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1. BEVEZETÉS 

 A folyadékfázisú, heterogén katalitikus hidrogénezés a finomkémiai iparban (pl. 

gyógyszeripar) alkalmazott kémiai átalakítások egyik jellegzetes redukciós eljárása. Jel-

lemzői a háromfázisú reakcióelegy, a szuszpendált, porszerű (pirofóros) katalizátor hasz-

nálata, a fázisok intenzív érintkeztetése (hatékony keverés), a nem túl magas hőmérséklet 

(max. 180 C) és a kis-közepes nyomás (1–40 bar) alkalmazása. 

 Több redukálható funkciós csoport esetén azonban szelektivitási problémák is fel-

léphetnek. Ráadásul, bizonyos esetekben katalizátorméreg-jellegű vegyületek (jellem-

zően nemkötő elektronpárral rendelkező nitrogén-, foszfor- vagy kéntartalmú anyagok) 

redukcióját kell megvalósítani, amelyek viszont jelentős biológiai aktivitással rendelkez-

nek Ezeket az anyagokat általában nehéz hidrogénezni, mert jelentősen lecsökkenhet a 

katalizátor aktivitása, így csak nagyon hosszú reakcióidő alatt lehet elérni a teljes átalaku-

lást. Emiatt a szokásosnál jóval több katalizátort kell használni, vagy olyan segédanya-

gokat (pl. savak), amelyek „védett formába” viszik át a hidrogénezendő anyagot. Azonban 

ezek a módszerek nem mindig alkalmazhatók (pl. nagyon drága a katalizátor vagy savakra 

nagyon érzékeny a szubsztrátum), ezért más megoldásokat kell keresnünk. 

 Kutatómunkám során számos fontos és értékes gyógyszeripari intermedier (pl. N-

tartalmú vegyületek) szintézisét dolgoztuk ki munkatársaimmal. Ezeknek az eljárásoknak 

az egyik közös jellemzője, hogy alkalmazásukkal gazdaságosabban lehet előállítani a 

kívánt termékeket a korábban alkalmazott technológiákhoz képest. Továbbá a szintézi-

sekben mindig van olyan reakciólépés, ahol katalizátorméreg-jellegű vegyületeket kell 

hidrogénezni. 

 Habilitációs téziseimben bemutatom a katalizátorok mérgeződésének, dezaktivá-

lódásának csökkentésére, megszüntetésére kidolgozott módszereket, továbbá új, kemo-

szelektív hidrogénezési módszerekkel elért eredményeket, valamint egy ipari körülmé-

nyek között is megvalósított és bevezetésre került hidrogénezési eljárást is ismertetek. 

 A bemutatott eredmények létrejöttében való közreműködésükért köszönettel tar-

tozom a tanszéki és ipari kollégáknak, hallgatóimnak, valamint a publikációk társzerzői-

nek. Különösen hálás vagyok néhai mentoromnak, Dr. Máthé Tibornak, az életre szóló 

szakmai és emberi támogatásáért, tanácsaiért. 
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2. HETEROGÉN NEMESFÉM KATALIZÁTOROK MÉRGEZŐDÉSE, VISSZAFORGATHATÓSÁGA 

 A heterogén katalizátorok dezaktiválódási módjai közül (mérgeződés, lerakódás, 

eltömődés, termikus bomlás, szilárd/szilárd reakció, morzsolódás, mechanikai bomlás) a 

mérgeződés egy olyan kémiai kölcsönhatás, ami során a reaktánsok, a termékek vagy az 

esetleges szennyeződések erős kemiszorpciója – a katalitikusan aktív helyeken – gátolja 

a felületi kémiai reakciót.1 Ezeket az anyagokat katalizátormérgeknek nevezzük, amelyek 

jellemzően nitrogén-, foszfor-, arzén-, illetve kéntartalmú molekulák, fémek (pl. Pb), fém-

ionok (pl. Fe2+), valamint halogenidionok (pl. Cl-) lehetnek.2  

 A mérgeket hatásuk szerint a következő csoportokba sorolhatjuk:2a 

 – reverzibilis, 

 – irreverzibilis, 

 – kumulálódó, 

 – „kedvező” mérgek. 

 Reverzibilis mérgezés esetén a mérgező anyag eltávolítása után a katalizátor 

visszanyeri eredeti aktivitását, ugyanúgy működik tovább, mint a mérgeződés előtt. Ilyen 

például a metanolszintézis ZnO–Cr2O3 katalizátora, ami a kénszennyeződés megszünte-

tése után ismét aktív lesz. Irreverzibilis mérgezéskor a méreg olyan erősen kemiszorbeá-

lódik a katalizátoron, hogy az nem távolítható el róla, például Raney-nikkel és kén eseté-

ben. Kumulálódó mérgezésnél a méreganyag hosszabb idő alatt fejti ki a hatását, amely 

során a katalizátor aktivitása lassan, de állandóan csökken (pl. Hg). A „kedvező” mérgek a 

katalizátorok bizonyos aktív helyeit blokkolhatják, és így növelhetik a szelektivitást, pl. 

egy konszekutív reakcióban a közbenső termék jó termeléssel állítható elő. Tipikus példái 

ennek a mérgezésnek a savkloridok Rosenmund-féle3 redukciója aldehidekké kinolin-S-

típusú vegyületekkel (pl. tiokinantrén) részlegesen mérgezett, bárium-szulfát hordozóra 

felvitt palládiumkatalizátorral, vagy a Lindlar-katalizátor4 (Pd–Pb/CaCO3) alkalmazása 

acetilének olefinekké való szelektív hidrogénezésében. 

 A nitrogén-, foszfor-, arzén vagy kénatomok esetében a méreghatás oka, hogy azok 

nemkötő elektronpárjai datív kötést alakítanak ki a nemesfémek d-pályáival, és így a 

katalizátor aktív komponense és a méregmolekula között erős, kémiai jellegű és nagyon 

specifikus kötés jön létre, ami meggátolja a további katalitikus folyamatok végbemene-

telét. Ennek kiküszöbölésére használt általános módszer, hogy a hidrogénezendő vegyüle-

tekben a méregcentrum valamennyi elektronját megkötik, és így maximális vegyértékűvé 

alakítják át. Ilyen lehet például a bázikus nitrogén esetében savak alkalmazása,5 amikor 

sót képezünk (R–NH2 → R–NH3
+) megelőzve a mérgező hatás kialakulását, míg kén,6 fosz-

 
1 (a) Hegedus, L.L.; McCabe, R.W. Catalyst Poisoning, Marcel Dekker, New York, 1984.; (b) Bartholomew, C.H. 
 Appl. Catal. A: Gen. 2001, 212, 17.; (c) Argyle, M.D., Bartholomew, C.H. Catalysts 2015, 5, 145. 
2 (a) Petró, J. in Kontakt katalízis (Szerk.: Szabó, Z; Kalló, D.), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966; p. 509.; (b) 
 M. Freifelder, Practical Catalytic Hydrogenation, Wiley-Interscience, New York, 1971; p. 23. 
3 Rosenmund, K.W. Ber. 1918, 51, 585. 
4 Lindlar, H. Helv. Chim. Acta 1952, 35, 446. 
5 (a) Hamilton, T.S.; Adams, R. J. Am. Chem. Soc. 1928, 50, 2260.; (b) Maxted, E.B.; Walker, A.G. J. Chem. Soc. 
 1948, 1093.; (c) Maxted, E.B. Adv. Catal., 1951, 3, 129. 
6 (a) Deem, A.G.; Kaveckis, J.E. Ind. Eng. Chem. 1941, 33, 1373.; (b) Horner, L.; Reuter, H.; Hermann, E. Liebigs 
 Ann. Chem. 1962, 660, 1.; (c) Greenfield, H. J. Org. Chem. 1963, 28, 2434. 
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for6b,7 vagy arzén6b,8 esetében oxidációval (pl. R–SH→ R–SO3H) érhető el a kívánt hatás 

(1. ábra). Azonban, ha egy szubsztrátum érzékeny savakra, nem lehet a fentebb említett 

metódust alkalmazni, mert ennek hatására mellékreakció (pl. polimerizáció) játszódhat 

le, megakadályozva a kívánt termék előállítását.9 
 

mérgező forma 
 

pirrolidin 

 

tiol 
 

foszfán 
 

arzán 

nem mérgező („védett”) 

forma 
 

pirrolidiniumion 

 

szulfonsav 
 

foszfátion 
 

arzenátion 

1. ábra. Néhány példa a N-, S-, P-, illetve As-tartalmú méregmolekulák aktív és védett formájára. 

