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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

BN benzonitril 

BC benzil-cianid 

FPN 3-fenilpropionitril 

BA benzil-amin 

FEA 2-feniletil-amin  

FPA 3-fenilpropil-amin 

BI benzaldimin 

FEI 2-feniletil-imin 

FPI 3-fenilpropil-imin 

DBA dibenzil-amin 

BFEA bisz(2-feniletil)-amin 

BFPA bisz(3-fenilpropil)-amin 

TBA tribenzil-amin 

TFEA trisz(2-feniletil)-amin 

TFPA trisz(3-fenilpropil)-amin 

T toluol 

EB etilbenzol 

PB propilbenzol 

BAld benzaldehid 

FEAld fenilacetaldehid 

PPAld 3-fenilpropanal 

BOH benzil-alkohol 

FEOH 2-feniletanol 

FPOH 3-fenil-1-propanol 

CPA 3-ciklo-hexilpropil-amin 

CPOH 3-ciklohexil-1-propanol 

BCPA bisz(3-ciklohexilpropil)amin 

BFPCPA bisz(3-fenilpropil)-3-ciklohexilpropil-amin 

BCPFPA bisz(3-ciklohexilpropil)-3-fenilpropil-amin 

TCPA trisz(3-ciklohexilpropil)-amin 

4PN 4-piridinkarbonitril 

3PN 3-piridinkarbonitril 

2PN 2-piridinkarbonitril 

4PA 4-(aminometil)piridin 

3PA 3-(aminometil)piridin 

2PA 2-(aminometil)piridin 

4PI 4-(iminometil)piridin 

3PI 3-(iminometil)piridin 

2PI 2-(iminometil)piridin 

B4PA bisz(4-piridilmetil)-amin 

B3PA bisz(3-piridilmetil)-amin 

B2PA bisz(2-piridilmetil)-amin 

T4PA trisz(4-piridilmetil)-amin 

T3PA trisz(3-piridilmetil)-amin 

T2PA trisz(2-piridilmetil)-amin 

4MPD 4-metilpiridin 

3MPD 3-metilpiridin 
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2MPD 2-metilpiridin 

4PAld 4-piridinkarboxaldehid 

3PAld 3-piridinkarboxaldehid 

2PAld 2-piridinkarboxaldehid 

4POH 4-piridinmetanol 

3POH 3-piridinmetanol 

2POH 2-piridinmetanol 

4PIPA 4-(aminometil)piperidin 

3PIPA 3-(aminometil)piperidin 

2PIPA 2-(aminometil)piperidin 

4PIPCN 4-piperidinkarbonitril 

3PIPCN 3-piperidinkarbonitril 

2PIPCN 2-piperidinkarbonitril 

4MPPD 4-metilpiperidin 

3MPPD 3-metilpiperidin 

2MPPD 2-metilpiperidin 

THPCN 1,4,5,6-tetrahidropiridin-3-karbonitril 

B3PE bisz(3-piridilmetil)-éter 

2PIPOH 2-piperidinmetanol 

2MPIPA 2-(N-metilaminometil)-piperidin 

B2PIPA bisz(2-piperidilmetil)-amin 

GC–MS 
Gas chromatography–Mass spectrometry = tömegspektrométerrel 

kapcsolt gázkromatográf 

FT–IR 
Fourier-transform infrared spectroscopy = Fourier-transzformációs 

infravörös spektroszkópia 

tr. oz. troy ounce = nemesfém uncia (31,1 g) 

XRD X-ray powder diffraction = por röntgendiffrakció 

XRF X-ray fluorescence = röntgenfluoreszencia 
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1. BEVEZETÉS 

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

és műanyagipari intermedierek. Előállításuk többféle módon történhet, például nitrovegyületek 

vagy amidok redukciójával, ammónia alkilezésével, oxovegyületek reduktív aminálásával, 

azonban a gyógyszeriparban az egyik leggyakrabban alkalmazott eljárás a nitrilek vagy 

nitrovegyületek heterogén katalitikus hidrogénezése [1,2]. 

A nitrilek (R–CN) kemoszelektív átalakítása primer aminokká (R–CH2–NH2) egyszerű 

feladatnak tűnik első megközelítésben, mivel konszekutív reakcióban – imin (R–CH=NH) 

intermedieren keresztül – egy-egy hidrogénmolekula felvételével megkaphatók a céltermékek. 

Azonban függően az R-csoport (alkil, aril, aralkil) és a katalitikusan aktív fém (pl. Ni, Co, Pd, 

Rh) minőségétől, a primeramin-szelektivitás lecsökkenhet a képződő szekunder és/vagy tercier 

aminok miatt. Mind heterogén, mind homogén katalitikus hidrogénezési módszerekkel, 

valamint redukálószerekkel (pl. LiAlH4, NaBH3CN) megvalósítható ez a redukció, de a hete-

rogén katalitikus hidrogénezés tekinthető – különösen ipari szempontból – a leghatékonyabb-

nak a katalizátor egyszerű visszanyerése, a környezeti terhelés minimalizálása révén. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és Technológia 

Tanszékén mintegy 20 éve folyik az a kutatómunka, aminek a keretében nitrilek hordozós 

nemesfém katalizátorokkal végzett, folyadékfázisú, heterogén katalitikus hidrogénezését 

tanulmányozzák. Egy új és iparilag is megvalósítható eljárást dolgoztak ki nitrilek kemo-

szelektív átalakítására primer aminokká. Ennek lényege, hogy palládiumkatalizátort, egymás-

sal nem elegyedő oldószereket (pl. víz/diklórmetán) alkalmazva, savas karakterű adalék jelen-

létében, enyhe reakciókörülmények között a nitrilcsoport hidrogéneződése teljes konverzióval 

végbemegy. Továbbá, a termék kinyerésére kidolgozott egyszerű módszerrel a primer amin 

nagy tisztaságban (>99%) megkapható, bármilyen további tisztítási eljárás nélkül. 

Doktori munkám során ebbe a kutatásba kapcsolódtam be, aminek keretében vizsgáltam 

a reakcióparaméterek (pl. hordozós katalizátorok minősége és mennyisége, oldószerek, 

hőmérséklet, nyomás) hatását a korábban átalakított nitrilek (benzonitril, benzil-cianid) 

homológ sorába illeszkedő fenilpropionitril hidrogénezésében, hogy meghatározzam a legjobb 

termelés és primeramin-szelektivitás eléréséhez szükséges optimális körülményeket. Emellett 

vizsgálni kívántam a Pd-katalizált hidrogénezési módszer kiterjeszthetőségét heteroaromás 

nitrilekre (4-, 3- és 2-piridinkarbonitril) is, valamint az egyes hidrogénezési reakciók szelekti-

vitásbeli eltéréseinek valószínűsítését kvantumkémiai (DFT) számításokkal. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. Nitrilek hidrogénezése 

A szakirodalomból régóta ismert, hogy a nitrilcsoport átalakítása primer aminokká 

viszonylag egyszerűen megoldható, bár a reakció szelektivitása lecsökkenhet a 

mellékreakcióban képződő szekunder és/vagy tercier aminok képződése miatt [3–5]. A nitrilek 

hidrogénezésének lehetséges mechanizmusát elsőként Braun és munkatársai [6] javasolták, 

majd később a felvetést Greenfield [7] korrigálta. A nitrilek (1) hidrogénezése során keletkező 

imin intermedier (2) nagy reaktivitásából adódóan különböző konszekutív és párhuzamos 

reakciólépések eredményeként primer (3), szekunder (4) és tercier aminok (5) elegye keletkezik 

(1. ábra). A reakciótermékek csekély forráspontkülönbsége miatt az elválasztás általában 

rendkívül komplikált feladat. Ebből adódóan a szelektivitás befolyásolása a legfontosabb 

kérdés a reakciók kivitelezése során. A termékeloszlás jelentősen függ a kiindulási anyag 

szerkezetétől, a katalizátor típusától és mennyiségétől, valamint a reakciókörülményektől.  

Ezen tényezők közül a fém kémiai tulajdonságának van kiemelt szerepe a termékössze-

tételre [8,9]. Azonban van néhány alternatív lehetőség a primeramin-szelektivitás fokozására. 

A szekunder vagy tercier aminok képződése visszaszorítható, ha a hidrogénezést ammónia-

felesleg jelenlétében [7,10–15], vagy megfelelő bázis [7,16–18] hozzáadásával végezzük. 

Azonban jó eredmények eléréséhez legalább 5–6-szoros mennyiségű ammónia szükséges, és 

kizárólag Raney®-Ni [10–14] vagy ródiumkatalizátorok [15] esetében bizonyult megfelelőnek. 

Abban az esetben amikor palládium- vagy platinakatalizátorokat alkalmaztak, szekunder vagy 

tercier aminok keletkeztek főtermékként, még 5 ekvivalens mennyiségű ammónia jelenlétében 

is [7,13]. Ehhez hasonlóan a bázisok (NaOH, LiOH, KOH vagy Na2CO3 vizes oldata) termék-

eloszlásra gyakorolt pozitív hatását is kizárólagosan kobalt- vagy nikkelkatalizátorok esetében 

tapasztalták [7,16–18]. A primer amin (3) és az imin intermedier (2) közötti reakció elkerülé-

sével szintén minimalizálhatjuk a másod (4)- vagy harmadrendű aminok (5) mennyiségét. Ez 

történhet úgy, hogy keletkező primer amint valamilyen módon megkötjük, savakkal történő 

sóképzéssel [19–21] vagy az aminocsoport ecetsav-anhidriddel való acilezésével [22–24]. 

A közelmúltban a nitrilek szelektív, homogén katalitikus hidrogénezése primer aminokká 

is egyre nagyobb figyelmet kapott. A reakciókban a katalizátorok jellemzően ruténium(II)-, 

kobalt(II)-, vas(II)-, mangán(I)- vagy rénium(I)-komplexek [8,16,25,26]. A legtöbb ilyen 

katalitikus rendszer P-, PN- vagy PNP-ligandumot használ bázis jelenlétében a katalizátor 

aktiválására és a mellékreakciók elkerülésére. 
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1. ábra Nitrilek hidrogénezésének általános mechanizmusa 

 

Néhány közelmúltbeli összefoglaló közlemény [8,25–30] kiváló áttekintést nyújt a 

nitrilek átmenetifémek által katalizált heterogén és/vagy homogén katalitikus hidrogénezése 

terén elért új eredményekről. Következtetéseikben és kitekintéseikben a szerzők 

hangsúlyozzák, hogy a szelektivitást elsősorban a fém kémiai természete befolyásolja, míg a 

hordozó növeli a fém diszperzióját és ezáltal a katalizátor aktivitását. Azonban még mindig nem 

tisztázott egyértelműen, hogy a mellékreakciók a folyadékfázisban vagy a katalitikus fém 

felületén mennek végbe. 

 

2.2. Heterogén katalitikus átalakítások 

2.2.1. Nikkelkatalizált hidrogénezések 

A nitrilek hidrogénezésében széleskörűen alkalmaznak nikkeltartalmú katalizátorokat, 

mint például Raney-típusú [10–15,17–19,25,31], aktív szén- [32], szilícium-dioxid- [7,33–38], 

alumíniumoxid- [39–43] vagy szepiolithordozós [44], valamint NiAl ötvözet [45], Ni 

nanorészecske [46–48] vagy Ni2P [49] típusú katalizátorokat.  
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2009-ben Hoffer és Moulijn [31] vizsgálták az alifás dinitrilek [szukcinonitril (6a), 

glutaronitril (6b) és adiponitril (6c)] hidrogénezését a megfelelő aminonitrilekké (7a-c) 77 °C-

on és 50 bar nyomáson a kereskedelmi forgalomban lévő Raney®-Ni katalizátor alkalmazásával 

(2. ábra). 

 

 

2. ábra Dinitrilek [szukcinonitril (6a), glutaronitril (6b), adiponitril (6c)] katalitikus hidrogénezésének 

mechanizmusa 

 

Az eredményeik alapján megállapítható, hogy a szubsztrátumok reaktivitása és a 

hidrogénezés mechanizmusa nagymértékben függ a szénhidrogénlánc hosszától. A rövidebb 

dinitrilek, mint a 6a jelű vegyület, erősebb adszorpciót mutatnak a katalizátor felületén, mint a 

hosszabb dinitrilek, például a 6c jelű vegyület. Emellett megfigyelhető, hogy a hosszabb 

szénhidrogénlánc következtében a dinitrilek (6a-c) és az aminonitrilek (7a-c) versenyképessége 

fokozódik ugyanazon aktív helyekért, és így jelentősen csökkenés következik be a 7a-c 

részlegesen hidrogénezett intermedierek hozamában. Továbbá a hosszabb szénhidrogénláncnak 

negatív hatása van az első C N kötés reaktivitására, mivel az elektronszívó második C N kötés 

destabilizáló hatása jóval gyengébb. Mindezek alapján a reakció sebessége és az adszorpció 

erőssége a következő sorrendben csökkent: szukcinonitril (6a) > glutaronitril (6b) > adiponitril 

(6c) (1. táblázat). 

 

1. táblázat Dinitrilek hidrogénezése Raney®-Ni katalizátoron [31] 

Sorszám Szubsztrátum  
Aktivitás  

(mol kgkat
–1 perc–1)  

A megfelelő aminonitrilre vonatkoztatott szelektivitás (7a-c)  

1. 6a  0,78  95  

2. 6b  0,44  90  

3. 6c  0,28  70  

Reakciókörülmények: 77 °C, 50 bar, etilén-diamin (oldószer)  
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2012-ben Apesteguía és munkatársai [34] tanulmányozták a butironitril folyadékfázisú 

hidrogénezését butil-aminá SiO2-hordozós átmenetifém (Ni, Co, Ru, Cu, Pd, Pt) katalizátorok 

alkalmazásával. A hidrogénezéseket 100 °C-on és 13 bar nyomáson etanolban végezték. A 

butil-amin-szelektivitás a következő sorrendben alakult: Ni> Co> Ru> Pt. Cu/SiO2 és Pd/SiO2 

katalizátorok alkalmazásakor gyors dezaktiválódás volt megfigyelhető, így ezen esetekben nem 

képződött a kívánt termék. Pt/SiO2 katalizátorral dibutil-amin volt a főtermék, és csak kis 

mennyiségű butil-amin és tributil-amin keletkezett. A melléktermék-képződés csökkentése 

érdekében kísérleteket végeztek Ni/SiO2, Co/SiO2, továbbá Ru/SiO2 (az utóbbi kettő a 2.2.2. és 

2.2.5. alfejezetekben kerül tárgyalásra) katalizátorokkal is, és optimalizálták a reakció-

körülményeket (oldószer, hőmérséklet, nyomás). A legnagyobb butil-aminra vonatkozó 

szelektivitást (84%) etanolos közegben (2. táblázat, 1. sor) érték el. Ezzel ellentétben benzol, 

toluol vagy ciklohexán alkalmazásával a primeramin-szelektivitás jelentősen csökkent 63–

39%-ra (2. táblázat, 2–4. sor) [28]. 

 

2. táblázat Az oldószer hatása a butironitril hidrogénezésében 

Sorszám  Katalizátor  Oldószer  Konverzió (%)  Szelektivitás (%)    

Butil-amin  Dibutil-amin  Tributil-amin  Egyéb  

1. 

2. 

3. 

10,5%-os Ni/SiO2 Etanol 

Benzol 

Toluol 

100  

100  

100  

84  

63  

52  

16  

34  

43  

–  

2  

4  

–  

1  

1  

4.  Ciklohexán 100  39  50  9  2  

5. 9,8%-os Co/SiO2
a Etanol 100  97  3  –  –  

6. 

7. 

1,8%-os Ru/SiO2
b Toluol 

Butanol 

100  

100  

63  

55  

37  

45  

–  

–  

1  

–  

8.  Ciklohexán 100  46  54  –  –  

Reakciókörülmények: 3 cm3 butironitril, 1,0 g katalizátor, 150 cm3 oldószer, 100 °C, 13 bar  
a70 °C, 25 bar 
b130 °C  

 

Az eredmények alapján belátható, hogy protikus oldószer jelentősen befolyásolja az 

oldószer–butil-amin kölcsönhatásának erősségét a folyadékfázisban, és így pozitív hatást fejt 

ki a primeramin-szelektivitásra Ni/SiO2 katalizátoron. Az etanol mint hidrogénkötés-donor 

oldószer erős kölcsönhatásba lép a hidrogénkötés-akceptor butil-aminnal és ezt követően a 

folyadékfázisban szolvatálódik. A butil-amin molekulákat ezután körülveszik az alkohol-

molekulák, így meggátolva a katalizátor felületén történő adszorpcióját, és ezáltal csökkentve 

a melléktermékek képződését.  
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2016-ban Han és munkatársai [36] szintén vizsgálták az adiponitril (6c) 6-

aminokapronitrillé (7c) és 1,6-hexametilén-diaminná (9c) történő hidrogénezését, melyek 

nagyon fontos monomerek a szintetikus szálgyártásban (nylon-6 és nylon-6,6). Ezúttal a 

Ni/SiO2 katalizátort a Ni(NO3)2/SiO2 közvetlen redukciójával állítottak elő. A korábban leírt 

mechanizmus alapján (2. ábra) ez a katalizátor hatékonyan gátolta a kondenzációs reakciókat 

az adszorbeált imin (8c) hidrogénezésének elősegítésével. Jó primeramin-szelektivitást (79% 

7c és 9c) értek el, a 6c jelű dinitril 86%-os konverziója mellett, metanolban, NaOH jelenlétében, 

80 °C-on és 30 bar nyomáson. 

2014-ben Liu és Wang [39] káliummal adalékolt (dópolt) Ni–Co/alumínium-oxid 

katalizátoron vizsgálta az izoftalonitril (11) m-xililén-diaminná (12) történő a szelektív 

hidrogénezését (3. ábra). A reakciókat 80 °C-on 60 bar nyomáson bázis hozzáadása mellett 

végezték. Megfigyeléseik alapján a káliummal történő dópolás jelentősen csökkentette a 

katalizátor savasságát. Emellett, amikor a KNiCo/Al2O3 (K: 3 t%) katalizátort alkalmaztak, 

akkor a savasság 82%-kal csökkent, és a 12-es diamin szelektivitása 45,5%-ról 99,9%-ra nőtt a 

módosítatlan katalizátorhoz képest. 

 

 

3. ábra Izoftalonitril (11) hidrogénezése m-xililén-diaminná (12) K-dópolt NiCo/Al2O3 katalizátoron 

 

2020-ban Zhang és munkatársai [43] mezopórusos Al2O3-hordozós Ni-katalizátort 

alkalmaztak különféle aromás nitrilek hidrogénezésére, viszonylag enyhe körülmények (60–

100 °C és 2,5 bar), ammónia jelenlétében, jó hozammal (85–98%) kapták a megfelelő primer 

amint. A katalizátor hatékonynak bizonyult heteroaromás nitrilek hidrogénezésére is, a 4-

(aminometil)piperidint 92%-os hozammal állították elő 60 °C-on és 2,5 bar nyomáson. 

Ezenkívül ez a katalizátor ötször újrafelhasználható volt aktivitásvesztés nélkül a kényelmes 

mágneses visszanyerés révén. 

 

2.2.2. Hidrogénezések kobaltkatalizátorokon 

A kobalt igen gyakori komponense a nitrilek hidrogénezése során használt például 

Raney-típusú [13,15,18,25] vagy egyéb hordozós típusú katalizátoroknak [7,34,37,39,50–56].  
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2004-ben Ansmann és Benisch [50] kifejlesztett egy a primer aminok előállítására 

alkalmas kobaltkatalizált ipari eljárást, mely alifás és aromás nitrilek hidrogénezésére egyaránt 

alkalmas. Az általuk kifejlesztett módszerrel 3,4-dimetoxibenzil-cianid redukciójával 70%-os 

Co/SiO2 katalizátoron, NH3 jelenlétében, 80 °C-on és 80 bar nyomáson szelektíven juthatunk a 

homoveratrilaminhoz, mely a papaverin (simaizom-görcsoldó készítmény) szintézisének egyik 

fontos intermediere.  

2012-ben Apesteguía és munkatársai [34] szintén vizsgálták a butironitril folyadékfázisú 

hidrogénezését butil-aminná 9,8%-os Co/SiO2 katalizátoron, etanolban 70 °C-on és 25 bar 

nyomáson (2. táblázat, 5. sor). A vizsgált katalitikus fémek közül a kobalt mutatta az egyik 

legjobb szelektivitást (97%) a butil-aminra vonatkozóan.  

2017-ben Shen és munkatársai [51] kifejlesztettek egy hatékony szerves–

fémkoordinációs vázszerkezetet (MOF, metal-organic framework). Az N-dópolt Co/C 

katalizátorrendszer alkalmasnak bizonyult a nitrilek primer aminokká történő transzfer 

hidrogénezésére, bázismentes körülmények között. A katalizátor előállításának első lépése a 

Co-MOF szintézise volt, mely során Co(NO)3·6H2O-t, tereftálsavat (13), trietilén-diamint (14) 

és N,N-dimetilformamidot adagoltak az autoklávba. Az elegyet 120 °C-on 2 napig melegítették. 

Ezt követően végezték el a N-tartalmú Co-MOF közvetlen pirolízisét inert atmoszférában, 

900 °C-on. A folyamat során a N-tartalmú ligandumok átalakultak N-dópolt grafittá, így 

bázikus Lewis-helyek jöttek létre a katalizátoron. Ezzel párhuzamosan a Co2+-ionok Co-

nanorészecskékké (NPs) redukálódtak, majd diszpergálódtak az N-dópolt szénen (4. ábra). 

 

 

4. ábra N-Dópolt Co/C katalizátor előállításának sematikus illusztrációja 

 

Ezen katalizátorrendszer alkalmazása mellett nagy primeramin-szelektivitással (>90%) 

hidrogéneztek külöböző nitrileket, izopropil-alkoholban (3. táblázat). A katalitikus reakciókat 

N2-atmoszférában 80 °C-on végezték. A katalizátorok négyszeres visszaforgatása után sem 

tapasztaltak csökkenést sem a konverzióban, sem a szelektivitásban. 
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3. táblázat Aromás nitrilek hidrogénezése N-dópolt Co/C katalizátoron 

Sorszám X Teljes konverzióhoz szükséges reakcióidő (h) Primeramin-szelektivitás (%) 

1. 2-CH3 48 >99 

2. 3-CH3 50 >99 

3. 4-CH3 46 >99 

4. 4-OCH3 40 >99 

5.a 4-Br 46 95 

6.a 4-Cl 48 96 

7.a 4-F 48 97 

Reakciókörülmények: 0,5 mmol nitril, N-dópolt Co/C katalizátor (Co: 10 mol%), 1 cm3 i-PrOH, 80 °C 
a100 °C 

 

Ugyanebben az évben Beller kutatócsoportja [52] heterogén nanoszerkezetű kobalt-

katalizátort állított elő N-tartalmú ligandummal (1,10-fenantrolin) képzett kobaltkomplex 

[Co(OAc)2·4H2O] pirolízisével, hordozóként α-Al2O3-ot alkalmaztak. A pirolízis optimális 

hőmérsékletének meghatározása (800 °C) döntő szerepet játszott a katalizátor hatékonysá-

gában. Az így szintetizált katalizátor alkalmazásával szelektíven (98%) hidrogénezték a 

heptánnitrilt 1-heptil-aminná, teljes konverzióval (24 h). A hidrogénezést 5 bar nyomáson és 

85 °C-on izopropil-alkoholban és megfelelő mennyiségű ammónia jelenlétében végezték. 

