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1. Bevezetés és előzmények 
  

Az optikailag tiszta, királis vegyületek előállításának tárgykör-
ében egyre nagyobb jelentősége van az aszimmetrikus heterogén katali-
zátorral végrehajtott reakcióknak. Ezen belül a hidrogénezés katalizátor-
rendszereinek igen eredményes típusa az, amikor a katalizátor és a reak-
cióelegy főtömegéhez képest kis mennyiségű optikailag aktív ágensek-
kel befolyásolják a katalitikus rendszert. Az ún. királis módosító, azt a 
katalizátorhoz, vagy közvetlenül a reakcióelegybe juttatva, megváltoz-
tatja a katalizátor aktív helyeinek környezetét, és/vagy a szubsztrátum-
mal asszociálódik olymódon, hogy a továbbiakban a prokirális szubszt-
rátum egy adott konformációja kedvezményezett lesz a katalizátor felü-
letére történő adszorpció, illetve a hidrogén beépülése során. A módosí-
tó konfigurációjától meghatározott enantiomer képződik feleslegben. A 
katalizátor, a módosító molekula és a reakciókörülmények adott kombi-
nációja rendszerint a kiindulási vegyületeknek csak szűk csoportjánál 
biztosít enantioszelektivitást. 

A Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszéken, korábban 
a Kémiai Technológia Tanszéken immár több mint harminc éve folynak 
kutatások az aszimmetrikus katalitikus reakciók területén, elsősorban új, 
hatékony rendszerek keresésére. Doktori munkám keretében 
enantioszelektív hidrogénezési reakciókkal foglalkoztam.  

Új királis módosítókat kerestünk izoforon, valamint etil-piruvát 
heterogén katalitikus hidrogénezésében vizsgálva ezeket. Olyan mole-
kulákat, melyek homogén katalízisben már bizonyítottan hatásosak, il-
letve szerkezeti felépítésük lehetővé teszi alkalmazásukat heterogén ka-
talízisben is. E megközelítés egyik irodalmi példája az (S)-α,α-difenil-2-
pirrolidinmetanol, mely izoforon heterogén katalitikus hidrogénezésé-
ben is eredményes1 (e.e. ~40%).  
Az [1,1’-binaftil]-2,2'-diol és -diamin vegyületek ígéretes királis módo-
sító jelöltek voltak, a homogén fémkomplexekben alkalmazott BINAP 
ligandumok vázával analógok. Ezek a vegyületek részben kielégítik a 

                                                 
1 É. Sípos, A. Tungler, I. Bitter, M. Kubinyi, J. Mol. Cat. A 186 (2002) 187 



Tézisfüzet 
 

 

3 / 12 

potenciális módosítókkal szemben támasztott elvárásokat. C2-
szimmetriával jellemezhetők, nincsen bennük hagyományos értelemben 
vett kiralitáscentrum, ugyanakkor a binaftil váz atropoizomériája miatt 
aszimmetrikusak. Általában a kondenzált aromás részek, mint horgony-
zó csoportok a fémkatalizátoron erős adszorpciót biztosítanak, de ezút-
tal a naftil gyűrűk kitérő helyzete további befolyásoló tényezőt jelenthet. 
Vizsgáltam az [1,1’-binaftil]-2,2'-diaminokat és a diolok prolin észtereit 
is etil-piruvát és izoforon hidrogénezésében. 
 

Munkám másik, terjedelmesebb része izoforon, illetve 3,3,5-
trimetilciklohexanon (TMCH) (S)-prolin jelenlétében végrehajtott hid-
rogénezésének vizsgálata. Lambert és munkatársai, illetve Török és 
munkatársai 2006-ban gyakorlatilag egy időben, egymástól függetlenül 
publikáltak az izoforon hidrogénezése során a közti termék TMCH ki-
netikus rezolválásáról, az izoforonnak prolin jelenlétében végzett hidro-
génezési mechanizmusáról, korábbi munkáink megállapításait tévesnek 
nevezve. Témavezetőm javaslatára vizsgálataimat az idézett cikkekben 
és a kutatócsoportunkban korábban tett megállapítások közötti ellent-
mondások tisztázására irányítottam. 