 

2.1. A nitrogén katalizátormérgező hatása – nemesfémek méregérzékenységi sora 

 A nitrogén dezaktiváló hatását pirrolszármazékok (1a-c) heterogén katalitikus 

hidrogénezésében vizsgáltuk (2. ábra). Korábban azt találtuk, hogy a 2-(N-metilpirrol-2-

il)etanol (1a) redukcióját a megfelelő pirrolidinszármazékká nem lehet a szokásos mó-

don, savak (pl. kénsav) hozzáadásával végrehajtani, ugyanis hatásukra gyorsan – szilárd, 

gyantaszerű anyag képződése közben – polimerizálódik (3. ábra). A kifejlesztett új, sav-

mentes közegű hidrogénezési módszerrel (egymással nem elegyedő oldószerpár (pl. he-

xán/metanol), Pd/C katalizátor, 6 bar, 80 °C), teljes konverzió mellett, a termékek (2a-c) 

80–90%-os hozammal kapható meg, a tisztaságuk pedig min. 99%.10 A nem elegyedő ol-

dószerpárok, feltehetően, megváltoztatják a katalizátoron végbemenő adszorpciós folya-

matokat, azaz gyengíthetik a mérgeződést okozó termékek és/vagy szubsztrátumok, 

valamint a katalizátor aktív centrumai közötti kemiszorpciós kölcsönhatást. Megállapítot-

tuk továbbá, hogy csak a könnyű platinafémek (Rh, Ru, Pd) hatékonyak ebben a hidrogé-

nezési reakcióban, míg a platina vagy az irídium nem alkalmas erre a célra.10b 
 

 

2. ábra. Pirrolszármazékok (1a-c) hidrogénezése a megfelelő pirrolidinekké (2a-c) hordozós nemesfém 
katalizátorokkal (Pd/C, Ru/C vagy Rh/C). 

 
7 (a) Maxted, E.B.; Moorish, W.D. J. Chem. Soc. 1940, 252.; (b) Freedman, L.D.; Doak, G.O.; Petit, E.L. J. Am. 
 Chem. Soc. 1955, 77, 4262. 
8 Stevinson, M.R.; Hamilton, C.S. J. Am. Chem. Soc. 1935, 57, 1298. 
9 Hegedűs, L. Magy. Kém. Folyóirat 2007, 113, 139. 
10 (a) Hegedűs, L; Máthé, T.; Tungler, A. Appl. Catal. A: Gen. 1996, 143, 309.; (b) Hegedűs, L; Máthé, T.; 
 Tungler, A. Appl. Catal. A: Gen. 1996, 147, 407.; (c) Hegedűs, L; Máthé, T.; Tungler, A. Appl. Catal. A: Gen. 
 1997, 153, 133.; (d) Hegedűs, L; Máthé, T.; Tungler, A. Appl. Catal. A: Gen. 1997, 152, 143. 
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3. ábra. A 2-(N-metilpirrol-2-il)etanol sav hatására végbemenő polimerizációja és annak terméke. 

 

 A további vizsgálatok során azonban azt tapasztaltuk, hogy a palládium, ródium és 

ruténium között is eltérés mutatkozott abban, hogy mekkora a méregtűrő képességük. 

Ennek illusztrálására először a hidrogénezett termékek (2a-c) jelenlétében végrehajtott, 

savmentes közegű hidrogénezések eredményeit foglaltam össze az 1. táblázatban. 

 Amint az jól látható, a hozzáadott termékek esetében kisebb konverziónál állt le 

minden reakció, mint a nélkülük végzett redukcióknál. A legnagyobb csökkenést a pallá-

dium- és a ruténiumkatalizált hidrogénezésekben figyeltük meg (99 → 61%, illetve 

100 → 52%), míg ródium használatakor nem volt drasztikus a visszaesés (100 → 98%). 

Ezek a kísérleti adatok megerősítették azt a koncepciónkat, hogy a nemesfém katalizá-

torok mérgeződését – savmentes közegben – a hidrogénezett termékek (pirrolidinek) 

erősen bázikus nitrogén atomjai okozzák egy adott katalizátor/reaktáns arány alatt, vala-

mint a termékek erősebb méreghatással bírnak, mint a kiindulási anyagok (pirrolok). 

 
1. táblázat 

A hidrogénezett termékek hatása a különböző, aktívszén-hordozós nemesfém katalizátorok aktivitására. 

Sorszám Katalizátorok Reaktánsok 
Katalizátor/reaktáns 
arány (gg–1) 

Reakcióidő (h) Konverzió (%) 

1.a 10%-os Pd/C 
1a 
1a + 2a 

0,3   6,0 
  99 
  61 

2.   5%-os Ru/C 
1b 
1b + 2b 

0,2   3,0 
100 
  52 

3.   5%-os Rh/C 
1c 
1c + 2c 

0,03   2,0 
100 
  98 

Reakciókörülmények: 20 g reaktáns, 300 cm3 metanol, termék/reaktáns tömegarány = 1:1, 6 bar, 80 C. 
a 250 cm3 hexán és 60 cm3 metanol. 

 

 A vizsgált katalitikusan aktív fémek (Pd, Ru, Rh) méregérzékenységének összeha-

sonlításához definiáltunk egy viszonyszámot (Np,m), amit a következő módon számolható: 
 

Np,m=Np/Nm 

ahol Np a termék molekuláinak száma, míg Nm a fémkatalizátor aktív helyeinek száma, 

amelyek kölcsönhatásba kerülnek a kiindulási anyag vagy a termék molekuláival. 

 A 2. táblázat adataiból kitűnik, hogy az Np,m értékek széles tartományban mozog-

nak (90–3891) és viszonylag nagyok, ami arra utal, hogy egyrészt szignifikáns különbség 

van ezen nemesfémek méregérzékenysége között, másrészt pedig csak a telített termékek 

nagy koncentrációja okozza a katalizátorok teljes dezaktiválódását. Mivel ezen molekulák  

méregcentruma ugyanaz minden vegyület esetében, azaz az  csoport, így a mé- 
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2. táblázat 

A palládium, a ruténium és a ródium méregérzékenységének összehasonlítása. 

Sor-

szám 
Katalizátor Diszperzitás Reaktáns 

Határ 
 Np,m kat./reaktáns arány 

(gg–1) 
konverzió 

(%) 

kat./termék arány 

(gg-1) 

1.a 10%-os Pd/C 0,50 
1a 

1a + 2a 

0,1 

0,3 

59 

61 

0,16 

0,18 

  100 

    90 

2.   5%-os Ru/C 0,43 
1b 

1b + 2b 

0,1 

0,2 

95 

52 

0,10 

0,13 

  291 

  228 

3.   5%-os Rh/C 0,42 
1c 

1c + 2c 

0,02 

0,03 

97 

98 

0,019 

0,015 

2940 

3891 

Reakciókörülmények: 20 g reaktáns, 300 cm3 metanol, termék/reaktáns tömegarány = 1:1, 6 bar, 80 C, reakcióidő: 6 h. 
a 250 cm3 hexán és 60 cm3 metanol. 

 

regtűrő képességben tapasztalt eltérések ezen nemesfémek fizikai és kémia tulajdonsá-

gainak tulajdoníthatóak. Összehasonlítva az Np,m értékeket, látható, hogy a ródiumé a leg-

nagyobb (egy nagyságrendnyi különbség), a palládiumé a legkisebb, míg a ruténium a 

kettő között helyezkedik el. Továbbá, a hidrogénezett termékek jelenlétében a határ kata-

lizátor/termék arányok gyakorlatilag ugyanazok voltak, mint a nélkülük végzett reakciók-

ban, minden katalitikusan aktív fém esetében (pl. a Pd-nak az Np,m értékei 90, illetve 100). 

 Az eredményeink alapján megállapítható, hogy a vizsgált nemesfémek nitrogénre 

vonatkoztatott méregérzékenysége, csökkenő mértékben, a következő: Pd > Ru >> Rh. 

 Ez a sorrend nagy valószínűséggel elektronszerkezeti tényezőknek tulajdonítható. 

Habár ezek a könnyű platinafémek egymás közeli rokonai, az elemi elektonkonfiguráció-

juk különböző: a palládiumé 4d10, a ruténiumé 4d75s1, míg a ródiumé 4d85s1. Természete-

sen ezek a különbségek megmaradnak a katalizátorok készítésekor, a hordozón képződő 

krisztallitoknál (fémes kötés) is. A palládium, mint az jól ismert,11 rendelkezik egy nagyon 

speciális hidrogénabszorpciós tulajdonsággal, ami különbözik mind a ruténiumétól, mind 

a ródiumétól. A kis méretű hidrogénatom ugyanis képes beoldódni a Pd-rácsba, ami a 

fémrács csekély mértékű torzulását okozza (rácsállandó változása), és így könnyebben 

végbemehet a méregmolekulák kémiai „támadása”.12 Továbbá, a hidrogénben gazdag fe-

lületi réteg miatt – egy nagy diszperzitású katalizátornál – a palládiumrészecskék szinte-

relődése is bekövetkezhet. Mindezen különbségek következtében, a palládium egy sokkal 

erősebb kötést hoz létre a pirrolidingyűrű nitrogénjével, mint a ruténium vagy a ródium. 

