelésének 

efféle kedvezőtlen hatása minden aszimmetrikus reakcióban észlelhető. Számos kinetikai 

magyarázat mellett (pl. egyensúlyi viszonyok megváltoznak, a diasztereomer átmeneti 

állapotokhoz vezető energiagátak könnyebben átjárhatóvá válnak, stb.) a magasabb 

hőmérséklet következtében a módosító molekula is hidrogéneződhet, adszorpciójának módja 

is megváltozhat. 

  

2.4.1.2.2  A módosító vizsgálata 

A szubsztrátum tulajdonságaihoz igazodva különféle szubsztituensekkel lehet, illetve 

olykor kell is fokozni az enantiodifferenciáló hatást. Megfigyelték például, hogy sokszor, a 

szubsztrátum és a cinkonidin kétfogú kölcsönhatásához nélkülözhetetlen a módosító aktív 

hidroxilcsoportja, míg máskor nincs jelentős szerepe. Néhány gyakran használt, a cinkona 

alkaloidok szerkezetére alapozott módosító látható a következő 10. ábrán. 
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10.  ábra Cinkona analógok Pt katalizátoron történő enantioszelektív 
hidrogénezéshez 

Az elért jó szelektivitásoktól inspirálva számos természetes [101, 129-131] és szintetikus 

[132-138] molekulát teszteltek ketonok enantioszelektív hidrogénezésében, de csak néhányuk 

bizonyult megfelelőnek. Minazonáltal e kísérletek rávilágítottak a potenciális módosítók főbb, 

tapasztalati alapon meghatározható szerkezeti követelményeire, melyek: 

• horgonyzó csoport 

• sztereogén centrum 

• bázikus nitrogénatom 

A jelenlegi elképzelés szerint a módosító adszorpciójához nélkülözhetetlen a horgonyzó 

csoport megléte, mely leginkább aromás gyűrűt jelent, de más, mindenképpen sík [132, 139-

141] π-elektronrendszer is alkalmas lehet. Magasabb hőmérsékleteken végezve a reakciót Pd 

katalizátoron könnyen megtörténhet, de más katalizátorokon is előfordul, hogy az aromás 

gyűrű részben vagy teljesen hidrogéneződik. Ilyenkor látványosan gyengül, illetve megszűnik 
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az adszorpció, emiatt az enantioszelektivitás drasztikusan romlik [40, 125]. Az aromás 

gyűrűben nitrogénatom jelenléte általában nem szükséges [141, 142]. 

A sztereogén centrumon hagyományosan királis szénatomot értünk. A szubsztrátum–

módosító kölcsönhatás szempontjából nem mindegy, hogy a szerkezetben hol helyezkedik el 

az aszimmetrikus szén. Kimutatták, hogy cinkona alkaloidok öt kiralitás centruma közül az 

enantioszelektivitás szempontjából egyedül a C8 pozíció a meghatározó [125]. Emellett 

közismert, hogy a kulcspozícióban a konfiguráció megfordítása az enantioszelektivitás 

inverziójához vezet. 

A bázikus, szekunder, tercier vagy alifás nitrogénatom jelenléte létfontosságú a 

szubsztrátummal való kölcsönhatás érdekében. Cinkonidinben a kinuklidin váz nitrogénjét 

alkilezve az enantioszelektivitás teljesen megszűnt [125]. 

 

A komplex katalizátor-rendszer leírására különböző mechanisztikus modellek születtek az 

elmúlt időszakban [100]. Általában véve in situ spektroszkópiai lehetőségek hiányában ezek 

alapját a reaktánsok szerkezetének változtatása, valamint elméleti számítások képezik.  

A jelentős modelleket Wells [119], Baiker [102, 127], Augustine [87, 142], Margitfalvi [143-

145], Bartók [146] és munkatársaik dolgozták ki. Ezek alapján legvalószínűbb az 1:1 

kölcsönhatás a módosító és a szubsztrátum között, akár már az oldatfázisban, továbbá a 

katalizátor közreműködésével diasztereomer állapotokon keresztül zajlik az enantioszelekció.  

Újabban különböző felületi [147-149] és adszorpciós [150-152] vizsgálatokkal, illetve már in 

situ ATR módszerekkel is [87,  153] próbálják feltárni e reakciók természetét. 

 

2.4.1.3 Enantioszelektív hidrogénezés Pd katalizátoron 

A Pd leginkább olyan olefinek hidrogénezésében bizonyult hatékonynak, amennyiben 

azok elektronokban gazdag, vagy savas funkciós csoporttal rendelkeznek [84, 100, 154-157]. 

A Pd-katalizált első aszimmetrikus C=C hidrogénezést izoforonon sikerült végrehajtani királis 

adalékként alkalmazott (S)-prolin jelenlétében [158]. 

A Pd királis módosítóinak is meg kell felelniük a Pt-nál már említett kritériumrendszernek 

[159-166]. A legjobb módosítóknak a természetes vagy szintetikus alkaloidokat találták. Pd 

katalizátorok használatakor nagyobb módosító/szubsztrátum arányra van szükség a hatékony 

módosításhoz, mint Pt esetében, és ez a módosítatlan reakciókhoz képest lassuláshoz vezet. 
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Az elérhető enantioszelektivitások főként e lassúságnak tulajdoníthatóan általában 

alacsonyabbak. Ennek ellenére az α,β-telítetlen karbonsavak ilymódon történő hidrogénezését 

széles körben vizsgálják, mivel az így előállított anyagok fontos intermedierjei olyan nem-

szteroid gyulladásgátló szereknek, mint például a naproxén vagy az ibuprofen [11, 167-169]. 

Rh- és Ru-komplex katalizátorokkal már értek el kiváló szelektivitásokat ezen a téren is 

(e.e.~99%) [42, 169, 170], mégis a Pd, mint szilárd katalizátor ipari célra alkalmasabb, 

heterogén alternatívát jelenthet.  

 

Cinkona alkaloidok ebben az esetben is alkalmazhatók, és tulajdonképpen a különböző 

alkénsavak enantioszelektív hidrogénezésében egyértelműen ezek váltak be [154]. Az elért 

enantioszelektivitások szubsztrátumtól függően tág tartományban változnak (11. ábra) [171-

173]. 

 

 

11.  ábra α,β-telítetlen karbonsavak enantioszelektív hidrogénezésének eredményei 
Pd-cinkonidin rendszerben 

Alifás karbonsavak hidrogénezésekor a Pd izomerizációt, a kettős kötés vándorlását is 

katalizálja, mely zavarja az enantioszelektív lefutást [174]. Triszubsztituált, ill. láncvégi C=C 

kötést tartalmazó telítetlen savaknál az izomerizáció komoly problémát jelent, emiatt nagyon 

kis enantioszelektivitások érhetőek el. Akkor jobb a helyzet, ha az izomerizáció lényegesen 

lassabb a hidrogénezéshez képest, vagy teljesen gátolt, mint például az (E)-α-fenil-fahéjsav 

esetében [175].   

Többféle cinkonidin származékot tesztelve kiderült az is, hogy egyes funkciós részeiknek 

kitüntetett szerepe van. Amikor a gyűrűs nitrogént metilezték, vagy a hidroxilcsoportot 

eltávolították, akkor racém termékelegyet kaptak [176, 177]. Ebből arra lehetett következtetni, 

hogy a reakció folyamán a kinuklidin nitrogénje és a hidroxilcsoportja egyaránt részt vesz a 

szubsztrátum-módosító kölcsönhatásban.  
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Az alkénsavak cinkonidinnel végzett hidrogénezésének leírására különböző modellek 

születettek. Baiker és munkatársainak leírásában a cinkonidin kinolin gyűrűje és a transz-sav 

dimer, utóbbi kettős hidrogénkötésben a módosító nitrogénjével és hidroxilcsoportjával, 

párhuzamosan adszorbeálódik a Pd felületére (12. ábra). A hidrogénkötésben a nitrogén 

protonált, a hidroxilcsoport pedig donor. Ezt a feltevést közvetett úton bizonyították. Erős 

bázist (1,8-diazabiciklo-[5.4.0]undecén-7-ént) adtak 2-metil-buténsav enantioszelektív 

hidrogénezésében [85]. A bázis adagolásakor megfigyelték, hogy az e.e. nem változott, amíg 

a bevitt mennyiség alapján 1:2 arányú bázis:sav só képződött. A bázis mennyiségének további 

növelésével viszont a már 1:1 arányú bázis:sav só képződött, ami rohamosan csökkentette a 

szelektivitást. Ezt azzal magyarázták, hogy ilyen aránynál a cinkonidin már nem tudta a sóból 

felszabadítani, majd dimerként megkötni a savat.  
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O HO
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12.  ábra Cinkonidin és telítetlen karbonsav feltételezett adszorpciója Pd felületére 

Nitta és munkatársainak modelljéhez (E)-α-fenil-fahéjsav hidrogénezésében kapott 

eredményeiket használták fel [178]. Azt tapasztalták, hogy a cinkonidin hidroxilcsoportját 

metoxicsoportra cserélve az enantioszelektivitás jelentősen, a kezdeti 61%-ról 18%-ra esett 

vissza. A szubsztrátumból észtert képezve minden szelektivitás megszűnt. Az aromás gyűrű 

nitrogénjének alkilezése nem volt hatással a reakcióra. Mindezek alapján feltételezhető, hogy 

az adszorbeált cinkonidin két hidrogénkötést létesített a szubsztrátummal (13. ábra). 
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13.  ábra Katalizátor felületén adszorbeált cinkonidin feltételezett kölcsönhatása 
(E)-α-fenil-fahéjsavval 

A cinkona alkaloidokkal módosított Pd katalizátor alkalmas 4-hidroxi-, illetve 4-

metoxipiron enantioszelektív hidrogénezésére is (14. ábra) [144]. A 2-piron származékok 

vizsgálata egyre fontosabb gyógyszerkémiai szempontból, mivel a természetes és szintetikus 

biológiailag aktív molekulák egyik fontos építőköve a 2-piron és hidrogénezett származékai. 

A Pd-katalizált reakciók terén pedig azért jelentős, mert jól példázza a palládiumon 

végrehajtható hidrogénezés lehetőségeinek sokféleségét, valamint hogy hatékonyságban 

összemérhetőek a Pt- és Ni-rendszerekkel.  

Acetonitrilben a pszeudoaromás 4-hidroxi-6-metil-2-piron hidrogénezésekor 85% feleslegben 

képződik az (S)-dihidropiron [148, 149]. Cinkoninnel és Pd/TiO2 katalizátorral végezve ennél 

is jobb, 94% e.e. és 95% kemoszelektivitás adódott 80% konverziónál [147]. Ez az eddigi 

legjobb eredmény, amit módosított Pd katalizátorral elértek [82]. 
 

 

14.  ábra Piron származékok enantioszelektív hidrogénezése 

A reakció kritikus pontja a szubsztrátum/módosító arány. Már 105 piron/cinkona alkaloid 

aránynál elértek mintegy 90% e.e.-t, de ezt csak 2.1-es aránnyal sikerült 94%-ra feltornászni. 
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Szintén új megoldásnak számít furán és benzofurán karbonsavak enantioszelektív 

hidrogénezése (15. ábra) [150]. Habár kevésbé aktív a katalizátor, a furánok aszimmetrikus 

hidrogénezését tekintve általában véve is kiemelkedő szelektivitásokat értek el [151]. Furán-

2-karbonsav reakciójában teljes konverziónál 32% e.e., benzofurán-2-karbonsav esetén pedig 

29% konverziónál 50% e.e alakult ki. 

 

15.  ábra Furán és benzofurán karbonsavak enantioszelektív hidrogénezése 

 

A Pd-cinkona rendszerrel α,β-telítetlen észterek szelektív hidrogénezése elsőként etil-

nikotinát esetében sikerült (16. ábra). Blaser és munkatársai a legjobb eredményt 

dihidrocinkonidinnel módosított Pd/TiO2 katalizátorral DMF/víz 1:1 arányú elegyében értek 

el. Az enantioszelektivitás 28%, a konverzió 10% volt [179]. 

 

16.  ábra Etil-nikotinát hidrogénezése etil-nipekotináttá 

Figyelemre méltó eredmények vannak néhány α,β-telítetlen exociklusos ketonnak is a 

megfelelő optikailag aktív telített ketonná történő redukciójában cinkona alkaloidokkal 

módosított Pd katalizátorokon (17. ábra) [180].  
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Az enantioszelektivitást jelentősen befolyásolja az alkalmazott oldószer és a katalizátor. (E)-

2-benzilidén-1-benzoszuberon esetén a cinkonidinnel módosított Pd korommal, toluolban 

végrehajtott hidrogénezés bizonyult a leghatásosabbnak (e.e.: 53.7%). Az optimális 

módosító/katalizátor arány 5% m/m volt. 

 

 

17.  ábra α,β-telítetlen exociklusos ketonok enantioszelektív hidrogénezése 

 

A reakcióelegyhez adott cinkonidin és kinidin S, a cinkonin és kinin R konfigurációjú telített 

ketonokat eredményezett. Lévén, hogy ezek a módosító párok kvázi enantiomerek, az elért 

enantioszelektivitások különbözőek voltak. 

Azonos körülmények között, az öt- és hattagú gyűrűt tartalmazó vegyületekkel végrehajtott 

reakciók lényegesen alacsonyabb enantioszelektivitásokhoz vezettek. E különbségeket a 

szubsztrátumok eltérő merevségével és asszociátumképző tulajdonságaival magyarázták. 

 

2.4.1.4 Izoforon enantioszelektív hidrogénezése Pd katalizátoron 

Az izoforon (3,5,5-trimetil-2-ciklohexén-1-on), mint α,β-telítetlen keton hidrogénezésével 

az alkalmazott katalizátor és a reakciókörülmények függvényében több fontos alapanyagot 

nyerhetünk. A lehetséges termékek forráspontja igen közel esik egymáshoz, ami megnehezíti 

az elválasztásukat [181]. Pd/C katalizátorral végezve a hidrogénezést szobahőmérsékleten 

kizárólag dihidroizoforon (3,3,5-trimetilciklohexanon) képződik, ami egyébként az 

izoforonhoz hasonlóan kiváló oldószer pl. lakkokhoz, festékekhez, különböző szintetikus 

bevonatokhoz. Kísérleti felhasználásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az izoforon a 

telítetlen π-elektronrendszere miatt, például levegő vagy fény hatására, állás közben hajlamos 

már szobahőmérsékleten is kismértékben polimerizálódni, ilyenkor egyre inkább viszkózussá 

válik.  
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A tanszéki kutatócsoport mintegy harminc éve foglalkozik enantioszelektív 

hidrogénezésekkel. A C=C kötés redukciójának vizsgálatát az utóbbi időben leginkább 

izoforonon, mint modellvegyületen végeztük. Az alábbiakban az ezzel kapcsolatos 

eredményeket foglalom össze. 

 

2.4.1.4.1 Vinka alkaloidok 

Cinkona alkaloidokon kívül más, természetes eredetű módosítók is alkalmas királis 

források lehetnek. Számos vinka- és morfintípusú alkaloid vizsgálatát elvégezték prokirális 

szubsztrátumok hidrogénezési reakcióiban.    

A vinka alkaloidok közé tartozó (-)-dihidroapovinkaminsav etil-észter ((-)-DHVIN) hatásos 

módosítónak bizonyult izoforon C=C kötésének hidrogénezésében [182, 183], a megfelelő 

telített keton 55%-os enantiomerfeleslegben keletkezett. Az enantioszelektivitást nagyban 

befolyásolja az alkalmazott katalizátorhordozó típusa, valamint a katalizátor előállításának a 

módja. A legjobb enantioszelektivitásokat Pd korom katalizátorral, katalitikus mennyiségű 

ecetsav jelenlétében, metanolos oldatban sikerült elérni. A (-)-DHVIN/izoforon optimális 

aránya 0.3 mol % volt. Cinkona alkaloidok mérsékelt hatást (~20% e.e.) mutattak ebben a 

reakcióban. Etil-piruvát hidrogénezésében ugyanez a (-)-dihidroapovinkaminsav etil-észter 

kevésbé volt hatékony (~30% e.e.) [184]. 

A (-)-DHVIN epimerjeit és származékait is vizsgálták, például előállították a (-)- és 

(+)-dihidroapovinkaminsavat [129], ez értékes tapasztalatokhoz vezetett a működési 

mechanizmus felderítésében. A telített észter és a szabad sav hatása kismértékben tért el 

egymástól, ami arra enged következtetni, hogy az észter, illetve a sav csoport indifferens a 

horgonyzó képességet tekintve. Az is kiderült, hogy e csoportok ekvatoriális helyzete a 

kedvező, és lényegesen nagyobb horgonyzó hatást fejtenek ki, ha nem a velük szomszédos 

gyűrűvel egy síkban helyezkednek el. 

Cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópiával nyert eredményekből és a reakció beható 

tanulmányozása alapján következtetni lehetett az enantiodifferenciálódás lehetséges 

folyamataira (18. ábra) [183]. 
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18.  ábra Izoforon enantioszelektív hidrogénezésének lehetséges folyamatai  
 (-)-dihidroapovinkaminsav etil-észterrel módosított Pd katalizátoron 

 
Az eddigi elképzelés szerint a (-)-dihidroapovinkaminsav etil-észter, mint királis módosító a 

bázikus nitrogénen keresztül lép kölcsönhatásba a szubsztrátum karbonilcsoportjával. Az 

aszimmetrikus hatás fokozható, ha a nitrogént gyenge savval, például ecetsavval protonáljuk. 

Erős savak alkalmazása viszont megakadályozza a kölcsönhatást, mivel szoros ionpárokat 

képeznek és az anion távol tartja a szubsztrátum molekuláit. 

CD spektroszkópiai vizsgálatok felvételein kimutatták a szubsztrátum-módosító kölcsönhatást 

oldatban, mely feltehetően aggregátumként létezik. Ez a módosítót és a szubsztrátumot 

egyfajta szendvics formában tartalmazhatja, és valószínűleg ez a katalizátor felületén 

adszorbeált állapotban is megmarad. Ezek az aggregátumok hasonlóak lehetnek a rezolválási 

folyamatokban leírtakhoz [171].  

 

2.4.1.4.2 Szintetizált királis módosítók  

A módosított reakciók területén végzett kutatások eredményeiből nyilvánvalóan látszik, 

hogy az enantioszelektivitás nagyon érzékeny a királis módosítóban végrehajtott szerkezeti 



 37 

változásokra. A jelentős enantioszelektivitás elérésének tapasztalati követelménye a 

módosítóra nézve két funkciós rész. Az egyik lehetővé teszi a katalizátor felületre történő 

adszorpciót (“horgonyzó” csoport, általában kiterjedt aromás rendszer), a másik képessé teszi 

a módosítót a szubsztrátummal való kölcsönhatásra (rendszerint szekunder vagy tercier 

nitrogén atom, királis környezetben). Ugyanekkor a prokirális szubsztrátum szerkezeti 

követelményei: egy, a módosítóval kölcsönható (pl. keto-karbonil) csoport, és egy reaktív 

funkció [185] (C=C). Mind a (-)-DHVIN, mind a cinkonidin esetében a bázikus nitrogén atom 

felelős a szubsztrátummal történő kölcsönhatásért [182, 186]. A (-)-DHVIN molekulában az 

indolgyűrű lehet a horgonyzó rész [182], míg a cinkonidint annak kinolin gyűrűje köti a 

katalizátor felületére [186]. 

 

 Pirrolidin-metanol származékok 

A prokirális ketonok homogén katalitikus enantioszelektív redukcióiban [187-189] 

alkalmazott (S)-α,α-difenil-2-pirrolidin-metanol (DPPM, 19. ábra) megfelel a fentebb említett 

kritériumoknak, izoforon C=C kötésének hidrogénezésében tesztelték.   

 

  

19.  ábra Pirrolidin-metanol származékok. 

  
Az (S)-α,α-difenil-2-pirrolidinmetanol (DPPM) hatékony királis módosítónak bizonyult ebben 

a reakcióban. A legnagyobb, 41.5%-os enantioszelektivitást metanol/víz 1:1 arányú elegyében 

érték el [190, 191]. Ellenben két nagyon hasonló molekula, az (S)-α,α-dinaftil-2-pirrolidin-

metanol (DNPM, e.e. 25%) és a (2S)-2-(difenilmetil)pirrolidin (DPMP, e.e. 8%) kevésbé 

voltak hatásosak. DNPM királis módosító esetén CD spektroszkópiával kimutatták a 

módosító és a reaktáns közötti kölcsönhatást, melyben valószínűleg a pirrolidingyűrű 
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szekunder nitrogén atomjának van szerepe. A DPPM és DPMP vizsgálatával nyert 

eredmények közötti eltérést a hidroxilcsoport jelenlétére, illetve hiányára vezették vissza. Ez a 

csoport a bázikus nitrogénnel együtt kétfogú kölcsönhatásba tud lépni a szubsztrátummal.  

Figyelembe véve a módosítóban szereplő aromás csoportokat a DNPM két naftilgyűrűje 

vélhetően erősebb horgonyzó hatást fejt ki, viszont beadagolásával az optikai tisztaság mégis 

csökkent, ami a módosító és a szubsztrátum között megnövekedett sztérikus gátlással 

magyarázható.  

 
(S)-prolin bázisú molekulák 

Izoforon enantioszelektív hidrogénezésében alkalmazhatók (S)-prolin bázisú szintetizált 

királis módosítók [191] (20. ábra).  

A kondenzált aromás rendszert tartalmazó (S)-prolin észterek és amidok izoforon 

hidrogénezésében az S enantiomer feleslegét eredményezték (e.e. ~20%). A királis centrum és 

a horgonyzó csoport közé ékelt “spacer” csoport az elérhető optikai tisztaságot kedvezően 

befolyásolta. Izoforonnak (S)-prolin jelenlétében végrehajtott aszimmetrikus hidrogénezését 

[158] alapul véve feltételezhető volt, hogy a reakció előre haladásával az (S)-prolin észterek 

és amidok is adduktot képeznek (21. ábra). 