A palládium katalizált első aszimmetrikus C=C hidrogénezés, 
mely reprodukálhatóan jelentős enantiomer felesleget adott, az izoforon 
hidrogénezése volt (S)-prolin jelenlétében2. A maximális 
enantioszelektivitást a beadagolt prolin izoforonhoz viszonyítva 
ekvimoláris mértékig való növelésével érték el. 
Az eredmények alapján reakciósémát dolgoztak ki. A reaktáns és a pro-
lin között lejátszódó reakciót többek között a végtermék (N-(3,3,5-
trimetilciklohexil)-(S)-prolin sztereoizomerek keveréke) kinyerésével és 
azonosításával igazolták. Eszerint az (S)-prolin és az izoforon az oldat-
ban addíciós és kondenzációs folyamatokban reagálnak egymással. Iro-
dalmi analógiák alapján legvalószínűbb közti terméknek az 
oxazolidinon származékot tartották. Ezt a feltevést Joucla és Mortier 

                                                 
2  A. Tungler, J. Kajtár, T. Máthé, T. Tóth, E. Fogassy, J. Petró, Catal. Today 5 
 (1989) 159. 
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eredményei is alátámasztották3. A kondenzációs reakció termékének 
részleges hidrogénezése enantiomer felesleget produkál voltaképpen 
diasztereoszelektív redukcióban. 

A korábban már hivatkozott Lambert és munkatársai4 részlete-
sen tanulmányozták a reakciót. Eredményeikben a leglényegesebb a 
TMCH kinetikus rezolválásának felismerése. Ugyanakkor az előkever-
tetés idejének növelésével csökkenő e.e.-t tapasztaltak izoforon hidro-
génezésében. Azt állapították meg, hogy az izoforon és a prolin konden-
zátuma csupán ún. „szemlélődő” intermedier. Álláspontjuk szerint az 
izoforon gyorsan telítődik, s kizárólag az ekként képződő racém 
TMCH-ból a jelenlévő prolinnal reduktív alkilezési lépésben, kinetikus 
rezolválás útján képződik az optikailag aktív TMCH. Szerintük az 
enantiodifferenciálódás folyamatában a katalizátor semmilyen szerepet 
nem tölt be, minden a homogén kondenzációs reakcióban dől el.  

Török és munkatársai5,6 a prolin adszorpciója szempontjából kö-
zelítették meg a reakció leírását. Különféle hordozós Pd katalizátorokat 
vizsgáltak, különös tekintettel BaCO3 hordozóra. Alapvető elképzelésük 
szerint a reakció első fázisában a prolin a karboxil csoportja révén ad-
szorbeálódik a bázikus hordozón. Tehát az izoforon elsődlegesen a felü-
leten képez adduktot a prolinnal, melynek hidrogénezésében optikailag 
aktív TMCH képződik. A reakció második fázisában a prolin másodla-
gos kinetikus rezolválás során tovább növeli az (S)-TMCH feleslegét, 
ugyanis a kisebbségben keletkezett (R)-TMCH-nal gyorsabban elreagál.  
 

Li és munkatársai7,8 a hordozó bázikusságát és szemcseméretét 
is vizsgálták, utóbbi eredményeik a katalizátor szerepét erősítik, kompe-
titív reakciósémát javasoltak. A modell érdeme, hogy felhívja a figyel-
                                                 
3  M. Joucla, J. Mortier, Bull. Soc. Chim. France 3 (1988) 579. 
4  A. I. McIntosh, D. J. Watson, J. W. Burton, R. M. Lambert, JACS 128 (2006) 
 7329. 
5 S. C. Mhadgut, M. Török, J. Esquibel, B. Török, J. Cat. 238 (2006) 441. 

6  S. C. Mhadgut, M. Török, S. Dasgupta, B. Török, Catalysis Letters 123 
 (2008) 156. 
7  S. Zhan, S. Li, Y. D. Xu, W. J. Shen, Catal. Commun. 8 (2007) 1239. 
8  S. Li, E. S. Zhan, Y. Li, Y. D. Xu,W. J. Shen, Catal. Today 131 (2008) 347 
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met a szemcseméretnek, s így a katalizátornak a reakcióban betöltött 
szerepére.  