 

1. tézis. Pirrolok hidrogénezése során megállapítottuk, hogy a palládiumnak, a ródium-

nak és a ruténiumnak eltérő a méregtűrő képessége. Meghatároztuk ezen nemesfémek 

nitrogénre vonatkoztatott méregérzékenységi sorát, ami csökkenő sorrendben a követke-

ző: Pd > Ru >> Rh. A különbségek elektronszerkezeti okokra vezethetők vissza. [HL1] 

 

 

 
11 Lewis, F.A. The Palladium–Hydrogen System, Academic Press, London, 1967. 
12 Christmann, K.R. in Hydrogen Effects in Catalysis (Paál, Z.; Menon, P.G.; Eds.), Marcel Dekker, New York, 
 1988, p. 3. 
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2.2. Aktívszén-hordozós ruténiumkatalizátor visszaforgathatósága 

 Az előző alfejezetben bemutatott mérgeződési jelenségek vizsgálatát folytatva, az 

1-metilpirrol (1c) savmentes közegű, ruténiumkatalizált hidrogénezésében (2. ábra) a 

katalizátor visszaforgathatóságát tanulmányoztuk. A gyógyszeriparban gyakran alkal-

maznak aktívszén-hordozós nemesfém katalizátorokat (pl. Pd/C, Ru/C), azonban a szigo-

rú minőségbiztosítási előírások miatt a használt katalizátorok csak teljes regenerálás után 

kerülnek vissza az adott hidrogénezési technológiába. Tehát egy egyszerű és olcsó mód-

szer kidolgozása a heterogén hidrogénező katalizátorok visszaforgatására gazdaságosab-

bá teheti egy adott termék előállítását. A redukciókat metanolban, 5%-os Ru/C katalizá-

torral, 10 bar nyomáson és 25–60 °C-on végeztük, valamint a használt katalizátort rege-

nerálás nélkül alkalmaztuk az ismételt reakciókban. 

 A 0,2 g∙g–1 katalizátor/szubsztrátum arány mellett végzett hidrogénezések kon-

verziógörbéiből jól látható (4. ábra), hogy a friss, aktívszén-hordozós ruténiumkatalizá-

torral gyors és teljes volt a pirrolgyűrű telítése 30 perc után, azonban ehhez 60 °C-ra 

kellett emelni a reakció hőmérsékletét, mert 25 °C-on nem történt hidrogénfelvétel. Meg-

lepő módon azt tapasztaltuk a katalizátor első újrafelhasználásánál, hogy a redukció már 

szobahőmérsékleten teljesen lejátszódott, ráadásul ugyanannyi idő alatt (30 perc), mint 

az első alkalommal. A ruténium ilyen jellegű viselkedése az összes többi visszaforgatásnál 

megfigyelhető volt. Feltehetőleg a jelenséget a katalizátor aktív centrumain, a ruténium 

fémszemcséken kialakult, finom eloszlású RuO2-réteg okozza, ami 60–80 °C körül gyorsan 

átalakul tiszta fémmé.13 Ez a réteg megakadályozza a katalitikus hidrogénezési folyama-

tot, de a redukciója után az új, aktív katalizátorfelületen hirtelen és nagy sebességgel tud 

lejátszódni a reakció. 

 A jelenséget tovább vizsgálva azt találtuk, hogy szobahőmérsékleten előkezelve a 

friss, 5%-os Ru/C katalizátort (10 bar H2, 30 perc) már 25 °C-on szintén teljes konverzió 

érhető el, azonban ehhez lényegesen több idő (300 perc) kellett (5a. ábra). Ezután a visz- 

 

4. ábra. Az 1-metilpirrol (1c) hidrogénezése 5%-os Ru/C katalizátorral. 
Reakciókörülmények: 2,0 g szubsztrátum, 0,4 g katalizátor, 50 cm3 metanol, 25 °C, 10 bar. 

 
13 Knapp, M.; Crihan, D.; Seitsonen, A.P.; Lundgren, E.; Resta, A.; Andersen, J.N.; Over, H. J. Phys. Chem. C 
 2007, 111, 5363. 
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5. ábra. Az 1-metilpirrol (1c) hidrogénezése előhidrogénezett, 5%-os Ru/C katalizátorral (a), valamint az 
előkezelés körülményeinek hatása a teljes konverzióhoz szükséges reakcióidőre (b). 

Reakciókörülmények: 2,0 g szubsztrátum, 0,4 g katalizátor, 50 cm3 metanol, 25 °C, 10 bar. 

 

szaforgatott, előhidrogénezett katalizátor gyakorlatilag úgy működött, mint az első soro-

zatban használt, bár a teljes konverzióhoz szükséges reakcióidők hosszabbá váltak (70–

120 perc). Hosszabb előkezelési időt alkalmazva (90 perc) 25 °C-on (5b. ábra), nem ta-

pasztaltunk szignifikáns változást sem az első, sem a második használat során a teljes kon-

verzióhoz szükséges reakcióidőben (240, illetve 70 perc). Amint azt korábban említettem, 

a feltételezett felületi oxidréteg gátló hatása 60 °C-on megszüntethető, a katalizátor elő-

hidrogénezését elvégeztük ezen körülmények között is (60 °C, 10 bar H2, 30 perc). Az 5b. 

ábrán jól látható, hogy az így előkezelt friss Ru/C – az előhidrogénezett katalizátorokkal 

végzett reakciók között – a legrövidebb idő alatt (130 perc) tette teljessé a kiindulási 

anyag konverzióját az első használat során. A visszaforgatott katalizátor pedig kimagasló 

aktivitást mutatva, a legrövidebb reakcióidő alatt (25 perc) alakította át teljesen az 1-

metilpirrolt.  

 A fentebb leírt kísérleti tapasztalatok magyarázatához röntgen fotoelekton spek-

troszkópiás (XPS) vizsgálatokat végeztünk a ruténium felületi tulajdonságainak felderíté-

sére (6. ábra). A legfontosabb információt a 280–282 eV környéki kötési energiáknál je-

lentkező Ru 3d5/2 spinállapotú elektronátmenet hordozza. A 6a. ábrán látható friss katali- 
 

  

6. ábra. Az 5%-os Ru/C katalizátor nagy felbontású, dekonvolúciós XPS felvételei friss (a) és 60 °C-on 
előhidrogénezett állapotban (b). 
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7. ábra. Az 5%-os Ru/C katalizátor mennyiségének 
hatása az 1-metilpirrol (1c) konverziójára. 
Reakciókörülmények: 2,0 g szubsztrátum, 50 cm3 metanol, 
25 °C, *25–60 °C, 10 bar, reakcióidő: 60 perc. 

8. ábra. Az ecetsavas utókezelés hatása az 1-metil-
pirrol (1c) ruténiumkatalizált hidrogénezésében. 
Reakciókörülmények: 2,0 g szubsztrátum, 0,1 g 5%-os 
Ru/C katalizátor, 50 cm3 metanol, 25 °C, *25–60 °C, 10 bar, 
reakcióidő: 60 perc. 

 

zátor esetében a 281,6 eV kötési energiánál megfigyelhető csúcs a +4 oxidációs állapotú 

ruténiumra utal, ami megerősíti a RuO2 felületi fázis jelenlétét, viszont az előhidrogéne-

zett katalizátornál (6b. ábra) a kisebb kötési energiájú Ru 3d5/2 csúcs (280,5 eV) a fémes 

állapotú ruténium (Ru0) képződését igazolja. 

 A katalizátor mennyiségének csökkentésekor (0,2 → 0,1 → 0,05 g∙g−1) szignifikáns 

különbségeket figyeltünk meg a 60 perc után mért konverziókban (7. ábra). Míg 0,2 g∙g−1 

katalizátor/szubsztrátum aránynál az 1-metilpirrol konverziója teljes volt minden hasz-

nálat után, addig a kisebb katalizátormennyiségeknél (0,1 és 0,05 g∙g−1 arányok) jelentős 

konverziócsökkenéseket tapasztaltunk az ötödik felhasználás után (97 → 62%, illetve 

66 → 0%). Ezek a jelenségek a ruténium erős mérgeződésére utalnak, ami a termék – az 

1-metilpirrolidin (2c) – bázikus nitrogénjének hatásának tulajdonítható. 

 Az előzőekben ismertett, a konverziókban megfigyelt drasztikus visszaesések elke-

rülése végett, savas utókezelést alkalmaztunk 0,05 g∙g−1 katalizátor/szubsztrátum arány 

mellett. Híg, 5%-os, ecetsavoldattal kezeltük a használt katalizátort, hogy eltávolítsuk az 

erősen bázikus karakterű méregmolekulákat, elkerülve a katalizátor dezaktiválódását. A 

8. ábra adataiból jól kivehető, hogy jobb eredmények érthetők el a savval kezelt 5%-os 

Ru/C katalizátorral, de konverziók továbbra is csökkentek (70 → 9%) az újrafelhasználá-

sok során, azaz a ruténium mérgeződése nem szüntethető meg ezen az úton. 

 

2. tézis. Az 1-metilpirrol savmentes közegű, ruténiumkatalizált hidrogénezésekor azt ta-

láltuk, hogy az 5%-os Ru/C katalizátor regenerálás nélkül visszaforgatható akitivitás-

csökkenés nélkül, 0,2 g∙g−1 katalizátor/szubsztrátum arány mellett. A ruténium azonban 

váratlan viselkedést mutatott az újrafelhasználások során, mert a friss katalizátor csak 

60 °C-on működött, míg a visszaforgatott már szobahőmérsékleten is hatékonynak bizo-

nyult. Spektroszkópiai (XPS) és kísérleti (előhidrogénezés) módszerekkel igazoltuk, hogy 

ennek a jelenségnek az oka a friss katalizátor katalitikusan aktív centrumainak felületén 

található finom eloszlású RuO2-réteg. [HL2] 
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3. KATALITIKUSAN NEM HIDROGÉNEZHETŐ PIRROLOK 

 A pirrolok folyadékfázisú, heterogén katalitikus hidrogénezésének további sziszte-

matikus vizsgálatakor – váratlanul és meglepő módon – azt találtuk, hogy néhány képvise-

lőjük, úgymint metil-(1,5-dimetil-1H-pirrol-2-karboxilát) (3), 1-metil-1H-pirrol-2-kar-

bonsav (4) és metil-(1-metil-1H-pirrol-2-karbonil-L-prolinát) (5), nem alakítható át a 

megfelelő pirrolidinszármazékká (9. ábra). Ezen pirrolszármazékok közös jellemzője, 

hogy a pirrolgyűrű 2-es helyzetében egy-egy karboxil, észter vagy amid funkciós csoport 

található. 