A katalizátor újrahasznosíthatóságát is vizsgálták, és nem tapasztaltak negatív hatást sem 

a konverzióra, sem a szelektivitásra nézve még nyolcszoros visszaforgatás után sem. A 

kidolgozott eljárást kiterjesztették számos (hetero)aromás nitril primer aminná (HCl-só) történő 

hidrogénezésére (4. táblázat). Általánosságban elmondható, hogy a katalizátor széleskörű 

funkcióscsoport-toleranciával bír. 

Később, 2018-ban Beller és munkatársai [54] egy új katalizátor előállításáról is 

beszámoltak. Az eljárás során B12-vitamin pirolízisével széntartalmú kobalt nanorészecskéket 

szintetizáltak. A kapott kompozitot cérium-dioxid (CeO2) cianokobalaminnal (a B12-vitamin 

egyik fajtája) való nedves impregnálással és 800 °C-on történő konszekutív pirolízissel állítot-

ták elő. A szintetizált új katalizátor (1,5% Co/CeO2) jó vagy kiváló hatékonyságot mutatott 

különféle nitrilek (például szubsztituált benzonitrilek, izonikotinonitrilek, adiponitrilek) megfe-

lelő, hidrokloridsóként izolált primer aminokká történő hidrogénezésében. Teljes konverziót, 

nagy szelektivitást (88–99%) és preparált termelést (78–97%) értek el izopropil-alkoholban, 

vizes ammóniával, 120 °C-on és 30 bar nyomáson, 15 óra elteltével. 
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4. táblázat (Hetero)aromás nitrilek hidrogénezése Co/ α-Al2O3 katalizátoron 

   
Termelés (%) 
 

  76 

   

X  Termelés (%)  89 

H 98   

4-Br 86 (90a)   

2-Cl 89  93 

3-Cl 94   

4-Cl 90   

4-F 80 (90a)  97 

4-CF3 96   

4-CO(O)CH3 90   

4-OCH3 90  90 

4-CH3 75   

4-NH2 99   

Reakciókörülmények: 0,5 mmol nitril, 2 cm3 i-PrOH, 130 °C, 40 bar, 2 h 
a85 °C, 5 bar  

 

2020-ban Beller kutatócsoportja [56] kitinből származó szénből álló N-dópolt hibrid Co-

katalizátort állított elő. Az eljárás során először in situ Co(OAc)2·4H2O/kitin keveréket 

állítottak elő etanolban, majd hozzáadták a rendszerhez a fém-oxidot (MgO mellett érték el a 

legjobb szelektivitásti értékeket) és 24 órán keresztül kevertették. Ezt követően az oldószert 

eltávolították, és a kapott szilárd anyagokat 700 °C-on pirolizálták Ar-atmoszférában 2 órán 

keresztül (5. ábra). 

 

 

5. ábra Co-N-C@MgO-700 katalizátorrendszer előállítása 

 

Az új katalitikus rendszer (Co-N-C@MgO-700) alkalmazhatóságát az iparilag releváns 

szubsztrátumok példáján keresztül mutatták be (5. táblázat).  
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5. táblázat (Hetero)aromás nitrilek hidrogénezése Co-N-C@MgO-700 katalizátoron 
 

     

    

    

X Termelés (%)  Termelés (%)  Termelés (%) 

H 98     

4-OCH3 91  82b  91 

4-NH2 99     

4-CH2NH2 85b    85a 

4-C(O)OCH3 91a  74b   

4-CF3 99a    54 

4-Ph 95  70c   

4-F >99    0 

4-Cl 98     

4-Br >99  95b   

4-I 0    73b 

2-OCH3 99a     

2-CF3 >99a     

2-NH2 75a     

2-CH3 >99a     

3-CH2NH2 66b     

Reakciókörülmények: 0,5 mmol nitril, 15 mg katalizátor (1 mol% Co) 2 cm3 i-PrOH, 200 μl vizes NH3, 80 °C, 20 bar, 24 h 
a100 °C 
b110 °C, 30 mg katalizátor (2 mol% Co) 
c45 mg katalizátor (3 mol% Co), 373 μl Et3N és 140 μl H2O (NH3 helyett), 130 °C, 40 bar, 24 h 

 

A nitrogéntartalmú heteroaromás nitrilek közül a 4-piridinkarbonitril teljes átalakulását, 

és viszonylag jó szelektivitását érték el 4-(aminometil)piridinre (82%) 110 °C-on és 20 bar 

nyomáson 24 óra elteltével izopropil-alkoholban, ammónia jelenlétében. Ugyanezen körül-

mények között a 3-(aminometil)piridinhez kisebb, 74%-os szelektivitással jutottak. A 2-

(aminometil)piridin esetében erélyesebb körülményekre, magasabb hőmérsékletre (130 °C) és 

nyomásra (40 bar), valamint a katalizátormennyiség növelésére is szükség volt az elfogadható 

primeramin-szelektivitás (70%) eléréséhez. Emellett ammónia helyett trietil-amin és víz jelen-

létében végezték a hidrogénezést. Ezen szubsztrátum hidrogénezésekor ugyanezen körülmé-

nyek mellett más nemesfém katalizátorokkal (10%-os Pd/C, 10%-os Pt/C vagy 5%-os Ru/C) 

csak jóval kisebb kemoszelektivitást (<1%, 31%, illetve 49%) értek el, és főleg túlhidrogé-

nezett termékeket kaptak. Ennek a redukciónak a sajátos problémáját azzal magyarázták, hogy 

a nitrilcsoport melletti heterociklusos nitrogénatom anchimerikus hatás (szomszédcsoport-

részvétel) miatt kedvezményezettebb a 2-piridinkarboxamiddá történő hidrolízis. 
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2.2.3. Cu-katalizált hidrogénezések 

A rézkatalizátorokat ritkán, általában hordozós formában [34,37,57,58] alkalmazzák, de 

CuFe2O4 mágneses nanorészecskeként is alkalmazzák [59].  

2013-ban Burri és munkatársai [57] 2013-ban a benzonitril benzil-aminná történő 

gázfázisú hidrogénezésről számoltak be Cu/MgO alkalmazása mellett. Nagy primeramin-

szelektivitást (közel 100%) értek el 12%-nál nagyobb réztartalmú Cu/MgO katalizátoron. A 

reakciót egyéb adalékanyagok nélkül, 240 °C-on és 1 bar nyomáson végezték, azonban nem 

értek el teljes konverziót a benzonitrilre (50–60%). 

2015-ben Apesteguía és munkatársai [37] vizsgáltak a fahéjsav-nitril (15) folyadékfázi-

sú rézkatalizált hidrogénezését 3-fenilprop-2-én-1-aminná (16) (6. ábra). Azt találták, hogy a 

Cu/SiO2 aktivitása és fenilpropil-2-én-1-aminra (16) vonatkoztatott szelektivitása jelentősen 

növelhető a réz diszperzitásának javításával, valamint a reakció hőmérsékletének és nyomásá-

nak növelésével. A legjobb eredményt toluolban 100 °C-on 40 bar nyomáson 11%-os Cu/SiO2 

katalizátoron érték el: ekkor teljes konverzió mellett 74%-os szelektivitással jutottak a 16-os 

jelű primer aminhoz. 

 

 

6. ábra Fahéjsav-nitril (15) hidrogénezése 3-fenilprop-2-én-1-aminná (16) 11%-os Cu/SiO2 katalizátoron 

 

2.2.4. Hidrogénezések palládiumon 

A nemesfémek közül a palládium a leggyakrabban használt katalizátor a nitrilek 

heterogén katalitikus hidrogénezése során. Kizárólag hordozós formában: aktív szénen [60–

70], alumínium-oxidon [65,66,70–79], MCM-41-en [80], szilícium-dioxidon [81–84] vagy 

SiC-on [85] kerül alkalmazásra. A közelmúltban egy új palládiumalapú nanorészecske 

katalizátort is kifejlesztettek [86]. 

2014-ben Beller és munkatársai [64] különböző aromás nitrilek primer aminná történő 

katalitikus transzferhidrogénezését vizsgálták 10%-os Pd/C katalizátoron, hangyasav és trietil-

amin (18,5:1 vagy 3,7:1) jelenlétében, tetrahidrofuránban. A katalizátorrendszerrel mind az 

elektronküldő, mind az elektronszívó funkciós csoportot tartalmazó aromás nitrilek 

kompatibilisnek bizonyultak. Az eredményeket az 6. táblázatban foglaltam össze. 
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6. táblázat (Hetero)aromás nitrilek transzfer hidrogénezése 

 
 

  
Termelés (%) 

  72a 

  

 

 

X Termelés (%)  

H 98 51a 

2-CH3 92  

3-CH3 94  

4-CH3 98 98a 

3-OH 94  

4-CF3 98  

4-Ph 52 83 

4-NHCOCH3 98  

4-CO(O)CH3 98  

Reakciókörülmények: 0,38 mmol nitril, 1 cm3 tetrahidrofurán, 1 cm3 HCOOH–NEt3 (18,5:1), 40 °C, 1–12 h 
a25 °C, 1 cm3 HCOOH–NEt3 (3,7:1) 

 

Jó és kiváló termelésekkel jutottak a kívánt primer aminokhoz (51–98%), enyhe 

reakciókörülmények alkalmazása mellett (25–40 °C). A heteroaromás nitrilek közül a piridinek 

is megfelelő szubsztrátumnak bizonyultak, azonban a hidrogéndonorként szolgáló HCOOH–

NEt3 keverékét ezekben az esetekben 3,7:1 mólarányban kellett alkalmazni az optimális 

eredmény eléréséhez. A szerzők rávilágítottak továbbá arra is, hogy bár a hozamok a 2- és a 3-

(aminometil)piridinek (51%, illetve 72%) esetében csak közepesek voltak, azonban jól ismert 

az a tény, hogy ezen primer aminok szelektív előállítása komplikált. 

2013-ban Arai és munkatársai [72] vizsgálták a benzonitril benzil-aminná történő 

hidrogénezését Pd/Al2O3 katalizátoron, többfázisú reakcióközegben (szuperkritikus CO2 és 

H2O). A katalitikus átalakítást 50 °C-on, 20 bar H2 és 50 bar CO2 mellett végezték. 24 óra után 

teljes konverziót értek el, és nagyfokú szelektivitást tapasztaltak a benzil-aminra vonatkoztatva 

(98%) (6. táblázat, 1. sor). A katalizátor dezaktiválódása nem volt megfigyelhető. A primer 

aminnal szembeni fokozott szelektivitást a CO2 és a H2O szinergikus hatásával magyarázták. A 

szerves fázisban (benzonitril) keletkező benzil-amin-molekulák valószínűsíthetően reagálnak a 

szén-dioxiddal karbamátsót képezve, ami vízoldható specieszként átmegy a vizes fázisba, ezál-

tal csökkentve a mellékreakciók kialakulásának lehetőségét.  

Később, 2015-ben tanulmányozták a benzil-cianid hidrogénezését is Pd/Al2O3 

katalizátoron, de ezúttal hexán, víz és CO2 jelenlétében [73]. A reakciókat 50 °C-on, 20 bar H2 

és 50 bar CO2 nyomáson végezték. Ebben az esetben részleges konverzió (56%) mellett érték 
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el a legjobb primeramin-szelektivitást (90% – 2-feniletil-amin) (6. táblázat, 2. sor). Ugyanis a 

benzil-cianid teljes konverziója mellett csak kisebb szelektivitással jutottak a 2-feniletil-

aminhoz.  

2016-ban Arai és munkatársai [74] szintén vizsgálták a többfázisú közeg (toluol vagy 

hexán, víz és CO) hatékonyságát különböző nitrilek (propionitril, kapronitril és 4-fenilbenzo-

nitril) szelektív hidrogénezésében. A hidrogénezéseket Pd/Al2O3 katalizátoron végezték. Az 

eljárás hatékonynak bizonyult a propionitril (7. táblázat, 3. sor) és a kapronitril esetében (7. 

táblázat, 4. sor) – hasonlóan a korábban részletezett benzonitrilhez és benzil-cianidhoz –, 

azonban nem bizonyult alkalmasnak a 4-fenilbenzonitril redukciója során. Az utóbbi esetben 

sem a kívánt termék, sem a szekunder amin nem keletkezett a toluol–CO2–víz rendszerben (7. 

táblázat, 5. sor). Bár 32%-os konverziót tapasztaltak, a keletkezett termékeket nem tudták 

azonosítani. Azonban ha a 4-fenilbenzonitril hidrogénezését víz nélkül, toluol–CO2 rendszer-

ben végezték, nagyon jó szelektivitást (>99) értek el a primer aminra vonatkoztatva (7. 

táblázat, 6. sor). 

 

7. táblázat Nitrilek hidrogénezése különböző reakcióközegben 

Sorszám Szubsztrátum Közeg Reakcióidő (h) Konverzió (%) Szelektivitás (%) 

Primer amin Szekunder amin 

1.  Benzonitrila CO2–H2O  24  >99  98  2  

2. Benzil-cianidb Hexán–CO2–H2O  1  56  90  10  

3. Propionitrilc Toluol–CO2–H2O  1  32  82  18  

4. Kapronitrilc Hexán–CO2–H2O  5  32  >99  0  

5. 4-Fenilbenzonitrilc Toluol–CO2–H2O  1  32  0  0  

6. 4-Fenilbenzonitrilc Toluol–CO2  1  76  >99  0  

Reakciókörülmények: 1 mmol nitril, 5%-os Pd/Al2O3, katalizátor/szubsztrátum arány=0,5 g∙g–1, 50 °C 
a40 bar H2, 10 bar CO2 
b50 °C, 20 bar H2, 50 bar CO2. 
c40 bar H2, 10 bar CO2. 

 

2018-ban Yoshimura és munkatársai [78] tanulmányozták a valeronitril (17) pentil-

aminná (18a) történő hidrogénezését 10%-os Pd/C, 5%-os Pd/Al2O3 és 25%-os Pd–5%-os 

Au/Al2O3 katalizátorokon (8. táblázat). A kísérleteket ecetsavban végezték 50 °C-on és 1,5 bar 

nyomáson. Az eredményeik alapján a Pd/Al2O3 katalizátoron jobb szelektivitást sikerült elérni 

a 18a jelű primer aminra vonatkozóan (81%, 8. táblázat, 2. sor), mint a Pd/C katalizátor 

alkalmazásával (56%, 8. táblázat, 1. sor). Ez a különbség valószínűsíthetően az aktív szén és 

alumínium-oxid hordozók felszínén lévő savas helyek eltérő koncentrációjából adódik. 

Jelentős javulást értek el a primeramin-szelektivitásban (89%, 8. táblázat, 3. sor), amikor 

a redukciót Pd–Au/Al2O3 katalizátorral végezték. A 18a jelű aminra vonatkoztatott szelektivitás 
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99%-ra a hőmérséklet 50 °C-ról 25 °C-ra való csökkentésével, és a nyomás 1,5 bar-ról 8 barra 

való növelésével (8. táblázat, 4. sor). 

 

8. táblázat A valeronitril (17) hidrogénezése pentil-aminná (18a) Pd- vagy Pd–Au-katalizátoron. 

 

Sorszám Katalizátor  Szelektivitás (%)   

18a  18b  18c  

1.  10%-os Pd/C  56  29  7  

2. 5%-os Pd/Al2O3  81  4  0  

3. 25%-os Pd–5% -os Au/Al2O3  89  7  0  

4.a  25%-os Pd–5%-os Au/Al2O3  >99  0  0  

Reakciókörülmények: 1,7 g valeronitril, 50 cm3 ecetsav, 50 °C, 1,5 bar, 5 h 
a25 °C, 8 bar 

 

2019-ben Wang és munkatársai [86] új palládiumalapú nanorészecske katalizátort állított 

elő különféle nitrilek primer aminokká való szelektív hidrogénezésére. Az eljárás során a 

katalizátort K2PdCl4-ból és 4-nitrobenzol-1,2-diamin ligandumból előállítottották elő. A Pd-

nanorészecskéket (Pd-NPs) az alkalmazott ligandum aminocsoportjai révén keletkező új Pd–

N-kötések stabilizálják. A speciális módon szintetizált katalizátorral több szubsztituált 

benzonitrilt (15 példa) is átalakítottak enyhe körülmények mellett (szobahőmérséklet, 1 bar) 

3 órás reakcióidővel, teljes konverzióval és kvantitatív hozammal, 4 mol%-os Pd-NPs 

katalizátorral, vízben a megfelelő benzil-aminná. Azonban ezekhez a kiváló eredményekhez 

rendkívül savas reakcióközegre volt szükség (pH = 1,0), mert semleges vagy bázikus 

körülmények között csak nagyon kis konverziót (5–26%) értek el. 

 

2.2.5. Ruténiummal katalizált hidrogénezések 

A ruténium hordozós [81,87,88] vagy nanorészecskék [89] formájában is alkalmazható a 

nitrilek heterogén katalitikus hidrogénezésére. 

Wasserscheid és munkatársai [87] vizsgálták a propionitril hidrogénezését ionosfolyadék-

alapú, többfázisú reakciórendszerben Ru/C katalizátor alkalmazásával. Két különböző kísérleti 

megközelítésben (I. és II.) próbálták meg növelni a primeramin-szelektivitást. Mindkét 

módszert 100 °C-on és 100 bar nyomáson végezték. Az I. eljárásnál alkalmazott Brønsted-

savas ionos folyadékok [1-butil-imidazolium-hidrogén-szulfát (19) vagy N,N-dimetil-ciklo-
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hexil-ammónium-hidrogén-szulfát (20), 7. ábra] alkalmazása mellett még teljes konverzió 

mellett is nagy propil-aminra vonatkoztatott szelektivitást (85%) értek el. A Brønsted-savas 

ionos folyadék jelenlétében a képződő primer amin protonálódik, védett formába kerül, és így 

nem tud reakcióba lépni az imin intermedierrel. Ebben az esetben a Ru/C katalizátor az ionos 

folyadékfázisban diszpergálódott, és mind a hidrogénezés, mind a termék protonálása ebben a 

fázisban ment végbe. Ebből adódóan a szerves fázis (1,2,4-triklórbenzol) csak a hidrogén és a 

propionitril beoldódásában vállalt szerepet. Azonban az I. módszer hátránya, hogy a bázikus 

feldolgozás után nem lehetséges a Ru/C–Brønsted savas az ionos folyadékfázis közvetlen 

újrahasznosítása, mivel ez az ionos folyadék kationjához tartozó amin teljes deprotonálódását 

eredményezné. 

 

 

7. ábra A propionitril hidrogénezésekor alkalmazott ionos folyadékok Ru/C katalizátoron 

 

A II. megközelítésben (8. ábra) a hidrogénezést aprotikus ionos folyadékban [1-etil-3-

metil-imidazolium-etil-szulfát (21), 7. ábra] végezték, melyben szuszpendálták a heterogén 

Ru-katalizátort. Ebben az esetben a képződő propil-amin nem kerül védett formába, de 

közvetlenül extrakcióval a szerves oldószerbe (1,2,4-triklórbenzol) jut, mivel a keletkező 

aminnak jobb az oldhatósága a kiindulási nitrilénél. Ebből következik, hogy mindvégig kis 

primeramin-koncentráció áll fenn az ionos folyadékfázisban, még nagy konverzió esetén is. 

Teljes konverzió mellett jó primeramin-szelektivitást (70%) tudtak elérni ezzel a módszerrel. 

Emellett az egyik elsődleges előnye ennek az eljárásnak, hogy az extrakciós lépés egyben 

a termék izolációs lépését is jelenti, így az ionos folyadék–katalizátorfázisnak az 

újrahasznosítása egyszerűen megoldható. A terméket tartalmazó szerves oldószertől először 

egyszerű fázisszétválasztással elkülöníthetjük a katalizátoros ionos folyadékot, majd a 

katalizátort szűréssel nyerhetjük ki az ionos folyadékból.  

2014-ben Apesteguía és munkatársai [81] kiterjesztették a kísérleteiket, és ezúttal 1,8%-

os Ru/SiO2 katalizátoron vizsgálták a butironitril butil-aminá történő folyadékfázisú hidrogéne-

zése során (13 bar, 130 °C) az oldószerhatást a szelektivitásra és az aktivitásra (2. táblázat, 6–

8. sor). Ebben az esetben a butil-amin és a dibutil-amin termékek keveréke keletkezett. A primer 
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aminra vonatkozó legjobb szelektivitást (63%) akkor érték el, amikor toluolt használtak 

oldószerként (2. táblázat, 6. sor).  

8. ábra A II. megközelítés: a primer amin extrakciója az aprotikus ionos oldószerben (21) szuszpendált 

Ru-katalizátoros fázisból 

 

2015-ben Tada és munkatársai [88] dekarbonilezésből származó Ru-nanorészecskéket 

állított elő Ru3(CO)12 prekurzorból kiindulva. Hordozófelületként bázikus, K-dópolt Al2O3-t 

alkalmaztak. Az előállított katalizátor aktívnak és szelektívnek bizonyult a nitrilek megfelelő 

primer aminná történő hidrogénezése során, mindenféle bázikus adalékot (például ammónia) 

hozzáadása nélkül. Az előállított katalizátor hatékonynak bizonyult a valeronitril (17) 

hidrogénezésében, ugyanis 1,5 óra után 31%-os konverzióval 97% pentil-aminra (18a) 

vonatkoztatott szelektivitást értek el heptánban, 70 °C-on és 1 bar nyomáson. A reakcióidő 

12 órára történő növelésével a 99%-os konverziót értek el, és primeramin-szelektivitás 96%-

nak adódott. 

 

2.2.6. Rh-mediált hidrogénezések 

A ródium szintén ritkán használatos heterogén katalizátor a nitrilek hidrogénezésében 

[16,10,90–92]. 

Az (aminometil)piperidinek előállításáról szóló szabadalmaztatott eljárás során két 

szintézislépésben, eltérő katalizátorrendszerek alkalmazása mellett állították elő a célterméket 

[10,90]. Először a kiindulási nitrilt Raney®-nikkelen, benzolban és NH3 hozzáadásával 2-

(aminometil)piridinné alakították 95 °C-on és 40 bar nyomáson. A terméket 88%-os hozammal 

és 99%-os tisztasággal kapták desztilláció után [10]. Ezt követően a keletkezett piridint Rh/C 

katalizátorral hidrogénezték tovább 2-(aminometil)piperidinné. A reakciót 110 °C-on és 40 bar 

nyomáson végezték [10]. Bár nagyon jó hozammal (97%) és tisztasággal (99%) jutottak a 

piperidinszármazékhoz desztilláció után, azonban a két különböző katalizátor használata és a 

két különböző reakcióközegben történő munkavégzés szükségessége munkaigényessé és 

alkalmatlanná teszi az eljárást. 