 

 

20.  ábra (S)-prolin bázisú királis módosítók  
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21.  ábra Izoforon és (S)-prolin származékok köztitermékének javasolt szerkezete 

Mulekulamodellezéssel optimalizálták a lehetséges adduktok szerkezetét és az energia 

értékeket kiszámították [192]. Az elméleti számítások jó egyezést mutattak a kísérleti 

eredményekkel, minél nagyobb volt a különbség a pro-S és pro-R köztitermékek 

energiaszintje között, annál nagyobb volt az elért enantiomerfelesleg. 

 

2.4.1.4.3 A katalizátor szerepe 

A katalizátor típusa alapvetően befolyásolja a heterogén katalitikus hidrogénezésben 

jelentkező enantioszelektivitást [102]. Ha izoforon C=C kötésének enantioszelektív 

hidrogénezését (-)-dihidroapovinkaminsav etil-észterrel módosított Pd katalizátorral hajtjuk 

végre, az elérhető optikai tisztaság nagyban függ a felhasznált katalizátor hordozójától [182]. 

Különböző fajlagos felületű és különböző felületi kémiájú [185] szénhordozókat, valamint 

különféle kristályszerkezetű és fajlagos felületű [193] titándioxid hordozók vizsgálatában 

kiderült, hogy a kis fajlagos felület kedvező az enantioszelektivitásra nézve. A titándioxid 

kristályszerkezete csak kis mértékben befolyásolta az eredményeket. A szénhordozó felületi 

kémiája befolyásolta az e.e.-t [194]: a szén tulajdonságainak változtatásával az optikai 

tisztaság 10%-ról 20%-ra [182, 194] növekedett. 

Izoforon (-)-DHVIN módosító jelenlétében végrehajtott enantioszelektív 

hidrogénezésében a legjobb optikai tisztaságot kis diszperzitású (<0.05) Pd korom katalizátor 

szolgáltatta [195] (elérte az 55%-ot). A Pd korom előállításának módja is befolyásolta az 

optikai hozamot [129]. Összefüggés van a fémfelület oxidáltsági állapota és az 

enantioszelektivitás között: minél több oxidált hely volt a katalizátor felületén (készítés után 

levegőn szárították), annál nagyobb lett az enantioszelektivitás, ugyanakkor a kis fajlagos 

felületű Pd korom enantioszelektívebb volt.  
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A Pd korom nem csupán izoforon hidrogénezésében bizonyult a leghatásosabbnak ( (S)-α,α-

difenil-2-pirrolidin-metanollal az e.e. 42%) [190], hanem 2-benzilidén-1-benzoszuberon 

esetében is (cinkonidinnel az e.e. 54%) [196]. 

 

Közismert, hogy a katalizátor porozitása is komoly tényező a heterogén katalitikus 

reakciókban. Előállítottak egy erősen mezopórusos szénhordozót, melyet palládium 

katalizátorokhoz használtak fel [197]. E katalizátorokat izoforon és 2-benzilidén-1-

benzoszuberon enantioszelektív hidrogénezésében tesztelték. Korábban még nem volt rá 

példa, hogy ilyen erősen mezoporózus szenet Pd katalizátorok előállítására használjanak. 

Ezek a katalizátorok magasabb e.e.-t eredményeztek, mint a diszperzebb kereskedelmi Pd/C 

katalizátorok, bár még ezek az enantioszelektivitások is csak nagyjából a felét érték el a Pd 

korom katalizátorokkal nyert optikai tisztaságnak. Az enantiodifferenciáló hatásukat tekintve 

a mezopórusos szénhordozós Pd katalizátorok a titándioxid hordozós Pd katalizátorokhoz 

állnak közel.  

 

A katalizátor–módosító rendszer előkezelésének hatását izoforon Pd korom katalizátoron 

végrehajtott hidrogénezésében, (-)-dihidroapovinkaminsav etil-észter (DHVIN), (S)-α,α-

difenil-2-pirrolidin-metanol (DPPM) és cinkonidin jelenlétében vizsgálták [198]. Az 

enantioszelektivitást kedvezően befolyásolta, ha a katalizátor redukcióját a királis módosító és 

a szubsztrátum jelenlétében hajtották végre. Ezzel kapcsolatosan egyrészt feltehető, hogy a 

katalizátor így végzett redukciója során új felületi helyek képződnek. Ezen helyek képződési 

sebessége, valamint ezen indukált helyek végső száma, másként szólva az 

enantiodifferenciáló helyek képződésének lehetősége befolyásolhatja a katalizátor 

enantioszelektivitását. Mindazonáltal egyelőre nincs közvetlen bizonyíték, ami a 

katalizátornak a királis módosító és a szubsztrátum jelenlétében végbement megváltozásának 

természetére magyarázatot adna. A királis helyek képződésének képessége a szubsztrátum–

módosító–katalizátor kölcsönhatáson kívül bizonyára függ a katalizátor jellemzőitől, például a 

diszperzitásától, az előállításának lépéseitől, illetve az alkalmazott hordozótól is. Azt is meg 

kell említeni, hogy a megfigyelt jelenségek a katalizátor előzetes redukciójában 

megnövekedett hidrogénadszorpció miatt a királis módosító és a szubsztrátum 

adszorpciójában bekövetkező csökkenésre is visszavezethetők. 
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2.4.2 Heterogén katalitikus hidrogénezés (S)-prolin jelenlétében 

Aszimmetrikus szintézisek igen kedvelt királis adalékai, reagensei a prolin és származékai 

[199]. Jó enantioszelektivitást (>90%) lehet vele elérni számos új szintetikus eljárásban, 

beleértve olyan reakció típusokat, mint az aldol kondenzáció, Diels-Alder reakció, Claisen 

átrendeződés, Mannich és Michael reakciók. 

Más aminosavakkal szemben előnye, hogy mindkét enantiomerje könnyen hozzáférhető. 

Sokoldalú aktivitását a 22. ábra illusztrálja. Két funkciós csoportjának köszönhetően savként 

és bázisként is viselkedhet. Pirrolidin alapú, ciklusos, szekunder aminosav. Emiatt primer 

aminosavakhoz képest magasabb pKa értékkel jellemezhető, ami az aminokatalízisben fontos 

tényező: Lewis bázis típusú reakciókban elősegíti az imínium és enamin átrendeződést [200]. 

A nukleofil reakciókészsége elsősorban a pirrolidin váznak köszönhető, mellyel könnyebben 

képez imínium sót, illetve enamint a karboxilcsoporttal, mint más ciklusos aminok, például a 

piperidin [201]. A karboxilcsoportja révén általános Brønsted kokatalizátorként is 

alkalmazható. Homogén katalitikus reakciókban is gyakran használják, mert kétfogú 

ligandumként az átmeneti fém komplexekben előnyös biciklo[3.3.0]oktán gyűrűt képez. 
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22.  ábra (S)-prolin katalitikus alkalmazásai a szintézisekben 
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A prolin mindemellett hatékonyan alkalmazható heterogén katalitikus hidrogénezésben. 

Az utóbbit tekintve már említettem a prolin bázisú királis módosítókat. A továbbiakban a 

királis segédanyagként történő alkalmazás tapasztalatait ismertetem.  

A királis módosítókkal szemben a királis segédanyagot rendszerint sztöchiometrikus 

mennyiségben adagoljuk a reakcióelegybe. A mechanizmust illetően ez azt jelenti, hogy már 

az oldatfázisban is kölcsönhatásba lép a szubsztrátummal, intermediereket képez, tehát 

aktívan részt vesz a reakció alakulásában. A következőkben e témakörnek a doktori 

munkámhoz kapcsolható irodalmát dolgoztam fel, különös tekintettel a tanszéki 

munkacsoport eredményeire. 

 

2.4.2.1 (S)-prolin alkalmazása exociklusos telítetlen ketonok hidrogénezésében 

Az (S)-prolin királis segédanyagként alkalmazható exociklusos α,β-telítetlen ketonok 

szénhordozós palládium katalizátoron végrehajtott hidrogénezésében [180], melyben rendre a 

megfelelő telített ketonok keletkeznek, az optikai tisztaság elérheti a 20%-ot.  

A vizsgálatokat az izoforon hidrogénezésében tapasztaltak alapján végezték, amelyben (S)-

prolin királis segédanyaggal nagy enantioszelektivitást sikerült elérni, és ezt az izoforon és 

(S)-prolin adduktján keresztül végbemenő reakcióval magyarázták. A folyamatban jelentős 

mennyiségű N-alkil-prolin is keletkezett. 

Az exociklusos α,β-telítetlen ketonok esetében a prolin ikerionos formájából feltehetőleg 

kevesebb addíciós és/vagy kondenzációs termék képződik, ezért a kemo- és 

enantioszelektivitás is alacsonyabb volt (< 10%). Erős bázis (nátrium-metilát) hozzáadása 

növelte az (S)-prolin reakciókészségét, a telített keton nagyobb optikai tisztaságban 

keletkezett. Oldószerek közül az acetonitril bizonyult a leghatékonyabbnak. Legjobb 

eredményt az (E)-2-benzilidén-1-benzoszuberon hidrogénezésében sikerült elérni. 

Acetonitrilben, palládium katalizátort alkalmazva, sztöchiometrikus (S)-prolin és etil-

acetátban oldott nátrium-metilát hozzáadásával a megfelelő telített keton 20%-os 

enantiomerfelesleggel képződött.  

Ugyanilyen körülmények között vizsgálva, az 5-, 6-, 7-tagú telített gyűrűt tartalmazó 

vegyületek reakcióiban (23. ábra) eltérő enantioszelektivitásokat és hidrogénezési sebességet 

lehetett mérni. Az enantioszelektivitások közötti lényeges különbségek elsősorban szerkezeti 
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tényezőkre vezethetők vissza, nevezetesen arra, hogy például a hétatomos gyűrűt tartalmazó 

benzoszuberon jóval rugalmasabb szerkezettel rendelkezik.  

 

 

23.  ábra (E)-2-benzilidén-1-indanon, (E)-2-benzilidén-1-tetralon, és (E)-2-
benzilidén-1-benzoszuberon heterogén katalitikus hidrogénezése a megfelelő 

telített ketonná. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az endo- és exociklusos telítetlen ketonok 

hidrogénezésében az (S)-prolin királis segédanyag alkalmazása hatásos ugyan, de az e.e. vagy 

relatíve alacsony, vagy az egyébként jelentősebb e.e. gyenge kémiai hozammal jár a prolin 

reduktív alkileződése következtében. Ezek az aszimmetrikus reakciók ámbár 

enantioszelektívek, de diasztereomer átmeneti termékeken keresztül zajlanak. Az egyszerre 

királis és prokirális köztitermékek redukciója (a hidrolízist követően) optikailag aktív, telített 

ketonokat eredményezett. 

 
 
 

2.4.2.2 Izoforon hidrogénezése (S)-prolin jelenlétében 

A tanszéken tesztelt királis aminosavak közül enantioszelektív hatást az (S)-prolin 

adalékanyag mutatott α,β-telítetlen ketonok hidrogénezésében. Számos szintetizált molekula 

(pl. benzilidén-ciklohexanon, benzilidén-fenilaceton, dibenzilidén-ciklohexanon, 

dibenzilidén-ciklopentanon) redukcióját vizsgálták, de jelentős optikai (e.e. 60%) és kémiai 

hozamot (55%) egyedül izoforon hidrogénezésében értek el [202], éspedig az (S)-prolin 

mennyiségének ekvimoláris mértékig való növelésével. Ez volt az első aszimmetrikus C=C 

hidrogénezés, melyet Pd katalizátoron végeztek és jelentős enantiomerfelesleggel járt [158].  

A legnagyobb enantioszelektivitást metanolban végzett reakciókban értek el.   
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A reprodukálhatóság feltétele volt, hogy a katalizátor hozzáadása előtt az izoforon és (S)-

prolin 1:1 arányú keverékének metanolos oldatát mintegy 5 percig forralták, majd lehűtötték. 

Fontos megfigyelés volt, hogy a hidrogénezés az izoforonra vonatkoztatott közel két mol 

hidrogénmennyiség felvételéig folytatódott, a hozzáadott prolinnak pedig csak kis részét 

sikerült visszanyerni. A sztöchiometrikus mennyiségű (S)-prolinnal végzett reakciókban az 

(S)-trimetilciklohexanon képződött feleslegben. (R)-prolinnal végezve a reakciót az e.e. 

megfordult az (R)-trimetilciklohexanon javára. Nagyobb hidrogénfelvételnél (>1.5 mol) az 

enantiomerfelesleg elérte a 80%-ot, de egyben a trimetilciklohexanon hozama is csökkent, N-

alkil-prolin lett a főtermék.  

Hasonló körülmények között acetofenon hidrogénezésében az 1-fenil-etanol enantiomer 

feleslege 20% volt [203], etil-piruvát hidrogénezésében pedig csak alkilezett prolin képződött, 

jó diasztereoszelektivitással [204]. 

A kísérleti eredmények alapján egy modellt dolgoztak ki a reakció valószínű lefutására. A 

reaktáns és a prolin között lejátszódó reakciót többek között az alkilezett termék (N-(3,3,5-

trimetilciklohexil)-(S)-prolin kondenzátum sztereoizomerek keveréke) kinyerésével és 

azonosításával igazolták. Eszerint az (S)-prolin és az izoforon az oldatban addíciós és 

kondenzációs folyamatokban reagálnak egymással (24. ábra). Irodalmi analógiák alapján 

legvalószínűbb közti terméknek az oxazolidinon származékot tartották. Ezt a feltevést Joucla 

és Mortier eredményei is alátámasztották [205]. Az addícióval keletkező karbinolamin, illetve 

az ebből vízvesztéssel képződő oxazolidinon már tartalmaznak aszimmetria centrumot. 

A kondenzációs reakció termékének hidrogénezése ugyan enantiomer felesleget produkál, de 

voltaképpen diasztereoszelektív redukció. 

 A kondenzációs folyamat létét az is alátámasztja, hogy a metanol víztartalmának 30%-ra 

növelésével a reakcióból kinyerhető trimetilciklohexanon optikai tisztasága csökkent (e.e. 

30→6%), a hozama nőtt (64→95%). A hidrogénezést vizes közegben végezve az 

enantioszelektív hatás eltűnt, (S)-prolinnal impregnált katalizátor sem eredményezett 

számottevő optikai hozamot. 



 45 

 

24.  ábra Izoforon aszimmetrikus hidrogénezése (S)-prolin királis segédanyag 
jelenlétében 

Kolossváry molekulamodellezési számításai szerint [206] a pro-S oxazolidinon stabilabb, a 

polárisabb oxigén a katalizátor felé fordul, így könnyen adszorbeálódhat. Ebben az esetben a 

hidrogén atomok cisz addíciójával képződik az (S)-trimetilciklohexanon. 

Fontos kiemelni, hogy más katalizátorokkal is elvégezték a reakciót. Pd és Rh 

katalizátorokkal a hidrogénezés kemoszelektív és diasztereoszelektív is volt, azaz a C=C 

kötés hidrogénezésének sebessége nagyobb, mint a C-O kötés hidrogenolízis sebessége. Pt 

katalizátorral viszont nem tapasztaltak kemoszelektivitást, kis konverziónál is csak alkilezett 

prolin képződött a reakcióban. 

 

Az utóbbi években ismét élénk figyelem övezi izoforon (S)-prolin jelenlétében 

végrehajtott hidrogénezését [207-212]. 
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Lambert és munkatársai [207] részletesen tanulmányozták a reakciót. Figyelembe véve a 

reakcióban képződő termékeket, két szakaszban vizsgálták ugyanezt a folyamatot. Ebben a 

leglényegesebb a trimetilciklohexanon kinetikus rezolválásának felismerése, amit Török és 

munkatársai [208] is gyakorlatilag egy időben szintén publikáltak. 

Izoforon és (S)-prolin sztöchiometrikus arányú elegyének metanolos oldatánál vizsgálták az 

előkevertetés hatását a hidrogénezésre, illetve az elérhető szelektivitásra. Hidrogénezés előtt 

felvett UV spektrumok alapján rámutattak, hogy a kondenzációs folyamat a katalizátor 

távollétében is megtörténik, ugyanis a kevertetési idő növelésével C=O csoport jele (235 nm) 

csökkent, a C-N kötés jele (277 nm) pedig növekedett. Ugyanakkor a hidrogénezett elegyek 

UV spektrumain az látszott, hogy a tovább kevertetett elegyekben az ekvimoláris mennyiségű  

hidrogén felvétele után a C-N jele eltűnt, a C=O jele viszont alig változott.  Ezzel együtt azt is 

tapasztalták, hogy az előkevertetési idő növelésével a hidrogénezési görbe egyre meredekebb 

kezdeti szakaszra, és egyre laposodó második szakaszra osztható.  

Ebből arra következtettek, hogy a kezdeti szakaszban az izoforon gyorsan racém 

trimetilciklohexanonná redukálódott, majd csak a reakció második, lassú szakaszában alakult 

ki az enantioszelektivitás. Ezen feltevésnek ellentmond, hogy a reakció végén detektáltak 

reagálatlan izoforont a reakcióelegyekben. 

Vizsgálták a kevertetési idő függvényében az ekvimoláris hidrogénfogyásnál elérhető 

enantiomerfelesleget is. Eszerint 24 órás előkevertetéssel még nem változott az e.e. (~50%), 

utána viszont csökkent, a 96 óra elteltével hidrogénezett elegyben az e.e. kevesebb, mint a 

felére esett vissza.  

Vizsgálták továbbá racém trimetilciklohexanon sztöchiometrikus mennyiségű (S)-prolin 

jelenlétében végrehajtott hidrogénezését. Ebben a reakcióban az enantiomerfelesleg 

erőteljesen növekedett, 60% konverziónál már 100% közeli eredményeket mértek az (S)-

trimetilciklohexanon javára. 

Mindezek alapján azt állapították meg, hogy az izoforon és a prolin kondenzátuma csupán ún. 

„szemlélődő” intermedier, míg valójában az izoforon gyorsan telítődik, s kizárólag az ekként 

képződő racém trimetilciklohexanonból a jelenlévő prolinnal reduktív alkilezési lépésben, 

kinetikus rezolválás útján képződik az optikailag aktív trimetilciklohexanon. Ez egyben azt is 

jelentené, hogy a katalizátor felülete semmilyen szerepet nem tölt be az 

enantiodifferenciálódás folyamatában.  
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Később adszorpciós mérésekkel is [209] igyekeztek alátámasztani elképzelésüket. Pt felületén 

a prolin adszorpciójához képest 105 nagyságrenddel gyorsabb adszorpciót mértek izoforonra. 

A Pt és a Pd katalizátorok eltérő tulajdonságai miatt ezt nyilván nem lehet közvetlenül 

extrapolálni a palládiumra, de az adszorpciós affinitásra például szolgál.  

 

Török és munkatársai [208, 210] először a prolin adszorpciója szempontjából közelítették 

meg a reakció leírását.  

Különféle hordozós Pd katalizátorokat vizsgáltak. A prolint segédanyagként használták fel 

izoforon hidrogénezésében, de jellemző módon előkezelték vele a katalizátort. Semleges 

hordozó esetén (pl. Pd/C katalizátoroknál) nagy aktivitást, de csak mérsékelt 

enantioszelektivitást tapasztaltak. Bázikus hordozókon, kifejezetten BaCO3 hordozó esetén 

igen jó szelektivitásokat mértek, ámde szerényebb aktivitást. Különböző kinetikai 

vizsgálatokat végeztek. Ezek szerint egyrészt a felületen koncentrált prolin miatt az izoforon 

hidrogénezése trimetilciklohexanonná jóval gyorsabb a felületi (S)-prolin jelenlétében, mint 

izoforon és (S)-prolin adduktjának képződése oldatfázisban, illetve annak hidrogénezése. 

Másrészt a bázikus hordozós katalizátorok felett legalább négyszeres sebességkülönbséget 

számoltak (S)-prolin és a trimetilciklohexanonok reakciója között az R enantiomer javára.  

Így az alapvető elképzelésük szerint az első fázisban a prolin a karboxilcsoportja révén 

könnyen adszorbeálódik a bázikus hordozón, szinte teljesen lefedi a katalizátor aktív helyeit, 

és lényegesen kevesebb marad oldatfázisban. Tehát az izoforon elsődlegesen a felületen képez 

adduktot a prolinnal, melynek hidrogénezésében már nem racém trimetilciklohexanon 

képződik. A reakció második fázisában a prolin másodlagos kinetikus rezolválás során tovább 

növeli az (S)-trimetilciklohexanon feleslegét, ugyanis a kisebbségben keletkezett (R)-

trimetilciklohexanonnal gyorsabban elreagál.  

Mindez azt jelentené, hogy bizonyos körülmények között a teljes folyamat eredményeként 

50%-nál nagyobb optikai hozamot is el lehet érni, bár ezt kvantitatív meghatározással még 

nem sikerült kellően alátámasztani.  Pd/PVP katalizátor esetében tapasztalták, hogy a 

katalizátor aktivitása minden korábbinál alacsonyabb mindkét reakciófázisban, így 80% feletti 

optikai hozamot sikerült elérniük, de sajnos az elválasztás módszere nem teljesen egyértelmű. 

E modell másik vitatható pontja, hogy nem tesz javaslatot az N-alkilezett prolin képződésének 

a helyére, így a diasztereoszelektív redukcióra.  
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Li és munkatársai eleinte szintén bázikus, Al2O3-K2CO3 hordozós Pd katalizátoron 

vizsgálták a reakciót. Viszonylag kevés és nem ekvimoláris arányban alkalmazott prolinnal 

végrehajtott kísérlet alapján a kinetikus rezolválás meghatározó szerepét hangsúlyozták [211]. 

A későbbiekben a hordozó bázikusságát és szemcseméretét is vizsgálták [212]. Az új 

eredmények a katalizátor szerepét erősítették, közepes szemcséjű Pd/MgO katalizátor felett 

mértek nagy enantiomerfelesleget (>95%) mérsékelt trimetilciklohexanon hozam mellett 

(43%). Ezt követően különböző Pd szemcséket tartalmazó, de azonos struktúrájú MgO 

hordozós katalizátorokat vizsgáltak izoforon, ill. trimetilciklohexanon ekvimoláris arányú 

prolin jelenlétében végrehajtott hidrogénezésében. A hozam adatokat GC eredményekből 

számították izoforonra és trimetilciklohexanonra. 10 nm feletti illetve 3 nm alatti Pd 

szemcséket tartalmazó katalizátorok a saját mérettartományukban lényegében hasonló 

karakterisztikával voltak jellemezhetőek, hasonló eredményeket hoztak mindkét reakcióban, 

de egymáshoz képest eltérést mutattak.  