 

 

9. ábra. Eltérő reakcióutak néhány pirrolszármazék (3–8) hidrogénezésben. 

 

 A 3. táblázat adataiból kitűnik, hogy egyik esetben sem figyeltük meg a kiindulási 

anyagok hidrogéneződését sem hordozós nemesfém katalizátorokon (Pd/C, Ru/C, Rh/C), 

sem Raney®-nikkelen, még erélyes reakciókörülmények között (100 bar, 130 °C), vala-

mint nagy katalizátor/szubsztrátum arányok (0,2–1,0 g∙g−1) mellett sem. Ezek a sikerte-

len kísérletek azért voltak váratlanok, mert a pirrolok szakirodalmában nem találhatók 

utalások hasonló esetekre. 

 Mindazonáltal, korábban sikeresen valósítottuk meg a 3-as, 4-es és 5-ös jelű ve-

gyületekhez nagyon hasonló szerkezetű metil-[(1-metil-1H-pirrol-2-il)-acetát] (6), a (1-

metil-1H-pirrol-2-il)ecetsav (7) és a metil-[(1-metil-1H-pirrol-2-il)acetil-L-prolinát] (8) 

hidrogénezését a megfelelő pirrolidinekké teljes konverzióval, 25 °C-on és 6 bar nyomá-

son (9. ábra).10c,14 Amint az jól megfigyelhető, a szerkezetük csak egy metiléncsoporttal 

(–CH2–) tér el egymástól a pirrolgyűrű 2-es pozíciójában levő oldalláncban, de ez a kis 

különbség drasztikus változást okoz ezen pirrolszármazékok heterogén katalitikus hidro-

génezhetőségében. 

  

 
14 Tungler, A.; Hegedűs, L.; Háda, V.; Máthé, T.; Szepesy, L. Chem. Ind.: Catal. Org. React. 2001, 82, 425. 
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3. táblázat 

Kísérletek az 1-metil-1H-pirrol-2-karbonsav és két származékának (3–5) hidrogénezésére aktívszén-hor-

dozós nemesfém vagy Raney®-nikkel katalizátorral. 

Sor-
szám 

Pirrolok Katalizátor 
Katalizátor/szubsztrátum 
arány (g∙g–1) 

Nyomás 
(bar) 

Hőmérséklet 
(C) 

Reakcióidő 
(h) 

   1. 3 10%-os Pd/C 0,3     6   80 12,0 

   2. 3    5%-os Ru/C 0,2     6   80 14,0 

   3. 3    5%-os Rh/C 0,1   30   80   8,0 

   4. 3 Raney®-Ni 1,0   80 130   6,0 

   5.a 4 10%-os Pd/C 0,3   10   80 10,0 

   6.a 4    5%-os Rh/C 0,2     6   80   8,0 

   7.a 4    5%-os Ru/C 0,2     6   80   8,0 

   8. 5    5%-os Rh/C 0,1   50 100   7,0 

   9. 5    5%-os Ru/C 0,3   20 100   6,0 

10. 5 10%-os Pd/C 0,3   50 120   9,0 

11. 5 Raney®-Ni 1,0 100 130   6,0 

Reakciókörülmények: 10,0 g szubsztrátum, 200 cm3 metanol. 
a 100 cm3 metanol és 100 cm3 víz. 

 

 Kvantumkémiai számításokkal meghatároztuk a reakciók energiaprofiljait az akti-

válási szabadentalpiák (G#) és a szabadentalpia-változások (ΔG) felhasználásával. A ka-

pott eredmények azt mutatták, hogy ezek a hidrogénezések nagyon kis energiagáttal 

(G# = 0–7,7 kJ∙mol–1) játszódnak le, valamint a ΔG értékek minden esetben nagyon negatí-

vak (–136,7 és –171,0 kJ∙mol–1 közöttiek), ezért az összes hidrogénezési reakciónak végbe 

kellene mennie, nemcsak a 6-os, 7-es és 8-as jelű vegyületek redukciójának. Mindezek 

alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy feltehetően a szubsztrátumok eltérő ad-

szorpciós tulajdonságai játszanak kulcsszerepet ezekben a hidrogénezésekben. 

 Ennek felderítéséhez molekuladinamikai számításokat végeztünk, hogy megkap-

juk ezen pirrolvegyületek (3–8) legstabilabb konformerjeit (10. ábra). Mint az jól látható, 

a katalitikusan nem hidrogénezhető molekulákban (3–5) a pirrolgyűrű és a karbonsav, az 

észter vagy az amid funkciós csoportok gyakorlatilag egy síkban helyezkednek el, így 

egyszerre adszorbeálódhatnak a katalitikusan aktív fém felületén. Ezzel ellentétben, a 

katalitikusan hidrogénezhető vegyületeknél (6–8) az oldallánc a pirrolgyűrű síkja felett 

helyezkedik el, így ezek a molekulák csak a pirrolgyűrűjükkel adszorbeálódhatnak. Ezek-

nek a szerkezeti különbségeknek köszönhetően a 3-as, 4-es és 5-ös jelű vegyületek na-

gyon erősen kötődhetnek a katalizátor aktív komponensének felületéhez, és így nem ké-

pesek deszorbeálódni onnan, ezzel gátolva a hidrogénezési reakció folyamatát. 
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10. ábra. A 3–8-as jelű pirrolvegyületek minimális energiájú konformerei. 

 

3. tézis. Az 1-metil-1H-pirrol-2-karbonsav és két származékának (észter, illetve amid) 

heterogén katalitikus hidrogénezésekor azt találtuk, hogy nem alakíthatók át a megfelelő 

pirrolidinekké sem hordozós nemesfém katalizátorokon (Pd/C, Ru/C, Rh/C), sem 

Raney®-nikkelen, még erélyes reakciókörülmények között (100 bar, 130 °C) sem. Kvan-

tumkémiai számításokkal igazoltuk, hogy ez a váratlan jelenség nem a hidrogénezendő 

vegyületek különböző reaktivitására, hanem az eltérő adszorpciós kölcsönhatásaikra 

vezethető vissza, amit a pirrolgyűrű 2-es helyzetében levő oldalánc kis mértékű, egy meti-

léncsoporttal való (–CH2–), eltérése okozott. [HL3] 
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4. NITRILEK SZELEKTÍV HIDROGÉNEZÉSE PRIMER AMINOKKÁ 

 A primer aminok fontos finomkémiai, elsősorban gyógyszer-, növényvédőszer-, 

illetve műanyagipari intermedierek. Előállításuk többféle módon történhet, például nitro-

vegyületek redukciójával, oxovegyületek reduktív aminálásával vagy az ammónia alkile-

zésével, azonban a gyógyszeriparban a legszélesebb körben elterjedt eljárás a nitrilek 

heterogén katalitikus hidrogénezése.15 

 A nitrilcsoport átalakítása primer aminná viszonylag egyszerűen kivitelezhető, bár 

a reakció szelektivitása jelentősen lecsökkenhet a mellékreakcióban keletkező szekunder 

és/vagy tercier aminok miatt (11. ábra).16 Abban az esetben, ha a redukciót ammóniás 

alkoholban (pl. etanolban) vagy más bázisok (pl. NaOH, LiOH) jelenlétében végezzük, 

minimalizálhatjuk a magasabb rendű aminok mennyiségét, azonban jó primeramin-

szelektivitás kizárólag Raney®-nikkel vagy -kobalt katalizátorok használatakor érhető 

el.17 Hordozós nemesfém katalizátorok alkalmazásakor – még 5–6-szoros mennyiségű 

ammóniafelesleg jelenlétében is – szekunder és/vagy tercier aminok keletkeznek főter-

mékként.17c 

 A kutatómunkánk során új eljárást fejlesztettünk ki nitrilek heterogén katalitikus 

hidrogénezésére, melynek lényege, hogy hordozós palládiumkatalizátorral, egymással 

nem elegyedő oldószerpárt (pl. víz/diklórmetán) alkalmazva, savas karakterű adalék (pl. 

NaH2PO4) jelenlétében, enyhe reakciókörülmények között (30–80 °C, 6 bar) a nitrilcso-

port hidrogénezése teljes konverzióval és jó/kiváló primeramin-szelektivitással lejátszó-

dik. 

 

 

11. ábra. A nitrilek katalitikus hidrogénezésének általános sémája. 