Nitril 

Ionos folyadékban 

szuszpendált 

katalizátor 

Szerves oldószer 

Az amin transzportja 

a szerves fázisba 

A nitril transzportja 

a katalizátorra 

H2 
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2010-ben Chatterjee és munkatársai [90] 5%-os Rh/Al2O3 katalizátoron tanulmányozták 

az adiponitril (6c) 6-aminokapronitrillé (7c) történő hidrogénezését, elkerülve az 1,6-

hexametilén-diamin (9c) képződését (2. ábra). A kívánt terméket hatékonyan szintetizálták 

100%-os, a 7c aminra vonatkoztatott szelektivitással, szuperkritikus szén-dioxidban (scCO2) 

80 °C-on, egyéb adalékanyag vagy bármilyen szerves oldószer felhasználása nélkül. A 

maximális konverzió 6 óra után 97% volt. A reakcióidő 24 órára történő növelésével sem érték 

el az adiponitril maximális konverzióját. Ez a jelenség vagy katalizátor a dezaktiválásával vagy 

a dinitrilek (6) és az aminonitrilek (7) ugyanazon az aktív helyért történő versengésével 

magyarázható. Az eljárás alkalmasnak bizonyult különböző aminonitrilek megfelelő aromás 

dinitrilből, mint pl. tereftalonitrilből, izoftalonitrilből és ftalonitrilből történő szelektív 

előállításához (9. táblázat). A sztérikus gátlás miatt a legkisebb katalizátor aktivitást az orto-

vegyület esetében tapasztalták (9. táblázat, 3. sor). 

 

9. táblázat Aromás dinitrilek hidrogénezése 5%-os Rh/Al2O3 katalizátoron 

Sorszám Szubsztrátum Konverzió (%) Termelés (%) 

1. 

 

96 94 

2. 60 53 

3. 51 33 

Reakciókörülmények: 1 g szubsztrátum, 0,1 g katalizátor, 8 bar CO2, 4 bar H2, 80 °C, 6 h 

 

2.2.7. Ir-katalizált hidrogénezések 

Az irídium nem tipikusan használt katalitikus fém a nitrilek hidrogénezésében. Azonban 

2010-ben Williams és munkatársai [93] vizsgálták a benzonitril benzil-aminná történő hidrogé-

nezését 0,9%-os Ir/-Al2O3 katalizátoron, etanolban, 100 °C-on és 21 bar nyomáson. A legjobb, 

15%-os primeramin-szelektivitást 4 óra után 50%-os konverziónál érték el. Ezenkívül 

megfigyelték, hogy a termékeloszlás jelentősen eltért abban az esetben, ha alumínium-oxid 

hordozós Ir–Pd-katalizátort alkalmaztak. Ezen kétfémes katalizátorrendszer (50%-os Ir-

tartalommal) ugyanis szelektívebbnek bizonyult benzil-aminra (70%), a benzonitril 20%-os 

konverziója mellett. 
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2.2.8. Hidrogénezések platinával 

A nitrilek platinakatalizált hidrogénezésével szinte kizárólagosan szekunder [3,4,94–97] 

vagy tercier aminok [98] keletkeznek. Azonban az acetonitril gázfázisú hidrogénezésekor 

néhány esetben közepes primeramin-szelektivitást (51–56%) tapasztaltak, hordozós platina-

katalizátorok alkalmazásakor [99,100]. Az etil-aminra vonatkoztatott szelektivitás 51%-nak 

adódott 1%-os Pt/(Al2O3)0,25(MgO)0,75 [99] esetében, illetve 56%-os szelektivitást értek el 1%-

os Pt/CeO2 katalizátoron [101], az acetonitril 20%-os konverziójával, 70 C-on és atmoszférikus 

nyomáson. A vegyes Al2O3–MgO hordozók előállítására szol–gél-technikát alkalmaztak, és 

vizsgálták az Al/Mg arányának hatását a szelektivitásra. Megfigyeléseik alapján minél 

bázikusabb volt a hordozó, annál nagyobb volt a primeramin-szelektivitás. 

2017-ben Rezaei és munkatársai [101] egy új mágneses Pt-alapú katalitikus rendszert is 

vezetett be különféle nitrilek szelektív redukálására. A Fe3O4 nanorészecskéket tartalmazó 

többfalú, szén nanocsöveket koprecipitációs technikával állították elő, majd policitromsav 

dendrimerrel módosították a felületet. Ezeket a funkcionalizált mágneses szén nanocsöveket 

használták hordozóként a Pt(II)-komplex immobilizására. A katalizátor többek között alkal-

masnak bizonyult a 4-piridinkarbonitril szelektív hidrogénezésére is. A reakciót vízben, NaBH4 

jelenlétében, 95 °C-on, atmoszférikus nyomáson végezték, 30 perc után nagyon jó hozammal 

(98%) kapták a 4-(aminometil)piridint. 

 

2.2.9. Nitrilek adszorpciója fémfelületeken 

A hidrogénezés szelektivitásában tapasztalható különbségek hátterében a különböző 

katalitikus fémek d-pályáinak eltérő elektronikus tulajdonságai állhatnak. A hidrogénezés 

kinetikai lefolyásában (a konverziógörbe alakja, a katalizátor dezaktiválódási sebessége) megfi-

gyelt különbségek pedig valószínűsíthetően a reaktív speciesek különböző fémek felületén 

történő eltérő adszorpciós erősségéből adódnak [3,102–104].  

Ezeknek a következtetéseknek a gyenge pontja, hogy a relatív adszorpciós erősségeket 

közvetetten, kinetikai kísérletekből származtatják. Az eltérő adszorpciós erőségek is 

befolyásolhatják a hidrogénezés szelektivitását, azonban valószínűbbnek tűnik, hogy a reaktív 

intermedierek eltérő kötésmódja a fémfelületeken állhat a dolog hátterében.  

Az elmúlt évtizedben számos javaslat született a katalizátor felszínén lejátszódó 

reakciólépésekre és az intermedierekre vonatkozóan [17,18,105–111]. 2010-ben Krupka egy 

innovatív és átfogó, heterogénkatalizált modellt dolgozott ki alifás és aromás nitrilek heterogén 
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katalitikus hidrogénezésére [112] (9a. és 9b. ábra). Elméletét a mechanizmus már meglévő, 

ismert koncepcióira alapozta [17,18,105–111], továbbá felhasználta az eddigi ismeretanyagot a 

reakció kinetikájáról, és a legutóbbi eredményeket a N-tartalmú anyagok fémekre történő 

adszorpciójáról. A Krupka által javasolt elképzelés segít megérteni az eltérő szelektivitásokat a 

különböző fémkatalizátorokon végzett hidrogénezésekben. A javaslat szerint megfelelő körül-  

 
  a) 

 
  b) 

  

9. ábra Krupka javaslata alifás (a) és aromás nitrilek (b) heterogén katalitikus hidrogénezésekor végbemenő 

felületi reakciókra [112] 

M: a katalitikus fém aktív helyét jelöli 
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mények között (<150 °C, megfelelő H2-nyomáson) a nikkel és a kobalt esetében az inter-

medierek a nitrogénatom szabad elektronpárján keresztül adszorbeálódnak a katalizátor 

felületén, míg a palládium- és platinakatalizátorokon az intermedierek kötődése az -szénato-

mon vagy a C=N kettős kötés π-rendszerén keresztül kedvezményezett (9a. ábra). Így a 

nitrilhidrogénezés kobalt- vagy nikkelfelületeken nitrén (22) intermedierek képződéséhez 

vezet. A telített -szénatom miatt ez a species inaktív a további kondenzációs reakciók 

szempontjából, ezáltal elősegítve a primer aminok képződését. Ezzel ellentétben palládiumon 

vagy platinán történő hidrogénezéskor aldiminek (23) vagy aminokarbén komplexek (24) 

koordinálódnak a fémhez. Ebben az esetben a telítetlen elektrofil α-szénatom jelenléte miatt 

mindkét komplex erősen reaktív, ami másodlagos és tercier aminok kialakulásához vezet. 

Krupka mechanisztikus javaslatát az aromás nitrilek heterogén katalitikus hidrogénezé-

sekor végbemenő felületi reakciókra a benzonitril példáján keresztül mutatom be (9b. ábra). 

A mechanizmus hátterében az a jelenség áll, miszerint a benzil-amin és/vagy N-tartalmú 

benzil-aminok heterogén katalitikus, Pd-katalizált hidrogénezésekor jól ismert, hogy hidroge-

nolitikus lépésben toluol is keletkezhet, ammóniaelimináció mellett. A javasolt mechanizmus 

alapján a hidrogenolízis előfeltételeként az aromás gyűrű delokalizált π-rendszerén keresztül 

kölcsönhatásba lép a katalizátorral, így a Pd esetében az intermedierek kétpontos adszorpcióját 

feltételezik, mely a delokalizált aromás π-elektronokon és a C=N kettős kötés π-rendszerén 

keresztül történik. Mindezek alapján az aromás gyűrű energetikailag preferált adszorpciós 

módja a Pd-felülettel vízszintes irányultságú. Ekkor az adszorbeálódott species elektronszer-

kezete a fémkatalizátor felületével való kölcsönhatás révén módosul, mely interakció a C=N 

kötés gyengüléséhez vezethet, ezáltal a toluol képződését eredményezve. 

Ezzel ellentétben, a nikkel felületén a nitril hidrogénezése túlnyomórészt nitrén vagy 

aminokarbén intermediereken keresztül valósul meg. Ekkor az aromás gyűrű π-elektronjai 

nincsenek kölcsönhatásban a Ni-felülettel, mivel az aromás gyűrű a felülettel nem vízszintesen 

helyezkedik el. Az aminokarbén és nitrén intermedierekben nem található π-rendszer, így az 

adszorbátumok merőlegesebben helyezkedhetnek el a katalizátor felületén, mely révén az 

aromás gyűrű π-elektronjain keresztüli kölcsönhatás a fémfelülettel akadályozottá válik, így a 

toluollá történő hidrogenolízis kevésbé valószínű. 
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2.2.10. A fém részecskeméretének hatása a szelektivitásra és az aktivitásra 

Néhány kutató szerint a nitrilek heterogén katalitikus hidrogénezése egy 

szerkezetérzékeny reakció [94,98,113], míg mások nem találtak kapcsolatot a szelektivitás vagy 

az aktivitás, valamint a katalitikus fém részecskemérete között [100].  

Arai és munkatársai vizsgálták az acetonitril gázfázisú hidrogénezését Pt/SiO2 

katalizátoron [98], valamint nikkelkatalizátoron, különböző oxidhordozók [113] alkalmazása 

mellett. Az eredmények azt mutatták, hogy a hidrogénezés érzékeny volt a fém diszperzitásának 

mértékére. A fémek eltérő részecskemérete csak a kezdeti specifikus aktivitásra volt hatással, 

azaz a fém diszperzitásának fokozódásával csökkent. A termékeloszlás nem mutatott 

összefüggést a platina vagy a nikkel részecskeméretével, mivel platinán trietil-amin, nikkelen 

pedig etil-amin volt a főtermék. Tehát a szelektivitásnak a heterogén katalizátorok (például 

hordozók) egyéb tulajdonságaitól kell függenie. 

 

2.2.11. A hordozók hatása 

Különböző anyagok, mint az aktív szén [51,60–68,87,96], alumínium-oxid [16,39–42,52, 

58,60,66,67,71–79,88,90,93–95,99,100,113,114], szilícium-dioxid [7,33–37,50,66,81,94,95, 

98,100,113,114], titán-dioxid [60,94,113], szepiolit [44], MCM-41 [80], hidrotalcit [106], 

cérium-dioxid [100] vagy magnézium-oxid [57,99,100,114] is használatosak katalizátor-

hordozóként a nitrilek hidrogénezésében.  

Ezek a különböző hordozók jelentős hatást gyakorolnak a katalizátor aktivitására, 

azonban hatásuk a katalitikus fémek szelektivitására kevésbé megfigyelhető [100,106,113, 

114]. 

Verhaak és munkatársai [114] megállapították, hogy a hordozó savassága egy bifunkciós 

mechanizmust eredményez, ami kedvez a kondenzációs mellékreakcióknak az acetonitril 

gőzfázisú hidrogénezésében. A redukciót Ni-katalizátoron végezték, vizsgálva a különböző 

hordozók (Al2O3, SiO2, MgO) hatását. Az eredmények alapján a savas hordozóval rendelkező 

katalizátorok kis primeramin-szelektivitást mutattak, míg a bázikus nikkeltartalmú katalizá-

torok etil-aminra vonatkoztatva igen szelektívnek bizonyultak.  

2017-ben Pirault-Roy és munkatársai [100] vizsgálták a hordozó sav-bázis tulajdonsá-

gainak, Pt-alapú katalizátorok katalitikus hatékonyságára gyakorolt hatását. Az acetonitril 

gázfázisú hidrogénezését atmoszférikus nyomáson és 70 °C-on végezték. Az eredményeik arra 

utalnak, hogy az aktivitás és a szelektivitás független a hordozók (Al2O3, MgO, SiO2 vagy 
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CeO2) Brønsted-savasságától. Ezzel ellentétben, a katalizátor szelektivitása és a bázikus helyek 

mennyisége között egyértelmű összefüggés figyelhető meg: minél nagyobb volt a bázikus 

helyek száma, annál nagyobb volt a primeramin-szelektivitás. A legjobb primer aminra 

vonatkoztatott szelektivitást (56%) 1%-os Pt/CeO2 katalizátor alkalmazásával érték el, 20%-os 

konverziónál. 

 

2.3. Homogén katalitikus átalakítások 

2.3.1. Ru-komplexekkel katalizált hidrogénezések 

A nitrilek hidrogénezésénél alkalmazott homogén katalizátorok közül a Ru-alapú 

komplexeket vizsgálták a legintenzívebben, ahogy arról számos kutatócsoport beszámolt az 

elmúlt évtizedben [115–128]. 

2014-ben Williams és munkatársai [125] kifejlesztettek egy bisz(pirazolil)borát 

ligandummal módosított ruténiumkomplexet (22), amely lehetővé teszi a kooperatív redukciós 

reakciót, amelyben a bór- és ruténiumcentrumok együtt dolgoznak a szelektív nitrilredukció 

érdekében, melynek során a ruténium aktiváló csoport, a bór pedig hidrogéndonor szerepet tölt 

be. A katalizátorrendszer alkalmazásával különféle aromás, alifás és heteroaromás nitrilt 

alakítottak át enyhe körülmények között a megfelelő primer aminokká (10. táblázat). Mind az 

elektronszegény, mind az elektronban gazdag szubsztrátumok redukálhatónak bizonyultak. 

2015-ben Beller és munkatársai [126] a nitrilek szelektív katalitikus redukcióját egy 

kereskedelemi forgalomban kapható Ru-MACHO®-BH {karbonilhidrido(tetrahidroborato)-

[bisz(2-difenilfoszfinoetil)amino]ruténium(II)} komplex alkalmazásával (23) valósították meg. 

Ennek a ruténiumkatalizátornak az alkalmazásával számos alifás, aromás és heteroaroaromás 

nitrilt szelektíven alakítottak át a megfelelő primer aminokká (11. táblázat). 

Továbbá javaslatot tettek a hidrogénezés mechanizmusára is (10. ábra), mely szerint 

nitril primer aminná történő átalakulása két cikluson keresztül megy végbe imin köztiterméken 

keresztül. Elsőként borán disszociációjával felszabadul a katalitikusan aktív species, mely a 24 

szabad dihidridkomplexet eredményezi. Ezt követően egyidejűleg végbemegy egy 

hidridtranszfer a fémcentrumból (Ru–H) és egy protonátvitel a 24-es a nitrogénről (N–H), mely 

a 25 amidokomplexhez vezet. Végül a létrejött komplex (25) H2 addíciójával regenerálódik 

(24), így egy újabb katalitikus ciklusban az imin intermedier aminná alakulhat. 
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10. táblázat Nitrilek redukciója bisz(pirazolil)borát ligandumot tartalmazó Ru-komplex (22) alkalmazásával 

 

 Termelés (%)  Termelés (%) 
    

 82 92 

   

 84  

  64 

 80  

  60 

   

 87  

  85 

    

 

11. táblázat Különféle alifás és aromás nitrilek hidrogénezése ruténium PNP-fogú katalizátorral (23) 

 

 

 Termelés (%)  Termelés (%) 
    

 98  95 

    

X Termelés (%)  95  86 

H >99     

4-CH3 60  70   

4-OCH3 76    98 

4-F 64     

4-Ph 75  74  68 

2-OCH3 93     

3,4-diOCH3 69     

4-COOiPr 90  87   
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10. ábra Beller és munkatársai által javasolt mechanizmus a nitrilek Ru-katalizált redukciójára [126] 

 

2.3.2. Redukciók Co-komplexekkel 

A kobaltalapú homogén katalizátorok széleskörűen elterjedtek a nitrilek hidrogénezé-

sében [129–134]. 

2017-ben Beller kutatócsoportja [132] egy általános protokollról számolt be a nitrilek 

primer aminokká történő katalitikus hidrogénezésére nem nemesfém alapú katalitikus rendszer 

alkalmazásával. Kobalt(III)-acetil-acetonátot trisz(2-(diciklohexil-foszfanil)-etil)-foszfánnal 

(26) kombináltak, mely alkalmasnak bizonyult számos (hetero)aromás és alifás nitril meg-

felelő primer aminná történő szelektív hidrogénezésére (12. táblázat). A legtöbb szubsztrátum 

hidrogénezhető volt 80–120 °C-on 5 mol% kobaltkomplex és 10 mol% t-BuOK bázis jelen-

létében, 30 bar nyomáson. Mind az elektronküldő, mind az elektronszívó csoportokkal 

szubsztituált nitrileket hatékonyan alakították át. 

2019-ben Junge és munkatársai [134] új kobaltkatalizátort fejlesztettek ki PNP- ligan-

dumokkal (27). A 4 mol% Co-komplex (27) alkalmasnak bizonyult különféle aromás és alifás 

nitrilek hidrogénezésére (13. táblázat), 80–100 °C-on és 50 bar nyomáson, NaBHEt3 bázis 

jelenlétében, dioxánban, többnyire jó hozammal (76–99%) kapták a megfelelő primer amint. 

Azonban heteroaromás nitrilek közül a 3-(aminometil)piridint csak mérsékelt, 70%-os hozam-

mal állították elő. Az alifás nitrilek hidrogénezésekor hosszabb reakcióidőre (16 óra), és maga-

sabb hőmérsékletre (100 °C) volt szükség a közepesen jó (55–75%) hozamok eléréséhez. 
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12. táblázat Különféle nitrilek hidrogénezése Co(acac)3 komplex (26) katalizátorral 

 

 
 Termelés (%)  Termelés (%) 
    

 98   

   99 

X Termelés (%)     

H 99  71   

4-OCH3 97    98 

3,4-diOCH3 96  89   

2-OCH3 76     

4-terc-C(CH3)3 98  99  83 

4-SCH3 77     

4-NH2 97  79  99 

3-NH2 83     

4-CF3 99    70 

4-F 96     

3-Cl 86     

2-Cl 87     

4-NHCOCH3 96     

 

13. táblázat Nitrilek PNP-ligandumokkal módosított kobaltkatalizált (27) redukciója 

 
   Termelés (%) 

    

   79 

    

X Termelés (%)  75 (100 °C, 16 h) 

H 85   

4-Ph 98   

4-OCH3 83  55 (100 °C, 16 h) 

4-CH2CH3 97   

2-NH2 78  70 

3-NH2 75   

4-NH2 76   

3-CF3 87  99 

4-CF3 94   

4-F 99   

4-Cl 88   

2-CH3 91 (16 h)   
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Továbbá azt találták, hogy az N-metilezett Co-komplex nem mutatott katalitikus 

aktivitást a 4-fenilbenzonitril hidrogénezésekor. Ezen eredmények alapján a fém koordinációs 

szféráján kívüli környezetében végbemenő mechanizmust feltételeztek a nitrilek PNP-

ligandumokkal módosított kobaltkatalizált hidrogénezésére (11. ábra). Eszerint egyidejűleg 

megy végbe a kobaltcentrumból (Co–H) a hidrid és a nitrogénről (N–H) a proton átvitele, így 

a nitrilből megfelelő imint képezve. Ezután a katalizátor H2 addíciójával regenerálódik, majd 

az imin intermedier egy második katalitikus ciklusban aminná redukálódik. 

 

 

11. ábra Junge és munkatársai [134] által javasolt mechanizmus a nitrilek PNP-ligandumokkal módosított 

kobalt-katalizált (27) redukciójára 

 

2.3.3. Vaskomplexekkel történő hidrogénezések 

A közelmúltban a vas(II)-komplexek is nagy figyelmet kaptak a nitrilek homogén 

katalitikus hidrogénezésében [135–138]. 

2014-ben Beller és munkatársai [135] elsőként valósították meg különféle alifás és 

(hetero)aromás (di)nitrilek Fe-katalizált hidrogénezését a megfelelő primer aminokká (HCl-

sóként izolálva). Az újonnan kifejlesztett PNP-ligandumokkal komplexált katalizátor (28) 

nagyon jó funkciós csoport toleranciával bír, még más redukálható funkciós csoportok, például 

észter-, éter-, amidcsoport és -telítetlen kettős kötések jelenlétében és halogénezett szárma-

zékok esetében is jó primeramin-szelektivitást mutatott (14. táblázat). Jó és kiváló termelések-

kel jutottak a kívánt primer aminokhoz (40–99%). Ezen túlmenően ez a komplex képezi a 

homogén katalizátorok első példáját, amely lehetővé teszi az adiponitril szelektív 

hidrogénezését 1,6-hexametilén-diaminná kiváló hozam mellett (95%). 
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14. táblázat Különféle (hetero)aromás és alifás (di)nitrilek hidrogénezése PNP-ligandumokkal komplexált Fe-

katalizátorral (28) 

 

 

 Termelés (%)  Termelés (%) 

    

 99   

   98 

R Termelés (%)     

H 97  93   

4-CH3 96    40 

4-C(CH3)3 82     

4-Ph 99     

4-SCH3 81  87  74 

4-OCH3 99     

3-OCH3 88  95   

2-OCH3 84    69 

3,4-diOCH3 92  83   

4-CF3 71    85 

4-F 81     

4-Cl 78  75  76 

4-Br 88     

3-Br 92  80  63 

4-COOCH3 75     

4-NHCOCH3 70  92  95 

4-NH3
+Cl- 93     

 

2.3.4. Hidrogénezések Mn(I)-komplexekkel 

A mangán(I)-komplexek szintén hatékony és szelektív katalizátornak bizonyultak a 

nitrilek primer aminokká történő hidrogénezésére [139–141]. 