A döntő különbség az, hogy 10 nm felett, izoforon redukciójában nem az S, hanem az R 

enantiomert észlelték feleslegben. Konverziós adatokkal kimutatták, hogy a nagy szemcséken 

határozottan lassabban megy végbe a hidrogénezés, mint a kisebbeken. Emellett az 

enantioszelektivitás is jóval kisebb. Az inverziót az izoforon–prolin addukt képződésével 

magyarázták.  

Racém trimetilciklohexanon hidrogénezésében nem tapasztaltak inverziót, csupán komoly 

lassulást a nagy szemcséjű katalizátorokon. 24 óra alatt, 30 bar-on végezve, 3.8 nm-es 

katalizátorra 53%-os konverziónál 98% S e.e. adódott, míg 11.9 nm-es katalizátorra 

ugyanekkor 16% konverziót és 30% S e.e.–t mértek. Fontos megemlíteni, hogy a kisebb 

szemcseméret izoforon hidrogénezésében ugyanilyen körülmények között 80% konverziót és 

57% S e.e.-t eredményezett.  

Figyelembe véve az addigi irodalmi eredményeket kompetitív reakciósémát javasoltak. Ebben 

a kompetíció meghatározó tényezője a katalizátorban a fém szemcsemérete és diszperzitása. 

Kis szemcseméretű diszperz katalizátoron (ami az irodalmi példákban jellemző) izoforon 

gyorsan hidrogéneződik racém trimetilciklohexanonná, melyből kinetikus rezolválással 

képződik az optikailag aktív trimetilciklohexanon és N-alkil-prolin. Nagyobb (>10 nm) 

szemcseméretnél a reakciók lassúak, van idő a katalizátoron a prolin adszorpciójához és az 

oxazolidinon addukt kialakulásához. Az utóbbi hidrogénezése R enantiomert, (S)-prolint, 

és/vagy az alkilezett terméket adja. 
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A modell érdeme, hogy felhívja a figyelmet a szemcseméret, s így a katalizátornak a 

reakcióban betöltött szerepére. Ellenben az inverzió magyarázata hiányos, és nem 

megalapozottan cáfol korábbi eredményeket, melyek szerint az addukt hidrogénezésében az S 

enantiomer keletkezik. Mindenképpen további vizsgálatokra van szükség. 
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3 KÍSÉRLETI RÉSZ 

3.1 FELHASZNÁLT ANYAGOK 

3.1.1 Reagensek, oldószerek, szubsztrátumok 

Az alábbi reagenseket használtam fel: 

Reagens neve Forrás 

(S)-prolin (99%) Sigma-Aldrich 

N,N’-diciklohexil-karbodiimid (DCC, 99%) Sigma-Aldrich 

4-dimetilamino-piridin (DMAP, 99%) Fluka 

Z-(S)-prolin (99%) Fluka 

 

Az alábbi oldószereket használtam fel: 

Oldószer neve Forrás 

Metanol (HPLC) Merck, Sigma-Aldrich 

n-Hexanol Sigma-Aldrich 

Diklórmetán (analitikai tisztaság) Reanal 

 

A következő szubsztrátumokat használtam fel: 

Szubsztrátum neve Forrás 

Etil-piruvát Fluka 

Izoforon* Merck 

3,3,5-trimetilciklohexanon** - 

(*) Felhasználás előtt vákuumban desztillált. 
(**)  Izoforon hidrogénezésével nyert. 
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A 3,3,5-trimetilciklohexanon előállítása 

0.2 mol (~30 ml) izoforont 0.8 g Pd/C katalizátor jelenlétében hidrogéneztem, üvegbetétes 

saválló acél autoklávban, 20 bar nyomáson (25. ábra). Konverzió: 100% 

 

25.  ábra Izoforon hidrogénezése 3,3,5-trimetilciklohexanonná 

 

3.1.2 Katalizátor módosítók 

A következő vegyületeket használtam fel: 

Vegyület neve Forrás 

[1,1’-binaftil]-2,2’-diol Sigma-Aldrich 

[1,1’-binaftil]-2,2’-diamin Sigma-Aldrich 

[1,1’-binaftil]-2,2’-diol-Z-(S)-prolin észter* - 

(*) Előállított. 

 

Az [1,1’-binaftil]-2,2’-diol-Z-(S)-prolin észterek előállítása 

0.47 g (1.1 mmol) N,N’-diciklohexil-karbodiimid 5 ml vízmentes diklórmetánnal készült 

oldatához 0.013 g (0.1 mmol) 4-dimetilamino-piridint és 0.27 g (1,1 mmol) Z-(S)-prolint 

adtam szobahőmérsékleten. Az elegyet 1 órán keresztül kevertettem, majd 0.286 g (1 mmol) 

[1,1’-binaftil]-2,2’-diol 2.5 ml vízmentes diklórmetánnal képzett szuszpenzióját adtam hozzá 

és 73 órán keresztül kevertettem. A keletkezett N,N’-diciklohexil-karbamidot leszűrtem. A 

szűrletet 2x8 ml 1N sósavval, 3x8 ml 2%-os NaHCO3-tal, 3x10 ml desztillált vízzel mostam, 

majd vízmentes Na2SO4-on szárítottam. A szárítószer szűrése után az oldatot vákuumban 

szárazra pároltam. A nyersterméket hexánban kevertettem, így az kifehéredett. A termék 

világos, fehér por. A reakció sémája a 26. ábrán látható. 

Termelés ~12% /(S, S) vegyületre 0.34 g, az (S, R) vegyületre 0.29 g/ Az (S, S) 

vegyületet IR és NMR felvétel alapján azonosítottuk. 
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1H-NMR adatok (500 MHz, CDCl3, ppm): δ = 1.4-2.0 (m, 4H), 3.1-3.5 (m, 2H), 4.1-4.4 (m, 

1H), 4.9-5.1 (m, 1H), 5.1-5.3 (m, 2H), 6.8-6.9 (d, 1H, Ar-H), 6.9-7.0 (d, 1H, Ar-H), 7.0-7.1 

(d, 1H, Ar-H), 7.2-7.6 (m, 10H, Ar-H), 7.8-8.2 (m, 4H, Ar-H). 
13C-NMR adatok (500 MHz, CDCl3, ppm): δ = 31.4 és 31.8 (CH2), 33.5 és 34.1 (CH2), 46.5 

és 47.0 (CH2), 58.6 és 59.0 (CH), 67.2 és 67.4 (CH2), 114.0 és 114.2 (Ar-CH), 118.3 és 118.4 

(Ar-CH), 121.7 és 122.1 (Ar-CH), 122.9 és 123.1 (Ar-CH), 123.9 és 123.9 (Ar-CH), 124.6 és 

124.7 (Ar-CH), 125.8 és 125.8 (Ar-CH), 126.6 és 126.7 (Ar-CH), 127.1 és 127.2 (Ar-CH), 

127.3 és 127.3 (Ar-CH), 127.7 és 127.7 (Ar-CH), 128.0 és 128.2 (Ar-CH), 128.2 és 128.3 

(Ar-CH), 128.5 és 128.6 (Ar-CH), 128.6 és 128.8 (Ar-CH), 130.5 és 130.6 (Ar-C), 131.0 és 

131.1 (Ar-C), 132.5 és 132.6 (Ar-C), 133.5 és 133.5 (Ar-C), 133.6 és 133.7 (Ar-C), 136.7 és 

136.8 (Ar-C), 147.7 és 148.0 (Ar-C), 152.0 és 152.0 (CON), 172.0 és 172.0 (COO)./ 
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26.  ábra [1,1’-binaftil]-2,2’-diolok észteresítése Z-(S)-prolinnal 

 

3.1.3 Katalizátorok 

Az egyes hidrogénezési reakciókban felhasznált, előre gyártott katalizátorok a 

következők: 

Szubsztrátum Katalizátor Katalizátor gyártója 

Etil-piruvát 5% Pt/Al2O3 Janssen Fluka 

Izoforon 10% Pd/C Selcat Finomvegyszer Szövetkezet 

Trimetilciklohexanon 10% Pd/C Selcat Finomvegyszer Szövetkezet 

 

Különböző hordozós katalizátorokat is felhasználtam izoforon hidrogénezésében. A 

katalizátorhordozók felülete az alábbi táblázatban látható.  
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Katalizátor Hordozó BET felülete [m2/g] 

10% Pd/C Selcat 1200 

5% Pd/TiO2 40 

5% Pd/Al2O3 50 

5% Pd/BaCO3 - 

5% Pd/MgO - 

 

A nem vásárolt katalizátorok az alábbi receptek szerint készültek.  

 

Pd korom katalizátor 

6.0 g (18 mmol) K2PdCl4 –t feloldottam 50 ml vízben, majd 5.0 g (74 mmol) nátrium-

formiát 20 ml vízzel készült oldatával forrásponton redukáltam. A folyamat során 10%-os 

NaOH oldat hozzáadásával biztosítottam a bázikus pH-t. A redukció végén a pH=9 volt.  A 

katalizátort leszűrtem és vízzel semlegesre mostam, majd szobahőmérsékleten szárítottam.  

 

5% Pd/TiO2 és 5% Pd/Al2O3 

10 g pórusmentes TiO2 vagy porított Al2O3 hordozó vizes szuszpenziójához hozzáadtam a 

számított mennyiségű katalizátor prekurzort (K2PdCl4) majd a pH-t KOH oldat adagolásával 

10-11 között tartva 1 órán keresztül forraltam a szuszpenziót. Ezután 2.5 moláris feleslegben 

hozzáadtam a nátrium-formiátot a forró elegyhez, és további fél óráig forraltam. A redukció 

végén a katalizátort leszűrtem, vízzel semlegesre mostam, szobahőmérsékleten szárítottam. 

  

5% Pd/BaCO3 és 5% Pd/MgO 

2 g pórusmentes, porított hordozó 15 ml vizes szuszpenziójához hozzáadtam a katalizátor 

prekurzor (H2PdCl4) 5 ml vízzel készült oldatát. Fél óra kevertetés után hozzáadtam a 

forrásban lévő elegyhez a nátrium-formiátot 2.5 moláris feleslegben tartalmazó 10 ml vizes 

oldatot. További fél óra forralás után lehűtöttem az elegyet. A katalizátort leszűrtem, vízzel 

semlegesre mostam, szobahőmérsékleten szárítottam. 
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3.2 HIDROGÉNEZÉS 

A reakciókat szobahőmérsékleten végeztem, üvegbetétben, 50 cm3, 100 cm3 és 200 cm3 

névleges űrtartalmú standard saválló acél autoklávokban. Mágneses keverést alkalmaztam 

(700-1000/min fordulatszám), a nyomástartomány 1-60 bar volt. A hidrogénezések során 

először bemértem a készülékbe a szubsztrátumo(ka)t, hozzáadtam az oldószert, majd az 

oldószerrel nedvesített katalizátort. Az oldószer rendszerint 10 ml metanol volt. A 

katalizátorhordozó szerepének vizsgálataiban 20 ml oldószert alkalmaztam, melyben 3.5 tf% 

n-hexanolt is adtam az elegyhez, ami ekkor GC elemzések belső standardja volt. A készüléket 

lezárás után nitrogénnel ötször átöblítettem, majd a reprodukálhatóság érdekében 10 percig 5 

bar nitrogénnyomás alatt kevertettem az elegyet. Ezután háromszor 5 bar hidrogénnyomásig 

töltve átöblítettem, majd feltöltöttem a kívánt nyomásra és megindítottam a kevertetést.  

Mintavételkor, illetve a reakció befejeztével a reaktort kinyitás előtt mindig legalább 

háromszor öblítettem nitrogénnel. Mintavevő csonkon keresztül történő mintavételkor enyhe 

nitrogénnyomást alkalmaztam, visszazáráskor pedig a nitrogén befúvatásával tisztítottam a 

mintavevő belsejét.  

 

3.3 ANALITIKAI VIZSGÁLATOK 

A katalizátorok aktív felületének vizsgálatához az adszorpciós mérések az irodalomban 

leírt [213] módszerrel, atmoszférikus áramlásos rendszerben, váltakozó O2 és H2 titrálással 

történtek.  

 

A reakcióelegyek vizsgálatához műszeres analitikai módszerek közül GC-MS és királis 

GC álltak közvetlenül rendelkezésre. 

A GC-MS vizsgálatokat SE-54 töltetes Zebron 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm kolonnával és 

Finnigan MAT Automass detektorral felszerelt Finnigan MAT GCQ műszeren végeztem. A 

mérési adatokat Lucy v3.10 programmal rögzítettem és értékeltem (standard overview, inj.: 

250°C, kolonna: 45°C-350°C, 10°C/perc, lin. áramlás: 35 cm/perc (He), m/z: 35-450, 

scan:500 ms)   

A GC vizsgálatokat Supelco BETA DEXTM 120 kapilláris kolonnával és FID detektorral 

felszerelt berendezésen végeztem. Az elemzés hőmérséklete izoforonnal és 3,3,5-trimetil-
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ciklohexanonnal végzett reakciókra 90-120°C, etil-piruvát esetében 70-100°C volt. A 

kromatogrammokat a binaftil vegyületek vizsgálatakor a Chromatography Station for 

Windows CSW32® V1.2 (Data Apex Ltd., Prague) programmal, a többi esetben HP GC 

Chemstation Rev. A. 06.03 programmal rögzítettem és értékeltem. Az enantiomerek arányát a 

csúcsok alatti területekből, az enantiomerfelesleget pedig a következő képlet alapján 

számoltam: 

    ( ) [ ] [ ]
[ ] [ ] 100%.. ⋅

+
−=

SR

SR
ee  , 

 ahol [R] és [S] az egyes enantiomerek koncentrációja a termékelegyben. 

 

A katalizátor szerepének vizsgálataiban a reakcióelegyben alkalmazott 3.5 tf% n-hexanol 

belső standardra vonatkoztattam izoforon és a trimetilciklohexanon jelterületeit, az ezt 

megelőző anyagmérleg felállításakor pedig a vizsgálatok előtt kalibrációval (5 pontos mérés) 

határoztam meg az érzékenységet, illetve a kalibrációt a vizsgálatok során folyamatosan 

ellenőriztem (3 pontos mérés). Jellemző kalibrációs egyenesek láthatók a 1. és 2. diagramon. 
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1.  diagram Izoforon GC kalibrációja 
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y = 24.296x + 12.148
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2.  diagram 3,3,5-trimetilciklohexanon GC kalibrációja 

 

Az alkalmazott GC módszerrel a vizsgált tartományban a koncentráció-jel arány 

líneárisnak adódott, de a komponensek detektálási érzékenysége eltért. A kalibrációt a napi 

vizsgálatok előtt és után is elvégeztem, nem tapasztaltam szignifikáns változást. A 

jelterületekből közvetlenül is következtetni lehetne a szubsztrátumok adott mennyiségeire már 

önmagában a kalibrációs módszerrel is, de ez a megközelítés sajnos bizonytalan adatokat 

eredményezett, és a kipreparált mennyiségekkel nem volt összhangban. A kalibrációkor nem, 

de a mintában már jelenlévő N-alkil-prolin nem volt detektálható a királis oszloppal felszerelt 

GC-n, a kvantitatív mérést zavarhatta. Tapasztalatom szerint ez nem befolyásolta az 

érzékenységek arányát, adott mintából meghatározható volt az izoforon és 

trimetilciklohexanon aránya, valamint az e.e., melyek szükségesek voltak az anyagmérleg 

felállításához. A katalizátorhordozók vizsgálatakor a nagy számú kísérletre való tekintettel 

áttértem a belső standard módszerre, mellyel a kvantitatív eredmények is reprodukálhatóak 

voltak. 
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3.4 REAKCIÓELEGYEK ELŐKEZELÉSE 

A kapcsolódó irodalomban [202, 206-212] különböző előkészítést alkalmaztak izoforon és 

prolin elegyeinek hidrogénezéséhez. A tapasztalatok szerint az előkezelés elősegítheti 

izoforon és trimetilciklohexanon kezdeti reakcióját a prolinnal, egyensúlyi adduktok 

képződnek. Tisztázandó, hogy az egyes módszereknek milyen hatása van a hidrogénezési 

reakció kimenetelére egyes kiindulási reakcióelegyeket különböző módokon hőkezeltem a 3.2 

pontban a hidrogénezésnél leírt reaktorba töltés és nitrogénes kevertetés előtt. Ezeket az 

előkezeléseket kráterben végeztem a kiindulási izoforon, prolin és metanol elegyén, 

refluxhűtővel ellátott gömblombikban. 

 
Melegítés 

3 perc alatt forráspontig melegítettem az elegyet, majd a forráspont elérése után hideg 

vízben szobahőmérsékletűre hűtöttem. Ezután hozzáadtam a katalizátort, és a továbbiakban a 

3.2 pontban leírtak szerint elvégeztem a reakciót. 

 

Forralás 3-5 percig 

Forráspontig melegítettem az elegyet, majd 3 percen keresztül forraltam a prolin teljes 

oldódásáig. Eközben az elegy színe rozsdavörösre változott. Ezután hideg vízben 

szobahőmérsékletűre hűtöttem, hozzáadtam a katalizátort, majd továbbiakban a 3.2 pontban 

leírtak szerint elvégeztem a reakciót. A különböző hordozós katalizátorok vizsgálatakor a 

reakcióelegyeket 5 percig forraltam. 

 

Forralás 10 percig 

Forráspontig melegítettem az elegyet, majd 10 percen keresztül forrásban tartottam. 

Eközben az oldószerként használt 10 ml MeOH teljesen elpárolgott. Az elegy színe 

sötétvörösre változott. Az elegyet hideg vízben hűtöttem, pótoltam a hiányzó oldószert, majd 

a szobahőmérsékletű elegyhez hozzáadtam a katalizátort és a továbbiakban a 3.2 pontban 

leírtak szerint elvégeztem a reakciót. 
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3.5 REAKCIÓELEGYEK FELDOLGOZÁSA 

A feldolgozás során G3 és G4 üvegszűrőket alkalmaztam. (S)-prolintól mentes elegyek 

esetén csak kiszűrtem a katalizátort, és a szűrletből mintát vettem.  

(S)-prolint tartalmazó elegyek feldolgozása több lépésben történt. Először kiszűrtem a 

katalizátort, majd kétszer öblítettem kétszeres térfogatú, de legalább 5 ml metanollal. A 

szűrletet rotadeszt készüléken vákuumban (10-20 mbar), szobahőmérsékleten bepároltam. A 

kb. 15 ml metanol lepárlása után még néhány percig folytattam a bepárlást. Fehér, szilárd 

maradékot kaptam. Ezt 25 ml diklórmetánnal fellazítottam, majd 15 percig intenzíven 

kevertettem. A kivált prolint szűrtem, 3x10 ml diklórmetánnal felkeverve leöblítettem, majd 

papíron szárítottam. Az egyesített szűrletből az oldószert vákuumban teljesen bepároltam. A 

hidrogénezés konverziójától függően olajos, viszkózus vagy szilárd maradékot kaptam. A 

teljes feldolgozás bepárlási vesztesége 10-15% volt. 

 

3.6 ANYAGMÉRLEG SZÁMÍTÁSA 

Izoforon (S)-prolin jelenlétében végrehajtott hidrogénezésének anyagmérlegét vizsgáltam.  

Abban a reakcióval foglalkozó minden publikáció [202, 206-212] megegyezik, hogy a reakció 

során a betáplált izoforonból képződhet trimetilciklohexanon. Emellett prolin jelenlétében 

képződhetnek Schiff-bázis adduktok, valamint hidrogénezéssel alkilezett prolinok. Izoforon 

hidrogénezésekor az adduktok és alkilezett termékek a folyamatosan képződő 

trimetilciklohexanonból is keletkeznek. Irodalmi adatok és saját tapasztalatok alapján 

feltételeztem továbbá, hogy a felsoroltakon kívül más anyag nem keletkezik a reakció során. 

A számítás során az alábbi összefüggéseket használtam fel. 

A betáplált mennyiségek megoszlása és kifejezése a reakció során: 

AATMCHIFIF NNNN +++=0  és AAPRPR NNN ++=0  , 

sztöchiometrikus bemérésnél: PRTMCHIF NNN =+  , 

ahol  

N0
IF  izoforon betáplált mennyisége, mol 

N0
PR  (S)-prolin betáplált mennyisége, mol 

NIF  izoforon pillanatnyi mennyisége a reakcióelegyben, mol 
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NTMCH  3,3,5-trimetilciklohexanon enantiomerjeinek együttes mennyisége pillanatnyilag a re-

akcióelegyben, mol 

NPR  (S)-prolin pillanatnyi mennyisége a reakcióelegyben, mol 

NA+A  prolinszármazékok pillanatnyi mennyisége a reakcióelegyben, mol 

/(S)-prolin adduktjai izoforonnal és 3,3,5-trimetilciklohexanonnal, valamint a telített 

N-(trimetilciklohexil)-prolinok/ 

 

A reakcióelegyből kivont mennyiségek: porm  a kiszűrt (S)-prolin mennyisége 

bepm  a feldolgozás végső bepárlási maradéka 

A reakcióban képződő prolinszármazékok a feldolgozás után a termékfázisban vannak, 

mennyiségük megegyezik az elreagált prolin mennyiségével, ezért: 

[ ] A
PR

por
PRbepTMCHIF M

M

m
Nmmm ⋅








−−=+ 0  , 

ahol  

MPR = 115.13 g/mol, (S)-prolin moláris tömege 

MA = 239.35 g/mol, N-(trimetilciklohexil)prolin moláris tömege 

 

A feldolgozás bepárlási vesztesége teljes egészében izoforon és trimetilciklohexanon kipre-

parálható tömegösszegét csökkenti. Mivel a két komponens illékonysága és forráspontja 

nagyon közel esik egymáshoz, ezt a veszteséget arányosnak tekintettem és korrigáltam. 