 
15 Roose, P.; Eller, L.; Henkes, E.; Rossbacher, R.; Höke H. in Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, 
 7th ed., Wiley‐VCH Verlag, Weinheim, 2015, p. 1. 
16 (a) Freifelder, M. Practical Catalytic Hydrogenation, Wiley, New York, 1971.; (b) Bagal, D.B.; Bhanage 
 B.M. Adv. Synth. Catal. 2015, 357, 883.; (c) Lévay, K.; Hegedűs, L. Period. Polytech. Chem. Eng. 2018, 62, 
 476. 
17 (a) Gomez, S.; Peters, J.A.; Maschmeyer T. Adv. Synth. Catal. 2002, 344, 1037.; (b) Kukula, P.; Studer, M.; 
 Blaser, H-U. Adv. Synth. Catal. 2004, 346, 1487.; (c) Bawane, S.P.; Sawant, S.B. Chem. Eng. J. 2004, 103, 
 13. 
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4.1. A benzonitril hidrogénezése 

 Először a benzonitril (9) hidrogénezésében (12. ábra) vizsgáltuk a reakciópara-

méterek hatását, hogy meghatározzuk a maximális konverzió, termelés és a primer amin-

ra vonatkozó szelektivitás eléréséhez szükséges optimális körülményeket. 

 

 

12. ábra. A benzonitril (9) katalitikus hidrogénezése Pd/C katalizátorral. 

 
 Az eljárás lényeges eleme egy savas karakterű adalék alkalmazása, ami sót képezve 

a bázikus benzil-aminnal (11) az a vizes fázisban marad, megakadályozva a primer amin 

továbbalakulását szekunder vagy tercier aminná. Erre a célra nátrium-dihidrogén-foszfá-

tot (NaH2PO4) alkalmaztunk, amelynek további előnye, hogy a közepes savassága miatt 

(pH = 3,5) nem okoz szerkezeti károsodást az autokláv fém alkatrészeiben. Megállapítot-

tuk, hogy ennél a hidrogénezési reakciónál legalább 2 ekvimoláris NaH2PO4 szükséges a 

nagy primeramin-szelektivitás (>90%) eléréséhez. 

 A 10%-os Pd/C katalizátor mennyiségének hatásvizsgálatakor azt találtuk, hogy a 

benzonitril redukciója, 30 °C-on és 6 bar nyomáson, 0,1 g∙g−1 katalizátor/szubsztrátum 

arány mellett gyors volt, és 2,2 óra után teljessé vált. Kisebb arányoknál (0,07, 0,05, 0,03, 

illetve 0,02 g∙g−1) szintén 100%-os konverziót értünk el, de ez hosszabb reakcióidőt igé-

nyelt (3–12 óra). Mindazonáltal, mind a szelektivitási (93–95%), mind a preparált terme-

lési értékek (88–90%) gyakorlatilag ugyanolyanok lettek minden katalizátormennyiség 

esetében. Mivel ezek a katalizátor/szubsztrátum arányok (0,02–0,1 g∙g−1) megfelelnek az 

iparban általában alkalmazottaknak, ez a 10%-os aktívszén-hordozós palládiumkatalizá-

tor ipari méretekben is gazdaságosan használható. 

 Mint az jól ismert,18 az oldószereknek jelentős hatása lehet a katalitikus hidrogéne-

zési reakciók sebességére, illetve szelektivitására. A 4. táblázat adataiból jól kivehető, 

hogy hexán/víz oldószerelegyben a benzonitril hidrogénezése nagyon gyorsan lejátszó-

dott 30 °C-on és 6 bar nyomáson (1,5 óra), azonban a preparált termelés (85%) és a ben- 

 
4. táblázat 

A szerves oldószerek hatása a benzonitril (9) hidrogénezésében. 

Sorszám Szerves oldószer 
A teljes konverzióhoz 

szükséges reakcióidő (h) 
Preparált termelés (%) Szelektivitás (%) 

1. Diklórmetán 4,4 90 95 

2. Toluol 2,7 87 92 

3. Hexán 1,5 85 90 

4 — 4,0 85 90 

Reakciókörülmények: 10,0 g (0,097 mol) benzonitril, 0,5 g 10%-os Pd/C katalizátor, 250 cm3 víz és 50 cm3 szerves 
oldószer, 26,8 g NaH2PO4.H2O (0,194 mol, 2 ekv.), 30 C, 6 bar. 

 
18 Rylander, P.N. in Catalysis in Organic Syntheses (Jones, W.H.; Ed.), Academic Press, New York, 1980, p. 155. 
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5. táblázat 

A benzonitril (9) hidrogénezése különböző hordozókra felvitt Pd-katalizátorokkal 

Sor-
szám 

Katalizátorok 
Katalizátor/szubsztrátum 
arány (g∙g–1) 

Reakcióidő
(h) 

Konverzió
(%) 

Preparált 
termelés (%) 

Szelektivitás 
(%) 

1. 10%-os Pd/C 0,05   4,4 100 90 95 

2.    5%-os Pd/C 0,05   7,5 100 89 94 

3.    5%-os Pd/TiO2 0,1 12,5   75 67 94 

4.    5%-os Pd/-Al2O3 0,1 14,0   50 43 90 

Reakciókörülmények: 10,0 g (0,097 mol) benzonitril, 250 cm3 víz és 50 cm3 diklómetán, 26,8 g NaH2PO4.H2O (0,194 mol, 

2 ekv.), 30 C, 6 bar. 

 

zil-aminra vonatkozó szelektivitás (90%) szignifikánsan kisebbek lettek, mint a dikórme-

tán/vízben elért eredmények (90%, illetve 95%). Toluol/víz elegyben a reakció szintén 

gyorsabb volt, mint diklórmetán/vízben, de mind a preparált termelés, mind a szelektivi-

tás csökkent kissé (90 → 87%, valamint 95 → 92%). Csak vízben a redukció kezdetben 

gyors volt, de a kb. 80%-os konverzió elérése után a hidrogénfelvétel sebessége erősen 

visszaesett a reakcióelegy állagának változása miatt, ugyanis a katalizátor agglomeráló-

dott a szubsztrátummal, és kivált az üvegből készült autokláv falára. Mindezek alapján 

megállapítható, hogy célszerű egy vízzel nem elegyedő szerves oldószer alkalmazása eb-

ben a hidrogénezési eljárásban. A vizsgált oldószerek közül a diklórmetán adta a legjobb 

eredményeket a primeramin- szelektivitásra és a preparált termelésre vonatkozóan. 

 A különböző hordozókra felvitt Pd-katalizátorok vizsgálatakor az találtuk, hogy az 

aktívszén-hordozósak (10%-os, illetve 5%-os Pd/C) használatakor teljesen átalakították 

a benzonitrilt 0,05 g∙g−1 katalizátor/szubsztrátum arány mellett, 30 °C-on és 6 bar nyomá-

son (5. táblázat), míg az 5%-os Pd/TiO2 vagy az 5%-os Pd/γ-Al2O3 esetében csak 75%-

os, illetve 52%-os konverziót értünk le, még hosszabb reakcióidő után is (12,5–14 óra). 

Bár jelentős különbség volt az alkalmazott katalizátorok aktivitásában, ami a diszperzitás-

beli különbségekkel, valamint a hordozók szignifikánsan eltérő fajlagos felületével ma-

gyarázható, nagy benzil-amin-szelektivitást (>90%) mutatott mindegyik hordozós Pd-

katalizátor az adott reakciókörülmények között. Ezek az eredmények azt támasztják alá, 

hogy a palládiumfém önmagában az egyik legfontosabb tényező, ami meghatározza a 

benzil-aminra vonatkozó szelektivitás mértékét ebben a hidrogénezésben, míg a hordo-

zók (aktív szén, titán-dioxid vagy γ-alumínium-oxid) csak ezen palládiumkatalizátorok 

aktivitását befolyásolják. 

 

4. tézis. Új, szelektív, heterogén katalitikus hidrogénezési módszert fejlesztettünk ki nitri-

lek primer aminokká való átalakítására. Benzonitril redukciójában teljes konverziót, kitű-

nő preparált termelést (90%) és primeramin-szelektivitást (95%) értünk el enyhe reak-

ciókörülmények között (30 °C, 6 bar), Pd/C katalizátorral, egymással nem elegyedő oldó-

szerekben (víz/diklórmetán), savas karakterű adalék (NaH2PO4) jelenlétében. Továbbá a 

terméket (benzil-amin) nagy tisztasággal (>99%) kaptuk meg bármilyen tisztítási eljárás 

alkalmazása nélkül. [HL4] 
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4.2. A benzil-cianid hidrogénezése 

 Az új hidrogénezési módszerünk kiterjeszthetőségének vizsgálata során a benzil-

cianid (12) redukcióját 2-feniletil-aminná (14) is tanulmányoztuk (13. ábra). 

 

 

13. ábra. A benzil-cianid (12) katalitikus hidrogénezése Pd/C katalizátorral. 

 
 Bár a 12-es jelű molekula csak egy metiléncsoporttal tér el a benzonitriltől, a re-

dukciója során számos eltérést tapasztaltunk a korábbi eredményeinkhez képest. Teljes 

konverziót sikerült ugyan elérni a hidrogénezési reakcióban 40 °C-on és 6 bar nyomáson, 

0,3 g∙g−1 katalizátor/szubsztrátum arány mellett, 4 ekvimoláris NaH2PO4 jelenlétében, de 

csak kisebb preparált termeléssel (40%) és szelektivitással (45%) kaptuk meg a kívánt 

primer amint. A szelektivitáscsökkenést a nagyobb mennyiségben képződött szekunder 

[bisz(2-feniletil)-amin, 15], valamint tercier [trisz(2-feniletil)-amin, 16] aminok okozták. 