2016-ban Beller kutatócsoportja [139] elsőként alkalmazott PNP-ligandumokkal 

komplexált Mn-katalizátort (29) nitrilek hidrogénezésére. A kifejlesztett katalizátorrendszer 

lehetővé tette számos aromás és alifás nitril hatékony és szelektív hidrogénezését, amint azt a 

15. táblázatban látható. A katalizátorrendszerrel az elektronküldő, és az elektronszívó funkciós 

csoportot tartalmazó aromás nitrilek és a heteroaromás nitrilek is kompatibilisnek bizonyultak. 
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15. táblázat Különböző aromás és alifás nitrilek homogén katalitikus hidrogénezése PNP-ligandumokkal 

komplexált Mn-katalizátorral (29) 

 

 
 Termelés (%)  Termelés (%) 

    

   65 

 62   

X Termelés (%)    87 

4-CH3 94     

4-OCH3 87  96  69 

4-Cl 86 (HCl sóként)     

3-Cl 96 (HCl sóként)  69  97 

2-Cl 62 ((HCl sóként)     

3,4-diCl 83 (HCl sóként)    93 

4-CF3 93  53   

4-F 80    90 

4-Br 88 (HCl sóként)     

4-Ph 99    78 

4-NH2 42     

 

Hasonlóan a nitrilek PNP-ligandumokkal módosított kobaltkatalizált hidrogénezéséhez 

(2.3.2. alfejezet, 11. ábra), a kutatócsoport ebben az esetben is külsőszféra-mechanizmust 

javasolt (12. ábra), melynek során az első katalitikus lépésben a 29-as komplexben lévő 

fémcentrumból (Mn–H) a hidridátadás és a nitrogénről (N–H) a protontranszfer szintén 

egyidejűleg megy végbe, imin intermediert eredményezve. 

 

 

12. ábra Beller kutatócsoportja [139] által javasolt mechanizmus nitrilek PNP-ligandumokkal komplexált Mn-

katalizátorral (29) 
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2.3.5. Hidrogénezések ródiumkomplexekkel 

A ródium ritkán használt katalitikus fém a nitrilek homogén katalitikus hidrogénezésében 

[142, 143]. Azonban aromás nitrilek (pl. benzonitril, benzil-cianid) hidrogénezése során 

[Rh(COD)Cl]2 komplex alkalmazása egyéb ligandumok használata nélkül nagy primeramin-

szelektivitást eredményezett (83–96%) vizes ammóniában, 100 °C-on és 28 bar nyomáson, 

24 óra elteltével [143]. 

 

2.3.6. Hidrogénezések Ni-komplexekkel 

Nitrilek homogén hidrogénezésére is ritkán alkalmaznak nikkelkomplexeket, és 

jellemzően szekunder imineket szolgáltatnak [144–146]. 

2017-ben Garduño és García [145] beszámolt a benzonitril transzferhidrogénezéséről 

dibenzil-iminné, 2-propanolt vagy 1,4-butándiolt alkalmazva, 5 mol%-os [Ni(COD)2] kataliti-

kus prekurzor, és segédligandumként 1,2-bisz(diciklohexilfoszfino)etán (Cy2P(CH2)2PCy2) és 

monooxidjának (Cy2P(CH2)2P(O)Cy2) keveréke jelenlétében, tetrahidrofuránban, 120 °C-on. A 

kidolgozott eljárással a benzonitril átalakításakor 85%-os hozammal kapták a dibenzil-imint 

96 óra után. 

 

2.3.7. Hidrogénezések réniumkomplexekkel 

2011-ben Berke és munkatársai [147] hatékony, homogén rénium(I)–nitrozil komplexe-

ket (30) fejlesztett ki nitrilek szimmetrikus szekunder/tercier aminokká történő hidrogénezé-

sére. Megfigyelték, hogy trietilszilán hidrogénforrásként való hozzáadása növelheti a reakció  

 

 

13. ábra Benzonitril hidrogénezése dibenzil-aminná Re-komplex alkalmazásával (30) 

 

sebességét és elnyomhatja az aminok túlalkilezését nagyobb nyomáson. Vizsgálták a benzo-

nitril redukcióját a 30-as jelű komplex (13. ábra) katalizátorral, 140 °C-on és 75 bar nyomáson, 

tetrahidrofuránban, trietilszilán alkalmazásával. Ilyen körülmények között a reakció 1 óra 
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elteltével 90% dibenzil-amint, 4% tribenzil-amint és 6% dibenzil-imint eredményezett, 99%-os 

konverzióval. 

 

2.4. Primer aminok felhasználási területei 

Az általam tanulmányozott nitrilek heterogén katalitikus hidrogénezése során kapott 

primer aminok jellegzetes alkalmazási területei a következők: 

– benzil-amin, 2-feniletil-amin és 3-fenilpropil-amin 

Ezen termékek fontos és értékes intermedierként használatosak különféle vegyi anyagok 

előállításához. A benzil-amin felhasználható számos gyógyszerhatóanyag, színezék vagy 

műgyanta szintézisére [148]. Továbbá az enantioszelektivitás növelésére hatékony adalék-

anyagnak bizonyult az ,-telítetlen karbonsavak heterogén katalitikus hidrogénezésekor, 

cinkonidinnel módosított hordozós Pd-katalizátor alkalmazásakor [149,150]. 

Az endogén 2-feniletil-amin jelentős biológiai aktivitással rendelkezik, mivel az emlősök 

agyában természetesen előforduló biogén nyomelem, másodlagos neurotranszmitter, emellett a 

klasszikus monoaminok (pl. dopamin, noradrenalin) neuromodulátoraiként is működhetnek, és 

fokozhatják ezen monoaminok hatását [151,152]. 

A 3-fenilpropil-amin templátmolekulaként alkalmazható vanádium-oxid nanocsövek 

[153] vagy cianometallát-csoportokat tartalmazó Hofmann-típusú komplexek szintézisében 

[154]. Jelentős szerepet játszik a gyógyszeriparban is, felhasználható karboxipeptidáz B enzim-

inhibitorok [155] vagy potenciális rákellenes szerek előállítására [156]. 

– 4-, 3-, illetve 2-(aminometil)piridinek és -piperidinek 

Általánosságban elmondható, hogy mind az (aminometil)piridinek, mind a -piperidinek 

értékes nyersanyagok és intermedierek gyógyszerkészítmények, mezőgazdasági vegyszerek 

vagy egyéb termékek előállításához. Például a 2-(aminometil)piperidin elengedhetetlen 

építőköve a flekainid-acetát (31, 14. ábra) előállításának, mely nátriumcsatorna-blokkoló 

antiaritmiás gyógy-szerek aktív hatóanyaga [157]. A 2-(aminometil)piridin továbbá 

kulcsfontosságú intermediere a befiradolnak (32, 14. ábra), mely hatóanyagot jelenleg II. 

fázisú klinikai vizsgálatok során tesztelnek olyan levodopa kezelésben részesülő Parkinson-

kórban szenvedő betegeknél, akiknél fellépett egy bizonyos gyógyszermellékhatás, a 

diszkinézia (akaratlan, ismétlődő mozgásformák) [158]. Emellett a 2-(aminometil)piridin 

fontos köztiterméke optikailag aktív nitrogéntartalmú ionos folyadékok szintézisének [159], 

valamint katalizátorligandumként alkalmazták különféle Cu- és Pd-komplexekben, melyek 
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Henry-reakcióhoz [160] vagy a Suzuki–Miyaura-kapcsoláshoz is alkalmasnak bizonyultak 

[161]. 

 

 

14. ábra A flekainid-acetát (31) és a befiradol (32) szerkezete 

 

Ezen túlmenően új, nagy CO2-megkötő képességű (11–20 tömeg%) technológiáról 

számolt be egy amerikai kutatócsoport [162]. Régóta ismert, hogy egyes vizes aminoldatok, 

például az etanolamin alkalmas abszorbens a szén-dioxid gáz megközésére. Bár az alapanyag 

kedvező árú és a módszer elfogadható mennyiségű gáz megkötésére alkalmas, azonban a 

regenerálásához a víz desztillációjára van szükség, így rendkívül energiaigényes. Azt találták, 

hogy az (aminometil)piridin-alapú oldószerrendszer száraz és nedves körülmények között is 

könnyen megköti a szén-dioxidot, kristályos sót képezve. Ez lehetővé teszi a regenerálásnak 

egy olyan módját, amelynek során az anyagnak kizárólag a szén-dioxiddal telített részét 

regenerálják, ezáltal a regenerálás költségei jelentősen csökkennek. 

 

2.5. A katalitikus folyamatok magyarázata a felületi speciesek adszorpciójának modelle-

zésével, DFT-módszer alkalmazásával 

Napjainkban kezdenek egyre nagyobb figyelmet kapni azon realisztikus sűrűség-

funkcionál-elméletet (DFT) alkalmazó tanulmányok, melyek az egyes speciesek fémfelületen 

történő adszorpciós kölcsönhatásait modellezik a hidrogénezési reakciók mechanizmusának 

feltárására, a kísérleti eredmények magyarázatára. A DFT-módszer akkor tekinthető ezen 

területen belül alkalmazhatónak, és akkor kaphatunk releváns eredményeket, ha a módszer 

során legalább a következőket alkalmazzák: 

(1) fémszelet (slab) alapú geometria, kellő rétegvastagsággal a megfelelő konvergen-

ciához, 

(2) az adszorbátum és a fémszelet (slab) elegendő rétegének relaxációja a konvergencia 

biztosításához,  

(3) általánosított gradiens közelítés (GGA) a cserekorrelációs funkcióhoz,  

(4) az elektron–ion kölcsönhatások leírása projektorral kiegészített hullám (PAW) mód-

szerével vagy a síkhullám ultralágy pszeudopotenciál (US–PP) megközelítésével. 
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Amennyiben ezen feltételek teljesülnek az adszorpciós kölcsönhatások modellezésekor, 

akkor a kísérletesen kapott szelektivitási eredmények okainak feltárásában segítséget nyújthat-

nak. Az alábbiakban néhány irodalmi példán keresztül szemléltetem, milyen összefüggések 

vonhatóak le a számított adszorpciós energiák mentén. 

A Nature Communications-ben 2021-ben megjelent közleményben [163] különböző 

nitrilek heterogén katalitikus folyadékfázisú hidrogénezése során a termékszelektivitást erősen 

befolyásolta az alkalmazott Pd-katalizátor szerkezete. A szerzők két eltérő módon diszpergált 

Pd-katalizátort állítottak elő, melyeket nanogyémánt–grafén hibrid hordozón immobilizáltak. 

A kísérletek során azt tapasztalták, hogy Pd1/ND@G katalizátor alkalmazásakor szekunder 

aminok keletkezése a preferált, míg Pdn/ND@G katalizátorral lehetséges volt a primer aminok 

szelektív előállítása. A szelektivitásbeli eltérések magyarázatára DFT-módszerrel számításokat 

végeztek. A két eltérő Pd-katalizátor összehasonlítására a benzonitrilt választották modellve-

gyületként. A DFT-számítás eredményei azt mutatták, hogy az imin intermedierek könnyebben 

tovább alakulnak benzil-aminná (exoterm, 0,44 eV) Pdn/ND@G katalizátoron. Míg a 

Pd1/ND@G katalizátor alkalmazásakor a benzil-imin hajlamosabb kondenzációs reakcióban 

szekunder aminná alakulni, ui. a benzil-imin felületi intermedier képződése után egy újabb 

benzil-amin adszorpciója (exoterm, 0,57 eV) energetikailag kedvezőbbnek bizonyult, mint az 

imin intermedier benzil-aminná történő redukciója (endoterm, 0,26 eV). Mindezek alapján a 

számított eredmények azt mutatják, hogy az imintípusú intermedier tartózkodási ideje 

meghosszabbodik a Pd1/ND@G felületén, ezáltal növelve a melléktermék-képződés esélyét.  

Ugyanebben az évben megjelent egy másik közlemény is [164] a benzonitril szelektív, 

szekunder iminné történő Pt-katalizált heterogén katalitikus folyadékfázisú hidrogénezéséről. 

Ebben a munkában a platinát CoBOx nanolapokon diszpergálták (Pt1/CoBOx). Referenciaként 

összevetették az eredményeiket Pt/C katalizátorral, ekkor azonban szekunder amin (95%) 

keletkezett főtermékként, és csak kis mennyiségben jutottak a kívánt szekunder iminhez (1,1%). 

Ezen szelektivitásbeli eltérések feltárására a hidrogénezési reakció egyes specieseinek (nitril, 

imin, amin, szekunder imin) az adszorpciós erősségét DFT-módszerrel valószínűsítették. Az 

eredmények alapján mind a nitril (–2,92 eV), mind az imin (−3,23 eV), mind a primer amin  

(–3,18 eV) igen erősen adszorbeálódik a katalizátor felületén. Mindezek alapján arra a 

következtetésre jutottak, hogy ezen a szubsztrátumok deszorpciója energetikailag nem kedvez-

ményezett, így az imin intermedier és a primer amin kondenzációja a katalizátor felületén megy 

végbe. Ezen megállapításokat megerősítette, hogy az érintett intermediereket nem detektálták 

a reakcióelegyben. Mindezek alapján megállapították, hogy a kondenzációs reakció hatékony-

sága erősen függ a megfelelő primer amin és imin által elfoglalt két Pt-atom közelségétől.  
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A referált irodalmak alapján a számított energiaértékek a kísérletileg tapasztalt eredmé-

nyek magyarázataként szolgálhatnak, ami kiegészülve a reakcióelegy analízisével átfogó képet 

adhatnak a reakció mechanizmusáról. 

 

2.6. Összegzés 

A nitrilek átmenetifém-katalizált hidrogénezése aminokká egy atomhatékony, tiszta 

funkciós csoport átalakítási és környezetbarát redukciós folyamatot jelent a szerves kémiában. 

A nitrilek szelektív redukciója lehetővé teszi a kereskedelmi szempontból értékes aminok 

szintézisét. Azonban a melléktermékek, például a szekunder/tercier aminok képződése 

csökkentheti a primer aminok szelektivitását. A szelektivitás, a katalizátor–termék elválasztása 

és a katalizátor újrahasznosíthatósága továbbra is a fő probléma.  

A közelmúltban kifejlesztett katalizátorrendszerek egy része azonban nagy aktivitást és 

jó szelektivitási tulajdonságokat mutatott. A legtöbb eredmény arra enged következtetni, hogy 

a szelektivitást legjobban befolyásoló tényező a fém kémiai jellege. 
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3. KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

3.1. Előzmények 

Korábban a Tanszéken egy új eljárást dolgoztak ki nitrilek szelektív folyadékfázisú 

heterogén katalitikus hidrogénezésére primer aminokká. A módszer lényege, hogy Pd/C 

katalizátorral, egymással nem elegyedő oldószerpárt (pl. víz/diklórmetán) alkalmazva, savas 

karakterű adalék (pl. NaH2PO4) jelenlétében, enyhe reakciókörülmények között (30–80 °C, 

6 bar) a nitrilcsoport hidrogénezése teljes konverzió mellett lejátszódik. A kidolgozott feldol-

gozási módszernek köszönhetően a primer amin min. 99%-os tisztaságban megkapható, bár-

milyen tisztítási eljárás nélkül (pl. desztilláció). 

A kidolgozott eljárással a benzonitril átalakításakor (15. ábra) a hozam 90%, a primer 

aminra vonatkoztatott szelektivitás 95% volt [60]. Teljes konverzió mellett, enyhe reakció-

körülmények között (30 °C, 6 bar), 10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizátoron 99%-os tisztasággal 

kapható meg a benzil-amin. 

 

 

15. ábra A benzonitril katalitikus hidrogénezése Pd/C katalizátorral 

 

Később a módszert kiterjesztették a benzil-cianid szelektív katalitikus hidrogénezésére is 

(16. ábra). Ebben az esetben is enyhe reakciókörülmények között (40 °C, 6 bar), és teljes 

konverzió mellett, azonban csak kisebb szelektivitással (45%) és preparált termeléssel (40%) 

jutottak a termékhez, a 2-feniletil-aminhoz [61]. 

 

 

16. ábra A benzil-cianid (BC) katalitikus hidrogénezése Pd/C katalizátorral 

 

A szelektivitáscsökkenés okait kvantumkémiai számításokkal valószínűsítették. Ehhez 

először meghatározták a melléktermékek (szekunder aminok) képződésének aktiválási 

szabadentalpiáit (G#) és szabadentalpia-változásait (ΔG) a benzonitril, valamint a benzil-cianid 

hidrogénezésében. A számítások alapján nem volt szignifikáns különbség a lehetséges 

mellékreakciók energiaprofiljában. A kapott eredmények azt mutatták, hogy a szekunder 
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aminok [dibenzil-amin és bisz(2-feniletil)-amin] képződése a megfelelő iminekből és 

aminokból majdnem egyforma energiagáttal játszódik le, azaz ezeknek a reaktánsoknak közel 

azonos a reaktivitásuk. Mindezek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy feltehetően az 

imintípusú intermedierek eltérő adszorpciós tulajdonságai játszanak központi szerepet a nitrilek 

heterogén katalitikus hidrogénezésében.  

Ennek a feltárásához molekuladinamikai számításokat végeztek a fémfelületen lejátszódó 

adszorpcióról. Ehhez modellezték a köztitermékek (benzaldimin és 2-feniletil-imin) legstabi-

labb, minimális energiájú konformereinek egy Pd31-klaszter (111) felületén való adszorpcióját. 

Az imintípusú intermedierek adszorpciója az mutatta, hogy a benzaldimin erősebben adszor-

beálódik palládiumon, mint a 2-feniletil-imin. Ebből, és a minimális energiájú konformerek 

eltérő szerkezetéből, adódóan a melléktermék-képződés sokkal jelentősebbnek bizonyul a 2-

feniletil-imin esetében. 

 

3.2. Célkitűzések 

Kutatómunkám során célul tűztem ki a kidolgozott módszer kiterjesztését a fenil-

propionitril – illeszkedve a korábban átalakított nitrilek (benzonitril, benzil-cianid) homológ 

sorába – szelektív hidrogénezésére, 3-fenilpropil-aminná. Vizsgálva a reakcióparaméterek ha-

tását, és meghatározva a legjobb termelés és primer aminra vonatkozó szelektivitás eléréséhez 

szükséges optimális körülményeket. Emellett vizsgálni kívántam az egyéb hordozós nemesfém 

katalizátorok (pl. platina, ródium, ruténium) alkalmazhatóságát a benzonitril homológ sorának 

szelektív hidrogénezésére. 

A kifejlesztett palládiumkatalizált szelektív hidrogénezési módszer kiterjeszthetőségét 

heteroaromás nitrilekre (4-, 3- és 2-piridinkarbonitril) is vizsgálni terveztem. Nemcsak a 

megfelelő piridinszármazékokra (4-, 3- és 2-(aminometil)piridin) vonatkoztatott primeramin-

szelektivitás optimalizálására fókuszálva, hanem hatékony megoldást kínálva a piperidin-

származékok (4-, 3- és 2-(aminometil)piperidin) szelektív előállítására, azaz mind a nitrilcso-

port, mind a piridingyűrű együttes redukciójának megvalósítására. 

Mindezek mellett célul tűztem ki a reakciók melléktermék-profiljának, valamint a 

mechanizmusának meghatározását. Továbbá terveim között szerepelt az egyes hidrogénezési 

reakciók szelektivitásbeli eltéréseinek vizsgálata kvantumkémiai számításokkal történő 

valószínűsítéssel. Sűrűségfunkcionál-elmélet (DFT) alkalmazása révén realisztikus módon 

modellezve az egyes speciesek fémfelületen lejátszódó adszorpcióját, hogy részletesebb 

információhoz jussunk a katalitikus fémek és a szubsztrátumok közötti kölcsönhatásokról.  
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4. KÍSÉRLETI RÉSZ 

4.1. Felhasznált anyagok 

A kísérletekben főleg kereskedelmi forgalomban kapható katalizátorokat alkalmaztunk: 

10%-os Pd/C (Selcat Q [165], Szilor Kft., Budapest), 10%-os Pt/C és 5%-os Pt/-Al2O3 (Merck-

Schuchardt, Hohenbrunn, Németország), 5%-os Pt/C (Heraeus, Karlsruhe, Német-ország), 

valamint 5%-os Rh/-Al2O3 és 5%-os Ru/C (Aldrich, Milwaukee, USA). Az 5%-os Rh/C és 

5%-os Ir/C katalizátorokat a korábban leírt eljárás [166] szerint állítottuk elő. 

A benzonitrilt (99%) és a benzil-cianidot (99%) a Merck-Schuchardt-tól (Hohenbrunn, 

Németország) szereztük be, míg a 3-fenilpropionitrilt fahéjsav-nitrilből (98%, Merck, 

Darmstadt, Németország) in situ katalitikus hidrogénezéssel állítottuk elő az adott hordozós 

nemesfém katalizátoron, 25 °C-on és 1 bar nyomáson. A 4-piridinkarbonitrilt (98%), a 3-

piridinkarbonitrilt (98%) és a 2-piridinkarbonitrilt (99%) pedig a Sigma-Aldrichtól (St. Louis, 

USA) vásároltuk meg.  

A felhasznált szerves oldószerek (diklórmetán, hexán, toluol, terc-butil-metil-éter, etil-

acetát és toluol) a Merck (Darmstadt, Németország) analitikai minőségű termékei. A kénsavat 

(98%), foszforsavat (85%), sósavat (37%), nátrium-dihidrogén-foszfátot (NaH2PO4H2O), 

ammónium-dihidrogén-foszfátot [(NH4)H2PO4] és a kálium-dihidrogén-foszfátot (KH2PO4) 

szintén a Mercktől (Darmstadt, Németország) szereztük be. 

 

4.2. Hidrogénezési reakciók 

A hidrogénezési reakciókat egy 0,5 dm3-es, üveg autoklávban (Büchi BEP 280) 

végeztem, melyben a hatékony keverést egy mágneses meghajtású, gázbeszívásos turbina-

keverő biztosította (fordulatszám: 1800 perc–1). A hidrogén bevezetését automatikus gázada-

goló rendszer (Büchi bpc 6010) valósította meg. A kezdeti reakciósebesség (v0) értékeit a 

hidrogénfogyasztási és konverziós görbékből számítottam ki. 

A kiindulási anyagot, a katalizátort, a savas karakterű adalékot/adalékokat és az 

oldószert/oldószereket tartalmazó reaktort nitrogénnel (3x), majd hidrogénnel (3x) átöblítettem. 

Ezt követően a megadott nyomásig (6 bar) hidrogénnel feltöltöttem, beállítottam a termosztátot 

a kívánt hőmérsékletre (30–80 °C), és a keverő fordulatszámát 1800 perc–1-re. A 

hidrogénfogyás a kijelzőről közvetlenül normál literben (nl) olvasható le. 
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A hidrogénfelvétel befejezése után a reakcióelegyet szobahőmérsékletre hűtöttem, majd 

a katalizátort szűréssel eltávolítottam. A kétfázisú szűrletet választótölcsérben választottam el. 

A szerves fázist vákuumban bepároltam, aminek tömegéből következtetni lehet a mellékter-

mékek és/vagy az elreagálatlan nitril mennyiségére. A pontos értékek meghatározása GC–MS 

analízissel történt. A továbbiakban a vizes fázis feldolgozásának lépései eltérő módon 

alakultak, attól függően, hogy benzonitrilt és homológjait (A) vagy heteroaromás 

piridinkarbonitrileket (B) hidrogéneztem. 