Ebből megoszlással számoltam izoforon és 3,3,5-trimetilciklohexanon mennyiségét a 

termékfázisban: 

[ ]
IF

TMCH

IF
TMCH

TMCHIF
TMCH

M
N
N

M

mm
N

+

+= ,  és [ ]
IF

TMCHTMCHTMCHIF
IF M

MNmm
N

⋅−+= , 

ahol 

MTMCH = 140.22 g/mol, 3,3,5-trimetilciklohexanon moláris tömege 

MIF = 138.21 g/mol, izoforon moláris tömege 

 

Izoforon és a 3,3,5-trimetilciklohexanon arányát GC kalibrációs adatok segítségével határoz-

tam meg. Lineáris koncentráció-jel összefüggést tapasztaltam: 
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IFIFIFIF BckA +⋅=  és TMCHTMCHTMCHTMCH BckA +⋅=   

ahol  

c  az injektált mennyiség, µmol/µl 

A  a válaszjel területe, uV*S 

k  a kalibrációval felvett érzékenység, uV*S*µl/µmol 

B  a kalibrációval felvett tengelymetszet, uV*S 

 

Azonos hígítást alkalmaztam, ezért a mintakoncentrációk aránya megegyezik a reakcióelegy-

ben lévő mólnyi mennyiségek arányával: 

TMCHTMCH

IFIF

IF

TMCH

TMCH

IF

BA

BA

k

k

N

N

−
−⋅=  
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4 KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

4.1 HIDROGÉNEZÉS [1,1’-BINAFTIL]-2,2’ VEGYÜLETEKKEL 

A tanszéki munkacsoport tevékenységének egyik meghatározó területe az aszimmetrikus 

hidrogénezésben alkalmazható új, hatékony királis módosítók felkutatása.  Olyan molekulákat 

kerestünk, melyek homogén környezetben már bizonyítottan hatásosak, illetve szerkezeti 

felépítésük lehetővé teszi alkalmazásukat heterogén közegben is. E megközelítés egyik 

irodalmi példája az (S)-α,α-difenil-2-pirrolidin-metanol, mely amellett, hogy homogén 

környezetben prokirális ketonok, úgymint acetofenon és pinakolon [187-189] katalitikus 

redukciójában hatékony, heterogén környezetben izoforon hidrogénezésében is eredményes 

(e.e. ~40% [190]). Ebben az esetben a potenciális módosító szerkezete megfelelt a 

kritériumrendszernek, és a szubsztrátummal való kölcsönhatást is igazolták. 

  

Az [1,1’-binaftil]-2,2' vegyületek ígéretes módosító jelöltek, a Noyori [66] által 

kifejlesztett BINAP vázával analógok. Ezek a molekulák C2-szimmetriával jellemezhetők, 

nincsen bennük hagyományos értelemben vett kiralitáscentrum, ugyanakkor a binaftil váz 

atropoizomériája miatt aszimmetrikusak. A homogén ligandumok és komplexeik esetén 

tapasztalt elválasztási és újrahasznosítási, költségbeli nehézségek miatt, bármennyire is 

hatékony a reakcióban, a BINAP ipari alkalmazása továbbra is ritkaságnak számít. A legtöbb 

kísérlet a heterogenizálását, polimer hordozóra [214] kötését célozza.  
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OH

OH

(S)-[1,1'-binaf til]-2,2'-diol

HO

HO

(R)-[1,1'-binaf til]-2,2'-diol

NH2

NH2

(S)-[1,1'-binaf til]-2,2'-diamin

H2N

H2N

(R)-[1,1'-binaf til]-2,2'-diamin  

27.  ábra [1,1’-binaftil]-2,2’-vegyületek 

Ezek a vegyületek (27. ábra) részben kielégítik a potenciális módosítókkal szemben 

támasztott tapasztalati elvárásokat. Axiálisan királisak, ugyanakkor kérdéses volt, hogy a 

naftilgyűrűk kitérő helyzete miképpen befolyásolja az adszorpciójukat. Etil-piruvát és 

izoforon hidrogénezésében vizsgáltam ezeket a tényezőket. 

Irodalmi adatok és korábbi tapasztalatok rámutattak, hogy bázikus nitrogén atom szükséges a 

királis módosító és a szubsztrátum közötti kölcsönhatás kialakulásához. Ezt méregelve 

vizsgáltam [1,1’-binaftil]-2,2'-diaminokat és a diolok prolinésztereit is.  

 

Sajnos az eredmények (3-4. táblázat) alapján ezek a potenciális módosító molekulák 

érdemben nem befolyásolták a hidrogénezést.  
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3. táblázat Binaftil vegyületek eredményei izoforon hidrogénezésében 

Módosító Konverzió [%] e.e. [%] 

(S)- [1,1’-binaftil]-2,2'-diol 99.3 2.0 (R) 

(R)- [1,1’-binaftil]-2,2'-diol 98.2 2.4 (R) 

(S)- [1,1’-binaftil]-2,2'-diamin 100 1.8 (R) 

(R)- [1,1’-binaftil]-2,2'-diamin 100 2.0 (R) 

Reakciókörülmények:  0.01 mol izoforon, 0.1 mmol módosító, 0.05 g katalizátor,  

10 mL oldószer, p=50 bar, T=25°C, 900/perc, reakcióidő 6 h 

 

4. táblázat Binaftil vegyületek eredményei etil-piruvát hidrogénezésében 

Módosító Konverzió [%] e.e. [%] 

(S)- [1,1’-binaftil]-2,2'-diamin 100 0.2 (R) 

(R)- [1,1’-binaftil]-2,2'-diamin 100 0.2 (R) 

Reakciókörülmények:  0.01 mol izoforon, 0.1 mmol módosító, 0.05 g katalizátor ,  

10 mL oldószer, p=50 bar, T=25°C, 900/perc, reakcióidő 6 h 

 
Ismert, hogy aszimmetrikus heterogén katalitikus hidrogénezésben az (S)-prolin bázisú királis 

módosítók jó királis forrásként alkalmazhatóak [158]. Ugyanilyen körülmények között az 

[1,1’-binaftil]-2,2'-diolok prolinészterei kimutatható, de alacsony enantiomerfelesleget 

eredményeztek (<2%). Elképzelhető, hogy a gyűrűk kitérő helyzete miatt a módoító 

katalizátor felületre történő adszorpciója gátolt, vagy épp csak nem szelektív hely közelében 

kedvezményezett. Másik lehetőség a szubsztrátummal való kölcsönhatás gyengesége. 

Mivel királis forrásként (S)-prolint a módosítóval ekvimolárisan adagolva sem változott a 

reakció kimenetele, ebben az irányban felhagytam a további kísérletekkel. 
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4.2 IZOFORON HIDROGÉNEZÉSE (S)-PROLIN JELENLÉTÉBEN           

– A REAKCIÓ ANYAGMÉRLEGE  

Az izoforon és a prolin elegyének hidrogénezése több mechanizmus szerinti párhuzamos 

reakciókat, bonyolult rendszert eredményez. Áttekintve a kapcsolódó irodalmat [202-208], a 

javasolt új modellek, illetve saját tapasztalataink egységes magyarázatához a reakció 

anyagmérlegének felállítását tűztem ki célul. Ezért részletesen vizsgáltam a folyamat során, 

különböző időpontokban, a reakcióelegyben lévő anyagok mennyiségét. A hidrogénezési 

kísérletekben, több időpontban vett minták eredményeit táblázatokba gyűjtöttem, illetve 

diagramokon ábrázoltam. Ezekben a kísérletekben a konverziót a mért hidrogénfogyásból 

számítottam ki. 

 

4.2.1 Alapkísérletek 

Az anyagmérleg meghatározása érdekében számos, az irodalomban vitatott, a reakcióval, 

vagy az anyagmérleg meghatározásával kapcsolatos alapjelenséget kellett (újfent) tisztázni, 

mint például, hogy mik az adduktképzés feltételei, általában véve milyen a lehetséges 

hidrogénezési folyamatok lefutása, sebességi viszonya, mikortól képződnek a végtermékek, 

milyen konverziótartományban beszélhetünk enantioszelektivitásról, stb.  

Az eredmények nagyban hozzájárultak például a preparatív módszer kialakításához és a 

későbbi kísérletek értékeléséhez. 

 

4.2.1.1 A feldolgozás módszere 

A reakcióelegy feldolgozásához alkalmazott módszer a tanszéken már korábbról 

rendelkezésre állt, azonban nem találtam az elválasztás jóságát minősítő eredményt. Ezért 

megvizsgáltam az N-alkil-prolin vegyületek oldékonyságát, illetve elválaszthatóságát az 

elreagálatlan prolintól az alkalmazott preparatív módszerben. Ehhez előállítottam az alkilezett 

termékek keverékét úgy, hogy teljes konverzió után dolgoztam fel a reakcióelegyet, melyben 

GC és GC-MS eredmények tanúsága szerint már sem izoforon, sem trimetilciklohexanon nem 

volt detektálható, csak N-alkilezett prolin izomerek.  
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Tapasztalatom szerint ezek diklórmetánban jól oldódtak, nyers prolinnal kevert elegyükből 

diklórmetán hozzáadása után a szűrletet alaposan mosva kvantitatívan nyertem vissza a 

beadagolt prolint. Az egyesített oldószerfázis bepárlásával teljesen visszanyertem a kiindulási 

anyagot is, melyet azután kis mennyiségű diklórmetán tökéletesen feloldott. Az elválasztás 

megfelelő volt, ugyanakkor a reakcióelegyben in situ képződő Schiff-bázisok oldékonyságát 

és stabilitását nem sikerült modellezni, ez egy másik vizsgálatot igényelt. 

 

4.2.1.2 Adduktképzés vizsgálata 

Próbakísérletben, katalizátor és hidrogén távollétében a kiindulási anyagok keverékéből 

mérhetően kevesebb prolint lehetett kiszűrni, mint amennyi a betáplált mennyiség volt (5. 

táblázat). Az elegyeket 10 perc kevertetés után dolgoztam fel, a szokásos eljárás szerint. A 

kapott eredmények alátámasztják, hogy a prolin egy része addukt formájában jelen van a 

feldolgozás szerinti termékelegyben.  
 

5. táblázat Adduktképzési próbakísérlet adatai 

Kiindulási anyagok Eredmények 

Izoforon TMCH 10 mmol * prolin Szűrt prolin Hiányzó prolin 

[mmol]* [g]** [mmol]* [g]** [g]** [g] [%] 

1 0.1372 - - 1.1513 1.144 0.6 

2 0.276 - - 1.1512 1.134 1.5 

5 0.6907 - - 1.1513 1.118 2.9 

10 1.3822 - - 1.1513 1.128 2.0 

9 1.2437 1 0.14 1.1515 1.099 4.6 

7 0.9682 3 0.4206 1.1513 1.106 3.9 

5 0.6907 5 0.7012 1.1514 1.105 4.1 

3 0.4146 7 0.9815 1.1513 1.104 4.1 

1 0.1375 9 1.2616 1.1513 1.062 7.8 

- - 10 1.4015 1.1514 1.077 6.5 

- - 10 1.4029 1.1513 1.118 2.9 

- - 5 0.7010 1.1516 1.122 2.6 

- - 2 0.28 1.1512 1.104 4.1 

- - 1 0.1404 1.1516 1.131 1.8 
(*) Névleges bemérés 
(**)  Ténylegesen bemért mennyiség 
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A csekély különbségek meghatározása csak úgy volt lehetséges, hogy a feldolgozandó 

elegyben minimalizáltam a metanolt a hosszan tartó bepárlással. Eszerint jártam el később az 

anyagmérleg kísérleteiben is, de emiatt általában véve 10% körüli volt a bepárlási veszteség.  

A kontroll kísérlet alapján a reakcióelegyek feldolgozásakor a kiszűrt prolin alapos mosásával 

igyekeztem biztosítani, hogy ezek a vegyületek is elhidrolizáljanak és maradéktalanul a 

termékfázisba kerüljenek. 

 

4.2.1.3 A hidrogénezési reakciók általános jellemzői 

Izoforon és prolin elegyének hidrogénezésében izoforon és a folyamatosan képződő 

trimetilciklohexanon reakciója, illetve utóbbi kinetikus rezolválása csak együttesen figyelhető 

meg. A részfolyamatok sebességi viszonyának értelmezéséhez különböző összetételű 

kiindulási elegyek hidrogénezését hajtottam végre (3. diagram). 
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3.  diagram Izoforon és trimetilciklohexanon hidrogénezése 1 

                                                 
1 Reakciókörülmények: 0.05 g Pd/C, 10 mL MeOH, 10 bar, 25°C, 900/perc 
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Izoforon hidrogénezése lényegesen gyorsabb volt önmagában, mint a többi reakció 

sebessége. A lassulást az (S)-prolin jelenléte okozza, amikor is a reakciósebesség nagyjából 

másfél ekvivalens hidrogén felvétele után jelentősen visszaesik, mert ekkor már 

túlnyomórészt reduktív alkilezés történik, nagyon kevés izoforon van már a reakcióelegyben. 

Fontos tény, hogy rögtön a reakció kezdetén számottevő enantioszelektivitás alakult ki, mely 

ezután közel lineárisan növekedett a reakció végéig (4. diagram). A diagramon a kerekítés 

során az első két oszlop sajnos felcserélődött, de így is látszik, hogy jelentős 

enantiomerfelesleg mérhető már a reakció gyors, kezdeti szakaszában. Trimetilciklohexanon 

és prolin elegyének hidrogénezésekor eleve kisebb a reakciósebesség (3. diagram), mert ekkor 

csak a kondenzált vegyület redukciója megy végbe. Ezek a megfigyelések arra utalnak, hogy 

prolin jelenlétében az izoforon hidrogénezésében nem racém trimetilciklohexanon keletkezett, 

és a továbbiakban részletesebb vizsgálatok alapjául szolgáltak. 
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4.  diagram Izoforon mennyisége és az enantioszelektivitás alakulása   

 ekvimoláris (S)-prolin jelenlétében – GC-adatok 2 

                                                 
2 Reakciókörülmények: 0.01 mol izoforon, 0.01 mol (S)-prolin, 0.05 g Pd/C, 10 mL MeOH,   
   10 bar, 25°C, 900/perc 
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4.2.1.4 3,3,5-trimetilciklohexanon hidrogénezése prolin jelenlétében 

A korábbi tanszéki kísérletekben már vizsgálták a trimetilciklohexanon hidrogénezését 

prolin jelenlétében, de akkoriban ezt atmoszférikus nyomáson, illetve előkevertetés nélkül 

tették, többek között emiatt nem tapasztalhattak mérhető konverziót. Lambert és 

munkatársainak publikációja [207] nyomán felfrissítettük e reakció vizsgálatát.  

Próbakísérletekben három oldószer: metanol, izopropanol és etil-acetát alkalmazását 

vizsgáltam. Utóbbiban rosszul oldódott a prolin, kevés metanol hozzáadásával megkezdődött 

a hidrogénfogyás. Izopropanolban nem volt oldhatósági probléma, de szintén lassú volt a 

reakció. Metanolban jól oldódott a prolin, emellett gyors lefutásúak voltak a reakciók, ezért a 

továbbiakban ezt az oldószert használtam. 

A reakcióelegyeket katalizátor és hidrogén távollétében 45 órán keresztül előkevertettem. A 

hidrogénezés jellemző görbéit az 5. diagram mutatja, később a GC adatokból kiszámítottam a 

diasztereomer termékek képződési sebességeit is (6. diagram).  
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5.  diagram 3,3,5-trimetilciklohexanon hidrogénezése (S)-prolin jelenlétében 3  

 

                                                 
3 Reakciókörülmények: 0.03 mol TMCH, 0.03 mol (S)-prolin, 0.1 g 10% Pd/C, 50 mL MeOH, 9 bar, 25°C 
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6.  diagram Az enantiomerek fogyási sebessége trimeticiklohexanon reakciójában 4 

Trimetilciklohexanon rezolválása prolinnal csak hidrogén és katalizátor jelenlétében 

lehetséges. Ezek nélkül a durván két napig előkevertetett elegyből csupán 5-7 % e.e mérhető, 

ami az egyensúlyi állapotnak felel meg. Hidrogén és katalizátor hozzáadásával megbomlik az 

egyensúly, kezdetben az R enantiomer reakciója a meghatározó. Török és munkatársai 

kimutatták [208], hogy az (S)-prolin mintegy négyszer gyorsabban reagál az (R)-

trimetilciklohexanonnal. Ugyanakkor a fenti kísérletből látható, hogy fél ekvivalens hidrogén 

felvétele után már az S enantiomer reakciója is jól mérhető, a bruttó reakciósebesség 

mérséklődött. A továbbiakban már jelentősen lecsökkent a szubsztrátum mennyisége, a 

reakció pedig nagyon lelassult 75%-os konverziónál. Még körülbelül 30% szubsztrátumot 

tartalmazott a reakcióelegy, amikor az e.e. >95% lett, de a néhány százaléknyi R enantiomer 

megmaradt a reakció végéig. Ebben az utolsó szakaszban a koncentráció viszonyok miatt már 

az S enantiomer reakciója volt mérvadó, az enantioszelektvitás csökkent. 

Az a további vizsgálatok tárgyát képezi, hogy a prolin differenciált reakciókészsége, 

avagy a katalizátor szerepe a döntő az enantiomerfelesleg kialakulásában.  

                                                 
4 Reakciókörülmények: 0.03 mol TMCH, 0.03 mol (S)-prolin, 0.1 g 10% Pd/C, 50 mL MeOH, 9 bar, 25°C 
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4.2.1.5 Izoforon és (S)-prolin reakciójának referencia tesztje 

Sűrű mintavétellel az e.e. és az izoforon/trimetilciklohexanon arány változását vizsgáltam 

szokásos reakciókörülmények között, nagy konverzióig végzett reakciókban. E „monitoring” 

teszt során a reakcióelegyből vett 0.5-1 ml mintákat a kis mintatérfogat miatt csak 

dekantáltam és metanolban a szokásos módon hígítottam a GC vizsgálathoz. A pontos 

meghatározás végett, valamint hogy később összevethetők legyenek a preparatív 

eredményekkel a GC-adatokból kalibráció segítségével határoztam meg a pillanatnyi 

anyagmennyiségeket a reakcióelegyben. 
 

6. táblázat Reakcióelegyek adatai nagy konverziónál 

 Paraméterek Eredmények   

 Reakcióidő, óra 28.3 18.3 20.8   

 H2 fogyás, mmol 16.8 14.4 19.8   

 Visszanyert (S)-prolin, g 0.00 0.00 0.00   

 Maradék elegy, g - - -   

 Konverzió, % 84 72 99   

 e.e. % 93 78 100   

Reakciókörülmények:  0.01 mol izoforon, 0.01 mol (S)-prolin, 0.05 g Pd/C, 900/perc  

   10 mL metanol, p=10 bar, T=25°C, előkezelés: N2 alatt kevertetés 

 

A 6. táblázatban láthatóak a reakciók alapadatai, az eredményeket a 7. - 8. diagramokba 

rendeztem. Ezeken nyomon követhető, hogy az izoforon mennyisége folyamatosan, kvázi 

lineárisan csökkent, az (S)-trimetilciklohexanon mennyiségének növekedése is szinte 

lineárisan zajlott. Fontos kiemelni, hogy ebben a részletesebb vizsgálatban is helytálló a 

korábban tett megállapítás, mely szerint már a reakció kezdetén mérhető az 

enantiomerfelesleg, ami csak izoforon hidrogénezéséből származhat, hiszen amíg jelentős 

mennyiségű trimetilciklohexanon nem keletkezik, addig érdemben kinetikus rezolválás sem 

történhet. A kezdeti enantiomerfelesleg jóval nagyobb mértékű, mint amit 

trimetilciklohexanon és prolin reakciója alapján várhatnánk.  

A későbbiekben az e.e. úgy növekedett, hogy az R enantiomer nagyjából állandó 

mennyiségben volt a reakcióelegyben, csak kb. 80% konverzió elérése után csökkent e 

koncentrációszint alá.  
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7.  diagram Izoforon hidrogénezése (S)-prolin jelenlétében: reprezentatív kísérlet 5  
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8.  diagram Izoforon hidrogénezése (S)-prolin jelenlétében:  

 három kísérlet összegzett eredményei 5 

                                                 
5 Reakciókörülmények: 0.01 mol izoforon, 0.01 mol (S)-prolin, 0.05 g Pd/C, 900/perc, 10 mL MeOH,  
   10 bar, 25°C, előkezelés: N2 alatt kevertetés 
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Ez a vizsgálat mutatja, hogy tisztán kalibrációval, kis mintatérfogatból, a bemérési hiba 

igencsak szórt eredményekre vezet (8. diagram). Három párhuzamos kísérletből a szórást 

számszerűen nem érdemes kifejezni, de az eredmények ábrázolása szemléletes. Több 

konkurrens közleményben mégis erre a módszerre támaszkodtak, ami oka lehet az 

ellentmondásos következtetéseknek. Ez esetben az eredmények megbízható értékeléséhez 

feltétlenül szükséges a preparatív anyagmérleg felállítása.  
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9.  diagram Prolinszármazékok kimutatása 6 

Izoforon redukciójából vett mintákat GC-MS módszerrel is vizsgáltam, ezzel 

kimutathatóak voltak az alkilezett származékok is, ellentétben a királis β-ciklodextrin 

megosztót tartalmazó oszloppal végzett vizsgálatokkal. A fő fragmentumok a 194, 122 és 70 

m/z törteknek feleltek meg. A 239 molekulaion nem volt detektálható, eszerint injektáláskor 

dekarboxileződés történt, a két másik intenzív csúcs az elektronbesugárzásra kettéhasadt 

molekula izoforon és pirrolidin részének feleltethető meg. Nagyobb konverziónál további 

fragmensek, úgymint 168, 136, 96, 55, 41 m/z törtek is megjelentek. Mindezek jól egyeznek a 

kondenzált termék lehetséges bomlástermékeivel. Korábbi tanszéki munkákból már kiderült, 

                                                 
6 Reakciókörülmények:  0.01 mol izoforon, 0.01 mol (S)-prolin, 0.05 g Pd/C, 900/perc, 10 mL MeOH, 
   10 bar, 25°C, előkezelés: N2 alatt kevertetés 
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hogy a négy lehetséges diasztereomer közül csak kétféle N-alkil prolin képződik. 