 Kvantumkémiai számításokkal meghatároztuk a melléktermékek képződéséhez ve-

zető reakciók energiaprofiljait az aktiválási szabadentalpiák (G#) és a szabadentalpia- 

változások (ΔG) felhasználásával (6. táblázat). A kapott eredmények azt mutatták, hogy  

 
6. táblázat 

Szekunder aminok (melléktermékek) képződésének számított aktiválási szabadentalpiái (G#) és szabaden-
talpia-változásai (ΔG) a benzil-cianid, illetve a benzonitril hidrogénezésében.a 

Reaktánsok Melléktermékek G# (kJ∙mol–1) ΔG  (kJ∙mol–1) 

2-Feniletil-imin + 2-feniletil-amin bisz(2-feniletil)-amin 234,9 –45,4 

Benzaldimin + benzil-amin dibenzil-amin 232,8 –35,8 

a Kvantumkémai számítások Becke3LYP/6-31G* módszerrel. 
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a szekunder aminok (15 és dibenzil-amin) képződése a megfelelő iminekből és aminokból 

majdnem egyforma energiagáttal (G# = 234,9 és 232,8 kJ∙mol–1) játszódik le, és a ΔG-

értékek szintén hasonló képet mutatnak (–45.4 és –35.8 kJ∙mol–1), azaz ezeknek a reak-

tánsoknak közel egyező a reaktivitásuk. Mindezekből arra a következtetésre jutottunk, 

hogy feltehetően az imin intermedierek eltérő adszorpciós tulajdonságai játszanak kulcs-

szerepet a nitrilek heterogén katalitikus hidrogénezésében. 

 Ennek felderítéséhez molekuladinamikai számításokat végeztünk, hogy megkap-

juk ezen köztitermékek (2-feniletil-imin és benzaldimin) legstabilabb konformerjeit, és 

azokat elhelyezve egy Pd31-klaszter (111) felületén (14. ábra) modellezzük az adszorp-

ciójukat. Amint a jól látható, a benzaldimin molekulában a fenilgyűrű és az imino funkciós 

csoport egy síkban helyezkednek el, így egyszerre adszorbeálódhatnak a katalitikusan ak-

tív fém felületén (14b. ábra). Ilyen módon egy erősebb kölcsönhatás jöhet létre a benzal-

dimin és a palládium között, és így hosszabb ideig maradhat a katalizátor felületén, ezért 

minimális esély van a mellékreakciókra. Ezzel ellentétben, a 2-feniletil-imin molekulában 

az iminocsoport a fenilgyűrű síkja felett található, így ez a vegyület csak a benzolgyűrűjé-

vel adszorbeálódik, és az imino része könnyen reagálhat egy másik 2-feniletil-amin mole-

kulával, ami nagyobb mennyiségben eredményez szekunder és/vagy tercier aminokat. 

 
 a)  

                     

 b)  

                      

14. ábra. A 2-feniletil-imin (13) (a) és a benzaldimin (10) (b) intermedierek minimális energiájú konfor-
mereinek javasolt adszorpciós módjai egy Pd31-klaszter (111) felületén oldal-, illetve felülnézetben. 

 

5. tézis. Az új hidrogénezési módszerünk kiterjeszthetőségének vizsgálata során azt talál-

tuk, hogy a benzil-cianid palládiumkatalizált redukciójakor csak kisebb szelektivitással 

(45%) és hozammal (40%) képződött a kívánt primer amin (2-feniletil-amin). Kvantum-

kémiai számításokkal igazoltuk, hogy a szelektivitáscsökkenés nem a melléktermékek 

képződéshez vezető reakciókban résztvevő iminek (2-feniletil-amin és benzaldimin) és 

aminok (2-feniletil-amin és benzil-amin) különböző reaktivitására, hanem az imintípusú 

intermedierek eltérő adszorpciós módjaira vezethető vissza. [HL5] 
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5. VÉDETT OXETÁNOK, ILLETVE AZETIDINEK HIDROGENOLÍZISE 

 Új, királis, négy- és öttagú heterociklusok enantioszelektív szintézise során N-vé-

dett aminooxetán, valamint N- és O-védett hidroxiazetidinek hidrogenolitikus gyűrűnyitá-

sát, illetve N-debenzilezését valósítottuk meg Pd/C katalizátoron, enyhe reakciókörülmé-

nyek között (30 °C, 1–10 bar), majd az így kapott 1,4-aminoalkoholokból gyűrűzárás után 

optikailag aktív pirrolidineket állítottunk elő, amelyek fontos intermedierek lehetnek a 

balanol és származékainak szintézisében. 

 Mint az jól ismert,16a a debenzilezés egy általános módszer aminok vagy alkoholok 

aktív formájának előállításra a megfelelő N- vagy O-védett származékokból. A nitrogénhez 

kapcsolodó benzilcsoport eltávolítása azonban nem játszódik le olyan könnyen, mint az 

oxigénhez kötődőé.19 Ráadásul ilyenkor a termékek erősen bázikus aminok, amelyek dez-

aktiválhatják a nemesfém katalizátorokat a mérgező hatásuk miatt,9 ezért nagyobb meny-

nyiségű katalizátor vagy sav hozzáadása válhat szükségessé a teljes konverzió eléréséhez. 

 A (–)-(2S,3S,1’S)-3-[1’-benzoiloxi-2’-(dibenzilamino)etil]-2-feniloxetán (17) hete-

rogén, Pd-katalizált hidrogenolízise során célunk volt a (2S,3R)-4-amino-3-benzoiloxi-2-

benzilbutan-1-ol (18) előállítása (15. ábra). Metanolban teljes konverziót figyeltünk meg 

30 °C-on és légköri nyomáson, azonban nem a kívánt 18-as 1,4-aminoalkohol-származék 

keletkezett. Meglepő módon egy mellékterméket, a (2R,3S)-N-(3-benzil-2,4-dihidroxibu-

til)benzamidot (19), lehetett 20–52% termeléssel izolálni a reakcióidőtől (4–72 óra) füg-

gően (7. táblázat). Ez arra utalt, hogy az oxetángyűrű felnyílása után a két benzilcsopor-

tot már légköri nyomáson és szobahőmérsékleten el lehetett távolítani, pedig a szekunder 

aminok hidrogenolízise általában nagyobb nyomást (>4 bar) és magasabb hőmérsékletet 

(>40 °C) igényel.20 Tetrahidrofuránban vagy diklórmetánban nem történt átalakulás 

30 °C-on és 10 bar nyomáson, még 12–24 óra után sem. Diklórmetánban azonban sikerült 

a 18-as vegyületet előállítani 70%-os preparált termeléssel, de ehhez növelni kellett a re-

akció hőmérsékletét 45 °C-ra, és a terméket hidroklorid só formájában lehetett izolálni 

(18.HCl), viszont a 19-es melléktermék nem képződött. Ez a palládium hidrodehalogéne-

ző képességének tulajdonítható, ugyanis ilyen körülmények között a palládium képes 

hidrogenolizálni a diklórmetánt is, és a képződő HCl sót tud alkotni a 18-as vegyülettel. 

 A mellékreakciók elkerülése végett a továbbiakban diklórmetán és metanol oldó- 

szerelegyét alkalmaztuk, a korábbi tapasztalataink alapján.20 Látható, hogy 50:50 v/v%- 

 

 

15. ábra. A (–)-(2S,3S,1’S)-3-[1’-benzoiloxi-2’-(dibenzilamino)etil]-2-feniloxetán (17) hidrogenolízise. 

 
19 Baltzly, R.; Buck, J.S. J. Am. Chem. Soc. 1943, 65, 1984. 
20 Farkas, F.; Thurner, A.; Kovács, E.; Faigl, F.; Hegedűs, L. Catal. Commun. 2009, 10, 635. 
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7. táblázat 

A 17-es oxetánszármazék hidrogenolízise különböző oldószerekben. 

Sor-

szám 
Oldószerek 

Nyomás 

(bar) 

Reakcióidő 

(h) 

Konverzió 

(%) 

Preparált termelés (%) 

18-as vegyület 19-es vegyület 

1. Metanol    1    4,0 
72,0 

100 
100 

   0 
   0 

20 
52 

2. Tetrahidrofurán 10 24,0     0 ― ― 

3. Diklórmetán 10 12,0     0 ― ― 

4.a Diklórmetán 10 24,0 100 70b    0c 

5. Diklórmetán/metanol (50:50) 10    4,0 100 50    0c 

6. Diklórmetán/metanol (70:30) 10 16,0 100 79    0c 

7.d Diklórmetán/metanol (70:30) 10 16,0 100 87    0c 

Reakciókörülmények: 0,3 g (0,63 mmol) szubsztrátum, 0,15 g 10%-os Pd/C katalizátor, 30 cm3 oldószer, 30 C. 
a 45 C. 
b Hidroklorid sóként (18.HCl) preparálva. 
c A 19-es vegyület nem képződött. 
d 2,85 g (5,98 mmol) szubsztrátum, 1,42 g 10%-os Pd/C katalizátor, 50 cm3 oldószer. 

 
os elegy használatakor a 18-as terméket 50%-os termeléssel kaptuk meg szabad bázis 

formájában, a kiindulási anyag 100%-os konverziója mellett, 10 bar nyomáson és 30 °C-

on, 4 órás reakcióidő után. A metanol mennyiségének csökkentésekor (30 v/v%-ra) a 

teljes konverzió eléréséhez szükséges idő megnőtt ugyan 16 órára, de a preparált terme-

lés is nagyobb lett (79%). Amikor nagyobb mennyiségben (10×) végeztük a hidrogénezést 

(0,3 → 2,85 g), további növekedést értünk el a preparált termelésben (87%), feltehetően 

a reakcióelegy feldolgozása közbeni kisebb veszteségek miatt. Mindezek alapján megálla-

pítható, hogy a metanol – hasonlóan más protikus és poláris oldószerekhez – nagyon haté-

kony az oxetángyűrű és benzil védőcsoport hidrogenolízisében, valamint gyorsítja a reak-

ciót, míg a diklórmetán gátolja a mellékreakciókat (pl. az észtercsoport hidrolízise). 