A) A vizes fázishoz (pH ≈ 2,5–6,5) 40 cm3 diklórmetánt, és annyi 20%-os nátrium-

hidroxid oldatot adtam, hogy a reakcióelegy kémhatása erősen lúgos (pH > 13) legyen, 

majd 20 percig kevertettem. A két fázis elválasztását követően a vizes fázist 2 × 20 cm3 

diklórmetánnal extraháltam, majd az egyesített szerves fázisokat Na2SO4-on szárítottam. 

A szárítószert üvegszűrőn szűrtem, majd a szűrőn maradt Na2SO4-ot kevés diklór-

metánnal mostam és üvegbottal tömörítettem, majd a szűrletet vákuumban bepároltam. 

Az így kapott termékek (17. ábra) spektroszkópiás jellemzői a következők: benzil-amin 

1H-NMR (CDCl3, 300 MHz) δ ppm 7,34–7,22 (m, 5H, Ar–CH), 3,85 (s, 2H, CH2), 1,68 

(s, 2H, NH2); 
13C-NMR (CDCl3, 75 MHz) δ ppm 143,2 (Ar–C), 128,5 (Ar–CH), 127,1 

(Ar–CH), 126,8 (Ar–CH), 46,4 (CH2); MS m/z (rel%) 106(100), 91(12), 79(40), 51(38), 

30(85). 2-Feniletil-amin 1H-NMR (CDCl3, 300 MHz) δ ppm 7,35–7,26 (m, 2H, Ar–CH), 

7,22–7,15 (m, 3H, Ar–CH), 2,96 (t, J = 7,0 Hz, 2H, CH2NH2), 2.74 (t, J = 6,8 Hz, 2H, 

PhCH2), 1,35 (s, 2H, NH2); 
13C-NMR (CDCl3, 75 MHz) δ ppm 139,8 (Ar–C), 128,8 (Ar–

CH), 128,5 (Ar–CH), 126,2 (Ar–CH), 43,8 (CH2NH2), 40,4 (PhCH2); MS m/z (rel%) 

121(23), 103(11), 91(100), 77(20), 65(90), 51(72), 39(38). 3-Fenilpropil-amin 1H-NMR 

(CDCl3, 300 MHz) δ ppm 7,30–7,17 (m, 5H, Ar–H), 2,72 (t, J = 6,9 Hz, 2H, CH2NH2), 

2,65 (t, J = 7,5 Hz, 2H, PhCH2), 1,77 (dt, J = 14,5 és 7,2 Hz, 2H, CH2CH2CH2), 1,56 (br 

s, 2H, NH2); 
13C-NMR (CDCl3, 75 MHz) δ ppm 142.2 (Ar–C), 128,5 (2  Ar–CH), 128,4 

(2  Ar–CH), 125,9 (Ar–CH), 41,9 (CH2NH2), 35,4 (PhCH2), 33,4 (CH2CH2CH2); MS 

m/z (rel%) 135(3), 118(100), 103(7), 91(30), 77(9), 65(8), 51(6). 

A melléktermékeket szintén GC–MS analízissel detektáltuk és azonosítottuk. A jellegze-

tes melléktermékek (18. ábra) tömegspektroszkópiai adatai a következők: 3-ciklohexil-

propil-amin m/z (rel%) 141(40), 124(14), 96(49), 81(97), 67(65), 59(31), 55(100); 3-

ciklohexil-1-propanol m/z (rel%) 142(1), 118(6), 96(95), 81(87), 67(63), 55(100); bisz(3-

ciklohexilpropil)-amin m/z (rel%) 265(3), 154(100), 140(4), 123(4), 81(13), 67(5), 

55(14); bisz(3-fenilpropil)-3-ciklohexilpropil-amin m/z (rel%) 377(6), 292(2), 272(100), 

266(63), 168(18), 91(47), 69(4), 58(39); bisz(3-ciklohexilpropil)-3-fenilpropil-amin m/z 
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(rel%) 383(2), 298(2), 278(44), 272(100), 168(24), 91(20), 69(9), 58(30); trisz(3-

ciklohexilpropil)-amin m/z (rel%) 389(2), 304(4), 278(100), 207(5), 168(7), 84(7), 

55(10). A mért jellemzők nagyon jó egyezést mutatnak az irodalmi adatokkal [167]. 

B) A vizes fázist (pH ≈ 2–6,5) vákuumban bepároltuk, és a kívánt termékeket szulfát-, 

foszfát- vagy hidrokloridsóként kaptuk. Mivel szabad bázis formájukban mind az 

(aminometil)piridinek, mind az (aminometil)piperidinek erősen illékonyak, így azokat 

csak az analitikai minták elkészítésekor szabadítottam fel a sóikból. Az így kapott 

termékek (32. és 33. ábrák) spektroszkópiás jellemzői a következők: 4-(aminometil)-

piperidin 1H-NMR (CDCl3, 500 MHz) δ ppm 3,40–3,47 (m, 4H, CH2NHCH2), 2,94 (d, 

J = 5,0 Hz, 2H, CH2NH2), 2,35 (br s, 3H, NH és NH2), 1,38–1,53 (m, 5H, CH2CHCH2); 

13C-NMR (CDCl3, 125 MHz) δ ppm 43,7 (CH2NH2), 43,4 (CH2NHCH2), 31,6 

(CH2CHCH2), 25,7 (CH2CHCH2); GC–MS m/z (rel%) 114(27), 96(20), 84(39), 69(32), 

56(100). 4-(Aminometil)piperidin-szulfát op.: 285–287 °C (bomlik). 4-(Aminometil)-

piridin 1H-NMR (CDCl3, 500 MHz) δ ppm 8,52 (d, J = 5,0 Hz, 2H, Pyr-CHNCH), 7,24 

(d, J = 5,0 Hz, 2H, Pyr-CHCCH), 3,88 (s, 2H, CH2NH2), 1,79 (br s, 2H, NH2); 
13C-NMR 

(CDCl3, 125 MHz) δ ppm 151,9 (Pyr-CHCCH), 149,8 (Pyr-CHNCH), 122,0 (Pyr-

CHCCH), 45,4 (CH2NH2); GC–MS m/z (rel%) 108(12), 107(28), 80(100), 51(13). 4-

(Aminometil)piridin-hemiszulfát op.: 162–168 °C (bomlik). 3-(Aminometil)piperidin 

1H-NMR (CDCl3, 500 MHz) δ ppm 3,32–3,16 (m, 4H, CH2NHCH2), 2,88 (d, J = 5.0 Hz, 

2H, CH2NH2), 2,61 (br s, 3H, NH és NH2), 1,90–1,54 (m, 5H, CHCH2CH2); 
13C-NMR 

(CDCl3, 125 MHz) δ ppm 53,5 (NHCH2CH), 53,3 (NHCH2CH2), 45,2 (CH2NH2), 32,5 

(CHCH2CH2), 30,3 (CHCH2CH2), 24,3 (CHCH2CH2); GC–MS m/z (rel%) 114(2), 

97(98), 82(100), 68(28), 56(63). 3-(Aminometil)piridin 1H-NMR (CDCl3, 500 MHz) 

δ ppm 8,51 (s, 1H, Pyr-NCHC), 8,46 (d, J = 5,0 Hz, 1H, Pyr-NCHCH), 7,64 (d, 

J = 8,0 Hz, 1H, Pyr-CCHCH), 7,29 (dd, J = 8,0 és 5,0 Hz, 1H, Pyr-NCHCH), 4,05 (s, 2H, 

CH2NH2), 2,72 (br s, 2H, NH2); 
13C-NMR (CDCl3, 125 MHz) δ ppm 148,9 (Pyr-NCHC), 

148,1 (Pyr-NCHCH), 138,4 (Pyr-NCHC), 134,5 (Pyr-CCHCH), 122,6 (Pyr-NCHCH), 

44,1 (CH2NH2); GC–MS m/z (rel%) 107(23), 80(100), 52(15). 2-(Aminometil)piperidin 

GC–MS m/z (rel%) 114(1), 84(100), 67(4), 56(32). 2-(Aminometil)piridin 1H-NMR 

(CDCl3, 500 MHz) δ ppm 8,52 (d, J = 5,0 Hz, 1H, Pyr-NCHCH), 7,64 (td, J = 8,0 és 

2,0 Hz, 1H, Pyr-CHCHCH), 7,27–7,22 (m, 1H, Pyr-NCHCH), 7,17 (dd, J = 8,0 és 5,0 Hz, 

1H, Pyr-NCCH), 3,94 (s, 2H, CH2NH2), 2,56 (br s, 2H, NH2); 
13C-NMR (CDCl3, 

125 MHz) δ ppm 159,4 (Pyr-NCCH), 149,3 (Pyr-NCHCH), 136,7 (Pyr-CHCHCH), 122,3 

(Pyr-CCHCH), 121,9 (Pyr-NCHCH), 47,7 (CH2NH2); GC–MS m/z (rel%) 108(100), 
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80(95), 52(50). 

A melléktermékeket (38. és 39. ábrák) szintén a GC–MS analízis adatai alapján azonosí-

tottuk. A jellegzetes melléktermékek tömegspektroszkópiai adatai a következők: 4-piperi-

dinkarbonitril m/z (rel%) 110(36), 109(39), 83(12), 68(5), 57(100); bisz(4-piridilmetil)-

amin m/z (rel%) 199(3), 121(44), 107(19), 93(100), 79(14), 65(44), 51(24); 4-metil-

piperidin m/z (rel%) 99(64), 98(97), 84(30), 70(10), 56(100); 3-metilpiperidin m/z (rel%) 

99(97), 98(100), 84(91), 70(42), 56(79); 1,4,5,6-tetrahidropiridin-3-karbonitril m/z (rel%) 

108(93), 107(100), 93(23), 80(42), 68(49), 53(38); 3-piperidinkarbonitril m/z (rel%) 

110(33), 82(14), 70(6), 57(100), 54(36); 3-piridinmetanol m/z (rel%) 109(63), 108(79), 

91(12), 80(100), 65(14), 53(36); bisz(3-piridilmetil)-éter m/z (rel%) 201(75), 200(53), 

171(15), 145(10), 119(15), 109(100), 92(86), 82(39), 65(45), 54(14); bisz(2-piridilmetil)-

amin m/z (rel%) 199(1), 121(8), 107(57), 93(100), 78(10), 65(23), 51(10); 2-piridin-

metanol m/z (rel%) 109(46), 108(100), 80(54), 52(42); 2-piperidinmetanol m/z (rel%) 

115(1), 108(13), 84(100), 80(16), 56(43); 2-(N-metilaminometil)piperidin m/z (rel%) 

128(1), 125(30), 97(20), 84(100), 69(13), 56(23); bisz(2-piperidilmetil)-amin m/z (rel%) 

211(1), 167(4), 139(38), 125(19), 97(21), 84(100), 56(13). A mért jellemzők nagyon jó 

egyezést mutatnak az irodalmi adatokkal [167]. 

A konverziót a bemért kiindulási nitril fogyásából számítottuk ki. A kifejlesztett eljárás-

nak köszönhetően a végtermék és az elreagálatlan kiindulási anyag szétválasztása egyszerűen 

kivitelezhető. A melléktermék GC–MS elemzése alapján kapott pontos tartalommal korrigáltuk 

az elreagálatlan kiindulási anyag (nitril) tömegét, így a koverziót az alábbiak szerint számoltuk: 

 

𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑧𝑖ó (%) =  
𝑚𝑏𝑒𝑚é𝑟𝑡 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑙 − 𝑚𝑒𝑙𝑟𝑒𝑎𝑔á𝑙𝑎𝑡𝑙𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑙  

𝑚𝑏𝑒𝑚é𝑟𝑡 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑙
× 100 

 

A preparált termelés számítása a következőképpen történt: 

 

𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟á𝑙𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙é𝑠 (%) =  
𝑚𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟á𝑙𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘

𝑚𝑠𝑧𝑡ö𝑐ℎ𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑝𝑗á𝑛 𝑠𝑧á𝑚í𝑡𝑜𝑡𝑡 𝑒𝑙𝑚é𝑙𝑒𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘 
× 100 

 

A primer aminra vonatkozó szelektivitás számításánál a preparált termék primeramin-

tartalmát is figyelembe vettük az alábbiak szerint: 

 

𝑠𝑧𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡á𝑠 (%) =  
𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟á𝑙𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙é𝑠  x  𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑛 − 𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑙𝑜𝑚 

𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑧𝑖ó
x 100 

 

 Számos reakciót legalább háromszor elvégeztem, minden nitrilvegyület hidrogénezésé-

ben mind Pd-, mind Pt-katalizátort alkalmazva. A szórás minden esetben kisebb volt 5%-nál. 
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4.3. Analitikai vizsgálatok 

Mind a termék, mind a melléktermék tisztaságát gázkromatográfiás úton (GC–MS), 

valamint 1H- és 13C-NMR-mérésekkel állapítottam meg. 

A GC–MS analíziseket a SERVIER Kutatóintézet Zrt.-nél végezték Agilent 7890A GC-

rendszerrel (7683 automata mintaadagoló és 7683B injektor) összekötve egy Agilent 5975C 

tömegspektrométerrel, Restek Rxi-5Sil MS kapillárkolonnát (15 m × 0,25 mm ID, 0,25 µm 

film) használva. A hőmérsékletprogram, függően attól, hogy a benzonitrilt és homológjait (a) 

vagy heteroaromás piridinkarbonitrileket (b) hidrogéneztünk, a következőképpen alakult: 

a) 70 °C (1,0 perc), majd felfűtés 300 °C-ra 33 °C/perc sebességgel, majd tartás ezen a 

hőfokon (1 perc). 

b) 45 °C (0,5 perc), majd felfűtés 300 °C-ra 50 °C/perc sebességgel, majd tartás ezen a 

hőfokon (1 perc). 

Az NMR-felvételeket a BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékén készítették, 

Bruker AV-300 (300 és 75 MHz) vagy Bruker DRX-500 (500 és 125 MHz) spektrométerrel, 

deuterált kloroformban (CDCl3). 

A 4-(aminometil)piperidin-szulfátsó por röntgendiffrakciós (XRD) vizsgálatait szintén a 

BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékén végezték X’pert Pro MPD többcélú röntgen 

diffraktométerrel (PANalytical B.v., Hollandia) Cu Kα-sugárzás (λ = 0,15406 nm) alkalmazá-

sával. A röntgencső 40 kV-on és 30 mA-en működött, -szűrőként Ni-fóliát, valamint 

X'celerator detektort alkalmaztak. A diffraktogramok a 2 = 4,01–45,42° közötti tartományban 

készültek. Az indexelésre DASH szoftvercsomagot [168] és 0,0167°-os lépésméretet, valamint 

160 s számlálási időt használtak. 

A szilárd minták Fourier transzformációs infravörös (FT–IR) spektrumát is a BME 

Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékén vették fel, Excalibur Series FTS 3000 (Biorad) FT–

IR spektrofotométerrel, KBr pasztillában, 400 és 4000 cm–1 között, 4 cm–1 felbontás mellett. 

 

4.4. Katalizátorok jellemzése 

A friss és a visszaforgatott 10%-os Pd/C katalizátorok fémtartalmát energiadiszperzív 

röntgenfluoreszencia-spektroszkópiás (XRF) mérésekkel határozták meg a BME Kémiai és 

Környezeti Folyamatmérnöki Tanszékén izotópgerjesztésű XRF-analizátorral [169]. Egy kör 

alakú 125I sugárforrást használtak a gerjesztésre, valamint egy Al-kollimátorral felszerelt 

ólomtartályt a védelemre. Hűtött, Canberra SSL 80160 Si(Li-dúsított) típusú félvezetőt (5 mm 
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vastag, 80 mm2 felületű) alkalmaztak detektorként, aminek a felbontása 160 eV volt 5,9 keV 

energiaszint mellett. 

A katalizátorok diszperzitását O2-, H2- és CO-kemiszorpciós mérésekkel határozták meg 

az MTA Izotópkutató Intézet Felületkémiai és Katalízis Laboratóriumában, atmoszférikus 

átáramlási rendszert alkalmazva [170,171]. A számításokhoz az ismert sztöchiometriát 

alkalmazták ezen gázoknak az adott fémen való adszorpciójára (M = Pd, Pt, Rh, Ru, Ir). A 

mintákat argonban, hidrogénnel kezelték elő 110 C-on 4 órán keresztül (Pd esetében 90 C és 

2,5 óra). Ezt követően a (M–H)s-t O2-injektálásokkal titrálták kalibrált hurkon keresztül 

(egyenként 0,1 cm3) 25 C-on, majd a (M–O)s-t ugyanezen módszerrel H2-nel titrálták. A CO-

kemiszorpciót hidrogénnel történő előkezelés után (110 C és 2 óra, Pd esetében 90 C és 

2,5 óra ) mérték. Az eredményeket a 16. táblázat tartalmazza. 

 

16. táblázat Különféle hordozós nemesfém katalizátorok diszperzitása 

Sorszám Katalizátor Diszperzitás (–) 

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

2. 10%-os Pt/C 0,31 

3.   5%-os Pt/γ-Al2O3 0,33 

4.   5%-os Rh/C 0,42 

5.   5%-os Rh/γ-Al2O3 0,32 

6.   5%-os Ru/C 0,42 

7.   5%-os Ir/C 0,41 

 

4.5. Számítási módszerek 

Az adszorpciós geometriákat és energiákat magas szintű kvantumkémiai számításokkal, 

sűrűségfunkcionál-elmélet (DFT) alkalmazásával Quantum ESPRESSO szoftvercsomag 

segítségével állapítottuk meg [172], a BME Szuperszámítógépet [173] használva. Az alkal-

mazott cserekorrelációs függvényeket az általánosított gradiens közelítés (GGA) által generált 

Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) megközelítéssel írtuk le a síkhullám ultralágy pszeudo-

potenciál megközelítésével [174]. A síkhullám alaphalmaz energiavágási határértéke 50 Ry 

volt, az önkonzisztens pontosság konvergenciakritériumát pedig 1 × 10−6-ra állítottuk be. 

Az (111) felület energetikailag a legstabilabb Miller-indexű kristálylap a lapon centrált 

köbös (fcc) kristályrendszerű anyagok esetében. Mivel a nemesfémek ebbe a csoportba tartoz-

nak, valamint a szakirodalomban gyakorlatilag csak ezen a felületen végeztek számításokat, így 

mi ist ezt választottuk az adszorpció leírására. Az adott fémklaszter M(111) felület (M = Pd, Pt, 
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Rh, Ru, Ir) modellezéséhez háromrétegű periodikus réteget (slab) használtunk, amelyben a 

felső atomok relaxált állapotban voltak. Az imintípusú intermedierek adszorpciójának tanulmá-

nyozására egy (4 × 4) szupercellát alkalmaztunk, amely egy 10 Å méretű vákuumréteget tartal-

mazott. A Monkhorst–Pack-séma [175] (2 × 2 × 1) k-pontos rácsmintavételezését használtuk 

minden számításhoz a teljes Brillouin-zónában. 

Az adszorpciós energiákat (ΔEads) az alábbi egyenlet szerint számítottuk ki: 

ΔEads = Ereagens+M(111) – EM(111) – Ereagens 

ahol az Ereagens+M(111) a M(111) felületen adszorbeált reagens (nitrilek, iminek vagy 

aminok) összenergiája, az EM(111) magának a M(111) slabnek az energiája, és az Ereagens pedig a 

reagensek (nitrilek, iminek vagy aminok) az energiája vákuumban. 
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5. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

5.1. Lehetséges reakcióutak a benzonitril és homológjainak hidrogénezésében 

A 17. ábra a benzonitril (BN) és homológjai [benzil-cianid (BC) és 3-fenilpropionitril 

(FPN)] hidrogénezésének lehetséges reakcióútjait (intermedierek és termékek) mutatja be. A 

primer aminok (benzil-amin (BA), 2-feniletil-amin (FEA) vagy 3-fenilpropil-amin (FPA) 

képződése imin intermediereken keresztül megy végbe, mint pl. benzaldimin (BI), 2-feniletil-

imin (FEI) vagy 3-fenilpropil-imin (FPI). Azonban szekunder aminok, dibenzil-amin (DBA),  

 

 

17. ábra Lehetséges reakcióutak a BN, BC és FPN hidrogénezésében 
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bisz(2-feniletil)-amin (BFEA) vagy bisz(3-fenilpropil)-amin (BFPA) is képződhetnek a 

megfelelő nitrilek (BN, BC vagy FPN) és iminek (BI, FEI vagy FPI) kondenzációs reakció-

jában, NH3-elimináció mellett. Az iminek (BI, FEI vagy FPI) a szekunder aminokkal (DBA, 

BFEA vagy BFPA) tovább reagálhatnak, tercier aminokat, tribenzil-amint (TBA), trisz(2-

feniletil)-amint (TFEA) vagy trisz(3-fenilpropil)-amint (TFPA) eredményezve. A továbbiak-

ban ezekből a primer, szekunder és tercier aminokból hidrogenolitikus lépésben toluol (T), 

etilbenzol (EB) vagy propilbenzol (PB) is keletkezhet. 

Emellett víz jelenlétében további mellékreakciók léphetnek fel, ugyanis az iminek (BI, 

FEI vagy FPI) reakcióba léphetnek vele, és ammónia kilépése közben aldehideket, mint benz-

aldehidet (BAld), fenilacetaldehidet (FEAld) vagy 3-fenilpropanalt (PPAld) képezhetnek, 

amelyek a megfelelő alkoholokká redukálódhatnak, mint benzil-alkohol (BOH), 2-feniletanol 

(FEOH) vagy 3-fenil-1-propanol (FPOH). Ezen alkoholokból (BOH, FEOH, FPOH) egy 

további hidrogenolitikus lépés során szénhidrogének (T, EB vagy PB) is keletkezhetnek. 

Mindezek mellett a FPN hidrogénezése során egyéb melléktermékeket is kimutattunk, 

főleg platinakatalizátoron (18. ábra). Ebben az esetben teljesen telített primer amin [3-ciklo-

hexilpropil-amin (CPA)], alkoholszármazék [3-ciklohexil-1-propanol (CPOH)] és szekunder 

amin [bisz(3-ciklohexilpropil)amin (BCPA)] is keletkezett. Ezenkívül az aralkilcsoportok 

eltérő kombinációjával rendelkező tercier aminok képződését is megfigyeltük, például bisz(3-

fenilpropil)-3-ciklohexilpropil-amint (BFPCPA), bisz(3-ciklohexilpropil)-3-fenilpropil-amint 

(BCPFPA), valamint trisz(3-ciklohexilpropil)-amint (TCPA). 