Vizsgálataim szerint már 10%-os hidrogénfogyásból számolt konverziónál kimutatható az 

egyik diasztereomer jelenléte, nagyjából 30%-nál pedig a másik is. Irodalomból ismert, hogy 

az (R)-3,3,5-trimetilciklohexanon gyorsabban reagál az (S)-prolinnal, vagy adduktja 

gyorsabban hidrogéneződik, de mellette kisebb mértékben az S enantiomer is fogy. Ezt a 

prolin reakciókészségén kívül az alkalmazott katalizátor is befolyásolhatja. Nagy 

konverziónál (>90%) nyomokban kimutatható a másik két lehetséges diasztereomer is. A 

diasztereomerek párban egymáshoz képest, illetve páronként vett aránya a végtermékben 1:1. 

Tehát az összes lehetséges hidrogénezési folyamat már a kezdeti szakaszban is megfigyelhető. 

 

4.2.2 Az anyagmérleg eredményei 

Abban a reakcióval foglalkozó kutatók álláspontja megegyezik, hogy a reakció során a 

betáplált izoforonból a trimetilciklohexanon mellett, prolin jelenlétében képződhetnek Schiff-

bázis adduktok, valamint hidrogénezéssel alkilezett prolinok. Feltételezésem szerint izoforon 

hidrogénezésekor az adduktok és alkilezett termékek a folyamatosan képződő 

trimetilciklohexanonból is keletkeznek. Irodalmi adatok alapján feltételeztem továbbá, hogy a 

felsoroltakon kívül más termék nem keletkezik a reakció során. 

 

Minden esetben meghatároztam a reakcióelegyből kipreparálható prolin mennyiségét. A 

kiindulási adatok és a kipreparálható mennyiségek ismeretében e kettő különbsége a 

származtatott prolinvegyületek összes mennyiségét kell kiadja, amibe beleértendők a Schiff-

bázisok és az N-alkil-prolin vegyületek. 

Ezen adatok, valamint az elreagált, vagyis a szűrt mennyiségből hiányzó prolin, továbbá a 

diklórmetános bepárlás maradékának ismeretében az izoforon és trimetilciklohexanon 

mennyiségét kétféleképpen is kiszámítottam, a hidrogénfogyásból és a kipreparált termékek 

mennyisége alapján. Mindkét megközelítés szükséges. Az alapkísérletek tapasztalatai azt 

mutatták, az alkalmazott vákuumban az elegyek feldolgozásakor nem lehet 

tömegállandóságig végezni a bepárlást, a metanol tartalom csökkentése közben izoforon és 

trimetilciklohexanon egy része is eltávozott. Mivel a két komponens illékonysága és 

forráspontja nagyon közel van egymáshoz, ezt a veszteséget arányosnak tekintettem. 
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A hidrogénezést 10.0 – 6.0 bar nyomástartományban végeztem, időről időre újratöltve a 

készüléket.  

 

4.2.2.1 A reakcióelegyek alapadatai 

A következő 7. - 11. táblázatok adatain nyomon követhető, hogy a hidrogénfelvétel 

növekedésével az (S)-prolin mennyisége csökkent, azaz reagált izoforonnal vagy 

trimetilciklohexanonnal. Eközben a kondenzált származékok mennyisége növekedett. 

Irodalmi és saját adatok is alátámasztják, hogy az (S)-prolin a trimetilciklohexanon R 

enantiomerjével gyorsabban, illetve kedvezményezetten reagál, szemben az S enantiomerrel. 

Ez utóbbi is megtörténik, elsősorban azután, hogy az R mennyisége már nagyon, vagy közel 

teljesen lecsökkent, és természetesen mindvégig az S enantiomer dúsult a reakcióelegyben. 

Megjegyzendő, hogy bármely előkezelés esetén izoforon-prolin addukt is képződhet, és 

valószínűleg önmagában stabilabb is, mint a trimetilciklohexanon-prolin addukt. 

 

Az izoforont és prolint 1:1 kiindulási mol arányban tartalmazó reakcióelegyekben a konverzió 

100%-án az izoforonra számított két ekvimoláris hidrogénfogyás értendő, ami az alábbi 

kísérletekben 20 mmol. 1.5:1 kiindulási izoforon-prolin mol aránynál csak 2/3-nyi kondenzált 

termék képződhet, tehát a teljes elméleti hidrogénfogyás izoforonra nézve 1+2/3, azaz 16.67 

mmol. 
 

7. táblázat Előkevertetett reakcióelegyek alapadatai, kiindulási mol arány 1:1  

Reakcióidő H2 fogyás Konverzió Szűrt (S)-prolin Maradék elegy 

[perc] [mmol] [%] [g] [mmol] [g] 

8 1.2 6 0.86 7.47 0.92 

16 2.4 12 1.10 9.12 1.28 

23 3.5 18 1.05 8.77 1.30 

34 4.7 24 0.98 8.51 1.36 

56 7.1 35 0.85 7.38 1.44 

Reakciókörülmények:  0.01 mol izoforon, 0.01 mol (S)-prolin, 0.05 g Pd/C, 900/perc,  

   10 mL metanol, p=10 bar, T=25°C, előkezelés: N2 alatt kevertetés 
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8. táblázat Előkevertetett reakcióelegyek alapadatai, kiindulási mol arány 1.5:1 
 

Reakcióidő H2 fogyás Konverzió Szűrt (S)-prolin Maradék elegy 

[perc] [mmol] [%] [g] [mmol] [g] 

7 0.8 5 0.70 6.08 1.25 

15 1.7 10 0.67 5.82 1.31 

Reakciókörülmények:  0.01 mol izoforon, 0.0066 mol (S)-prolin, 0.05 g Pd/C, 900/perc  

   10 mL metanol, p=10 bar, T=25°C, előkezelés: N2 alatt kevertetés 

 

9. táblázat Hőkezelt reakcióelegyek alapadatai, kiindulási mol arány 1:1 

Reakcióidő H2 
fogyás Konverzió 

Szűrt 
(S)-prolin 

Maradék 
elegy Előkezelés Elszíneződés* 

[perc] [mmol] [%] [g] [mmol] [g]   

16 2.4 12 1.07 9.29 1.24 Melegítés sárga 

14 2.4 12 1.06 9.21 1.13 
Forralás  

(10 perc)**  
rozsdavörös 

21 2.4 12 0.98 8.51 1.23 narancssárga 

46 4.7 24 0.89 7.73 1.72 vörösesbarna 

59 7.1 35 0.83 7.21 1.45 

Forralás  
(3 perc) 

rozsdavörös 

(*) Az előkezelés során elszíneződést tapasztaltam. 

(**)Az előkezelés során az oldószer teljesen elpárolgott, a reakció megkezdése előtt újabb 10 mL-rel pótoltam. 

Reakciókörülmények:  0.01 mol izoforon, 0.01 mol (S)-prolin, 0.05 g Pd/C, 900/perc  

   10 mL metanol, p=10 bar, T=25°C, előkezelés: hőkezelés 

 

A hőközléses előkezelések esetén a reakcióelegyek elszíneződését tapasztaltam, a korábbi 

tanszéki kísérletek alapján számítani is lehetett erre. Az izoforon, mint olefin, fényre, hőre 

igen érzékeny, könnyen polimerizációs folyamatokba lép, melyet a prolin is katalizálhat, így 

az elszíneződés a polimer átmeneti termékekhez köthető. A különféle hőkezelések az 

adduktképzés egyensúlyának beállását segítik az oldatfázisban, továbbá az is ismert, hogy a 

konzekvens előkezelés a reprodukálhatóság feltétele is egyben. Mint minden kísérletet, ezúttal 

is ±1 mg pontossággal végeztem a beméréseket, tehát az anyagmennyiségek nem 

befolyásolhatták az elszíneződést, ellenben a hőközlés mértékének, időtartamának ingadozása 

okozhatta az eltéré-seket. 
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4.2.2.2 Különböző kiindulási mol arányú elegyek eredményei 

A következő 10-11. táblázatok a konverzió függvényében mutatják az egyes kísérletekben 

a komponensek visszanyert, illetve számított mennyiségeit. A várakozással egyezően, a hidro-

génfelvétel növekedésével az izoforon mennyisége csökkent, trimetilciklohexanon és alkile-

zett prolin képződött belőle. Ezzel együtt az e.e. is nőtt.  
 

10. táblázat Előkevertetett reakcióelegyekből visszanyert és számított anyagmennyiségek a 
  konverzió függvényében, kiindulási mol arány 1:1 

Konverzió 
[%] 

(S)-prolin 
[mmol] 

Alkilezett 
prolinszármazékok 

[mmol] 

TMCH 
[mmol] 

Izoforon 
[mmol] 

e.e. 
[%] 

6 7.47 2.53 0.63 7.09 24.9 

12 9.12 0.88 1.31 7.88 26.9 

18 8.77 1.23 2.04 6.83 41.5 

24 8.51 1.49 2.59 6.04 48.3 

35 7.38 2.62 2.96 4.64 59.4 

 

11. táblázat Előkevertetett reakcióelegyekből visszanyert és számított anyagmennyiségek a 
  konverzió függvényében, kiindulási mol arány 1.5:1 

Konverzió 
[%] 

(S)-prolin 
[mmol] 

Alkilezett 
prolinszármazékok 

[mmol] 

TMCH 
[mmol] 

Izoforon 
[mmol] 

e.e. 
[%] 

5 6.08 0.49 1.62 7.91 21.9 

10 5.82 0.75 1.85 7.45 24.1 

 

A fenti adatok azt mutatják, hogy nincs jelentős különbség a kétféle kiindulási összetétel 

reakcióadataiban, legalábbis alacsony konverziónál. Az alapkísérletek eredményein (3. 

diagram) már látható volt, hogy a reakciók időbeli lefutása is nagyon hasonló: a reakciók 

sebessége kezdetben szinte megegyezett, majd 1:1 reakciókban kb. 1+1/2 ekvimoláris, 1.5:1 

reakciókban kb. 1+1/3 ekvimoláris hidrogénfelvétel után csökkent, ezek a kiindulási 

anyagmennyiségekre vonatkoztatott azonos aránynak feleltek meg.  

 

A 10.táblázatban a 6 % konverzióhoz tartozó eredmények szokatlanul alacsonyak. Sajnos ez 

esetben preparatív (szűrési) veszteség is történt, ezt mutatja a kapott e.e. is, hiszen ha a 
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hidrogénfogyás mérési hibája által egy nagyobb konverzióhoz tartozó adatsorról lenne szó, 

akkor lényegesen nagyobbnak kellene lennie az enantiomerfeleslegnek. 

 

Az adatok további értelmezéséhez a reakcióelegyben lévő komponensek, illetve hiányaik 

mennyiségét a konverzióhoz viszonyítva a 12. táblázat tartalmazza. 
 

12. táblázat 1:1 és 1.5:1 kiindulási mol arányú reakcióelegyek konverzióra vonatkoztatott 
  eredményei 

Kiindulási  
mol arány  

Izoforon: (S)-prolin 

Konverzió 
[%] 

 e.e.  
[%] 

Izoforon 
hiánya / 

konverzió 
[% / %] 

TMCH 
mennyisége / 

konverzió 
[mmol/%] 

(S)-prolin 
hiánya / 

konverzió  
[% / %] 

1 : 1 6 24.9 4.95 0.11 4.30 

1 : 1 12 26.9 1.80 0.11 0.75 

1 : 1 18 41.5 1.80 0.12 0.70 

1 : 1 24 48.3 1.68 0.11 0.63 

1 : 1 35 59.4 1.52 0.08 0.74 

1.5 : 1 5 21.9 4.15 0.32 1.49 

1.5 : 1 10 24.1 2.54 0.18 1.14 

 

Mindkét molarány alkalmazásakor a reakció elején gyorsan fogy az izoforon. A preparatív 

veszteség tényével együtt nézve is, az ekvimoláris reakcióelegyben trimetilciklohexanon és 

főként alkilezett prolin vegyületek képződtek. Nagyobb kiindulási izoforon aránynál a prolin 

kisebb mennyisége következtében a reduktív alkilezés is kisebb mértékű volt, fajlagosan 

sokkal több trimetilciklohexanon képződött, és mindezt csak mintegy 15%-kal kisebb 

enantioszelektivitás kísérte. Nyomon követhető, hogy a továbbiakban mindkét típusú reakció 

lassult, de a másfél ekvivalens izoforont tartalmazó elegyben fajlagosan még így is több 

trimetilciklohexanon képződött, miközben az e.e. különbsége lényegében változatlan maradt. 

Ez csak akkor magyarázható egyedül a kinetikus rezolválás mechanizmusával, ha a 2/3 

ekvivalens mennyiségű prolin ugyanazt a hatást ki tudja fejteni az oldatfázisban, mint 

ekvimoláris esetben teszi. Máskülönben az enantiomerfeleslegnek jobban kellett volna 

csökkennie.  

A folyamatban más tényezők is közrejátszhatnak, például a katalizátor és izoforon 

diasztereoszelektív hidrogénezése prolinnal. 
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4.2.2.3 Az előkezelés hatása az anyagmérlegre 

A hőkezelt reakcióelegyek eredményeiben (13. táblázat) ugyanaz a tendencia mutatkozik, 

mint az eddigiekben: a konverzió előrehaladásával monoton csökkenő az izoforon és a prolin 

mennyisége, az alkilezett származékok és a trimetilciklohexanon keletkezése során az e.e. is 

növekszik.  
 

13. táblázat Hőkezelt reakcióelegyekből visszanyert és számított anyagmennyiségek a  
  konverzió függvényében, kiindulási mol arány 1:1 

Konverzió 
[%] 

(S)-prolin 
[mmol] 

Alkilezett 
prolinszármazékok 

[mmol] 

TMCH 
[mmol] 

Izoforon 
[mmol] 

e.e. 
[%] 

Előkezelés 

12 9.29 0.71 1.60 7.74 21.8 Melegítés 

12 9.21 0.79 2.08 7.17 24.1 
Forralás 

(10 perc) 

12 8.51 1.49 1.37 7.27 24.7 

24 7.73 2.27 2.85 5.07 50.7 

35 7.21 2.79 4.37 3.06 55.5 

Forralás 

(3 perc) 

 

A következő 10. és 11. diagramokon rendre a 10. és 13. táblázatok adatait ábrázoltam. A 

különbségvonalak a bepárlási veszteséget jelzik. Az enantiomerfelesleg minden esetben 

ugyanazt a tendenciát követi: növekszik a reakció előrehaladásával.  
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10.  diagram Előkevertetett reakcióelegyek eredményei, kiindulási mol arány 1:1 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

0 10 20 30 40

Konverzió [%]

A
ny

ag
m

en
ny

is
ég

 [m
m

ol
]

…
…

…
..

.

0

20

40

60

80

100

e.e. [%
]

(S)-prolin

Izoforon

TMCH

Prolin
származékai
e.e.

 

11.  diagram 3 percig előforralt reakcióelegyek eredményei, kiindulási mol arány 1:1 

A reakciók időbeli lefutása hasonló, és a változások is hasonlóan zajlottak az előkezelések 

függvényében, de a változások mértéke eltért. Ennek bemutatására a 14. táblázatban az 

előkevertetett és a 3 percig előforralt elegyek eredményeinek (10. és 13. táblázat) különbségét 
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képeztem és a 12. diagramon ábrázoltam. Megállapítható, hogy a vizsgált konverzió 

intervallumban az előforralás miatt lényegesen több trimetilciklohexanont és kevesebb 

szűrhető prolint tartalmaztak a reakcióelegyek.   
 

14. táblázat Az előkevert és a 3 percig előforralt reakcióelegyek anyagmennyiségeinek  
  különbségadatai 

Konverzió 
[%] 

∆ Izoforon 
[mmol] 

∆ TMCH 
[mmol] 

∆ e.e. 
[%] 

Prolinaddukt feleslege 
az előforralt elegyben 

[mmol] 

∆ (S)-prolin 
[mmol] 

12 0.61 - 0.06   2.2 0.55 0.61 

24 0.98 - 0.26 - 2.3 0.71 0.78 

35 1.58 - 1.42   3.9 0.18 0.17 
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12.  diagram Az előkevert, illetve a 3 percig előforralt reakcióelegyek   

 anyagmennyiségeinek különbsége a konverzió függvényében  

Az izoforon fogyása nagyobb az előforralt elegyekben, mint amennyi trimetilciklohexanon 

volt reakcióelegyben. E kettő eredője egybevág az előforralt elegyekből hiányzó prolin 

mennyiségével, és a reakció előrehaladásával lecsengő tendenciát mutat. Ennek kézenfekvő 

oka az lehet, hogy az előkezelésnek köszönhetően több izoforon-prolin addukt volt a 
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reakcióelegyekben a katalizátor és a hidrogén hozzáadásakor, illetve ezzel együtt a 

diasztereoszelektív hidrogénezés is intenzívebb volt. A hidrogénezés idővel felemészti az 

addukt kezdeti feleslegét, kondenzált termék képződik belőle, illetve a folyamatosan képződő 

trimetilciklohexanon is reakcióba lép a prolinnal és szintén hidrogéneződik, tehát 

végeredményben az előkezelés hatása kiegyenlítődik.  

 

A reakciók során összemérhető mértékben keletkezett enantiomerfelesleg. Az e.e.-k 

különbséggörbéje jellegében a prolin tartalom különbségével fordítottan alakult, de az eltérés 

nem jelentős (lásd még a 13. diagramon is). Az eddigi ismeretek szerint a prolinnak 

mindenképpen szerepe van az enantiodifferenciálódás folyamatában. Ugyanakkor az 

előkevert és előforralt reakcióelegyekben a hidrogénezés mechanizmus szerinti megoszlása 

bizonyosan eltért, de nagyjából azonos e.e.-t eredményezett. Tehát a reakciók kimenetelét 

minden esetben a kinetikus rezolválás és a diasztereoszelektív hidrogénezés hatásai 

együttesen határozták meg.  
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13.  diagram Az enantioszelektivitás kismértékű változása az előkezeléssel 

Az előkevertetés és a 3 perces előforralás hatásainak összevetése után a következőkben az 

összes hőközléses előkezelést (13. táblázat) viszonyítom az előkevertetéshez (10. táblázat). 

Az eredményeket a 15. táblázatban és a 14. diagramon foglaltam össze. Mivel az előkezelés 
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hatása a reakció kezdeti fázisában hangsúlyos, ezeket a reakciókat egységesen körülbelül 

12%-os konverzióig végeztem.  
 

15. táblázat A különböző előkezelések hatása az előkevert reakcióelegyhez képest 

Előkezelés Konverzió 
[%] 

∆ Izoforon 
[mmol] 

∆ TMCH 
[mmol] 

∆ e.e. 
[%] 

Prolinaddukt 
feleslege az 

előforralt elegyben 
[mmol] 

∆ (S)-
prolin 
[mmol] 

Melegítés 12 0.14 - 0.28 5.1 - 0.14 - 0.17 

Forralás 
(3 perc) 

12 0.61 - 0.06 2.2   0.55   0.61 

Forralás 
(10 perc) 

12 0.71 - 0.77 2.8 - 0.06 - 0.09 
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14.  diagram Az előkezelés hatása 12%-os konverziónál 

Alacsony konverziónál minden esetben gyorsabb volt az izoforon reakciója, ám ez ekkor 

kicsit alacsonyabb enantiomerfelesleget eredményezett. Az e.e. határozottan csökkent 

melegítés esetén, a többi reakcióban a különbsége nem jelentős. Egyedül a 3 perces 

forralásnál tapasztalható markáns különbség a prolin mennyiségeiben. A másik két esetben 
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ezek érdekes módon negatívak, mindazonáltal mennyiségük pedig túl kicsi ahhoz, hogy ezek 

alapján lényegi következtetéshez lehessen jutni. A tanszéki tapasztalatok szerint a kismértékű 

(>5 perc) forralás kedvező a reprodukálhatóságra nézve, miközben hosszabb melegítéskor, 

illetve forraláskor izoforon polimerizációja előtérbe kerül és a hőközlés hatása 

bizonytalanabbá válik. Annyi bizonyos, hogy az előkezelés befolyásolja a reakcióelegy 

kiindulási összetételét, ezáltal kis mértékben a kezdeti eredményeket, de az erélyesség adott 

keretein belül a reakció végeredményére nincs jelentős hatással.  

 

4.2.2.4 Az enantiomerek képződésének vizsgálata 

A következő 16-18. táblázatokban az (R)- és (S)-trimetilciklohexanonnak a kipreparált 

maradékfázis és a GC vizsgálatokból nyert e.e. felhasználásával számított mennyiségei 

láthatóak. Ezek rendre a 10., 11. és 13. táblázatok adataival együtt értendők. A kapott értékek 

azt mutatják, hogy a reakció során mindkét enantiomer egyaránt keletkezik, ezen belül az (S)-

trimetilcikohexanon mennyisége egyre jobban dominál, ez megfelel a várakozásoknak.  

 

16.  táblázat Előkevertetett reakcióelegyekből visszanyert és számított    
  anyagmennyiségek a konverzió függvényében, kiindulási mol arány 1:1 

Konverzió 
[%] 

(S)-prolin 
[mmol] 

Izoforon 
[mmol] 

TMCH 
[mmol] 

e.e. 
[%] 

(S)-TMCH 
[mmol] 

(R)-TMCH 
[mmol] 

6 7.47 7.09 0.63 24.9 0.39 0.24 

12 9.12 7.88 1.31 26.9 0.83 0.48 

18 8.77 6.83 2.04 41.5 1.44 0.60 

24 8.51 6.04 2.59 48.3 1.92 0.67 

35 7.38 4.64 2.96 59.4 2.35 0.60 

 

17.  táblázat Előkevertetett reakcióelegyekből visszanyert és számított    
  anyagmennyiségek a konverzió függvényében, kiindulási mol arány 1.5:1 

Konverzió 
[%] 

(S)-prolin 
[mmol] 

Izoforon 
[mmol] 

TMCH 
[mmol] 

e.e. 
[%] 

(S)-TMCH 
[mmol] 

(R)-TMCH 
[mmol] 

5 6.08 7.91 1.62 21.9 0.99 0.63 

10 5.82 7.45 1.85 24.1 1.15 0.70 
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18.  táblázat Hőkezelt reakcióelegyekből visszanyert és számított     
  anyagmennyiségek a konverzió függvényében, kiindulási mol arány 1:1 

Előkezelés Konverzió 
[%] 

(S)-prolin 
[mmol] 

Izoforon 
[mmol] 

TMCH 
[mmol] 

e.e. 
[%] 

(S)-
TMCH 
[mmol] 

(R)-
TMCH 
[mmol] 

Melegítés 12 9.29 7.74 1.60 21.8 0.91 0.58 

Forralás 

(10 perc) 
12 9.21 7.17 2.08 24.1 1.18 0.72 

12 8.51 7.27 1.37 24.7 0.75 0.45 

24 7.73 5.07 2.85 50.7 2.64 0.87 
Forralás 

(3 perc) 

35 7.21 3.06 4.37 55.5 3.32 0.95 

 

Izoforon és prolin hidrogénezési reakciójában több mechanizmus szerinti, párhuzamos 

reakció megy végbe. Az ezekben a kísérletekben alkalmazott Pd/C katalizátor esetén a reakció 

végterméke két, egymással diasztereomer viszonyban álló N-alkil-prolin, de addig a 

különböző folyamatok eredőjeként optikailag aktív 3,3,5-trimetilciklohexanon is izolálható a 

rendszerből. Ez utóbbinak egyik forrása a trimetilciklohexanon és prolin adduktképzésén 

alapuló kinetikus rezolválás. A másik lehetséges forrása az izoforon-prolin addukt 

kemoszelektív és diasztereoszelektív hidrogénezése.  