Az idézett eredmények fontos érveket állítottak a korábbi model-
lel szemben, de ellentmondásokat is tartalmaztak. A katalizátor szerepé-
nek és az enantioszelektivitás forrásának tisztázása volt a célunk. A ko-
rábban használt kizárólag GC elemzési módszerek kiegészítésére szük-
ségesnek ítéltük a reakciók anyagmérlegének felállítását preparatív kí-
sérletekkel. Emellett különböző Pd katalizátorok alkalmazásával kíván-
tuk bizonyítani a katalizátor szerepét az enantiodifferenciálás folyama-
tában. 
 
2. Kísérleti módszerek 
 
2.1. Hidrogénezések 

A reakciókat szobahőmérsékleten saválló acél autoklávokban 
végeztem 1-60 bar nyomástartományban. Az oldószer rendszerint 10 ml 
metanol volt. A különböző Pd katalizátorok vizsgálataiban 20 ml oldó-
szert alkalmaztam, melyben 3.5 tf%-nyi n-hexanolt is adtam az elegy-
hez, ami a GC elemzések belső standardja volt.  
 
2.1. GC- elemzések 

A reakcióelegyek vizsgálatára GC-MS és királis GC álltak ren-
delkezésre. Az anyagmérleg felállításakor kalibrációt készítettem a GC 
analízishez, a kalibrációt a vizsgálatok során folyamatosan ellenőriztem. 
Adott mintából meghatározható volt az izoforon és TMCH aránya, va-
lamint az e.e. A későbbiekben a katalizátor szerepének vizsgálataiban a 
reakcióelegyben alkalmazott 3.5 tf% n-hexanol belső standardra vonat-
koztattam izoforon és a TMCH jelterületeit. 
 
2.2. (S)-prolint tartalmazó elegyek feldolgozása  

A katalizátor szűrése után a reakcióelegyet szobahőmérsékleten, 
vákuumban bepároltam. A fehér, szilárd maradékot diklórmetánban fel-
lazítottam, a prolint kiszűrtem. Az egyesített szűrletből az oldószert vá-
kuumban teljesen bepároltam. A konverziótól függően olajos, viszkózus 
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vagy szilárd maradékot kaptam. A teljes feldolgozás bepárlási vesztesé-
ge az izoforonra és a TMCH-ra 10-15% volt. 
 
2.3. Anyagmérleg számítása 

A reakcióelegyből kiszűrt prolin mennyisége molárisan meg-
egyezik a termékfázisban az adduktok és végtermékek mennyiségével. 
Ezt levonva, a termékfázisban lévő izoforon és TMCH GC-csúcsterület 
arányos megoszlással számítható a maradék tömegéből. A bepárlási 
veszteséget korrigáltam. A felállított anyagmérleg hibája kevesebb mint 
±5%.  
 
2.4. Katalizátorok 

A Pt/Al2O3 és a Pd/C Selcat katalizátorok vásárolt anyagok. A 
Pd korom katalizátort K2PdCl4 vizes oldatából, a többi hordozós katali-
zátort a hordozó és a katalizátor prekurzor (H2PdCl4 vagy K2PdCl4) 
szuszpenziójából forrásponton, formiátos lecsapással képeztem. Hűtés 
és alapos vizes mosást követően a katalizátorokat szobahőmérsékleten 
szárítottam. A katalizátorok aktív felületének vizsgálatához az adszorp-
ciós mérések az irodalomban leírt9 módszerrel, atmoszférikus áramlásos 
rendszerben, váltakozó O2 és H2 titrálással történtek.  

 
3. Eredmények 
 

Az [1,1’-binaftil]-2,2’-diamin és –diol vegyületeket, valamint a 
diolok prolinésztereit teszteltem izoforon és etil-piruvát aszimmetrikus 
Pd/C, ill. Pt/Al2O3 katalizátoros hidrogénezésében. Ezekben a reakciók-
ban az axiálisan királis módosító jelöltek minimális aszimmetrikus in-
dukciót eredményeztek. 

Munkám nagyobb részében a feladatom az izoforon és 3,3,5-
trimetilciklohexanon (S)-prolin jelenlétében végzett hidrogénezése volt. 
Először az alkalmazandó módszerek megfelelőségét, az anyagmérleg 
meghatározásának körülményeit és az alapjelenségeket vizsgáltam.  