 Az értékes és fontos anti-1,4-aminoalkohol-származékokat alternatív úton is előál-

líthatjuk védett hidroxiazetidinek hidrogenolízisével. A transz-3-[1’-benzoiloxi-2’-(tritilo-

xi)etil]-1-benzil-2-fenilazetidin (20) hidrogénezése során azt tapasztaltuk (8. táblázat), 

hogy metanolban az azetidingyűrű felnyílása már légköri nyomáson és 30 °C-on lejátszó-

dik, de 0,25 óra után csak 60%-os volt a konverzió, és az anti-3-benzil-4-(N-benzilamino)-

1-(tritiloxi)butan-2-il-benzoátot (21) 35%-os termeléssel kaptuk. Bár a reakcióidő, illetve 

a nyomás növelése teljessé tette a 20-as vegyület átalakulását és nagyobb termelést ered-

ményezett (40–51%), azonban az N-debenzilezett termék, az anti-4-amino-3-benzil-1-

(tritiloxi)butan-2-il-benzoát (22), és az O-debenzoilezett melléktermék, az anti-4-amino- 
 

 

16. ábra. A transz-3-[1’-benzoiloxi-2’-(tritiloxi)etil]-1-benzil-2-fenilazetidin (20) hidrogenolízise. 
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8. táblázat 

A 20-as azetidinszármazék hidrogenolízise különböző oldószerekben. 

Sor-

szám 
Oldószerek 

Nyomás 

(bar) 

Reakcióidő 

(h) 

Konverzió 

(%) 

Preparált termelés (%) 
21-es 
vegyület 

22-es 
vegyület 

23-as 
vegyület 

1. Metanol    1 
   1 
10 
10 

  0,25 
  1,0 
  4,0 
  8,0 

   60 
   95 
100 
100 

35 
51 
40 
  0 

  0 
16 
40 
40 

   0 
   0 
   0 
21 

2. Tetrahidrofurán    1 
   1 
10 

  1,0 
  5,0 
  4,0 

   50 
   90 
   80 

40 
65 
44 

  0 
15 
30 

   0 
   0 
   0 

3. Diklórmetán/metanol (1:1) 10 20,0 100    0 41    0 

Reakciókörülmények: 0,1 g (0,16 mmol) szubsztrátum, 0,05 g 10%-os Pd/C katalizátor, 20 cm3 oldószer, 30 C. 

 
3-benzil-1-(tritiloxi)butan-2-ol (23) is képződött. Tetrahidrofurán használatakor az aze-

tidingyűrű szintén felnyílt légköri nyomáson és 30 °C-on, de 1 óra után 50%, míg 5 óra 

után 90% volt az átalakulás mértéke. Mindazonáltal, a 21-es terméket 65%-os preparált 

termeléssel sikerült előállítani, bár az N-debenzileződés is elkezdődött, aminek a mértéke 

nagyobb nyomáson (10 bar) megnőtt. Diklórmetán/metanol 1:1 elegyében a teljes volt a 

konverzió (20 óra), és csak a 22-es vegyületet sikerült kinyerni 41%-os termeléssel. Ezen 

eredmények azt mutatják, hogy az azetidingyűrű szelektíven felnyitható tetrahidrofurán-

ban, enyhe reakciókörülmények között (1 bar, 30 °C), de közepes konverzióval (50%). A 

detritileződés azonban nem játszódott le ezekben az oldószerekben, feltehetően a savas 

környezet hiánya miatt. 

 Az előzőekben bemutatott módon kapott 1,4-aminoalkoholokból (18 és 21) gyűrű-

zárás után optikailag aktív pirrolidinek (25a-b) állíthatók elő (17. ábra). 
 

 

17. ábra. A transz-3-benzoiloxi-4-benzilpirrolidinek (25a-b) szintézise. 

 

6. tézis. Hatékony és szelektív módszert dolgoztunk ki N-védett aminooxetánok, illetve 

N- és O-védett hidroxiazetidinek palládiumkatalizált hidrogenolízisére, enyhe reakciókö-

rülmények között (1 bar, 30 °C), fontos és értékes 1,4-aminoalkohol-származékok előállí-

tására. Megállapítottuk, hogy az oxetán-, illetve azetidingyűrű felnyitásának, valamint az 

N-debenzileződés szelektivitását a megfelelően választott oldószerrel (tetrahidrofurán) 

vagy oldószereleggyel (diklórmetán/metanol) növelhető. [HL6, HL7] 
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6. ALIFÁS, CIKLUSOS NITROVEGYÜLETEK HIDROGÉNEZÉSE 

 A (±)-transz-dihidronarciklazin és származékainak – jelentős citosztatikus hatás-

sal rendelkező fenantridonalkaloidok – sztereoszelektív szintézise21 során számos ciklu-

sos, alifás nitrovegyület (26a-f) palládiumkatalizált hidrogénezését is megvalósítottuk a 

megfelelő ciklohexil-aminokká (27a-f) (18. ábra). 
 

 
a  R1 = H, R2 = H, R3 = H, R4 = OH, R5 = OH; b  R1 = H, R2 és R3 = OCH2O, R4 = OCH2CH2O, R5 = OH;  

c  R1 = H, R2 = OCH3, R3 = H, R4 = OCH2CH2O, R5 = OH; d  R1 = H, R2 = OCH3, R3 = OCH3, R4 = OCH2CH2O, R5 = OH;  

e  R1 = OCH3, R2 = OCH3, R3 = OCH3, R4 = OCH2CH2O, R5 = OH; f  R1 = H, R2 = H, R3 = H, R4 = OCH2OCH3, R5 = OCH2OCH3 

18. ábra. Különböző (±)-transz-2-arilnitrociklohexán-származékok (26a-f) Pd-katalizált hidrogénezése. 

 
 A 9. táblázat adataiból jól kivehető, hogy a (±)-transz-4-nitro-5-fenilciklohexán-

1,3-diol (26a) redukciója 10%-os Pd/C katalizátorral, 0.3 g∙g–1 katalizátor/szubsztrátum 

arány mellett, metanolban, 25 °C-on és légköri nyomáson nem volt teljes, mert 70% kon-

verzió elérése után a hidrogénfelvétel leállt, feltehetően a katalizátor mérgeződése miatt. 

A nyomást 12 bar-ra növelve, a hidrogénezési reakció már végbement 25 °C-on, 7 órás 

reakcióidő alatt. A több szubsztituenst (mono-, di-, trimetoxi- vagy metiléndioxi-csopor-

tok, etilénketál, O-metoximetil) tartalmazó származékok (26b-f) esetében viszont csak 

magasabb hőmérsékleten (60 °C) és nagyobb nyomáson (12 bar) vált teljessé a kiindulási 

anyagok átalakulása. Ezen eredmények alapján megállapítható egyrészt, hogy a képződött 

ciklohexil-aminok erősen bázikus nitrogénjének mérgező hatása elkerülhető 12 bar nyo- 
 

9. táblázat 

A (±)-transz-2-arilnitrociklohexánok palládiumkatalizált hidrogénezése 

Sorszám Szubsztrátum Nyomás (bar) Hőmérséklet (C) Konverzió (%) 

1. 26a    1 
12 

25 
25 

   70 
100 

2. 26b 12 
12 

25 
60 

   40 
100 

3. 26c 12 60 100 

4. 26d 12 60 100 

5. 26e 12 60 100 

6. 26f 12 60 100 

Reakciókörülmények: 2,0 g szubsztrátum, 0,6 g 10%-os Pd/C katalizátor, 50 cm3 metanol, reakcióidő: 7 h. 

 
21 (a) Szántó, G.; Hegedűs, L.; Mattyasovszky, L.; Simon, A.; Simon, Á; Kádas, I. Tetrahedron Lett. 2009, 50, 
 2857.; (b) Varró, G.; Hegedűs, L.; Simon, A.; Kádas, I. Tetrahedron Lett. 2016, 57, 1544.; (c) Varró, G.; 
 Hegedűs, L.; Simon, A.; Balogh, A.; Grün, A.; Leveles, I.; G. Vértessy B.; Kádas, I. J. Nat. Prod. 2017, 80, 1909.; 
 (d) Varró, G.; Mattyasovszky, L.; Grün, A.; Simon, A.; Hegedűs, L.; Kádas, I. Synthesis 2018, 50, 625. 
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más alkalmazásával, másrészt a nagy térkitöltésű, oxigéntartalmú funkciós csoportok 

szignifikánsan megnehezítik ezen (±)-transz-2-arilnitrociklohexánok hidrogénezhetősé-

gét, mivel csak 60 °C-on érhető a teljes konverziójuk. 