Az a kérdés, hogy e két folyamat egymáshoz képest milyen arányban mehet végbe, illetve, 

hogy a kinetikus rezolválás ebben a komplex és változó rendszerben egyáltalán mekkora 

mértékű a racém trimetilciklohexanon reduktív alkilezési reakciójához képest. A kinetikus 

rezolválás lehetősége a prolin jelenlétéből adott. Az pedig már GC adatokból és a preparatív 

eredményeken alapuló fenti táblázatokból pedig egyértelműen látszik, hogy izoforon és prolin 

reakciója is biztosan lezajlik, illetve már a reakciók kezdeti szakaszában is jelentős 

enantiomerfelesleg képződik. 

 

A korábbi kísérletekből kiderült, hogy trimetilciklohexanon és prolin reakciójában 50% 

konverzióig csak kis mennyiségű S enantiomer reagált a prolinnal és képzett alkilezett 

főterméket (69. oldal / 6. diagram). Emellett izoforon reakciójának GC-MS vizsgálatával 

kimutattam mindkét diasztereomer vegyületet, az R,S vegyület már 10% konverziónál 
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detektálható volt, és 30% konverzió után az S,S vegyület is megjelent a reakcióelegyben (72. 

oldal / 9. diagram).  

Azt kell tisztázni, hogy 30% konverzióig az izoforon redukciója racém 

trimetilciklohexanonná milyen mértékű, illetve hogyan módosítja egyáltalán a kinetikus 

rezolválás útján is képződő enantiomerfelesleget. Különben ebben az intervallumban csak 

optikailag tiszta trimetilciklohexanon és végtermék képződhetne.  

 

Mivel izoforonból is képződik kondenzált termék, ezért a problémának csak a szélsőértéke 

jelent biztos információforrást. Azaz, ha az izoforon hidrogénezésében racém 

trimetilciklohexanon képződik, akkor az (S)-trimetilciklohexanon mennyiségének a 

konverzióegységre vonatkoztatott változása nem lehet nagyobb a kondenzált termékek 

ugyanígy számítható képződési sebességénél. Ezeket a számításokat a 19. és a 20. táblázatban 

mutatom be. 

Sajnos az első mérési pont hibája miatt a 19. táblázatban az első két pont értékelhetetlen 

ebben a számításban. A prolinszármazékok trimetilciklohexanonból és izoforonból egyaránt 

képződhetnek, tehát azt várhatjuk, hogy a kondenzátumok mennyisége mindig több legyen. 

Mégis, a reakcióban az (S)-trimetilciklohexanon feleslege több esetben is nagyobb, mint 

ahogyan a kondenzált vegyületek összessége gyarapodott (19. és 20. táblázatokban kiemelve). 

Ez csak úgy lehetséges, hogy izoforon hidrogénezésében nem racém trimetilciklohexanon 

képződött.  

 

19.  táblázat Előkevertetett reakcióelegyekben az (S)-trimetilciklohexanon feleslegének és a 
  prolinszármazékok mennyiségének a konverzióra vonatkoztatott változása  

Kiindulási 
mol arány 
Izoforon: 
(S)-prolin 

Konverzió 
[%] 

(S-R) 
[mmol] 

d(S-R) 
/d(konverzió) 

[mmol / 
%*10 -2] 

d(prolinszármazékok) 
/d(konverzió) 

[mmol / %*10 -2] 

Prolin 
származékai 

[mmol] 
e.e.  
[%] 

1 : 1 6 0.16 2.68  42.98 2.53 24.9 

1 : 1 12 0.35 3.32 - 27.99 0.88 26.9 

1 : 1 18 0.85 8.37    5.89 1.23 41.5 

1 : 1 24 1.25 6.88    4.43 1.49 48.3 

1 : 1 35 1.75 4.29    9.58 2.62 59.4 

1.5 : 1 5 0.36 4.62    7.02 0.49 21.9 

1.5 : 1 10 0.45 4.43    7.47 0.75 24.1 
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20. táblázat Hőkezelt reakcióelegyekben az (S)-trimetilciklohexanon feleslegének és a  
  prolinszármazékok mennyiségének a konverzióra vonatkoztatott változása, 
  kiindulási mol arány 1:1 

Előkezelés 
Konverzió 

[%] 
(S-R) 

[mmol] 

d(S-R) 
/d(konverzió) 

[mmol / 
%*10 -2] 

d(prolinszármazékok) 
/d(konverzió) 

[mmol / %*10 -2] 

Prolin 
származékai 

[mmol] 

e.e. 
[%] 

Melegítés 12 0.35 2.95 5.99 0.71 21.8 

Forralás 

(10 perc) 
12 0.50 4.27 6.74 0.79 24.1 

12 0.34 2.88 12.65 1.49 24.7 

24 1.44 9.38 6.64 2.27 50.7 
Forralás 

(3 perc) 

35 2.43 8.36 4.44 2.79 55.5 

 

4.2.2.5 Koherenciavizsgálat 

Az anyagmérleg meghatározásához számos kísérletet hajtottam végre. Ezekben a 

szabványos körülmények között végzett reakciókat adott mérési pontokon megszakítottam: 

leállítottam a keverést, lefúvattam a hidrogént, majd eltávolítottam a katalizátort és 

feldolgoztam az elegyet.  

A feldolgozás lehetséges hibaforrásait a kísérletek bevezetésében már említettem.  

Egy másik technikai hibaforrás a konverzió meghatározása a hidrogénfogyás alapján, melyet 

a finoman skálázott manométeren követtem. Bár az elvégzett kísérletek reakciókörülményei 

azonosak voltak, a reakciók időbeni természete, azaz a reakciósebesség minden esetben 

nagyon hasonló volt, a követésre a konverzió jobb összehasonlítást enged. Az értékelésben 

viszont nincs rá adat, hogy a hidrogénfogyás leolvasását követően még történhet kismértékű 

előrehaladás a reakcióban a készülék újratöltésekor, illetve a nitrogénes öblítésig. 

Ezen kívül a beméréseknek, a mintavételnek, minta előkészítésnek és magának a GC 

meghatározásnak is van hibája.  

A lehetséges hibák eredője megjelenik az anyagmérlegben, ezért a számítás önellenőrzését 

végeztem el. Ennek lényege, hogy a kísérletekben potenciálisan előforduló hibák torzítják az 

eredményeket, azaz az anyagmérleg adatait nem lehetséges úgy rendezni, hogy tökéletesen 

kioltsák egymást.  
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A koherenciavizsgálathoz olyan összefüggést használtam fel, melyet az anyagmérleg 

felállításakor, valamint az értékelések során még nem alkalmaztam, és a benne szereplő 

adatok a lehetséges hibaforrásokat lefedi, kivéve a prolin szűrési veszteségét.  

Izoforon mindenkori mennyiségét a reakcióelegyekben az határozza meg, hogy mennyi volt a 

kiindulási érték, mennyi alakult belőle redukcióval trimetilciklohexanonná, illetve mennyi 

kondenzált vegyület képződött belőle. A trimetilciklohexanon pillanatnyi koncentrációja attól 

függ, hogy addig összesen mennyi képződött belőle, és mennyi fogyott a prolinnal való 

reakciója során. Így izoforonnak az adott konverzió eléréséig tekintett megváltozásának 

egyeznie kell a trimetilciklohexanon és a prolinszármazékok pillanatnyi mennyiségeinek 

összegével. 

∑ ∑−−−=
w w

ATMAIFTMCHIFIF NNwNNwN
0 0

0 )()(  

Figyelembe véve, hogy  

∑ ∑−−=
w w

ATMAIFPRPR NNNwN
0 0

0)( , 

rendezéssel adódik, hogy  

)()()( wNwNwN PRTMCHIF ∆+=∆ , 

ahol 

IF, TMCH, PR rendre izoforon, 3,3,5-trimetilciklohexanon, (S)-prolin jelölése 

AIF, ATM rendre izoforon, illetve trimetilciklohexanon reakciójából származó alkilezett 

prolin jele 

Ni  az i komponens mennyisége a reakcióelegyben 

Ni(w)  az i komponens mennyisége a reakcióelegyben w konverziónál 

∆Ni(w)  az i komponens mennyiségének változása 0 időponttól w konverzióig 

 

A számítások eredményeit a 21. és 22. táblázatokban mutatom be.  

 

 

 

 

 

 



 88 

21.  táblázat Előkevertetett reakcióelegyek anyagmérlegének ellenőrzése 

Kiindulási 
mol arány 
Izoforon: 
(S)-prolin 

Konverzió 
[%] 

∆Izoforon 
[mmol] 

TMCH 
[mmol] 

∆(S)-
prolin 
[mmol] 

Különbség 
hibája 
[mmol] 

(Különbség hibája) 
/(különbségtagok 

összege) 
[%] 

1 : 1 6 2.91 0.63 2.53 - 0.25 - 4.07 

1 : 1 12 2.12 1.31 0.88 - 0.07 - 1.63 

1 : 1 18 3.17 2.04 1.23 - 0.09 - 1.47 

1 : 1 24 3.96 2.59 1.49 - 0.11 - 1.41 

1 : 1 35 5.35 2.96 2.62 - 0.22 - 2.03 

1.5 : 1 5 2.09 1.62 0.49 - 0.03 - 0.62 

1.5 : 1 10 2.55 1.85 0.75 - 0.05 - 0.96 

 
 
22.  táblázat Hőkezelt reakcióelegyek anyagmérlegének ellenőrzése, kiindulási mol arány 1:1 

Előkezelés Konverzió 
[%] 

∆Izoforon 
[mmol] 

TMCH 
[mmol] 

∆(S)-
prolin 
[mmol] 

Különbség 
hibája 
[mmol] 

(Különbség hibája) 
/(különbségtagok 

összege) 
[%] 

Melegítés 12 2.25 1.60 0.71 - 0.05 - 1.06 

Forralás 

(10 perc) 
12 2.83 2.08 0.79 - 0.05 - 0.88 

12 2.73 1.37 1.49 - 0.13 - 2.34 

24 4.93 2.85 2.27 - 0.19 - 1.88 
Forralás 

(3 perc) 

35 6.95 4.37 2.79 - 0.22 - 1.55 

 

A fenti adatok alapján belátható, hogy az anyagmérleg eredményei megbízhatóak, a hiba 

mértéke a változásokra vetítve sem érte el az 5%-ot. Az eredményeket az alapkísérletekben 

felállított referens reakciógörbékhez viszonyítva is jó egyezést kapunk (15. diagram), ez is 

alátámasztja az eredmények helyességét. 
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15.  diagram Előkevertetett reakcióelegyek eredményeinek ellenőrzése  

 (referens értékek szaggatott vonallal) 

Összességében nézve az anyagmérleg meghatározásából kiderült, hogy a reakcióban 

izoforonból közvetlenül is képződik optikailag aktív trimetilciklohexanon. Kézenfekvő, hogy 

a jelenség visszavezethető legyen a katalizátorra. A következő fejezetben a különböző 

hordozós katalizátorok tulajdonságainak vizsgálatától ennek és a kinetikus rezolválásnak a 

reakció lefutásában betöltött szerepének további tisztázását vártuk.  
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4.3 IZOFORON HIDROGÉNEZÉSE (S)-PROLIN JELENLÉTÉBEN           

– A KATALIZÁTOR HORDOZÓJÁNAK SZEREPE 

Vizsgáltam a katalizátor felületének az enantiodifferenciálódás folyamatában betöltött 

szerepét. Végrehajtottam izoforon, illetve 3,3,5-trimetilciklohexanon hidrogénezését, 

sztöchiometrikus mennyiségű prolin jelenlétében, különböző hordozós Pd katalizátorokkal. 

Az alkalmazott katalizátorok aktív felületének kemiszorpciós mérésekkel meghatározott 

eredményei a 23. táblázatban láthatók. 
 

23.  táblázat Katalizátorok kemiszorpciós eredményei 

Katalizátor Pd/C Selcat Pd/Al2O3 Pd/TiO2 Pd korom Pd/BaCO3 Pd/MgO 

Névleges Pd tartalom 

[m/m%] 
10 5 5 100 5 5 

H2 adszorpció 

[mol/g] 
57 98 89 760 39 66 

O2 adszorpció 

[mol/g] 
23 26 36 350 13 26 

Aktív felület 

[m2/g katalizátor] 
      

Hidrogén  1.8 3.1 2.8 23.9 1.2 2.1 

Oxigén  1.4 1.6 2.3 22.0 0.8 1.6 

Aktív felület 

[m2/g Pd] 
      

Hidrogén  18 62 56 23.9 24 42 

Oxigén  14 32 46 22.0 16 32 

 

A hordozós katalizátorok hasonló aktív felülettel rendelkeznek. A szénhordozós Pd 

viszonylag kisebb eredményei annak tulajdoníthatók, hogy erre a katalizátorra kevésbé 

jellemző a β-hidrid képződése. A Pd korom azért került a vizsgálatba, mert korábban ezzel 

érték el a legjobb enantioszelektivitást izoforon hidrogénezésében dihidroapovinkaminsav 

[183] valamint (S)-α,α-difenil-2-pirrolidin-metanol [190, 191, 197, 198, 215], benzilidén-

benzoszuberon hidrogénezésében pedig cinkonidin [196] királis módosító jelenlétében. 

A következő kísérletekben hígabb reakcióelegyekkel dolgoztam, ezért a hidrogénezés profilja 

kis mértékben eltér a korábbiaktól, de a tendenciák megegyeznek. 
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4.3.1 3,3,5-trimetilciklohexanon hidrogénezése  

A 24. és 25. táblázatban összefoglaltam a különböző katalizátorokkal végzett reakciók 

eredményeit.  

Az eredmények azt mutatják, hogy a prolin reduktív alkilezését illetően, nevezetesen a racém 

trimetilciklohexanon kinetikus rezolválásában a reakció sebessége és a sztereoszelektivitás 

változott az alkalmazott katalizátortól, a katalizátor/szubsztrátum aránytól és természetesen a 

hidrogénnyomástól függően. A konverziót a szubsztrátum kiindulási mennyiségére és a 

mintára kapott GC jelek belső standardra (n-hexanol) vonatkoztatott arányából számítottam 

ki. 

A reakciósebesség szempontjából a vizsgált hidrogénezési reakciók mindegyike két, jól 

elkülöníthető szakaszra bontható. Körülbelül 40%-os konverzióig az adott katalizátorhoz 

mérten gyors előrehaladás, majd ezt követően egy lassabb tartomány figyelhető meg. A 

táblázatokban feltüntettem a fajlagos aktivitást, melyet a reakciók első, gyors fázisában 

határoztam meg, tehát ez a kiindulási sebességet tükrözi.  
 

24. táblázat 3,3,5-trimetilciklohexanon hidrogénezésének kísérleti adatai 

Katalizátor Pd/C Selcat Pd/Al2O3 Pd/TiO2 

Katalizátor mennyisége [mg] 5 10 20 10 20 10 40 

p(H2) [bar] 10 10 10 10 10 10 10 

Reakcióidő [h]  15 10 3.7 116 20 30 7.5 

Konverzió [%]  61 62 79 63 53 40 73 

e.e. [%] 100 100 100 92 100 44 100 

Reagált S izomer [%]  24 23 54 31 7 15 57 

Reakciósebesség [%/h]        

1. szakasz 10 14 44 5.4 6 2 17 

2. szakasz 4.1 6.2 21 0.48 2.5 1.3 10 

Aktivitás az 1.szakaszban        

Katalizátor aktivitása [%/h*g]  2 1.4 2.2 0.54 0.3 0.2 0.4 

Pd fajlagos aktivitása [%/h*g] 20 14 22 10.8 6 4 8 

Reakciókörülmények:  5 mmol (700 mg) TMCH, 5 mmol (575 mg) (S)-prolin,  

20 mL metanol (3.5 tf% n-hexanol), 25˚C, 700/perc 
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25. táblázat 3,3,5-trimetilciklohexanon és prolin elegyének hidrogénezési kísérleti adatai 

Katalizátor Pd korom Pd/BaCO3 Pd/MgO 

Katalizátor mennyisége [mg] 5 5 10 10 40 10 40 

p(H2) [bar] 60 10 10 10 60 10 60 

Reakcióidő [h]  24 140 80 3 26 47 19 

Konverzió [%]  60 47 51 3 33 58 74 

e.e. [%] 89 68 60 3 43 95 92 

Reagált S izomer [%]  21 12 20 0 8 19 51 

Reakciósebesség [%/h]        

1. szakasz 5 0.6 6 0 0.8 4 11 

2. szakasz 2.5 0.34 0.4 0 0.79 1.0 0.3 

Aktivitás az 1.szakaszban        

Katalizátor aktivitása [%/h*g]  1 0.12 0.6 0 0.2 0.4 0.28 

Pd fajlagos aktivitása [%/h*g] 1 0.12 0.6 0 4 8 5.6 

Reakciókörülmények:  5 mmol (700 mg) TMCH, 5 mmol (575 mg) (S)-prolin,  

20 ml metanol (3.5 tf% n-hexanol), 25˚C, 700/perc 

 

BaCO3 hordozós Pd katalizátorral csak 60 bar nyomáson lehetett végrehajtani a reakciót, 10 

bar nyomáson gyakorlatilag nem mutatott semmilyen aktivitást. A katalizátorok aktivitása a 

Pd/C kivételével az adott hordozó fajlagos felülete (90. oldal/ 23. táblázat) szerint változott, 

sorrendjük a következő: 

Pd/C > Pd/Al2O3 ≈ Pd/TiO2 ≈ Pd/MgO > Pd/BaCO3 ≈ Pd korom 

 

A sztereoszelektivitást illetően az enantioszelektivitás és az enantiomerhozam egyaránt fontos 

tényezők. Az optimális hozamot a legnagyobb e.e. és legkisebb (S)-hiány jellemzi. Ennek 

figyelembevételével a katalizátorok szelektivitási sorrendje a következő: 

Pd/Al2O3 > Pd/C > Pd/MgO > Pd korom > Pd/BaCO3 > Pd/TiO2 

 

A legjobb eredményt az alumíniumoxid hordozós Pd adta, 53% konverziónál az e.e. már 

elérte a 100%-t úgy, hogy mindössze 7% (S)-trimetilciklohexanon fogyott a reakcióelegyből. 

Pd/C katalizátor esetében 62%-os konverziónál 23% hiányzott az S enantiomerből, szintén 

100% e.e. mellett, így ez is a legjobb eredmények közé tartozik. Ugyanakkor még ezekben a 

reakciókban is megfigyelhető volt az R enantiomer jelenléte mellett az S fogyása is. 
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Általában véve a különféle katalizátorok és reakcióparaméterek (katalizátor mennyisége, 

nyomás) alkalmazása változatos eredményeket hozott. Mivel feltételezhető, hogy a prolin 

eltérő arányban ugyan, de végtére is egyensúlyi adduktokat képez a trimetilciklohexanon 

enantiomerjeivel, ezért a redukált diasztereoizomerek eltérő képződési eredményei arra 

utalnak, hogy a sztereoizoméria és a katalizátor függvényében eltérő sebességgel 

hidrogéneződnek az adduktok: „a katalizátor is válogat”. 

 

A következőkben a vizsgált reakciók eredményeit reprezentatív diagramokon mutatom be. 

 

4.3.1.1 TMCH hidrogénezése Pd/C katalizátorral 

A kísérletekben a Pd/C mutatta a legnagyobb aktivitást, és mellé az egyik legjobb 

szelektivitást. Az alapreakcióban 5 mg katalizátort használtam, ennek eredményei láthatók a 

16.  és 17. diagramokon. 
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16.  diagram TMCH hidrogénezése 5 mg Pd/C katalizátorral (p=10 bar):   

 e.e. és konverzió a reakcióidő függvényében 
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17.  diagram TMCH hidrogénezése 5 mg Pd/C katalizátorral (p=10 bar):   

  enantiomerek mennyisége a reakcióidő függvényében 
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18.  diagram TMCH hidrogénezése Pd/C katalizátorral (p=10 bar): az enantiomerek 

   mennyisége az alkalmazott katalizátor és a reakcióidő függvényében 

A Pd/C mennyiségét 5 mg-ról 10 mg-ra növelve a szelektivitás nem változott, de a reakció 

gyorsabb lett. További katalizátor hozzáadásával a reakció még tovább gyorsult, ám ez már a 

szelektivitás romlásával járt. Ezt mutatja a 18. diagram. 
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4.3.1.2 TMCH hidrogénezése Pd/Al2O3 katalizátorral 

A hidrogénezés ugyanúgy két sebességi tartományt mutatott, mint Pd/C esetében (19. , 20. 

diagram). A Pd/Al2O3 volt a legszelektívebb trimetilciklohexanon és prolin reakciójában. A 

reakcióelegyből mégsem volt preparálható az optikailag tiszta R,S diasztereomer, mert a 

reakció felfutásától kezdve már jelen volt az S,S diasztereomer is (20. diagram). 
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19.  diagram TMCH hidrogénezése 20 mg Pd/Al2O3 katalizátorral ( p=10 bar):  

  e.e. és a konverzió a reakcióidő függvényében 
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20.  diagram TMCH hidrogénezése 20 mg Pd/Al2O3 katalizátorral ( p=10 bar):  

   enantiomerek mennyisége és a konverzió a reakcióidő függvényében 
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4.3.1.3 TMCH hidrogénezése Pd/TiO2 katalizátorral 

A TiO2 hordozós katalizátorok közepesen aktívak voltak. 10 mg esetén a reakció sebessége 

mérsékelt, a szelektivitás gyenge volt (21. , 22. diagram). Négyszeres mennyiségben adagolva 

44-ről 100% lett az e.e, de ezzel együtt az S enantiomer hozama inkább romlott (22. diagram). 