 

 
18. ábra A FPN hidrogénezése során kimutatott további melléktermékek platinakatalizátoron 
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5.2. A 3-fenilpropionitril hidrogénezése palládiummal 

A korábban kifejlesztett folyadékfázisú, Pd-mediált, heterogén katalitikus hidrogénezési 

eljárásnak a kiterjeszthetőségét elsőként a 3-fenilpropionitril (FPN) – illeszkedve a korábban 

átalakított nitrilek (benzonitril, benzil-cianid) homológ sorába – 3-fenilpropil-aminná (FPA) 

történő szelektív hidrogénezésében vizsgáltuk. 

A reakciókörülmények optimalizálása érdekében tanulmányoztuk a hőmérséklet, a savas 

adalékok, a reakcióidő, az oldószerek és a katalizátor mennyiségének a preparált termelésre és 

a FPA-ra vonatkoztatott szelektivitásra, valamint a FPN átalakulására gyakorolt hatását. 

Továbbá a benzonitril homológ sorának hidrogénezésekor tapasztalható primeramin-

szelektivitásbeli eltérések tisztázása, valamint az adszorpciós kölcsönhatások feltárása és 

összehasonlítása érdekében kvantumkémiai számításokat (DFT) végeztünk a különböző imin-

típusú intermedierek (BI, FEI, FPI) minimális energiájú konformereinek palládiumon végbe-

menő adszorpciós kölcsönhatásainak modellezésére. 

 

5.2.1. A savas adalékok és a hőmérséklet hatása 

A savas adalék szerepe a reakcióban az, hogy a keletkező primer aminnal sót képezzen, 

és azt a vizes fázisban tartsa. Ez meggátolhatja a primer amin további reakcióját az imin 

köztitermékekkel, így csökkentve a melléktermék-képződés esélyét.  

A különböző savas adalékok jelenlétében végzett hidrogénezések eredményeit a 

17. táblázatban foglaltam össze. A reakciókat 0,3 g·g−1 katalizátor/szubsztrátum arány mellett, 

10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizátorral, víz/diklórmetán oldószerelegyben, 6 bar nyomáson és 

30–80 °C-on végeztem, 7 órás reakcióidővel. 

Először adaptálni kívántam a BN [60], valamint a BC [61] hidrogénezésekor már bevált 

reakciókörülményeket. Amint az látható, 2 mol mol–1 NaH2PO4 alkalmazása mellett gyenge 

FPN-konverzió és FPA-ra vonatkoztatott szelektivitás érhető el (24, illetve 27%) 30 °C-on. 

Továbbá a termék preparált termelése (7%) és FPA-tartalma (88,2%) is jóval kisebbnek 

bizonyult, mint korábban azt a benzonitril vagy benzil-cianid hidrogénezése során tapasztaltuk. 

A FPN konverziójának javítása érdekében növeltem a reakcióhőmérsékletet 50, illetve 80 °C-

ra. A várakozásoknak megfelelően a konverzió javult 23 → 36, illetve 53%-ra, a szelektivitás 

azonban 27 → 21–22%-ra romlott, a termék tisztasága pedig változatlan maradt (88,8–90,0% 

FPA-tartalom). A GC–MS mérések alapján a kis primeramin-szelektivitások hátterében a 

nagyobb mennyiségben (14,8–45,0%) képződött tercier amin melléktermék (TFPA) áll, amint 
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az a 18. táblázatban látható. Érdekes módon szekunder amin (BFPA) keletkezése nem volt 

megfigyelhető egyik alkalmazott hőmérsékleten sem. Feltételezhető, hogy az alifásabb 3-

fenilpropil-imin (FPI) könnyen reakcióba lép a BFPA-val, TFPA-t eredményezve. 

 

17. táblázat A savas adalékanyagok és a hőmérséklet hatása a FPN hidrogénezésében 

Sor-

szám 

Savas adalék/ 

szubsztrátum arány 

(mol mol–1) 

Hőmérséklet 

(C) 

Konverzió 

(%) 

Termék FPA-ra 

vonatkoztatott 

szelektivitás (%) 

v0
 

(nl H2 gPd
–1 h–1) Preparált 

termelés (%) 

FPA-tartalom 

(%) 

1. 2,0 NaH2PO4 30 

50 

80 

24 

36 

53 

7 

9 

12 

88,2 

88,5 

90,0 

27 

22 

21 

0,95 

1,23 

2,10 

2. 1,0 NaH2PO4/1,0 H2SO4 30 

50 

80 

46 

61 

76 

22 

22 

20 

99,5 

99,1 

99,3 

48 

36 

26 

1,98 

2,63 

3,19 

3. 2,0 NaH2PO4/2,0 H2SO4 80 75 20 99,2 26 3,20 

Reakciókörülmények: 5,0 g (38,2 mmol) 3-fenilpropionitril, 1,5 g 10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizátor, 250 ml víz és 50 ml 

diklórmetán, 6 bar, reakcióidő: 7 h 

 

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a közepes savasságú NaH2PO4 (pH = 3,5) nem 

tudott stabil sót képezni 3-fenilpropil-aminnal, ami mérsékelt konverzióhoz és gyenge 

primeramin-szelektivitáshoz vezetett. Mivel a FPA erősebb szerves bázis (pKb = 3,95), mint a 

korábban ezzel az eljárással kapott 2-feniletil-amin (FEA) (pKb = 4,16) [61] vagy a benzil-amin 

(BA) (pKb = 4,57) [60], így a FPN redukcióját savasabb körülmények között is vizsgáltuk 

(pH < 2). Általánosságban ezen cél eléréséhez jó megoldást kínálnak a különféle ásványi savak, 

mint például sósav, kénsav vagy foszforsav. Azonban a benzil-cianid [60] hidrogénezésében 

szerzett korábbi tapasztalataink alapján a HCl vagy a H3PO4 alkalmazása nem bizonyult 

megfelelőnek, így H2SO4-et választottuk kiegészítő savas adalékként. 

 
18. táblázat A savas adalékok és a hőmérséklet hatása a melléktermékek összetételére a FPN hidrogénezésében 

Sor-

szám Savas adalék/szubsztrátum 

arány (mol mol–1) 

Hőmérséklet 

(C) 

Melléktermék-összetétel 

FPN (%) TFPA (%) BFPA (%) FPAld (%) FPOH (%) 

1. 2,0 NaH2PO4 30 

50 

80 

85,2 

71,5 

55,0 

14,8 

28,5 

45,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2. 1,0 NaH2PO4/1,0 H2SO4 30 

50 

80 

73,0 

53,6 

31,1 

20,1 

41,4 

66,5 

0 

0 

0 

6,9 

3,5 

0,8 

0 

1,5 

1,6 

3. 2,0 NaH2PO4/2,0 H2SO4 80 33,5 62,7 0 1,2 2,6 

Reakciókörülmények: 5,0 g (38,2 mmol) 3-fenilpropionitril, 1,5 g 10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizátor, 250 ml víz és 50 ml 

diklórmetán, 6 bar, reakcióidő: 7 h 
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Ennek megfelelően a nátrium-dihidrogén-foszfát mennyiségét felére csökkentettük és 

arányosan kénsavra cseréltük (1,0 NaH2PO4/1,0 H2SO4 mol mol–1). Ezen savas adalékoknak a 

FPN átalakulására és a FPA-ra vonatkoztatott szelektivitásra gyakorolt hatását az előzőekhez 

hasonló kísérleti körülmények között [10% Pd/C (Selcat Q), diklórmetán/víz, 30–80 °C, 6 bar], 

szintén az 17. táblázatban foglaltam össze. Amint látható, a két sav együttes jelenléte jobb 

konverziót (46%), preparált termelést (22%) és primeramin-szelektivitást eredményezett (48%) 

30 °C-on, összevetve az önmagában csak NaH2PO4-ot alkalmazó kísérletben elért értékekkel.  

A reakcióhőmérséklet növelésével (50, illetve 80 °C-ra) a FPN konverziója növekedett 

(46 → 61, illetve 76%), azonban ez a FPA-ra vonatkoztatott szelektivitás csökkenésével járt 

(36 és 26%), hasonlóan a NaH2PO4 alkalmazásánál megfigyelt trendekhez. A preparált 

termelések (20–22%) és a termék FPA-tartalma (>99%) azonban gyakorlatilag változatlanok 

maradtak a hőmérséklet változtatásával. A kis primeramin-szelektivitás hátterében ezúttal is a 

nagyobb mennyiségben (20,1–66,5%) keletkezett TFPA áll, és továbbra sem volt kimatható a 

BFPA jelenléte (18. táblázat). A H2SO4 és NaH2PO4 mennyiségének további növelése 

(2,0 NaH2PO4/2,0 H2SO4 mol mol–1) nem volt jelentős hatással a FPN hidrogénezésére. 

Ugyanis a konverzió (75%) és a primeramin-szelektivitás változatlan maradt (26%). Emellett a 

melléktermék összetétele is gyakorlatilag megegyezett azzal, ami kisebb mennyiségű savas 

adalékanyag jelenlétében megfigyelhető volt (18. táblázat). Ennek megfelelően felesleges ezen 

savakat nagy arányban alkalmazni, mert az sem az átalakításban, sem a primeramin-

szelektivitásban nem eredményezett további javulást. 

Eredményeink alapján ezen két savas adalék (H2SO4 és NaH2PO4) együttes alkalmazása 

kulcsfontosságú paraméter a FPN átalakulása és a primeramin-szelektivitása szempontjából. 

Bár a legnagyobb primeramin-szelektivitást (48%) és preparált termelést (22%) 30 °C-on értük 

el, a konverzió (46%) mérsékelt volt. A FPN viszonylag jó konverziójának eléréséhez (76%) 

ezt a hidrogénezést 80 °C-on kell végrehajtani, azonban ekkor a FPA-ra vonatkoztatott szelek-

tivitás gyenge (26%) volt a nagy mennyiségű trisz(3-fenilpropil)-amin (TFPA) képződése 

miatt. 

 

5.2.2. A reakcióidő hatása 

Mivel a FPN átalakulása 7 óra elteltével még 80 °C-on sem ment végbe, így a 

továbbiakban a reakcióidő hatását vizsgáltuk a primeramin-szelektivitásra, a konverzióra és az 

preparált termelésre. A hidrogénezési reakciókat 0,3 g·g–1 katalizátor/szubsztrátum arány mel-

lett, 10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizátorral, diklórmetán/víz oldószerelegyben, 1,0 NaH2PO4/ 
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1,0 H2SO4 mol mol–1 jelenlétében, 80 °C-on és 6 bar nyomáson végeztem (19. ábra és 

19. táblázat). 

Amint látható,viszonylag rövid reakcióidő (3,5 óra) után csupán mérsékelt konverziót 

(41%) és FPA-ra vonatkozó szelektivitást (38%) értem el, 16%-os preparált termelés, és kiváló 

99,5% FPA-tartalom mellett. A reakcióidő 3,5-ről 7 órára való emelésével a FPN konverziója 

(42 → 76%) és a FPA preparált termelése (16 → 20%) is megnőtt, azonban a szelektivitás 

jelentősen, 38 → 26%-ra romlott. A reakcióidő további növelése 14 vagy 21 órára nagyobb 

konverziót (81, illetve 86%), valamint a szelektivitási értékek kismértékű csökkenését (23%) 

eredményezte, miközben a preparált ternelések gyakorlatilag változatlanok maradtak (19–

20%). 

 

 
19. ábra Konverzió és szelektivitás az idő függvényében a FPN palládiumkatalizált hidrogénezésében 

Reakciókörülmények: 5,0 g (38,2 mmol) 3-fenilpropionitril, 1,5 g 10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizátor, 250 ml víz 

és 50 ml diklórmetán, 5,27 g NaH2PO4·H2O (38,2 mmol) és 3,82 g cc. H2S04 (38,2 mmol), 80 °C, 6 bar 

 

Bár minden esetben nagyon tiszta terméket (>99% FPA-tartalom) kaptunk, azonban a 

hosszabb reakcióidők mellett gyengébb primeramin-szelektivitást tapasztaltunk. Ennek oka a 

melléktermékek keletkezésének magasabb aránya volt (19. táblázat), azaz a tercier aminok 

(TFPA) mennyiségének jelentősen növekedése (25,5 → 80,4%). A FPN hidrogénezése 21 óra 

elteltével sem eredményezett szekunder amint (BFPA). A különféle melléktermékek (FPAld 

és/vagy FPOH) aránya minimális volt (0,8–1,1%, illetve 0–1,6%), és gyakorlatilag változatlan 

maradt a reakcióidőtől függetlenül. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a hosszabb 

reakcióidő kedvez a mellékreakciók végbemenetelének. 
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19. táblázat A reakcióidő hatása a FPN hidrogénezésében 

Sor-

szám 

Reakcióidő 

(h) 

Termék Melléktermék-összetétel v0
 

(nl H2 gPd
–1 h–1) Preparált 

termelés (%) 

FPA-

tartalom (%) 

FPN 

(%) 

TFPA 

(%) 

BFPA 

(%) 

FPAld 

(%) 

FPOH 

(%) 

1. 3,5 16 99,5 73,4 25,5 0 1,1 0 3,18 

2. 7 20 99,3 31,1 66,5 0 0,8 1,6 3,19 

3. 14 19 99,2 25,3 72,1 0 1,1 1,5 3,17 

4. 21 20 99,3 17,3 80,4 0 1,1 1,2 3,20 

Reakciókörülmények: 5,0 g (38,2 mmol) 3-fenilpropionitril, 1,5 g 10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizátor, 250 ml víz és 50 ml 

diklórmetán, 5,27 g NaH2PO4·H2O (38,2 mmol) és 3,82 g cc. H2S04 (38,2 mmol), 80 °C, 6 bar 

 

Eredményeink alapján megállapítható, hogy ezt a hidrogénezést célszerű 7 órán belül 

elvégezni a viszonylag nagy konverzió (76%), preparált termelés (20%) és primeramin-

szelektivitás (26%) elérése érdekében. A reakcióidő további növelése (akár 21 óráig) főként a 

TFPA képződésének kedvez és csupán kismértékű javulását okoz a FPN konverziójában. 

 

5.2.3. A szerves oldószer hatása 

Az irodalmi áttekintésben bemutatott példákból is kiderült, hogy az oldószereknek igen 

jelentős hatása lehet egy adott hidrogénezési reakció szelektivitására, konverziójára, illetve a 

katalizátor aktivitására. A FPN hidrogénezése során a víz és különböző szerves oldószerek a 

primeramin-szelektivitásra és termelésre gyakorolt hatását a 20. táblázat mutatja be. A 

reakciókat 0,3 g·g–1 katalizátor/szubsztrátum arány mellett, 10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizá-

torral, 1,0 NaH2PO4/1,0 H2SO4 mol mol–1 jelenlétében, 80 °C-on és 6 bar nyomáson, 7 órás 

reakcióiővel végeztem. 

Az eredmények alapján a diklórmetán/víz oldószerkeverék biztosította a legjobb preparált 

termelést (20%), primeramin-szelektivitást (26%), valamint FPA-tartalmat (99,3%) viszonylag 

nagy konverzió mellett (76%). Hexán/víz oldószerkeverék alkalmazásakor drasztikusan 

csökkent a konverzió (52%), a preparált termelés (1%), a szelektivitás (2%) és a termék 

tisztasága is (87,5% FPA-tartalom). A kis értékek fő oka az volt, hogy a kiindulási nitril nem 

oldható hexánban, és a katalizátor a szubsztrátum által agglomerálódott és az autokláv belső 

falára rakódott. A toluol esetében nem volt oldhatósági probléma, azonban a FPN konverziója 

(56%), a FPA-ra vonatkoztatott szelektivitás (7%), a preparált termelés (5%) és a termék 

tisztasága (88,3%, FPA-tartalom) is lényegesen kisebbnek bizonyult, mint a víz/diklórmetán 

rendszerben. 
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20. táblázat A szerves oldószerek hatása a FPN hidrogénezésében 

Sor-

szám Szerves oldószer 
Konverzió 

(%) 

Termék FPA-ra 

vonatkoztatott 

szelektivitás (%) 

v0
 

(nl H2 gPd
–1 h–1) 

Preparált 

termelés (%) 

FPA-

tartalom (%) 

1. Diklórmetán 76 20 99,3 26 3,19 

2. Hexán 52 1 87,5 2 2,28 

3. Toluol 56 5 88,3 7 2,74 

4. Metil-terc-butil-éter 78 7 84,7 8 3,65 

5. Etil-acetát 76 9 95,9 11 3,42 

Reakciókörülmények: 5,0 g (38,2 mmol) 3-fenilpropionitril, 1,5 g 10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizátor, 250 ml víz és 50 ml 

szerves oldószer, 5,27 g NaH2PO4·H2O (38,2 mmol) és 3,82 g cc. H2SO4 (38,2 mmol), 80 °C, 6 bar, reakcióidő: 7 h 

 

Metil-terc-butil-éter alkalmazásával viszonylag jó konverziót (78%) kaptunk, azonban a 

többi érték (8% szelektivitás, 7% preparált termelés, 84,7% FPA-tartalom) nagyon hasonló volt 

a toluolnál tapasztaltakhoz. Etil-acetát/víz keverékében a FPN hidrogénezésekor a hidrogén-

felvétel sebessége, a reakció lefutása hasonlóan alakult, mint diklórmetánban vagy metil-terc-

butil-éterben (20. ábra). Emellett ezen oldószerekhez képest kis mértékben nőtt a konverzió 

(76%), a szelektivitás (11%), a preparált termelés (9%) és a termék tisztasága (95,9% FPA-

tartalom) is. 

 

 
20. ábra A FPN hidrogénezésének időbeli változása víz és különböző szerves oldószerek keverékében 

Reakciókörülmények: 5,0 g (38,2 mmol) 3-fenilpropionitril, 1,5 g 10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizátor, 250 ml víz 

és 50 ml szerves oldószer, 5,27 g NaH2PO4·H2O (38,2 mmol) és 3,82 g cc. H2SO4 (38,2 mmol), 80 °C, 6 bar 
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Amint a 21. táblázatban látható, a diklórmetán helyett a különböző szerves oldószerek 

alkalmazása jelentősen megváltoztatta a melléktermékek arányát, ami kisebb FPA-ra vonat-

kozó szelektivitást eredményezett. A diklórmetán jelenlétében végzett hidrogénezésekhez 

hasonlóan egyik esetben sem volt detektálható a BFPA képződése, azonban hexánban vagy 

toluolban a TFPA mennyisége jelentősen kisebbnek (28,0 és 38,2%) bizonyult, mint metil-

terc-butil-éterben, etil-acetátban vagy diklórmetánban (69,3, 68,6 vagy 66,5%). Bár a tercier 

amin mennyisége csökkent, azonban lényegesen nagyobb arányban (7,5–18,5%, illetve 1,9–

4,7%) képződött 3-fenilpropanal (FPAld) és 3-fenil-1-propanol (FPOH). Ezen túlmenően az 

etil-acetát esetében is jelentős mennyiségben keletkezett FPOH (8,6%). 

 

21. táblázat A szerves oldószerek hatása a melléktermékek arányára a FPN hidrogénezésében 

Sor-

szám 
Szerves oldószer 

Melléktermék-összetétel 

FPN (%) TFPA (%) BFPA (%) FPAld (%) FPOH (%) 

1. Diklórmetán 31,1 66,5 0 0,8 1,6 

2. Hexán 51,6 28,0 0 18,5 1,9 

3. Toluol 49,6 38,2 0 7,5 4,7 

4. Metil-terc-butil-éter 25,4 69,3 0 0,9 4,4 

5. Etil-acetát 22,8 68,6 0 0 8,6 

Reakciókörülmények: 5,0 g (38,2 mmol) 3-fenilpropionitril, 1,5 g 10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizátor, 250 ml víz és 50 ml 

szerves oldószer, 5,27 g NaH2PO4·H2O (38,2 mmol) és 3,82 g cc. H2SO4 (38,2 mmol), 80 °C, 6 bar, reakcióidő: 7 h 

 

Feltehetően a különböző szerves oldószerek jelentősen befolyásolják az imintípusú 

intermedier palládiumon való adszorpciós erősségét. Összességében a diklórmetán adta a 

legjobb eredményeket a konverzió, a szelektivitás, a preparált termelés és a tisztaság tekinte-

tében a vizsgált oldószerek közül. 

 

5.2.4. A katalizátormennyiség hatásának vizsgálata 

Különböző mennyiségű 10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizátor hatását a primeramin-

szelektivitásra, a FPN konverziójára, valamint a preparált termelésre diklórmetán/víz elegyben, 

1,0 NaH2PO4/1,0 H2SO4 mol mol–1 savas adalékok alkalmazásával, 80 °C-on 6 bar nyomáson 

a 22. táblázat foglalja össze. 

Amint az a táblázatban jól látható, a katalizátor/szubsztrátum arány fokozatos csökkenté-

se (0,3 → 0,25 → 0,2 → 0,15 → 0,1 g·g–1), a FPA-ra vonatkozó szelektivitás (26% → 25% → 

24% → 24% → 21%) kis mértékű romlásával járt együtt. Ezzel ellentétben, a FPN konverziója 
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a katalizátor mennyiségének csökkentésével drasztikusan (74 → 74 → 61 → 57 → 51%) 

csökkent. A termék tisztasága azonban minden esetben nagyon nagy volt (>99% FPA-

tartalom). Mivel a legnagyobb szelektivitást (25–26%) és preparált termelést (19–20%) 0,25–

0,30 gg–1 katalizátor/szubsztrátum arány mellett értük el, célszerű ilyen mennyiségű katalizá-

tort használni ehhez a hidrogénezéshez. 

 

22. táblázat A katalizátor mennyiségének (10%-os Pd/C) hatása a FPN hidrogénezésében 

Sor-

szám 

Katalizátor/szubsztrátum 

arány (g g–1) 

Konverzió 

(%) 

Termék FPA-ra 

vonatkoztatott 

szelektivitás (%) 

v0
 

(nl H2 gPd
–1 h–1) 

Preparált 

termelés (%) 

FPA-tartalom 

(%) 

1. 0,30 74 20 99,3 26 3,19 

2. 0,25 74 19 99,4 25 3,83 

3. 0,20 61 15 99,8 24 3,94 

4. 0,15 57 14 99,6 24 4,91 

5. 0,10 51 11 99,0 21 6,59 

Reakciókörülmények: 5,0 g (38,2 mmol) 3-fenilpropionitril, 10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizátor, 250 ml víz és 50 ml szerves 

oldószer, 5,27 g NaH2PO4·H2O (38,2 mmol) és 3,82 g cc. H2SO4 (38,2 mmol), 80 °C, 6 bar, reakcióidő: 7 h 

 

A katalizátor mennyiségének változtatásával a melléktermékek összetételében nem volt 

nagy mértékű változás (23. táblázat). Az el nem reagált FPN aránya 31,1-ről 55,5%-ra nőtt a 

katalizátor/szubsztrátum arány csökkentésével (0,3 → 0,1 g·g–1), azonban a fő melléktermék 

minden esetben a TFPA maradt (66,5–40,8%), csak minimális mennyiségű FPAld (0,5–0,8%)  

 

23. táblázat A katalizátor mennyiségének (10%-is Pd/C) hatása a melléktermékek arányára a FPN 

hidrogénezésében 

Sor-

szám 
Katalizátor/szubsztrátum arány 

(g g–1) 

Melléktermék-összetétel 

FPN (%) TFPA (%) BFPA (%) FPAld (%) FPOH (%) 

1. 0,30 31,1 66,5 0 0,8 1,6 

2. 0,25 32,8 65,8 0 0,5 0,9 

3. 0,20 47,5 49,5 0 0 3,0 

4. 0,15 52,6 45,0 0 0 2,4 

5. 0,10 55,5 40,8 0 0 3,7 

Reakciókörülmények: 5,0 g (38,2 mmol) 3-fenilpropionitril, 10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizátor, 250 ml víz és 50 ml szerves 

oldószer, 5,27 g NaH2PO4·H2O (38,2 mmol) és 3,82 g cc. H2SO4 (38,2 mmol), 80 °C, 6 bar, reakcióidő: 7 h 
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vagy FPOH (0,9–3,7%) képződött. A korábbi eredményekhez hasonlóan szekunder amint 

(BFPA) továbbra sem mutattunk ki. Az eredmények alapján a katalizátor mennyisége nem 

befolyásolta a melléktermékek arányát, vagyis szinte kizárólag tercier amin (TFPA) 

keletkezett. 