 Ezen különbségek magyarázatához molekulaszerkezeti számításokat végeztünk a 

26a és a 26b jelű vegyületek esetében kvantumkémiai módszerekkel, Becke3LYP/6-31G* 

szinten. A 19. ábrán jól látható, hogy mindkét molekula minimális energiájú konforme-

rében a fenilgyűrű merőleges a ciklohexánvázra, így a nitrocsoport adszorpciója kedve-

zőtlen a katalizátor felületén. A két gyűrűnek ugyanabban a síkban kellene lennie, hogy a 

nitrocsoport és a katalitikusan aktív fém (Pd) kölcsönhatásba tudjon kerülni egymással, 

ezért kiszámítottuk a síkszerű szerkezetek relatív szabadenergiáit (Grel) a kiindulási anya-

gokhoz képest, amelyek alapján összehasonlítható a két vegyület affinitása az adszorpci-

óra kedvező térhelyzet kialakításához. A számított Grel értékek azt mutatták (19. ábra), 

hogy a fenil- és nitrocsoportok egy közös síkba való együttes rotációja viszonylag kis 

energiaigénnyel jár (46,4 és 43,1 kJ∙mol–1) mindkét vegyület esetében, így az már szoba-

hőmérsékleten végbemehet. Mindezek alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy más 

hatások (pl. ezen molekulák eltérő adszorpciós–deszorpciós tulajdonságai) játszanak fon-

tos szerepet ezekben a heterogén katalitikus hidrogénezésekben. Feltehetően, a két vagy 

több oxigénatomot tartalmazó, nagy térkitöltésű szubsztituensek miatt a 26b-f vegyüle-

tek, illetve a 27b-f termékek erősen adszorbeálódnak a nemesfém katalizátor felületén, 

és nem képesek onnan deszorbeálódni, kivéve, ha a hőmérséklet legalább 60 °C. 

 

          
26a                                 Grel = 46,4 kJ∙mol–1   

             
26b                                       Grel = 43,1 kJ∙mol–1 

19. ábra. A 26a és 26b jelű vegyületek számított minimális energiájú konformerei, valamint síkszerű 
szerkezetei és azok relatív energiái. 

 

7. tézis. Számos (±)-transz-2-arilnitrociklohexán-származék Pd-katalizált hidrogénezé-
sében azt találtuk, hogy – függően a ciklohexán- és a fenilgyűrű két vagy több oxigénato-
mot tartalmazó, nagy térkitöltésű szubsztituenseitől – a nitrocsoport teljes konverziója 
csak viszonylag nagy nyomáson (12 bar) és magas hőmérsékleten (60 °C) játszódott le. 
Molekulaszerkezeti számításokkal igazoltuk, hogy bár a nitrocsoport adszorpciója sztéri-
kus okok miatt (a fenilgyűrű merőleges a ciklohexánvázra) nem preferált, a síkszerű szer-
kezetek kialakulása kis energiaigénnyel járó folyamat, ami enyhe körülmények között is 
(25 °C) végbemehet, így ezen hidrogenezési reakciók kimenetelét a kiindulási anyagok és 
a termékek adszorpciós–deszorpciós tulajdonságai határozzák meg. [HL8] 
  



Dr. Hegedűs László                                                                                                            Habilitációs tézisek 

 

22 | O l d a l  

7. A TRANSZ-4-AMINOCIKLOHEXILECETSAV-ETIL-ÉSZTER.HCL ELŐÁLLÍTÁSA –  
 EGY IPARI MÉRETŰ FEJLESZTÉS ÉS MEGVALÓSULÁS 

 A transz-4-aminociklohexilecetsav-etil-észter.HCl (28) a cariprazine.HCl (29) – a 

Richter Gedeon Nyrt. új, originális, skizofréniaellenes hatású gyógyszerének22 – egyik fon-

tos intermediere (20. ábra). A 28-as jelű vegyület egy jellegzetes távtartó (spacer) mole-

kula, amit a központi idegrendszer betegségeinek kezelésére használt gyógyszerható-

anyagok előállításában gyakran alkalmaznak. 

 

 

20. ábra. A transz-4-aminociklohexilecetsav-etil-észter.HCl (28) és a cariprazine.HCl (29) szerkezete. 

 

 A 29-es jelű vegyület szintézisében az első lépés a 4-nitrofenilecetsav (30) hidro-

génezése 4-aminofenilecetsav (31) köztiterméken keresztül 4-aminociklohexilecetsavvá 

(32) 10%-os Pd/C katalizátorral, vizes közegben (21. ábra). Ezután sósav jelenlétében, 

etanollal észteresítve képződik a 4-aminociklohexilecetsav-etil-észter-hidroklorid (28*). 

A cisz- és transz-ciklohexánszármazékok acetonitriles átkristályosítással választhatók el 

egymástól. A négylépéses eljárás össztermelése 40%. 

 Összevetve a szakirodalmi adatokkal23 az általunk kifejlesztett hidrogénezési mód-

szert, megállapítható, hogy korábban csak erélyes reakciókörülmények között (150 bar, 

130–150 °C), NaOH jelenlétében, és Raney®-nikkel katalizátor használatával értek el jó 

eredményeket. Az új technológiában aktívszén-hordozós palládiumkatalizátorral, kétlép-

csős hidrogénezési reakcióban kaptuk meg a 4-aminociklohexilecetsavat. Az első lépés-

ben a nitrocsoport redukciója játszódik le 0,5 bar nyomáson és 25–30 °C-on, míg a máso- 

dik lépcsőben az aromás gyűrű telítődése megy végbe 45–50 °C-on és 4,0 bar-on, teljes  

 

 

21. ábra. A transz-4-aminociklohexilecetsav-etil-észter.HCl (28) előállítása. 

 
22 Ágai-Csongor, É.; Domány, Gy.; Nógrádi, K.; Galambos, J.; Vágó, I.; Keserű, Gy. M.; Greiner, I.; Laszlovszky, 
 I.; Gere, A.; Schmidt, É.; Kiss, B.; Vastag, M.; Tihanyi, K.; Sághy, K.; Laszy, J.; Gyertyán, I.; Zájer-Balázs, M.; 
 Gémesi, L.; Kapás, M.; Szombathelyi, Zs. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2012, 22, 3437. 
23 Karpavichyus, K.I.; Palaima, A.I.; Knunyants, I.L. Russ. Chem. Bull. 1980, 29, 1689. 
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konverzióval, 10 óra alatt. Az alkalmazott katalizátor típusa (10%-os Pd/C), az alacsony 

hőmérséklet és kis nyomás számos technológiai előnyt jelent mind a berendezések, mind 

a környezeti terhelés szempontjából: a rendkívül pirofóros Raney®-nikkel katalizátor 

mellőzhető, nincs szükség különleges és drága berendezésre (nagy nyomáson és magas 

hőmérsékleten működő autokláv), vizes reakcióközeg, a termék kinyerése egyszerűbb. Az 

eljárás innovatív megoldásait jól mutatják a megadott hazai és nemzetközi, mint például 

ausztrál, európai, amerikai egyesült államokbeli, eurázsiai, mexikói, izraeli, japán, tajvani, 

kínai, kanadai, brazil és indiai szabadalmak. 

 A cariprazine-t az USA Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) törzskönyvez-

te skizofrénia és bipoláris mánia indikációkban 2015-ben, majd bipoláris depresszió ke-

zelésére 2019-ben. A cariprazine 2016 márciusában került kereskedelmi forgalomba  

– Vraylar® néven – az Amerikai Egyesült Államokban. Az Európai Gyógyszerügynökség 

(EMA) 2017-ben adta meg a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyét az Európai Unió 

összes tagállamára vonatkozóan, szintén skizofrénia indikációban. A termék Reagila® 

márkanéven került piaci bevezetésre, 2018 első negyedévében. 

 A fejlesztőmunkánk eredményeként létrejött eljárás alkalmas ipari méretű megva-

lósításra, amit bizonyít, hogy jelenleg is ezt a technológiát alkalmazzák a Richter Gedeon 

Nyrt.-ben a transz-4-aminociklohexilecetsav-etil-észter.HCl előállítására. 

 

8. tézis. Új és innovatív, ipari méretekben megvalósított és a termelésben is bevezetett 

hidrogénezési eljárást fejlesztettünk ki a 4-nitrofenilecetsav átalakítására 4-aminociklo-

hexilecetsavvá. Az alkalmazott katalizátor típusa (Pd/C), az alacsony hőmérséklet (45–

50 °C) és kis nyomás (4 bar), a vizes reakcióközeg számos technológiai előnyt jelent mind 

a berendezések, mind a környezeti terhelés szempontjából. A hidrogénezett termékből 

többlépéses szintézisben cariprazine.HCl állítható elő, ami egy új, originális, skizofrénia-

ellenes hatású gyógyszer hatóanyaga. [HL9] 
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