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20 25 30 35
Reakcióidő [óra]

e.
e.

 [%
]

0

20

40

60

80

100

K
onverzió [%

].. 

 ●  e.e.[%]
▲ Konverzió [%]

1.szakasz 2.szakasz

 

21.  diagram TMCH hidrogénezése 10 mg Pd/TiO2 katalizátorral ( p=10 bar):   

  e.e. és konverzió a reakcióidő függvényében 
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22.  diagram TMCH hidrogénezése Pd/TiO2 katalizátorral ( p=10 bar):    

 enantiomerek  az alkalmazott katalizátor és a reakcióidő függvényében 
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4.3.1.4 TMCH hidrogénezése Pd korom katalizátorral 

A Pd korom katalizátor kevéssé volt aktív trimetilciklohexanon reakciójában, 50 % konverzió 

után a reakciósebesség nagyon lecsökkent. További katalizátor sem javított ezen, de 10 

helyett 60 bar nyomáson már 60% konverziót és majdnem 90% e.e.-t is el lehetett érni (23. , 

24. diagram). Sajnos ekkor az (S)-trimetilciklohexanon is nagyobb mértékben reagált. 
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23.  diagram TMCH hidrogénezése 5 mg Pd/korom katalizátorral ( p=60 bar):  

  e.e. és konverzió a reakcióidő függvényében 
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24.  diagram TMCH hidrogénezése 5 mg Pd korom katalizátorral ( p=60 bar):   

  enantiomerek mennyisége a reakcióidő függvényében 
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4.3.1.5 TMCH hidrogénezése Pd/BaCO3 katalizátorral 

Az irodalom szerint [208, 210] e bázikus karakterű katalizátor előnyösen alkalmazható prolin 

reakciójában. A saját kísérletekben kifejezetten inaktívnak bizonyult (26. diagram), 40 mg-os 

bemérése és 60 bar nyomás mellett mindössze 33% konverziót eredményezett (25. diagram). 

A lassulás a második szakaszban a Pd korom esetéhez hasonló, de azzal nagyobb lett az e.e.. 
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25.  diagram TMCH hidrogénezése 40 mg Pd/BaCO3 katalizátorral ( p=60 bar):   

  e.e. és konverzió a reakcióidő függvényében 
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26.  diagram TMCH hidrogénezése 40 mg Pd/BaCO3 katalizátorral ( p=60 bar):   

  enantiomerek mennyisége a reakcióidő függvényében 
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4.3.1.6 TMCH hidrogénezése Pd/MgO katalizátorral 

A szintén bázikus karakterű Pd/MgO katalizátor aktívabbnak bizonyult, mint a Pd/BaCO3 

ezekben a hidrogénezési reakciókban. 40 mg beméréskor 92% e.e.-t is el lehetett érni (27. 

diagram). A szelektivitása (28. diagram) kisebb bemérésnél volt jobb, akkor nagyjából 

feleennyi S enantiomer reagált hasonló e.e. mellett, 58% konverziónál. 
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27.  diagram TMCH hidrogénezése 40 mg Pd/MgO katalizátorral (p=60 bar):   

  e.e. és konverzió a reakcióidő függvényében 

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20 25 30

Reakcióidő [óra]

E
na

nt
io

m
er

fo
gy

ás
 [%

]
…

…
.

.

S R Konverzió

 

28.  diagram TMCH hidrogénezése 40 mg Pd/MgO katalizátorral (p=60 bar):  

  enantiomerek mennyisége a reakcióidő függvényében 
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4.3.2 Izoforon hidrogénezése 

A jelenleg nemzetközi szinten is folyó kutatások [207-212] alapvető célja, hogy 

meghatározzuk az (S)-3,3,5-trimetilciklohexanon enantiomerfeleslegének forrását izoforon 

ekvimoláris mennyiségű (S)-prolinnal végrehajtott hidrogénezésében. A kinetikus rezolválás 

során az (S)-prolin kedvezményezetten az R enantiomerrel lép reakcióba, az így képződő 

átmeneti termék hidrogénezése N-trimetilciklohexil-prolint eredményez, egyúttal az S 

enantiomer feleslegét indukálja a reakcióelegyben. Ha izoforon hidrogénezésekor nincs jelen 

prolin, akkor racém trimetilciklohexanon keletkezik. Prolin jelenlétében viszont, az izoforon 

és (S)-prolin adduktjának részleges hidrogénezése is, diasztereoszelektív módon az (S)-

trimetilciklohexanon többletét eredményezi.  

 

A korábbi kutatások során [202, 206] részletes spektroszkópiai (CD, NMR, IR) és 

preparatív vizsgálatok eredményei alapján az izoforon aszimmetrikus hidrogénezésének 

kulcsintermedierjeiként karbinolamin, illetve oxazolidinon átmeneti szerkezetet határoztak 

meg. Az utóbbi szerkezet létjogosultságát Joucla és Mortier vizsgálatai [205] is igazolták. 

Ezenkívül nemrég Seebach és munkatársai is részletesen tanulmányozták ezeket a 

vegyületeket és eredményeik szerint [216] ezeknek nagy jelentősége van a prolin katalizálta 

folyamatokban. 

List és munkatársai különféle ketonok prolin katalizálta aldol reakcióiban [217] O18 jelölést 

használtak, ezek eredményei alapján kovalens kötésű enamint találták a reakciók 

kulcsintermedierjének. 

 

Tehát az irodalmi adatok figyelembevételével két reakcióséma lehetséges.  

Oxazolidinon kulcsintermedier (28. ábra) esetén már ennek prekurzora, a karbinolamin 

képződésével létrejön egy új aszimmetria centrum. Enamin képződésekor (29. ábra) a prolin 

karboxilcsoportjának és a ciklohexanon gyűrű metilcsoportjainak relatív pozíciója alapján syn 

és anti izomerek keletkeznek. Mindkét leírás esetén a kulcsintermedier sztereo-, illetve 

diasztereoizomerjeinek adszorpciós geometriái a katalizátoron lényegesen különbözhetnek 

egymástól, ez az enantiodifferenciálódás forrása a C=C kötés hidrogénezésekor. 
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28.  ábra  Izoforon hidrogénezése (S)-prolin jelenlétében oxazolidinon  
  intermedieren keresztül 

 

 



 102 

N
H

COOH

O

+

N
H

COOH

O

+

Pd +H2

*

r1

racém

- H2O

>>

N

OH

COOH

N

OH

COOH

+

+- H2O

O

N
H

COOH+

N
COOH

N
COOH

Pd +H2

Pd +H2

r3R

r3S

+ H2O

Pd +H2
r4

Pd +H2

r2R
r2S

>>

kinetikus reszolválás

izoforon aszimmetrikus
hidrogénezése

N
COO

-+

N
COO

-+

S

N
COO

-+

N
COO

-+

>>
N

COO
-+

N
COO

-+

 

29.  ábra  Izoforon hidrogénezése (S)-prolin jelenlétében enamin   
 intermedieren keresztül 
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Prolin és hidrogén jelenlétében az izoforon fogyása elsősorban az átmeneti komplex részleges 

(r2) és teljes (r4) hidrogénezésének sebességétől függ. A trimetilciklohexanon fogyását 

tekintve az adduktképzés (r1), majd az ezt követő hidrogénezés (r3) sebességei a 

meghatározóak. Ha az optikailag aktív trimetilciklohexanon képződése csak kinetikus 

rezolválás útján történik, akkor a reakcióelegyből hiányzó izoforon és a 

trimetilciklohexanonok együttes mennyiségeinek mindig fölényben kell lennie az (S)-

trimetilciklohexanon feleslegéhez képest. 

Ugyanakkor a reakció kezdeti, gyors fázisában a kinetikus rezolválás kevésbé jelentős. Tehát 

ebben a szakaszban, ha a kulcsintermedier hidrogénezése kemoszelektív, akkor az 

enantiomerfelesleg lehet nagyobb is az elreagált ketonok mennyiségénél. 

 

Különböző katalizátorok alkalmazásával vizsgáltam a reakciót. A reakcióelegyekben lévő 

moláris mennyiségeket a GC-jelek belső standardra (n-hexanol) vonatkoztatásával 

állapítottam meg, a konverziót izoforon fogyására határoztam meg. A reakciók főbb 

eredményeit a 26. és 27. táblázatban foglaltam össze. A katalizátorok aktivitása hasonlóan 

alakult, mint a trimetilciklohexanon hidrogénezésében: 

Pd/C > Pd/Al2O3 > Pd/TiO2 ≈ Pd/MgO > Pd/BaCO3 > Pd korom 

 

Az egyes reakciókban kiszámítottam a reagált ketonok mennyiségének és az (S)-

trimetilciklohexanon feleslegének a különbségét. A számítás konverziótartományát és az 

eredmények szélsőértékeit a táblázatokban feltüntettem.  

A különbségek negatív értékei azt jelzik, hogy ezekben az esetekben bizonyos konverzióig 

kimutatható az izoforon adduktjának aszimmetrikus C=C hidrogénezése. Ezekkel az 

eredményekkel is minősíthetőek a katalizátorok: minél nagyobb a fenti különbség negatív 

eltérése az adott reakcióban elért e.e. maximális értékénél, annál jobb volt a kinetikus 

rezolválás és a C=C hidrogénezés eredő sztereoszelektivitása. Ebből a megfontolásból 

legjobbnak a Pd/C, Pd/MgO és Pd/Al2O3 katalizátorok bizonyultak, mérsékelt 

hidrogénnyomáson 90% feletti enantiomerfelesleggel végződtek e reakciók. BaCO3 hordozó 

esetén ez a reakció is lassú, emiatt hiába hangsúlyos a C=C hidrogénezés szerepe, az 

adduktok redukciójának sebességi viszonyai kiegyenlítettek.  
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26.  táblázat Izoforon és prolin ekvimoláris elegyeinek hidrogénezési adatai 

Katalizátor Pd/C Selcat Pd/Al2O3 Pd/TiO2 

Katalizátor mennyisége [mg] 5 10 10 20 20 20 

p(H2) [bar] 10 2 10 10 10 10 

Reakcióidő [h]  18.1 20 12.7 4.3 30 19.7 

Konverzió [%]*  99 100 99 100 100 78 

e.e. [%] 81 87 93 92 91 51 

Reakciósebesség [%/h]       

1. szakasz 11.6 14.9 24.4 77.4 12.7 9.1 

2. szakasz 2.4 2.5 3.7 6.8 1.8 3.0 

Aktivitás az 1.szakaszban       

Katalizátor aktivitása [%/h*g] 2.3 1.5 2.4 3.9 0.64 0.35 

Pd fajlagos aktivitása [%/h*g] 23 15 24 39 12.7 7 

Reagált ketonok és S e.e. 
különbsége* [%] 

 
 

    

Konverzió tartomány* 0-80 0-60 - 0-80 - - 

Legnagyobb negatív eltérés* - 13 - 4.3 - - 3.3 - - 

Eltérés a legnagyobb e.e.-nél* 18.7 9 29.9 31 25.8 5.3 
(*) Izoforon kiindulási mennyiségére vonatkoztatott % értékek 

Reakciókörülmények:  5 mmol (700 mg) izoforon, 5 mmol (575 mg) (S)-prolin,  

20 ml metanol (3.5 tf% n-hexanol), 25˚C, 700/perc 
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27.  táblázat Izoforon és prolin ekvimoláris elegyeinek hidrogénezési adatai 

Katalizátor Pd korom Pd/BaCO3 Pd/MgO 

Katalizátor mennyisége [mg] 5 20 20 40 40 20 40 40 

p(H2) [bar] 50 10 10 10 50 10 10 50 

Reakcióidő [h]  16 80 95 49 51 100 49 27.5 

Konverzió [%]  93 20 25 64 64 70 98 100 

e.e. [%] 76 10 25 22 43 65 92 100 

Reakciósebesség [%/h]         

1. szakasz 137 1 1.1 2.5 4.6 3 12.9 14.6 

2. szakasz 2.2 0.14 0.1 1.0 1.0 0.4 1.2 2.3 

Aktivitás az 1.szakaszban         

Katalizátor aktivitása [%/h*g] 2.7 0.05 0.06 0.06 0.12 0.15 0.32 0.37 

Pd fajlagos aktivitása [%/h*g] 2.7 0.05 1.2 1.2 2.4 3.0 6.4 7.4 

Reagált ketonok és S e.e. 
különbsége* [%] 

    
 

  
 

Konverzió tartomány 0-40 - 0-60 0-60 0-50 0-40 0-40 0-45 

Legnagyobb negatív eltérés* - 6.7 - - 12 - 15 - 8.7 - 3 - 3.1 - 5 

Eltérés a legnagyobb e.e.-nél* 14.7 - - 10 - 7.5 4.7 20 19.9 47.6 
(*) Izoforon kiindulási mennyiségére vonatkoztatott % értékek 

Reakciókörülmények:  5 mmol (700 mg) izoforon, 5 mmol (575 mg) (S)-prolin,  

20 ml metanol (3.5 tf% n-hexanol), 25˚C, 700/perc 

 
 
A hidrogénezési eredményeket az alábbiakban reprezentatív diagramokon mutatom be. 

Említettem, hogy az elemzések során a belső standardként használt n-hexanol jelére 

vonatkoztattam az egyes anyagmennyiségeket. Az összehasonlíthatóság érdekében a 

reakcióban képződött trimetilciklohexanonok értékeit izoforon kiindulási mennyiségéhez 

képest adtam meg. 
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4.3.2.1 IF hidrogénezése Pd/C katalizátorral 

Ezek a katalizátorok voltak a legaktívabbak izoforon és prolin reakciójában, de 

trimetilciklohexanon esetében is. Utóbbinál 5 mg bemérés kicsit lassabb, de szelektívebb 

reakciót eredményezett. Izoforon hidrogénezésében a katalizátor mennyisége mellett a 

nyomás hatását is vizsgáltam. Az aktivitást mutatja, hogy a legrosszabb esetben is mintegy 20 

órán belül minden izoforon elreagált, ekkor az e.e. 80-95% közötti volt (29. - 31. , 33. 

diagram). A trimetilciklohexanon mennyisége a reakcióelegyben maximummal jellemezhető, 

de az enantiomerfelesleg monoton növekedett. Ez arra utal, hogy izoforon konverziója után 

kinetikus rezolválásban folytatódott az enantioszelekció.  

4.3.2.1.1 IF hidrogénezése 10 bar nyomáson 
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29.  diagram IF hidrogénezése 5 mg Pd/C katalizátorral (p=10 bar):  

 izoforon és trimetilciklohexanon mennyiségeinek változása 

Teljes izoforon konverzióig a Pd/C katalizátorok messze a leggyorsabbak voltak. További 

katalizátor hozzáadása csupán a reakcióidőt csökkentette. Az izoforon fogyási görbéje és az 

e.e. ollószerűen szétnyílt, de a magassága ugyanaz maradt, az enantiomerfelesleg nem 

változott a konverzió függvényében (30. , 31. diagram), azaz a katalizátor felület növelésével 

minden folyamat arányosan gyorsult. 
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30.  diagram IF hidrogénezése 10 mg Pd/C katalizátorral (p=10 bar):  

 izoforon és trimetilciklohexanon mennyiségeinek változása 
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31.  diagram IF hidrogénezése Pd/C katalizátorral (p=10 bar):    

 a katalizátor mennyiségének szerepe 

A következőkben (32. diagram) a fejezet bevezetőjében említett különbségét képeztem a 

reagált ketonoknak és az S feleslegnek a reakcióelegyben. 5 mg katalizátor esetén ez a 

különbség 50-90% konverzió között jelentősen negatív, és a többi eredmény is ennek határát 
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súrolja. Eszerint a reakció előrehaladott állapotában is kimutatható izoforon hidrogénezésének 

szerepe az enantiomerfelesleg kialakulásában, ami várható volt.  
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32.  diagram IF hidrogénezése Pd/C katalizátorral (p=10 bar): a katalizátor  

  mennyiségének szerepe trimetilciklohexanon képződésében 

4.3.2.1.2 IF hidrogénezése 2 bar nyomáson 
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33.  diagram IF hidrogénezése 10 mg Pd/C katalizátorral: a nyomás szerepe 
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34.  diagram IF hidrogénezése 10 mg Pd/C katalizátorral:     

 a nyomás szerepe trimetilciklohexanon képződésében 

Alacsonyabb nyomáson (33. , 34. diagram) a reakció valamelyest lassult és kissé csökkent a 

konverzióra vetített e.e., de ez nem jelentős, hiszen csak néhány százalék volt a változás. 

Végeredményben a 10 mg / 2 bar rendszer nagyon hasonló az 5 mg /10 bar rendszerhez, mind 

optikai hozamban, mind a reakcióban képződött telített keton mennyiségében (~60%), de 

némi különbség mutatkozik az e.e. értékeiben: 81% és 88% a 10 mg / 2 bar javára. Ezt 

nyilván a korlátozott hidrogéntranszport és a több aktív hely együttese okozza, azaz a 

katalizátornak mindenképpen szerepe van az enantiodifferenciálódás folyamatában. 

Emellett ismét a negatív tartományban volt a szelektivitási mutató, ezúttal a reakció 

tekintélyes hányadában. Tekintve, hogy közel azonos volt a konverzió és az e.e, gyanítható, 

hogy mindegyik Pd/C katalizátoron izoforonból is keletkezik optikailag aktív 

trimetilcikohexanon. 
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4.3.2.2 IF hidrogénezése Pd/Al2O3 katalizátorral 

A szénhordozós Pd katalizátorok mellett ez a katalizátor eredményezett izoforonra nézve 

100%-os konverziót, és szelektivitás tekintetében is hasonlóan jól teljesített (35. diagram). 

Egyezik az is, hogy a telített ketonok mennyisége a reakcióelegyben maximummal 

jellemezhető, ugyanakkor az S enantiomerfelesleg a teljes reakcióidő alatt gyakorlatilag 

állandó ütemben növekedett. A trimetilciklohexanon reakciójának eredményeivel összevetve 

megállapítható, hogy ez a katalizátor mindkét részfolyamatban jó aktivitást mutat. 
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35.  diagram IF hidrogénezése 20 mg Pd/Al2O3 katalizátorral ( p=10 bar):   

  izoforon és trimetilciklohexanon mennyiségeinek változása 

4.3.2.3 IF hidrogénezése Pd/TiO2 katalizátorral 

A 36. diagramon látható, hogy a titánoxid-hordozós Pd lassabb reakciót eredményezett, mint a 

Pd/C vagy Pd/Al2O3 katalizátorok, valamint mérsékelt konverzióval járt. 80% konverziónál 

nagyon lecsökkent a reakciósebesség, és az e.e. is alig érte el az 50%-t, miközben izoforon 

redukciója zajlott. Trimetilciklohexanon reakciójában 40 mg beméréssel sem sikerült teljes 

konverziót elérni, de akkor az e.e. végül 100% lett. Tehát ezúttal az aktivitás nem volt 

megfelelő. 
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36.  diagram IF hidrogénezése 20 mg Pd/TiO2 katalizátorral ( p=10 bar):   

  izoforon és trimetilciklohexanon mennyiségeinek változása 

4.3.2.4 IF hidrogénezése Pd korom katalizátorral 

Ezek a katalizátorok nagyon érzékenyek voltak az alkalmazott hidrogénnyomásra. 10 bar-on 

kifejezetten lassú volt a reakció. Fontos megemlíteni, hogy a trimetilciklohexanon esetében a 

többi vizsgált katalizátor közül a leggyengébb aktivitást a Pd korom katalizátorok mutatták. A 

kis reakciósebesség úgy látszik kedvezett az (S)-prolinnal szemben kevésbé aktív S 

enantiomer reakciójának, ugyanis 60 % konverzió után nem csupán csökkent az enantiomerek 

közötti rés, hanem az R enantiomer mennyisége kezdett növekedni (37. diagram). Mindez a 

reakció második szakaszában történt, amelyben az izoforon hiánya miatt biztosan a kinetikus 

rezolválásnak lenne fő szerepe.  
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37.  diagram IF hidrogénezése 5 mg Pd korom katalizátorral (p=10 bar):   

  izoforon és trimetilciklohexanon mennyiségeinek változása 

Nagyobb nyomás hatására az inverz tendencia eltűnt, sőt, 60 bar-on végezve a reakciót gyors 

és jó eredmények születtek (38. diagram), a szelektivitási mutató negatív is volt. Ilyen körül-

mények között az iménti nagyjából 60% helyett csak maximum 46% trimetilciklohexanon 

volt a reakcióelegyben, és ez utóbbi érték később csökkent. Tehát korábban hidrogénhiány 

miatt valószínűleg csak nagyrészt a jól hozzáférhető izoforon redukciója történt meg a prolin 

adduktok gátoltabb adszorpciója miatt. Elegendő felületi hidrogénes borítottság esetén már a 

szelektív folyamatok is jelentősek. 
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38.  diagram IF hidrogénezése 5 mg Pd korom katalizátorral: a nyomás szerepe 

4.3.2.5 IF hidrogénezése Pd/BaCO3 katalizátorral 

A Pd koromhoz hasonlóan a nyomásnak BaCO3 hordozó esetén is kritikus jelentősége volt. 10 

bar nyomáson itt is 60% trimetilciklohexanon volt a reakcióelegyben, és ezt kb. 20% e.e. 

kísérte. Ezúttal viszont mindez kisebb, 64% konverziónál volt, azaz gyakorlatilag alig 

képződött kondenzált termék (39. diagram).  
 

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30 40 50
Reakcióidő [óra]

M
eg

m
ar

ad
t i

zo
fo

ro
n 

[%
]

.
.