Bár a reakciók során alkalmazott katalizátor/szubsztrátum arányok (0,10–0,30 g·g–1) 

viszonylag nagyok az iparban általánosan alkalmazott (0,01–0,10 g·g–1) mennyiségekhez 

képest [176], a 10%-os Pd/C katalizátor alkalmazása még ezen arányok mellett is gazdaságos 

ipari méretekben, figyelembe véve a céltermék (FPA) magas árát. 

5.2.5. A használt katalizátor vagy az elreagálatlan kiindulási anyag visszaforgathatósága 

a) A Pd/C katalizátor visszaforgathatósága 

Nagyon fontos szempont lehet egy katalitikus átalakításnál a katalizátor visszaforgat-

hatósága, stabilitása. A 10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizátor újbóli, regenerálás nélküli 

használatának hatását a primeramin-szelektivitásra, a FPN átalakulására és a FPA preparált 

termelésére diklórmetán/víz elegyben, 1,0 NaH2PO4/1,0 H2SO4 mol mol–1 savas adalékok 

jelenlétében, 80 °C-on °C és 6 bar, 7 óra reakcióidővel a 21. ábra mutatja be. 

Az eredmények alapján a visszaforgatott katalizátor sokkal rosszabb eredményeket 

hozott, ugyanis a konverzió, a szelektivitás és a preparált termelés jelentősen romlott (76 → 

38%, 26 → 12%, illetve 21 → 7%) már a második felhasználás után (21a. ábra). Ez 

egyértelműen arra utal, hogy a katalizátor részben dezaktiválódott a második reakció során. 

Feltehetően a jelenséget a katalitikusan aktív centrumok mérgeződése vagy az erős ásványi sav 

(H2SO4) intenzív hatása okozhatta a nagy diszperzitású palládiumrészecskékre. Ez utóbbit az 

újrafelhasznált katalizátor palládiumtartalmának röntgenfluoreszcencia-spektroszkópiás (XRF) 

módszerrel történő mérése igazolta, ugyanis az eredeti érték (10,0% Pd a friss katalizátor 

esetében) 8,7%-ra csökkent. Nagy hatékonyságú eljárásunknak köszönhetően a végtermékben 

(FPA) viszont nem volt kimutatható Pd-szennyeződés, viszont a termék tisztasága jelentősen 

99,0-ról 69,6%-ra csökkent (24. táblázat). A tisztaság csökkenésének hátteben az átalakulatlan 

kiindulási anyag (FPN), azaz a kis konverzió állt (38%). A melléktermék a FPN (66,0%) 

mellett elsősorban TFPA-t (26,3%), valamint kis mennyiségben FPAld-t és FPOH-t (7,6, 

illetve 0,1%) tartalmazott, vagyis a melléktermék összetevői megegyeztek az első reakciónál 

tapasztaltakkal. 
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21. ábra A visszaforgatott (a), valamint az előhidrogénezett és visszaforgatott (b) 10%-os Pd/C katalizátorok 

hatása a konverzióra, a preparált termelésre és a FPN hidrogénezésének szelektivitására 

Reakciókörülmények: 5,0 g (38,2 mmol) 3-fenilpropionitril, 10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizátor, 250 ml víz és 50 ml szerves 

oldószer, 5,27 g NaH2PO4·H2O (38,2 mmol) és 3,82 g cc. H2SO4 (38,2 mmol), 80 °C, 6 bar, reakcióidő: 7 h 
*Előhidrogénezés: 200 ml víz, 30 C, 6 bar, 0,5 h 

 

A palládium kioldódásának elkerülése érdekében a katalizátort a reakció előtt, valamint 

az újrafelhasználás előtt előhidrogéneztük (30 °C, 6 bar, 0,5 óra). Az előkezelés eredményeként 

a katalizátor Pd-tartalma a második felhasználás után is 10,0% maradt. Az 21b. ábrán látható, 

hogy az előhidrogénezett Pd/C katalizátor első használata valamivel nagyobb preparált 

termelést (21 → 23%) és primeramin-szelektivitást (26 →30%) eredményezett, összevetve az 

előhidrogénezés nélküli visszaforgatási kísérletekkel (21a. ábra). Emellet nagyon hasonló 

konverziót (73%), preparált termelést (19%) és szelektivitást (27%) értünk el az előhidrogé-

nezett Pd/C katalizátorral a második felhasználás során is. Ezen eredmények azt mutatják, hogy 

a hidrogénben gazdag palládium ellenáll az erős savas körülményeknek.  

 

24. táblázat A visszaforgatott 10%-os Pd/C katalizátor hatása a melléktermékek arányára a FPN 

hidrogénezésében 

Sor-

szám 

Katalizátorhasználat 

száma 

FPA-tartalom 

(%) 
Melléktermék-összetétel 

FPN (%) TFPA (%) BFPA (%) FPAld (%) FPOH (%) 

1. – (friss) 99,0 29,9 68,3 0 1,3 0,5 

2. első 69,6 66,0 26,3 0 7,6 0,1 

3. – (friss)b 99,8 33,5 64,6 0 1,3 0,6 

4. elsőb 99,7 32,5 65,8 0 1,2 0,5 

Reakciókörülmények: 5,0 g (38,2 mmol) 3-fenilpropionitril, 10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizátor, 250 ml víz és 50 ml szerves 

oldószer, 5,27 g NaH2PO4·H2O (38,2 mmol) és 3,82 g cc. H2SO4 (38,2 mmol), 80 °C, 6 bar, reakcióidő: 7 h 
bElőhidrogénezés: 200 ml víz, 30 C, 6 bar, 0,5 h 
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Mindemellett a termék tisztasága (99,8, illetve 99,7%) és a melléktermékek összetétele 

gyakorlatilag azonos volt minden egyes használatnál az előhidrogénezett Pd/C alkalmazásával 

(24. táblázat). Melléktermék főként TFPA (64,6 és 65,8%), el nem reagált FPN (33,5 és 

32,5%), valamint kis mennyiségben FPAld és FPOH (1,3–1,2, illetve 0,6–0,5%) volt jelen. 

 

b) Az elreagálatlan kiindulási anyag visszaforgathatósága 

Az el nem reagált 3-fenilpropionitril visszaforgatásával végzett hidrogénezések ered-

ményei a 22. ábrán láthatóak. Az előzetes eredmények során a FPN hidrogénezése 0,3 g·g–1 

katalizátor/szubsztrátum arány mellett, 10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizátorral, diklórmetán/víz 

elegyben, 1,0 NaH2PO4/1,0 H2SO4 mol mol–1 savas adalékok alkalmazása mellett, 30 °C-on és 

6 bar nyomáson, 7 órás reakcióidővel a FPN részleges konverziójával (46%), mérsékelt FPA-

ra vonatkozó szelektivitást (48%) eredményezett. A melléktermék összetételének analízisekor 

a 3-fenilpropionitrilt nagy arányban (73,0%) detektáltuk (17. és 18. táblázat). A kifejlesztett 

eljárásnak köszönhetően a végtermék és a kiindulási anyag szétválasztása egyszerűen 

kivitelezhető, így a reakcióból visszamaradt kiindulási anyag redukcióját is megvizsgáltuk, 

ennek eredményét a 22. ábra mutatja be. 

 

 
22. ábra Az elreagálatlan kiindulási anyag visszaforgatásának hatása a konverzióra, a preparált termelésre a és a 

FPN hidrogénezésének szelektivitására 

Reakciókörülmények: (a) 5,0 g (38,2 mmol) 3-fenilpropionitril, 1,5 g 10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizátor, 250 ml víz és 50 ml 

diklórmetán, 5,27 g NaH2PO4·H2O (38,2 mmol) és 3,82 g cc. H2SO4 (38,2 mmol), 30 C, 6 bar, reakcióidő: 7 h; (b) 2,70 g 

(20,6 mmol) elreagálatlan és 2,30 g (17,6 mmol) friss 3-fenilpropionitril 

 

Az elreagálatlan FPN újrahasznosítása probléma nélkül megvalósíthatónak bizonyult, 

emellett mérsékelt növekedést is sikerült elérni a kumulált preparált termelésben (22 → 26%) 
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és szelektivitásban (48 → 51%), valamint a konverzió (46 → 51%) is javult. Továbbá, amint a 

25. táblázatban látható, a termék tisztasága (99,8% FPA-tartalom) és a melléktermék 

összetétele mindkét hidrogénezés során azonos volt. A melléktermékprofilban csak a TFPA 

(19,8–18,1%) és a FPAld (7,2–8,2%) képződése volt megfigyelhető gyakorlatilag változatlan 

arányban. 

Ezen eredmények alapján elmondható, hogy az elreagálatlan kiindulási anyag visszafor-

gathatósága technológiai szempontból előnyös módszer lehet, és javíthatja a hidrogénezési 

eljárás hatékonyságát. 

 

25. táblázat Az elreagálatlan kiindulási anyag visszaforgatásának hatása a melléktermékek összetételére a FPN 

hidrogénezésében 

Sor-

szám 
FPN hidrogénezése FPA-tartalom (%) 

Melléktermék-összetétel 

FPN (%) TFPA (%) BFPA (%) FPAld (%) 

1. Alapreakcióa 99,8 73,0 19,8 0 7,2 

2. FPN visszaforgatásab 99,8 73,7 18,1 0 8,2 

Reakciókörülmények:  (a) 5,0 g (38,2 mmol) 3-fenilpropionitril, 1,5 g 10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizátor, 250 ml víz és 50 ml 

diklórmetán, 5,27 g NaH2PO4·H2O (38,2 mmol) és 3,82 g cc. H2SO4 (38,2 mmol), 30 C, 6 bar, reakcióidő: 7 h; (b) 2,70 g 

(20,6 mmol) elreagálatlan és 2,30 g (17,6 mmol) friss 3-fenilpropionitril 

 

5.2.6. Az imin intermedierek adszorpciójának modellezése palládiumon DFT-számításokkal 

A benzonitril homológ sorának Pd-katalizált hidrogénezését mind a három szubsztrátum 

(benzonitril, benzil-cianid, 3-fenilpropionitril) esetében a reakciókörülmények szisztematikus 

változtatásával optimalizáltuk. Az eljárás kiterjesztésekor az alábbi csökkenő trendet tapasz-

taltuk a primer aminra vonatkoztatott szelektivitásban: 

benzil-amin (95%) > 2-feniletil-amin (45%) > 3-fenilpropil-amin (26%), 

valamint a preparált termelési értékekben: 

benzil-amin (90%) > 2-feniletil-amin (40%) > 3-fenilpropil-amin (20%). 

A szelektivitáscsökkenés okainak feltárására kvantumkémiai számításokat (DFT-

módszer) végeztem. Ahogy az a kísérleti előzmények tárgyalásában is elhangzott, a kutató-

csoportunk már végzett előzetes számításokat a benzonitril (BN) valamint benzil-cianid (BC) 

Pd-katalizált hidrogénezésének tanulmányozásakor [61]. Az eredmények alapján nem találtak 

számottevő különbséget a melléktermékek [szekunder aminok: dibenzil-amin vagy bisz(2-

feniletil)-amin] képződésének számított energiaprofiljaiban, azaz a reaktánsoknak közel azonos 

a reaktivitása. Mindezek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy ezen hidrogénezésekben 
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más kölcsönhatások (pl. az imin intermedierek eltérő adszorpciós tulajdonságai) befolyásol-

hatják a primeramin-szelektivitást. A számítások kimutatták, hogy a benzaldimin valóban 

erősebben adszorbeálódik palládiumon, mint a 2-feniletil-imin. Ebből, és a minimális energiájú 

konformerek eltérő szerkezetéből, adódóan a melléktermék-képződés így sokkal jelentősebb a 

2-feniletil-imin esetében. 

Ehhez kapcsolódva, folytattam a magas szintű kvantumkémiai számításokat, és 

valószínűsítettem a 3-fenilpropil-imin legstabilabb minimális energiájú konformerének egy 

háromrétegű 48 db (3 × 16 db) palládiumatomból álló fémklaszter (111) felületéhez való 

kötődését, ezáltal számított adszorpciós energiákhoz jutva. Emellett kiterjesztettem a számítá-

sokat, és elvégeztem a modellezést a melléktermékek képződéséhez vezető reakciókban részt-

vevő iminek (BI, FEI, FPI) mellett, a primer aminok (BA, FEA, FPA), valamint a kiindulási 

nitrilek (BN, BC, FPN) palládium végbemenő adszorpciójára is. 

Az eredmények alapján alapján nem volt számottevő különbség sem az iminek, sem az 

aminok, sem pedig a nitrilek energiaprofiljaiban, azaz közel azonos volt a reaktivitásuk. Ezzel 

szemben lényegi különbséget tapasztaltunk az imintípusú intermedierek fémfelülethez való 

kötődésében, a számított adszorpciós energiákban. 

A 23. ábrán látható a FPI, FEI vagy BI számított legstabilabb minimális energiájú 

konformereinek a Pd48 fémklaszter (111) felületén való adszorpciója. A számítások megkez-

désekor az aromás gyűrűt a Pd(111) felületen a benzolgyűrű energetikailag kedvezményezett 

adszorpciós módjának megfelelően (a fémfelülettel párhuzamos) helyeztük el [177]. Ezen 

vegyületek adszorpciós kölcsönhatásainak összevetésére kiszámítottuk a palládiumon való 

adszorpciós energiáját (Eads) (26. táblázat). 

A 23a. ábrán látható, hogy a BI-molekulában az aromás gyűrű és az iminocsoport egy 

síkban helyezkedik el, így egyidejűleg adszorbeálódnak a katalizátor felületén. Ennek 

megfelelően a BI és a Pd között erősebb kölcsönhatás alakul ki (ΔEads = –120,50 kJ mol–1), így 

ezen intermedier hosszabb ideig maradhat a katalizátor felületén, így lényegesen kisebb esély 

van a melléktermék-képződésre. Ezzel szemben a FEI és FPI molekulákban az iminocsoport a 

fenilgyűrű síkja felett helyezkedik el (23b. és 23c. ábra), így ezen a vegyületek csak az aromás 

gyűrűn keresztül tudnak adszorbeálódni a fémfelületen, ami gyengébb adszorpciós energiákat 

eredményez (ΔEads = –95,41 és –87,38 kJ mol–1). Ebből adódóan az iminocsoport könnyebben 

reagálhat egy másik 2-feniletil-amin vagy 3-fenilpropil-amin molekulával, így nagyobb 

mennyiségben képződhet szekunder vagy tercier amin. Továbbá a gyengébb adszorpciós ener-

giák végett ezek az intermedierek könnyebben deszorbeálódhatnak a katalizátor felületéről, és 

így reagálhatnak a reakcióelegyben lévő primer aminokkal is. 
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a) 

  

b) 

  

c) 

  

23. ábra A benzaldimin (a), a 2-feniletil-imin (b) és a 3-fenilpropil-imin (c) intermedierek minimális energiájú 

konformereinek számított adszorpciós módjai egy Pd48 háromrétegű (111) fémfelületen 

(bal: oldalnézet, jobb: felülnézet) 

 

Továbbá a benzonitril és homológjai (BN, BC, FPN) hidrogénezésében tapasztalt primer 

aminra vonatkoztatott szelektivitásbeli csökkenő tendencia [BA (95%) > FEA (45%) > FPA 

(26%)] analógiát mutatott a megfelő imintípusú intermedier számított adszorpciós energiájával 

(ΔEads) (26. táblázat), mely a következő sorrendben csökkent: 

benzaldimin > 2-feniletil-imin > 3-fenilpropil-imin. 
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26. táblázat Az imintípusú intermedierek adszorpciós energiája (ΔEads) Pd(111) felületen  

Sorszám Imintípusú intermedier Eads (kJ mol–1) 

1. Benzaldimin (BI) –120,50 

2. 2-Feniletil-imin (FEI) –95,41 

3. 3-Fenilpropil-imin (FPI) –87,38 

aSűrűségfunkcionál-elmélet (DFT) módszerével számítva 

 

Minél nagyobb az adszorpciós energia, azaz minél negatívabb az érték, annál jobban 

kötődik a fémelülethez az imin, ezáltal sokkal inertebb a további mellékreakciók képződésétől. 

Ezen eltérések, valamint a minimális energiájú konformereik eltérő szerkezete miatt, ezen 

iminek adszorpciós erősségének csökkenésével megnőtt a melléktermékek képződésének lehe-

tősége mind a katalizátor felületén, mind a reakcióelegyben. A számítások alátámasztották, 

hogy a 3-fenilpropil-imin esetében sokkal nagyobb a mellékreakciók esélye. 

Ezen magas szintű DFT-számítások eredményei alapján megállapítható, hogy a FPN 

hidrogénezésénél megfigyelt gyenge primeramin-szelektivitást az imin intermedier (FPI) és a 

palládium közötti gyengébb adszorpciós kölcsönhatás okozta. 

 

5.3. A benzonitril és homológjainak hidrogénezése különböző hordozós nemesfém 

katalizátorokon 

A továbbiakban más hordozós nemesfém katalizátorokat (Pt/C, Rh/C, Ru/C, Ir/C, Rh/γ-

Al2O3, Pt/γ-Al2O3) is vizsgáltam ezen szubsztrátumok (BN, BC és FPN) megfelelő primer 

aminokká (BA, FEA és FPA) való folyadékfázisú, heterogén katalitikus hidrogénezésében. 

Tanulmányoztam a különféle katalitikus fémek, a savas adalékok, az oldószerek, a katalizátor 

mennyiségének, a nyomásnak és a hőmérsékletnek a hatását a preparált termelésre, a primer 

amin szelektivitásra, valamint a nitrilek konverziójára. Ezen túlmenően az imintípusú inter-

medierek (BI, FEI, FPI) és a nemesfém katalizátorok közötti adszorpciós kölcsönhatások 

összehasonlítását ezúttal is elvégeztem kvantumkémiai számításokkal, sűrűségfunkcionál-

elmélet (DFT) módszerével. 

5.3.1. A katalitikusan aktív fémek hatása 

A BN, BC és FPN hidrogénezésének eredményeit különböző hordozós nemesfém 

katalizátorokkal a 27–29. táblázatokban foglaltuk össze. A reakciókat a Pd-katalizált reduk-

ciókban korábban optimálisnak talált körülmények között végeztük [60,61,176]. 
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A 27. táblázatban látható, hogy 5%-os Pt/γ-Al2O3, 5%-os Ru/C vagy 5%-os Ir/C 

katalizátorokkal a BN konverziója csak mérsékelt (48%) vagy gyenge (29%) volt két egymással 

nem elegyedő oldószerben (víz/diklórmetán), közepesen savas adalék (2,0 NaH2PO4 mol mol–

1) jelenlétében 6 bar nyomáson és 30 C-on, 14 órás reakcióidő után. Ráadásul ruténium vagy 

irídium esetében magasabb hőmérsékletre (60 C) volt szükség ennek eléréséhez. Bár a BA-ra 

vonatkozó szelektivitások (62–64%) viszonylag nagyok voltak, ezek a katalizátorok nem 

alkalmasak erre a hidrogénezésre. Szintén nem célszerű 5%-os Rh/C-t alkalmazni, ugyanis a 

célterméket csupán 31%-os hozammal preparáltuk, a BA-tartalma pedig csupán 71,1% volt, 

ami a legkisebb szelektivitást eredményezte (23%) a vizsgált katalizátorok között. A GC–MS 

mérések alapján ennek oka a DBA és a BOH nagy mennyiségben való képződése volt, ponto-

sabban a melléktermék 57, illetve 10%-ban tartalmazta a két vegyületet. Ezzel ellentétben, a 

BN teljes átalakulása elérhető 10%-os Pt/C vagy 5% Rh/γ-Al2O3 katalizátorokkal 13 vagy 

14 órás reakcióidőkkel. A termék tisztasága a ródiummal kisebb (85,4% BA-tartalom) volt, 

mint platina (97,1%) esetében, így a BA-ra vonatkozó szelektivitás (57%) nagyobb volt a 10%-

os Pt/C katalizátor alkalmazásával. Ezek az eredmények azonban valamivel gyengébbek voltak, 

mint a korábban közölt [60], a BN Pd-katalizált hidrogénezése során kapott eredmények. 

 

27. táblázat A BN hidrogénezése különböző hordozós nemesfém katalizátorokon 

Sor-
szám 

Katalizátor 
Reakcióidő 

(h) 
Konverzió 

(%) 

Termék BA-ra 
vonatkoztatott 
szelektivitás 

(%) 

v0  
(nl H2 gfém

–1 h–1) 
Preparált 
termelés 

(%) 

BA-
tartalom 

(%) 

1. 5%-os Rh/C 14,0 98 31 71,1 23 8,5 

2. 5%-os Rh/γ-Al2O3 14,0 100 60 85,4 52 10,6 

3. 10%-os Pt/C 13,0 100 58 97,1 57 7,9 

4. 5%-os Pt/γ-Al2O3 14,0 48 32 94,6 64 2,5 

5. 5%-os Ru/Ca 14,0 48 34 89,4 64 4,2 

6. 5%-os Ir/Ca 14,0 29 21 85,2 62 1,2 

Reakciókörülmények: 5,0 g (48,5 mmol) BN, katalizátor/szubsztrátum arány = 0,1 g g–1, 250 ml víz és 50 ml 

diklórmetán, 13,4 g NaH2PO4·H2O (97,0 mmol), 30 C, 6 bar. 
a60 C 2 h után 

 

Hasonló tendenciák figyelhetők meg a BC-t hordozós Pt-, Rh-, Ru- vagy Ir-katalizátorok-

kal megvalósított hidrogénezésekor. A reakciókat víz és diklórmetán keverékében, 4,0 

NaH2PO4 mol mol–1 jelenlétében, 6 bar nyomáson és 40 C-on (28. táblázat) végeztük. Amint 

az jól látható, a BC 10%-os Pt/C katalizátorral történő redukciója szintén teljes konverziót 
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eredményezett már 7 órás reakcióidővel, emellett a terméket (91,2% FEA-tartalom) 56% 

termeléssel és 52% szelektivitással preparáltuk. A melléktermék főként TFEA-t tartalmazott 

65,5%-ban. Összehasonlításképpen, a BC hidrogénezése 5%-os Rh/C katalizátorral gyengébb 

eredményt adott (38% preparált termelés és 24% szelektivitás FEA-ra). A BC konverziója 5%-

os Ru/C alkalmazásával 7 óra elteltével nem volt teljes (41%), emellett gyenge preparált 

termelést (12%) és FEA-ra vonatkoztatott szelektivitást (24%) értünk el. A BN hidrogénezé-

séhez hasonlóan a redukciót 60 C-on kellett végrehajtani, mert 40 C-on nem volt megfigyel-

hető H2-felvétel. Az előállított melléktermék 84,6%-ban BFEA-t tartalmazott. Az 5%-os Ir/C 

katalizátorral végzett hidrogénezés bizonyult a legkevésbé hatékonynak, ugyanis 7 órás 

reakcióidő mellett is csak 23%-os BC-konverzió érhető el, és a ruténiumhoz hasonlóan ebben 

az esetben is 60 C-on történt a redukció. A terméket 8%-os preparált termeléssel, és csak 

11,2% FEA-tartalom mellett kaptuk, ami nagyon gyenge primer aminra vonatkoztatott 

szelektivitást eredményezett (4%), mivel főleg BFEA (88,7%) képződött. Az előállított mellék-

termék gyakorlatilag az el nem reagált kiindulási anyag volt (91,3% BC-tartalom).  