                                                 
9 G. Lu, Z. Zsoldos, Z. Koppány, L. Guczi, Catal. Lett. 24 (1994) 15. 
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A prolin izoforonnal és TMCH-nal metanolos oldatban adduktokat ké-
pez.  
Izoforon hidrogénezését a prolin lassítja, a TMCH-prolin kondenzátum 
reakciója pedig még lassabb. A lassulás oka az, hogy előbbinél részben, 
utóbbinál kizárólag a kondenzált származékok hidrogénezése, a reduktív 
alkilezés megy végbe. Már a kezdeti kísérletekben látszott, hogy 
izoforon reakcióelegyében minimális konverziónál is optikailag aktív 
TMCH keletkezik oly mértékben, mely pusztán a kinetikus 
rezolválással nem magyarázható. Az S enantiomer volt feleslegben, ami 
egyezik a korábbi saját és az irodalmi megfigyelésekkel. 
TMCH reakciójának vizsgálatában, a fogyási sebességek számításából 
és GC-MS adatokból megállapítottam, hogy Pd/C katalizátort alkalmaz-
va a kinetikus rezolválás során kb. 40% konverzióig döntően csak az R 
enantiomer reagál az (S)-prolinnal, melyből következtethető, hogy 
eközben csak az egyik diasztereoizomer N-alkil-prolin keletkezik. 
Izoforon reakciójában már 0.2 mol ekvivalens, azaz 10% hidrogénfo-
gyásból számolt konverziónál kimutatható az R-ből képződő végtermék, 
és kb. 30% konverziónál már a diasztereoizomer párja is. Ezek aránya 
teljes konverziónál 1:1. A reakció végén kimutatható a másik 
diasztereoizomer pár, melyek nagyon kis mennyiségben, és egymáshoz 
képest szintén 1:1 arányban voltak a termékelegyben. 

Anyagmérleget állítottam fel izoforonnak (S)-prolinnal végrehajtott 
redukciójára. A kezdeti konverziótartományt vizsgáltam, mivel ebben 
volt várható, hogy izoforon aszimmetrikus redukciójának nagyobb je-
lentősége legyen az enantiomerfelesleg kialakulásában, mint a TMCH 
kinetikus rezolválásának. A reakcióban izoforon aszimmetrikus hidro-
génezéséből és a kinetikus rezolválásból egyaránt képződik 
enantiomerfelesleg, mivel az enantiomerfelesleg nagyobb volt, mint a 
végtermékek, alkilezett prolin diasztereoizomerek együttes moláris 
mennyisége.  

A továbbiakban különféle Pd katalizátorokkal vizsgáltam mind 
TMCH, mind izoforon (S)-prolin jelenlétében végrehajtott hidrogénezé-
sét. A belső standard (n-hexanol) lehetővé tette a reakcióelegyben lévő 
anyagmennyiségek meghatározását GC-val, így a teljes konverzió tar-
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tományban vizsgáltuk a reakcióelegyeket.  
Mind a két reakciót két sebességi szakasz jellemzi a hordozótól, illetve 
az alkalmazott nyomástól függően eltérő eredményekkel. Önmagában 
ez a tény is azt igazolja, hogy az enantiodifferenciálódás nemcsak ho-
mogén fázisú reakció, hanem heterogén katalitikus, felületi jelenség is. 
TMCH hidrogénezése 90-100 % e.e.-t eredményezett a katalizátorok 
többségével, de ez eltérő konverziónál és más kémiai hozamnál volt. 
Izoforon hidrogénezése során lejátszódik a képződő TMCH rezolválása 
is, ezért a reakcióelegyből hiányzó, azaz elreagált ketonok mennyiségét 
mértem össze az enantiomerfelesleggel. Figyelembe véve a lehetséges 
reakció utakat, a hiányzó ketonoknak mindig fölényben kellene lenniük, 
ha csak racém TMCH képződik izoforon hidrogénezésében. Ehhez ké-
pest minden vizsgált esetben az e.e. azonos vagy nagyobb volt, mint a 
ketonok fogyása, ez azt jelenti, hogy a kétféle folyamat eredőjét láthat-
juk. Ha hozzávesszük azt a lehetőséget is, amikor a prolin–izoforon 
kondenzátum deszorpció nélkül 2 mol hidrogénfelvételével alakul 
alkilezett prolinná, az tovább növelné a különbség negatív értékét. 
Ugyanez adódott a kinetikus rezolválás és a komplex hidrogénezési fo-
lyamat direkt összehasonlításában is. 