.

0

10

20

30

40

50

S
, R

 enantiom
erek [%

]
.

.
.

○  IF 

◆   S/IFo
■  R/IFo

1.szakasz

 

39.  diagram IF hidrogénezése 40 mg Pd/BaCO3 katalizátorral ( p=10 bar):  

  izoforon és trimetilciklohexanon mennyiségeinek változása 
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Különös módon, a nyomást megnövelve a konverzió nem változott, de az e.e. 

megduplázódott, a telített ketonok mennyisége 40% maximumra esett vissza, ami a 

legkevesebb a vizsgált reakciókban (40. diagram). Tulajdonképpen ezt a katalizátort 

trimetilciklohexanon reakciójában is kis aktivitás jellemezte, ezért a nyomás hatása még 

hangsúlyosabb. Mindeközben a szelektivitási mutató negatív értéke is jelzi, hogy minőségi 

változás történt a reakcióban, elsősorban a katalizátor felületén. 
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40.  diagram IF hidrogénezése 40 mg Pd/BaCO3 katalizátorral: a nyomás szerepe 

4.3.2.6 IF hidrogénezése Pd/MgO katalizátorral 

A MgO hordozós katalizátor szelektivitása összemérhető volt a szén- vagy alumíniumoxid-

hordozósakkal, aktivitása viszont inkább mérsékelt volt mind trimetilciklohexanon, mind 

izoforon hidrogénezésében. Ebben a reakcióban is 90% feletti e.e.-t és konverziót 

eredményezett (41. diagram). 
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41.  diagram IF hidrogénezése 40 mg Pd/MgO katalizátorral (p=50 bar):   

  izoforon és trimetilciklohexanon mennyiségeinek változása 

 

4.3.3 Az eredmények további értékelése 

A katalizátorhordozók vizsgálatában célszerű kiemelni az egyes katalizátorok 

önmagukhoz képest nyújtott teljesítményét trimetilciklohexanon és izoforon 

hidrogénezésében. Az alábbiakban megvizsgáltam az egyes reakciók profilját, és azokat a 

pontokat emeltem ki, melyeknél izoforon hidrogénezésében a legnagyobb potenciális optikai 

hozamot mértem. Ezeket összevetettem ugyanezen katalizátoroknak a trimetilciklohexanon 

reakciójában kapott eredményeivel úgy, hogy leolvastam az azonos koncentrációjú 

trimetilciklohexanont kísérő jellemzőket. Interpolációt nem alkalmaztam, mert az esetek 

többségében nem változtatott volna a vizsgált paraméterek egymáshoz viszonyított értékein. 

A kerekített eredményeket az alábbi (28.) táblázatban gyűjtöttem össze, egy-egy jelentős 

pontot vastagítva kiemeltem. 
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28. táblázat Azonos koncentrációjú trimetilciklohexanont tartalmazó reakcióelegyek  
  jellemzői 

Jel Katalizátor Bemérés p(H2) TMCH e.e. S - R Reakcióidő Konverzió 

  [mg] [bar] [%] [%]  [%] [óra] [IF %]  [TMCH %] 

A Pd/C 5 10 46 81 37 18 99 - 

  5 10 46 85 39 11.5 - 54 

  20 10 41 82 33 8.5 100 - 

  20 10 41 66 28 1.5 - 59 

B Pd/Al2O3 20 10 38 91 35 25 99 - 

A  20 10 43 100 43 25 - 57 

B Pd/TiO2 20 10 52 52 27 20 78 - 

C  10 10 60* 44 26 30 - 40 

B  40 10 42**  79 33 3.5 - 58 

B Pd korom 5 50 46 69 32 10.5 88 - 

C  5 10 36 47 17 23 52 - 

C  5 60 46 84 37 15 - 54 

B Pd/MgO 40 10 41 92 37 49 98 - 

  40 60 41 78 28 13.5 - 59 

C Pd/BaCO3 40 10 59 22 13 49 64 - 

  40 50 42 43 18 51 64 - 

  40 60 67* 43 26 27 - 33 
(*) A reakció nem érte el a vizsgálandó konverziót 
(**)  A reakció már az első mintavételkor meghaladta a vizsgálandó konverziót 

 

Minden esetben volt olyan szakasza a reakcióknak, amikor az S enantiomer többlete monoton 

növekedett. Trimetilciklohexanon és prolin reakciójában legtöbbször ez a konverzió 

növekedésével csökkenő trendbe fordult, mivel az R enantiomer bizonyos mennyisége alatt 

már az S konverziója is növekszik. Kivételek a 10 mg Pd/TiO2 és a Pd/BaCO3 

katalizátorokkal végzett reakciók, mert ezekben olyan kicsi volt a reakció sebessége, hogy 

nem sikerült elérni az S hozam maximális értékét. 

 

A reakciókat a bennük elért konverzió és szelektivitások alapján osztályoztam. 
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A –val jelöltem a Pd/C katalizátorok reakcióit, mert ezek minden tekintetben a legaktívabb 

és többnyire a legjobb szelektivitású katalizátorok voltak. Közös jellemzőjük, hogy a 

feltüntetett referenciaállapotot trimetilciklohexanon reakciójában hamarabb érték el, gyors 

volt a kinetikus rezolválás.  

Amikor a katalizátor bemérése 5 mg volt, akkor ugyanannyi telített keton jelenlétekor az e.e. 

80% felett mindössze 4%-kal nagyobb, tehát ezek nagyon közeli értékek. Emellett 

visszautalok a reakciók eredményeire: 5 mg bemérésnél a szelektivitási mutató tekintélyes 

mértékben negatív volt, tehát mindenképpen az izoforon hidrogénezése is növelte az 

enantiomerfelesleget. 

20 mg bemérésekor jóval gyorsabbak voltak a reakciók, ez az izoforon hidrogénezésének 

jobban kedvez, és ezen a ponton az értékek nagyságára vonatkoztatva 20%-kal nagyobb az 

enantiomerfelesleg izoforon reakciójában, mint az ennek megfelelő konverziónál tisztán 

kinetikus rezolválásból adódóan. 

 

B-vel jelöltem azokat a reakciókat, amelyek még viszonylag aktívnak és szelektívnek 

számítanak.  

Az alumíniumoxid-hordozós Pd katalizátor bizonyult a legszelektívebbnek 

trimetilciklohexanon reakciójában, és jó aktivitást is mutatott. Izoforon reakciójában szintén 

jó eredményeket adott, a kategórián belül az egyik legnagyobb reakciósebességgel. A 

táblázatos összevetésből látható, hogy az izoforon reakciójában elért optimum az összes 

katalizátorhoz képest kifejezetten előnyös szelektivitás, konverzió és reakcióidő 

szempontjából egyaránt. Azzal együtt, hogy trimetilciklohexanon reakciójában 53% 

konverzió után a szelektivitás már csökkent, a referenciaponton még így is ennek a mutatói 

jobbak, az S enantiomer nettó többlete kirívóan nagy. A kinetikus rezolválásban jelentkező 

példátlan szelektivitás egyértelműen a katalizátorra vezethető vissza, és kizárólag 

trimetilciklohexanon és (S)-prolin reakciójában, hiszen izoforon hidrogénezésében konstans 

e.e. növekedés tapasztalható. Elképzelhető, hogy a katalizátor készítése és a hordozó amfoter 

jellege szerepet játszhat benne. Mindenesetre emiatt a két reakció eredményeinek direkt 

összevetése nem lehetséges. 

 

Titánoxid hordozó esetén sajnos nincs megfelelő referenciapont: eltért a katalizátor bemérése 

a kétféle reakcióban, és nincs az izoforon hidrogénezésében optimális ponthoz megfelelő 
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referenciaadat (egyéb ponthoz van: 42% trimetilciklohexanon tartalomnál izoforon 

hidrogénezésében az e.e. 41%, a konverzió 63%, és 9 óra a reakcióidő). A 10 mg 

katalizátorral elért eredmények egyébként 40 mg Pd/BaCO3 alkalmazásával voltak 

egyenértékűek. 

A táblázat adataiból ezzel együtt úgy tűnik, hogy Pd/TiO2 katalizátoron végezve a 

hidrogénezést a kinetikus rezolválás egyedül jobb eredményt hozott. Ez arra utal, hogy 

pusztán a reakciók sebességéből nem mindig következtethetünk a kinetikus rezolválás 

meglétére, vagy részleges hiányára. 

 

A Pd korom katalizátorok reakcióit a B és C csoportokba soroltam. Ugyan a fajlagosok 

szerint nem gyorsak, összességében a többi katalizátorhoz képest a katalizátorfém túlsúlya 

révén ezek is gyors lefolyásúnak számítanak, de a konverzió nem teljes. Nagy nyomásnál igen 

hasonló adatokat kaptam, melyek közül az e.e. felülmúlja az izoforon redukciójában 

tapasztaltakat. Hozzáteszem, ez a katalizátor általában véve jóval aktívabb volt izoforon 

reakciójában, és az e.e. csúcsértéke is nagyobb volt, mint trimetilciklohexanon esetében. 

Emlékeztetek továbbá az alacsony nyomásnál megfigyelt inverzióra, mely a 60 bar-os 

eredmények között számszerűen már nem mutatható ki, de ettől még a jelenség létezhet és 

csökkentheti a katalizátor szelektivitását az izoforonnal végzett kísérletben. Ennek köze lehet 

a Pd korom szemcseméretéhez, illetve diszperzitásához, amennyiben Li és munkatársai 

megfigyelése [212] helytálló. 

 

A MgO hordozós katalizátorok sebesség szempontjából inkább lassabb reakciókat 

produkáltak, de azokat minden esetben magas konverzió és szelektivitás jellemezte. Izoforon 

hidrogénezésében ez a katalizátor hasonló eredményeket hozott, mint 20 mg Pd/Al2O3, 5 mg 

Pd korom 50 bar-on, vagy 20 mg Pd/TiO2 10 bar-on, legalábbis abban az értelemben, hogy 

magas konverziót ért el. Szelektivitása nagyobb volt, >90% e.e. mellett a 37% S többlet a 

legnagyobb a vizsgált reakciókban. A telített ketonok legnagyobb koncentrációja a 

reakcióelegyben (~45%) szintén a Pd/Al2O3-hoz mérhető (más katalizátorok elegyeiben 

általában nagyobb, kb. 60% volt jellemző). Tulajdonképpen trimetilciklohexanon 

hidrogénezésében is jól teljesített, nagyobb a konverzió, ugyanúgy 90% feletti az e.e.. A 

referenciaponton 14%-kal magasabb a szelektivitás izoforon hidrogénezésében, mint 

trimetilciklohexanon reakciójában. Tehát ez újabb példája annak, hogy prolinnal az izoforon 
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hidrogénezésében is optikailag aktív keton keletkezik. Mindezt kisebb nyomáson, négyszer 

annyi idő alatt adta. A bázikus jellege mellett további vizsgálatok szükségesek annak 

kiderítésére, hogy milyen más tényezőnek lehet ebben szerepe.  

 

C-vel azokat a reakciókat jelöltem, melyek vagy nagyságrenddel lassabban mentek 

végbe, vagy nem mentek végbe, vagy gyenge szelektivitást lehetett velük nyerni. Az 

idetartozó titánoxid-hordozós és Pd korom katalizátorokat már fentebb említettem. 

BaCO3 hordozó esetén nincs az adatok között megfelelő viszonyítási pont, mivel 

trimetilciklohexanon reakciójában nagyon inaktív volt ez a fajta katalizátor. Az izoforon 

hidrogénezési eredményeinek diagramos ábrázolásánál szó volt arról, hogy a nagyobb nyomás 

hatására a konverzió ugyanaz maradt, de a reakcióban tapasztalt sztereoszelektivitás 

jelentősen, éppen duplájára emelkedett, és közben a szelektivitási mutató is negatív 

tartományban mozgott, tehát izoforon reakciója kimutatható volt. Ehhez képest sajnos nincsen 

erre vonatkozóan egyértelmű információ a fent összegyűjtött adatokban. Alacsonyabb 

konverziónál nagyobb szelektivitást kaptam kinetikus rezolválással, de a konverziók 

különbsége nagymértékű, tehát ezeket nem lehet közvetlenül összehasonlítani. 
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5 ÖSSZEFOGLALÁS 

Heterogén katalitikus aszimmetrikus hidrogénezések területén belül új, potenciális királis 

módosítókat, az [1,1’-binaftil]-2,2’-diamin és –diol vegyületeket, valamint a diolok 

prolinésztereit teszteltem izoforon és etil-piruvát hidrogénezésében. Ezekben a reakciókban az 

axiálisan királis módosító jelöltek minimális aszimmetrikus indukciót eredményeztek. 

Részletesen tanulmányoztam izoforon és 3,3,5-trimetilciklohexanon hidrogénezését (S)-

prolin jelenlétében. Arra kerestem a választ, hogy izoforon hidrogénezésében mely 

folyamatok eredményezhetnek optikailag aktív trimetilciklohexanont. 

Számos alapkísérletet végeztem, melyekkel az anyagmérleg meghatározásának 

körülményeit és az alapjelenségeket vizsgáltam. A katalizátor és hidrogén távollétében a 

prolin izoforonnal és trimetilciklohexanonnal egyaránt adduktot képez. Ez a várakozásnak 

megfelelt és egyezik a korábbi tapasztalatokkal, egyben rámutatott arra, hogy a 

reakcióelegyek feldolgozásakor kritikus jelentősége van a kiszűrt, reagálatlan prolin alapos 

öblítésének, hogy az anyagmérleg minél korrektebb legyen.  

Izoforon hidrogénezésében a prolin jelenléte a reakció lassulását eredményezi, a 

trimetilciklohexanon reakciója pedig még lassabb. A lassulás oka az, hogy előbbinél részben, 

utóbbinál kizárólag a kondenzált származékok redukciója megy végbe. Már ezekben a 

kísérletekben is jól látszott, hogy izoforon reakcióelegyében minimális konverzió esetén is 

racémtól eltérő trimetilciklohexanon keletkezik, mégpedig oly mértékben, mely pusztán a 

kinetikus rezolválással nem magyarázható. Az S enantiomer volt feleslegben, ami egyezik az 

irodalmi megfigyelésekkel. 

Trimetilciklohexanon reakciójának vizsgálatában, a fogyási sebességek számításából és GC-

MS adatokból megállapítottam, hogy Pd/C katalizátort alkalmazva a kinetikus rezolválás 

során kb. 40% konverzióig döntően csak az R enantiomer reagál az (S)-prolinnal, melyből 

következtethető, hogy eközben optikailag tiszta N-alkil-prolin keletkezik. Izoforon 

reakciójában már 0.2 mol ekvivalens, azaz 10% hidrogénfogyásból számolt konverziónál 

kimutatható az R-ből képződő végtermék, és kb. 30% konverziónál már a diasztereomer párja 

is. Ezek aránya teljes konverziónál 1:1. A reakció végén kimutatható a másik diasztereomer 

pár, melyek nagyon kis mennyiségben, de egymáshoz képest 1:1 arányban voltak a 

termékelegyben. 
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Az anyagmérleg számításában a fenti megfigyeléseket alkalmaztam, és ezek alapján 

koherens anyagmérleget állítottam fel izoforonnak (S)-prolinnal végrehajtott redukciójára. 

A kezdeti konverziótartományt vizsgáltam, mivel ebben volt várható, hogy izoforon 

redukciójának nagyobb jelentősége legyen az enantiomerfelesleg kialakulásában, mint a 

trimetilciklohexanon kinetikus rezolválásának. Több előkezelést és két kiindulási molarányt 

próbáltam ki. Az előkezelés befolyásolta a reakcióelegy összetételét, és az ekvivalensnél 

kevesebb prolin alkalmazása is. A közvetlen eredmények alapján már sejthető volt, hogy a 

reakcióban az izoforon aszimmetrikus hidrogénezéséből és a kinetikus rezolválásból egyaránt 

képződik enantiomerfelesleg. Ezt a feltevést alátámasztottam az enantiomerek képződését a 

kondenzált termékekhez viszonyítva az anyagmérlegben, mivel több intervallumban is 

teljesült, hogy az enantiomerfelesleg gyorsabban nőtt, mint a végtermékek együttes 

mennyisége.  

A továbbiakban különféle hordozós katalizátorokkal vizsgáltam mind 

trimetilciklohexanon, mind izoforon (S)-prolin jelenlétében végrehajtott hidrogénezését. A 

reakcióelegyhez adott belső standard (n-hexanol) lehetővé tette a reakcióelegyben lévő 

anyagmennyiségek meghatározását GC módszerrel, így több kísérletet lehetett végrehajtani a 

teljes konverzió tartományban.  

Mind a két reakciótípusban két sebességi szakaszt lehetett elkülöníteni, de összességében a 

hordozótól, illetve az alkalmazott nyomástól függően eltérő eredményeket kaptam. 

Önmagában ez a tény is azt igazolja, hogy az enantiodifferenciálódás nemcsak homogén 

fázisú reakció, hanem felületi jelenség is. Trimetilciklohexanon hidrogénezésében a reakció 

második lépése, a prolinaddukt redukciója szükségszerűen a katalizátor felületen játszódik le, 

a katalizátorok többsége 90-100 % e.e.-t eredményezett, de ez eltérő konverziónál volt és más 

kémiai hozamot jelentett. Izoforon hidrogénezése magában foglalja a reakcióban képződő 

trimetilciklohexanon rezolválását is, ezért a teljes folyamatot kiegészítő számításokkal 

vizsgáltam. Ezúttal a reakcióelegyből hiányzó, azaz elreagált ketonok mennyiségét mértem 

össze az enantiomerfelesleggel. Figyelembe véve a lehetséges reakció utak sebességi 

viszonyait, a hiányzó ketonoknak mindig fölényben kellene lenniük, ha csak racém 

trimetilciklohexanon képződik izoforon hidrogénezésében. Ehhez képest minden vizsgált 

esetben negatív eredmények tanúskodtak arról, hogy ez nem lehetséges, hanem 

mindenképpen a kétféle folyamat eredőjét láthatjuk. Ha hozzávesszük azt az esetet, amikor a 
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prolin–izoforon kondenzátum deszorpció nélkül 2 mol hidrogénfelvételével alakul alkilezett 

prolinná, az tovább növeli a negatív különbség értékét. 

Ugyanezt lehet megállapítani több esetben a kinetikus rezolválás és a komplex hidrogénezési 

folyamat direkt összehasonlításában is. 

Végeredményben kis konverziónál fizikai (anyagmérleg) és nagy konverziónál műszeres 

analitikai (GC, belső standard) módszerekkel is bizonyítottam, hogy a katalizátor az egyik 

meghatározó paramétere az enantioszelektivitásnak izoforon hidrogénezésében. A reakcióban 

képződő enantiomerfelesleg egyrészt a C=C kötés aszimmetrikus hidrogénezése, másrészt a 

trimetilciklohexanon kinetikus rezolválásának együttes eredménye.  

További kísérleteket és új mérési módszert igényel e két folyamat arányának meghatározása, 

mely bizonyosan változik a konverzióval. Emellett a Pd katalizátorok változó teljesítménye, 

az eltérő aktivitásuk és szelektivitásuk magyarázatra szorul, további vizsgálatok szükségesek.  
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6 TÉZISEK 

 

1. Heterogén Pd/C katalizátorral izoforon és Pt/Al2O3 katalizátorral etil-piruvát 

hidrogénezésében a vizsgált axiálisan királis - [1,1’-binaftil]-2,2’-diol és -diamin - 

vegyületek minimális aszimmetrikus indukciót generálnak.  

 

2. Racém TMCH és (S)-prolin elegyének kevertetése során lejátszódik kismértékű 

rezolválás, 7-8% enantiomerfelesleggel. 

 

3. Racém TMCH és (S)-prolin hidrogénezési reakciójában az R enantiomer reduktív 

alkilezése a kedvezményezett, és a feleslegben maradó (S)-TMCH enantiomer 

mennyisége az alkalmazott katalizátortól és annak mennyiségétől függően változik.  

 

4. Pd/C katalizátor esetén 30% konverzióig az (S)-TMCH csak elenyésző mértékben 

reagál, míg kb. 80% konverzió fölött az elegy már csak nyomokban tartalmaz R 

enantiomert. 

 

5. Az ekvimoláris összetételű elegyek a hidrogénezési reakció végén gyakorlatilag csak 

kondenzált terméket tartalmaznak, ezen belül két fő diasztereomert azonosítottam GC-

MS módszerrel, melyek 1:1 arányban voltak jelen. A minták a további két 

diasztereoizomert is tartalmazták nyomokban, szintén 1:1 arányban. Tehát izoforon 

reakciójának már a kezdeti szakaszában megfigyelhető az összes lehetséges 

hidrogénezési folyamat, a kondenzált termék kimutatható.  

 

6. Izoforon hidrogénezését Pd katalizátorokkal végezve az e.e. és a hiányzó ketonok 

moláris különbsége egyes esetekben negatív érték, ami az izoforon direkt 

enantioszelektív hidrogénezését bizonyítja a kinetikus rezolválás mellett. 

 

7. Izoforon és TMCH prolinnal végrehajtott hidrogénezésének összehasonlításában 

azonos mennyiségű TMCH tartalmú elegyek esetén az e.e. és a feleslegben lévő 



 124 

enantiomer hozama több esetben nagyobb volt az izoforon reakcióelegyében, mint 

TMCH kinetikus rezolválásánál. Ez is azt támasztja alá, hogy izoforonból a C=C 

hidrogénezési reakcióban is képződik optikailag aktív TMCH, a katalizátortól függően 

eltérő mértékben. 

 

8. Izoforon (S)-prolin jelenlétében végrehajtott hidrogénezésében már 10% körüli 

konverziónál is optikailag aktív TMCH keletkezik, anyagmérleg alapján 

bizonyíthatóan a TMCH kinetikus rezolválása mellett részben az izoforon 

aszimmetrikus hidrogénezésében.  

 

9. Izoforon (S)-prolin jelenlétében, Pd katalizátorokkal végrehajtott hidrogénezésében a 

katalizátor aktivitása és az enantioszelektivitás függ a katalizátor készítésétől és 

hordozójától. Eszerint a katalizátor felületén is történik enantiodifferenciálódás, 

ellentétben a Lambert és munkatársai által publikált mechanizmussal.  
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