Végeredményben kis konverziónál anyagmérleggel és nagy konver-
ziónál műszeres analitikai (GC, belső standard) módszerekkel is bizo-
nyítottam, hogy a katalizátor meghatározó paramétere az 
enantioszelektivitásnak izoforon hidrogénezésében is. A reakcióban 
képződő enantiomerfelesleg egyrészt a C=C kötés aszimmetrikus hidro-
génezése, másrészt a TMCH kinetikus rezolválásának együttes eredmé-
nye. Az új, összefoglaló reakciósémát az 1. ábra mutatja. 
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1. ábra Izoforon aszimmetrikus hidrogénezése (S)-prolin segédanyag je-
lenlétében 
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4. Tézisek 
 
1. Heterogén Pd/C katalizátorral izoforon és Pt/Al2O3 katalizátorral 

etilpiruvát hidrogénezésében a vizsgált axiálisan királis - [1,1’-
binaftil]-2,2’-diol és -diamin - vegyületek minimális aszimmet-
rikus indukciót generálnak [2]. 

 

2. Racém TMCH és (S)-prolin elegyének kevertetése során leját-
szódik kismértékű rezolválás, 7-8% enantiomerfelesleggel [3]. 

 

3. Racém TMCH és (S)-prolin hidrogénezési reakciójában az R 
enantiomer reduktív alkilezése a kedvezményezett, és a felesleg-
ben maradó (S)-TMCH enantiomer mennyisége az alkalmazott 
katalizátortól és annak mennyiségétől függően változik [4]. 

 

4. Pd/C katalizátorral 30% konverzióig az (S)-TMCH csak elenyé-
sző mértékben reagál, míg kb. 80% konverzió fölött az elegy 
már csak nyomokban tartalmaz R enantiomert [3]. 

 

5. Az ekvimoláris összetételű elegyek a hidrogénezési reakció vé-
gén 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 arány-
ban. Tehát izoforon reakciójának már a kezdeti szakaszában 
megfigyelhető az összes lehetséges hidrogénezési folyamat, a 
kondenzált termék kimutatható [3]. 

 

6. Izoforon hidrogénezését Pd katalizátorokkal végezve az e.e. és a 
hiányzó ketonok moláris különbsége egyes esetekben negatív ér-
ték, ami az izoforon direkt enantioszelektív hidrogénezését bizo-
nyítja a kinetikus rezolválás mellett [4]. 

 

7. Izoforon és TMCH prolinnal végrehajtott hidrogénezésének ösz-
szehasonlításában azonos mennyiségű TMCH tartalmú elegyek 
esetén az e.e. és a feleslegben lévő enantiomer hozama több 
esetben nagyobb volt az izoforon reakcióelegyében, mint TMCH 
kinetikus rezolválásánál. Ez is azt támasztja alá, hogy 
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izoforonból a C=C hidrogénezési reakcióban is képződik optika-
ilag aktív TMCH, a katalizátortól függően eltérő mértékben [4]. 

 

8. Izoforon (S)-prolin jelenlétében végrehajtott hidrogénezésében 
már 10% körüli konverziónál is optikailag aktív TMCH keletke-
zik, anyagmérleg alapján bizonyíthatóan a TMCH kinetikus 
rezolválása mellett részben az izoforon aszimmetrikus hidrogé-
nezésében [3]. 

 

9. Izoforon (S)-prolin jelenlétében, Pd katalizátorokkal végrehajtott 
hidrogénezésében a katalizátor aktivitása és az 
enantioszelektivitás függ a katalizátor készítésétől és hordozójá-
tól. Eszerint a katalizátor felületén is történik 
enantiodifferenciálódás, ellentétben a Lambert és munkatársai 
által publikált mechanizmussal [4]. 
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