Összevetve a 10%-os Pt/C katalizátorral kapott eredményeket a korábbi, 10%-os Pd/C 

mellett elért eredményekkel [61] elmondható, hogy jobb primeramin-szelektivitást értünk el a 

BC Pt-katalizált hidrogénezésében. 

 

28. táblázat A BC hidrogénezése különböző hordozós nemesfém katalizátorokon 

Sor-
szám 

Katalizátor 
Reakcióidő 

(h) 
Konverzió 

(%) 

Termék 
FEA-ra 

vonatkoztatott 
szelektivitás (%) 

v0  
(nl H2 gfém

–1 h–1) 
Preparált 
termelés 

(%) 

FEA-
tartalom 

(%) 

1. 5%-os Rh/C 6,5 100 38 65,0 25 12,0 

2. 10%-os Pt/C 5,0 100 56 91,2 52 12,7 

3. 5%-os Ru/Ca 7,0 41 12 79,9 24 2,4 

4. 5%-os Ir/Ca 7,0 23 8 11,2 4 1,2 

Reakciókörülmények: 5,0 g (42,7 mmol) BC, katalizátor/szubsztrátum arány = 0,3 g g–1, 250 ml víz és 50 ml 

diklórmetán, 23,6 g NaH2PO4·H2O (171 mmol), 40 C, 6 bar 
a60 C 2 h után. 

 

Analóg módon, amint az a 29. táblázatban látható, a FPN redukcióját is elvégeztem ezen 

nemesfém katalizátorokkal, víz/diklórmetán elegyben, 1,0 NaH2PO4/1,0 H2SO4 mol mol–1 

jelenlétében, 6 bar nyomáson és 50 C-on. A legjobb eredményeket szintén a 10%-os Pt/C 

katalizátor adta, amely 52%-os primer aminra vonatkozó szelektivitást és a FPN teljes 

átalakulását eredményezte 2,5 órás reakcióidővel, míg a terméket (93,6%-os FPA-tartalom) 
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55%-os preparált termeléssel kaptuk. Ennek ellenére a melléktermék (18. ábra) 50,3%-ban 

TCPA-t (teljesen telített tercier amin), 22,5%-ban PFOH-t és 17,7%-ban CPOH-t 

(alkoholokat) tartalmazott, azaz a platina ilyen körülmények között (6 bar, 50 C) már képes 

telíteni a fenilgyűrűt is. Azonban 5%-os Rh/C alkalmazásakor a konverzió (45%), a 7 órás 

reakcióidő ellenére sem volt teljes, és mind a preparált termelés (13%), mind a FPA-ra 

vonatkozó szelektivitás (25%) is kicsi volt. A melléktermék többnyire 73,1%-ban elreagálatlan 

kiindulási anyagból (FPN), valamint viszonylag kis mennyiségű FPAld-ból (10,9%) és TFPA-

ból (10,4%) állt. A BC hidrogénezéséhez hasonlóan az 5%-os Ru/C és 5%-os Ir/C katalizátorok 

adták a legrosszabb eredményeket, nevezetesen nagyon kis konverziót (26 és 14%) és csak 8 

és 4% preparált termelést, nagyon gyenge primeramin-szelektivitás (22, illetve 4%) mellett. A 

termék tisztasága (72,6 vagy 10,1% FPA-tartalom) is kisebb volt, mint a többi katalitikus fém 

(Pt, Rh) esetében (93,6 és 94,7%). Ezenkívül ezek a redukciók magasabb hőmérsékletet (60 C) 

is igényeltek, mivel 50 C-on hidrogénfelvétel nem volt megfigyelhető. Azonban a FPN 10%-

os Pt/C katalizátorral végzett hidrogénezésekor lényegesen nagyobb konverziót és szelektivitást 

értünk el, mint a Pd-katalizált redukció során (5.3. alfejezet). 

 

29. táblázat A FPN hidrogénezése különböző hordozós nemesfém katalizátorokon 

Sor-
szám 

Katalizátor 
Reakcióidő 

(h) 
Konverzió 

(%) 

Termék 
FPA-ra 

vonatkoztatott 
szelektivitás (%) 

v0  
(nl H2 gfém

–1 h–1) 
Preparált 
termelés 

(%) 

FPA-
tartalom 

(%) 

1. 5%-os Rh/C 7,0 45 13 94,7 28 2,4 

2. 10%-os Pt/C 2,5 100 55 93,6 52 28.0 

3. 5%-os Ru/C a 7,0 26 8 72,6 22 1,5 

4. 5%-os Ir/C a 7,0 14 4 10,1 4 0,7 

Reakciókörülmények: 5,0 g (38,2 mmol) FPN, katalizátor/szubsztrátum arány = 0,3 g g–1, 250 ml víz és 50 ml 

diklórmetán, 5,27 g NaH2PO4·H2O (38,2 mmol) és 3,82 g cc. H2SO4 (38.2 mmol), 50 C, 6 bar 
a60 C 1 óra után 

 

Eredményeink alapján megállapítható, hogy a 10%-os Pt/C is hatékony katalizátornak 

bizonyult BA, FEA vagy FPA szelektív előállítására. Ezen túlmenően nem célszerű 5%-os 

Rh/C, 5%-os Ru/C és 5%-os Ir/C katalizátorokat alkalmazni ezen nitrilek (BN, BC vagy FPN) 

folyadékfázisú hidrogénezésében az alkalmazott reakciókörülmények között. A primer amin 

szelektivitásban mutatkozó jelentős eltérések feltehetően az imintípusú intermedierek külön-

böző platinafémeken való eltérő adszorpciós képességeinek tulajdoníthatók, amire a későbbiek 

során még kitérek (5.3.5. alfejezet). 
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5.3.2. A benzonitril platinakatalizált hidrogénezése  

a) A NaH2PO4 mennyiségének hatása 

Korábbi munkáinkhoz hasonlóan [60,61,178] a nátrium-dihidrogén-foszfát (NaH2PO4) 

volt az alkalmazott savas adalék a BN Pt-katalizált hidrogénezésében is. Feladata, hogy BA-

val sót képezzen, és azt vizes fázisban tartsa, ezáltal védve a további melléktermék-képződéstől 

alakuljon. Ezen túlmenően mérsékelt savasságából (pH = 3,5) adódóan nem okoz szerkezeti 

károsodást az autokláv acélból készült szerkezeti egységeiben. 

A különböző mennyiségű NaH2PO4 hatásának vizsgálatát a BN átalakulására, a 

hidrogénfelvételi sebességre, a preparált termelésre, valamint a BA-ra vonatkozó szelektivi-

tásra, 10%-os Pt/C alkalmazásával, diklórmetán/víz elegyben, 30 C-on és 6 bar nyomáson 

végeztük, mely eredményei a 24. ábrán láthatóak. 

A savas adalék 2,0 mol mol–1 mennyiségben való alkalmazása a BN palládiumkatalizált 

redukciójában a legjobb primeramin-szelektivitást (>90%) adta [60], azonban a Pt-katalizált 

reakcióban csak közepes preparált termelést és a BA-ra vonatkoztott szelektivitást (58 és 57%) 

eredményezett. A NaH2PO4 4,0 vagy 6,0 mol mol–1 mennyiségre való növelése a BA preparált 

termelésének (58 → 66 → 70%), valamint a BA-ra vonatkozó szelektivitás (57 → 67 → 71%) 

növekedésével járt (24a ábra). Bár a legnagyobb szelektivitást és preparált termelést 

6,0 mol mol–1 savas adalék mellett értük el, azonban a reakcióelegy feldolgozásakor problémák-

ba ütköztünk. Ilyen nagy mennyiségben történő alkalmazás mellett a vizes közeg lúgosítása 

után nagyobb mennyiségű szervetlen foszfát só (Na3PO4) képződött, amely szilárd kristályok  

 

 
24. ábra A NaH2PO4 mennyiségének a hatása a BN platinakatalizált hidrogénezésében 

Reakciókörülmények: 5,0 g (48,5 mmol) BN, 0,5 g 10%-os Pt/C, 250 ml víz és 50 ml diklórmetán, 30 C, 6 bar, reakcióidő: 

13 h 
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formájában a végtermékben is megtalálható volt. Összességében a BN 13 órás reakcióidővel 

szinte majdnem minden esetben teljes konverzió mellett átalakult, a savas adalék mennyisé-

gének növelésével csak enyhe csökkenés volt megfigyelhető (100 → 95%). Emellett a kezdeti 

reakciósebesség (v0) is közel azonos volt (7,3–7,9 nl H2 gPt
–1 min–1), azaz nem volt jelentős 

különbség a hidrogénezések menetében a különböző NaH2PO4/szubsztrátum arányoknál 

(24b. ábra). 

Ezen eredmények alapján a BN Pt-katalizált hidrogénezéséhez legalább 4,0 mol mol–1 

savas adalék (NaH2PO4) szükséges ahhoz, hogy viszonylag nagy (67%-os) BA-ra vonatkozó 

szelektivitást érjünk el. 

 

b) A szerves oldószer hatása 

Mint az a korábbi kísérletek alapján is kiderült, a katalitikus hidrogénezéseknél a 

katalizátor szelektivitására és aktivitására is hatással van az alkalmazott oldószer. A BN 

redukcióját különböző szerves oldószerek és víz keverékében, 10%-os Pt/C alkalmazása mel-

lett, 4,0 mol mol–1 NaH2PO4 jelenlétében, 30 C-on és 6 bar nyomáson végeztem, mely 

eredményeit a 30. táblázat tartalmazza. 

Hexán/víz oldószerelegyben a BN redukciója gyorsan végbement  

(v0 = 11,5 nl H2 gPt
–1 min–1), azonban mind a termék tisztasága (76,8% BA-tartalom), mind a 

primeramin-szelektivitás (53%) számottevően kisebb lett, mint diklórmetán/víz rendszerben 

(97,2, illetve 67%), ezzel szemben a preparált termelések nagyon hasonlóak voltak (66–68%). 

Toluol/víz keverékkel a reakció ugyan gyorsabb volt, mint diklórmetán/víz esetében, azonban 

a termék tisztasága, a preparált termelés és a szelektivitás is csökkent (97,2 → 86,7%, 66 → 

65%, és 77 → 57%). Etil-acetát/víz alkalmazásával jobb preparált termelést (73%) kaptunk,  

 

30. táblázat Szerves oldószerek hatása 10%-os Pt/C katalizátorral a BN hidrogénezésére 

Sor-
szám 

Szerves 
oldószer 

Reakcióidő 
(h) 

Konverzió 
(%) 

Termék BA-ra 
vonatkoztatott 

szelektivitás (%) 

v0  
(nl H2 gPt

–1 h–1) 
Preparált 

termelés (%) 
BA-tartalom 

(%) 

1. Diklórmetán 13,0 97 66 97,2 67 7,5 

2. Toluol 12,0 99 65 86,7 57 8,9 

3. Hexán 7,0 100 68 76,8 53 11,5 

4. Etil-acetát 11,0 100 73 87,4 64 8,3 

5. − 12,0 100 52 56,0 30 12,6 

Reakciókörülmények: 5,0 g (48,5 mmol) BN, 0,5 g 10%-os Pt/C, 250 ml víz és 50 ml szerves oldószer, 26,8 g 

NaH2PO4·H2O (194 mmol), 30 C, 6 bar 
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mint diklórmetán/víz keverékében, azonban a termék kisebb tisztasága (87,4% BA-tartalom) 

miatt a BA-ra vonatkoztatott szelektivitás (64%) romlott. Csak vízben, ahogy az a 25. ábrán is 

látható, a kezdeti reakciósebessége hasonlóan gyors (v0 = 12,6 nl H2 gPt
–1 min–1) volt, azonban 

a BN körülbelül 70%-os átalakulása után a H2-felvételi sebesség csökkent. Ennek oka a 

reakcióelegy konzisztenciájának megváltozása volt, azaz a katalizátor és a BN 

konglomerációja, és ezáltal reaktor falára történő kitapadása. Ezen túlmenően mind a preparált 

termelés (52%), mind a termék tisztasága (56,0% BA-tartalom) mérsékelt volt a nagyobb 

mennyiségben (40,1%) képződő DBA miatt, ami kisebb primeramin-szelektivitást (30%) 

eredményezett. Ez a viselkedés azonban nagyon hasonló volt a BN és a BC, Pd-katalizált 

hidrogénezése során a kutatócsoportunk által korábban tapasztalt megfigyelésekhez [60,61]. 

 

 
25. ábra A BN konverziója az idő függvényében különböző szerves oldószerek és/vagy víz keverékében 

Reakciókörülmények: 5,0 g (48,5 mmol) BN, 0,5 g 10%-os Pt/C, 250 ml víz és 50 ml szerves oldószer, 26,8 g NaH2PO4·H2O 

(194 mmol), 30 C, 6 bar 

 

Eredményeink alapján ebben a redukcióban célszerű egy vízzel nem elegyedő szerves 

oldószert alkalmazni. A vizsgált oldószerek közül a diklórmetán adta a legjobb eredményeket 

a szelektivitás, a preparált termelés és a tisztasági értékek tekintetében. 

 

c) A katalizátormennyiség hatása 

A 10%-os Pt/C katalizátor mennyiségének hatását a BA-ra vonatkozó szelektivitásra, 

valamint a BN átalakulására és a hidrogénezés sebességére diklórmetán/víz elegyben, 

4,0 mol mol–1 NaH2PO4 jelenlétében mellett, 30 C-on és 6 bar nyomáson a 31. táblázat 

foglalja össze. 
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Mint látható, 0,3 gg–1 katalizátor/szubsztrátum arány mellett a BN redukciója gyorsan és 

teljes konverzióval végbement 4,5 óra alatt. Bár a katalizátormennyiség csökkentésével (0,2 és 

0,1 gg–1) a BN átalakulása továbbra is 100%-os volt, azonban ezek a hidrogénezések hosszabb 

reakcióidőt igényeltek (7,0–14,0 óra). A kezdeti sebességek gyakorlatilag megegyeztek 

(v0 = 7,4–7,5 nl H2 gPt
–1 min–1), ami arra utal, hogy a sebességmeghatározó lépés a BN Pt-

katalizált redukciójában (hasonlóan a palládiumhoz [60]) maga a felületi kémiai reakció, azaz 

a kinetikai tartományban játszódott le ez a hidrogénezés. 

Mivel a legnagyobb szelektivitást (68%) és preparált termelést (70%) 0,2 gg–1 katalizá-

tor/szubsztrátum arány mellett kaptuk 10%-os Pt/C katalizátorral, így ezen körülmények bizo-

nyultak optimálisnak a BN átalakításához. Bár ez az arány nagyobb, mint az iparban általánosan 

alkalmazott (0,01−0,1 g·g−1) [176], azonban ez a katalizátor mégis gazdaságosan alkalmazható 

ipari méretekben, figyelembe véve a platina viszonylag alacsony árát (1014 USD/tr. oz.). 

 

31. táblázat A katalizátormennyiség hatása (10%-os Pt/C) a BN hidrogénezésére 

Sor-
szám 

Katalizátor/szubsztrátum 
arány (g g–1) 

Teljes 
konverzióhoz 

szükséges 
reakcióidő (h) 

Termék BA-ra 
vonatkoztatott 
szelektivitás 

(%) 

v0  
(nl H2 gPt

–1 h–1) 
Preparált 
termelés 

(%) 

BA-
tartalom 

(%) 

1. 0,1 14,0 68 97,0 66 7,5 

2. 0,2 7,0 70 97,1 68 7,4 

3. 0,3 4,5 68 96,5 66 7,4 

Reakciókörülmények: 5,0 g (48,5 mmol) BN, 10%-os Pt/C, 250 ml víz és 50 ml szerves oldószer, 26,8 g 

NaH2PO4·H2O (194 mmol), 30 C, 6 bar 

 

d) A nyomás hatása 

A nyomás hatása a BN konverziójára és a hidrogénezés sebességére, valamint a BA-ra 

vonatkozó szelektivitásra 10%-os Pt/C katalizátorral (katalizátor/szubsztrát arány = 0,2 gg–1), 

diklórmetán/víz keverékben, 4,0 mol mol–1 NaH2PO4 jelenlétében, 30 C-on a 26. ábrán 

látható. 

A legjobb preparált termelést (70%) és a BA-ra vonatkozó szelektivitást (68%) 6 bar 

nyomáson értük el (26a. ábra), míg kisebb nyomáson (4 vagy 2 bar) jelentős csökkenés volt 

megfigyelhető a preparált termelésben és a szelektivitásban (70 → 55%, illetve 68 → 55%). 

Bár a kezdeti reakciósebességek (v0) kissé csökkentek (7,4 → 6,2 nl H2 gPt
–1 min–1) a nyomás 

csökkenésével (6 → 2 bar), azonban a BN hidrogénezése minden esetben teljes konverzióval 

végbement 7 órás reakcióidővel (26b. ábra). Mivel az általunk vizsgált nyomástartomány 
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reprezentálja az iparban jelenleg elterjedten alkalmazott nyomástartományt, így 6 barnál 

nagyobb nyomásértékek mellett nem végeztünk kísérleteket. 

 

 
26. ábra A nyomás hatása a BN platinakatalizált hidrogénezésére 

Reakciókörülmények: 5,0 g (48,5 mmol) BN, 1,0 g 10%-os Pt/C, 250 ml víz és 50 ml szerves oldószer, 26,8 g NaH2PO4·H2O 

(194 mmol), 30 C, reakcióidő: 7 h 

 

Mindezek alapján elmondható, hogy a BN Pt-katalizált hidrogénezésekor 6 bar nyomáson 

értük el a legjobb eredményeket, míg kisebb nyomásokon (4 vagy 2 bar) a preparált termelés 

és a BA-ra vonatkozó szelektivitás gyengébbnek bizonyult. 

 

e) A hőmérséklet hatása 

A hőmérséklet hatását a BN konverziójára és a hidrogénezés sebességére, valamint a 

primeramin-szelektivitásra 10%-os Pt/C katalizátorral, diklórmetán/víz rendszerben, 

4,0 mol mol–1 NaH2PO4 jelenlétében, 30 C-on és 6 bar nyomáson a 32. táblázatban foglaltam 

össze. 

Ahogy az várható volt, a reakcióhőmérséklet 30-ról 80 C-ra való emelése a kezdeti 

reakciósebességek növelésével járt (7,4 → 127,2 nl H2 gPt
–1 h–1). Ezzel ellentétben, a BA-ra 

vonatkozó szelektivitás drasztikusan csökkent (68 → 26%) a 80 C-on lényegesen nagyobb 

mennyiségben képződő (20,5%) DBA miatt, mely 30 C-on mindössze 1,8%-ban keletkezett. 

A BN Pd-katalizált hidrogénezésével [60] ellentétben azonban nem figyeltük meg toluol 

képződését, mint a palládium esetében, feltehetően a platina gyengébb N-debenzilezési képes-

sége miatt [179,180]. 
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32. táblázat A hőmérséklet hatása a BN Pt-katalizált hidrogénezésére 

Sor-
szám 

Hőmérséklet 
(C) 

A teljes konverzióhoz 
szükséges reakcióidő 

(h) 

Termék BA-ra 
vonatkoztatott 

szelektivitás (%) 

v0 
(nl H2 gPt

–1 h–1) Preparált 
termelés (%) 

BA-tartalom 
(%) 

1. 31,6 7,0 70 97,1 68 7,4 

2. 41,3 3,0 62 92,4 58 18,0 

3. 61,2 0,7 52 79,9 42 59,9 

4. 80,0 0,4 37 70,0 26 127,2 

Reakciókörülmények: 5,0 g (48,5 mmol) BN, 1,0 g 10%-os Pt/C, 250 ml víz és 50 ml diklórmetán, 26,8 g NaH2PO4·H2O 

(194 mmol), 6 bar 

 

A 27. ábrán tüntettem fel a kezdeti reakciósebességek logaritmusát (ln v0) a hőmérséklet 

reciprokának (1/T) függvényében, azaz ennek a hidrogénezésnek az Arrhenius-féle össze-

függését. Az Arrhenius-görbe meredeksége alapján számolt látszólagos aktiválási energia (Ea) 

52,1 kJ mol–1-nak adódott, ami igazolja azt a fentebb tárgyalt tényt (5.3.2. alfejezet, c) pont), 

miszerint a BN Pt-katalizált hidrogénezésében a sebességmeghatározó lépés maga a felületi 

kémiai reakció, mivel a számított Ea meghaladja a 25 kJ mol–1 értéket [181]. 

 

 

27. ábra A BN Pt-katalizált hidrogénezését leíró Arrhenius-féle összefüggés 

Reakciókörülmények: 5,0 g (48,5 mmol) BN, 0,5 g 10%-os Pt/C, 250 ml víz és 50 ml diklórmetán, 26,8 g NaH2PO4·H2O 

(194 mmol), 6 bar 

 

Ezen eredmények alapján a BN hidrogénezését legfeljebb 30 C-on kell elvégezni, ahhoz 

hogy a legjobb preparált termelést és BA-ra vonatkoztatott szelektivitást érjük el. 
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5.3.3. A benzil-cianid Pt-katalizált hidrogénezése 

a) A katalizátormennyiség hatása  

A BC redukcióját különböző katalizátor/szubsztrátum arányok (0,1–0,3 gg–1) mellett 

10%-os Pt/C katalizátorral végzett a 33. táblázat foglalja össze. Mivel a BC Pt-katalizált 

hidrogénezése 40 C-on viszonylag gyorsan (5 órás reakcióidő) és teljes konverzió mellett 

lejátszódott (28. táblázat), így ezen kísérleteket 30 C-on és 6 bar nyomáson, diklórmetán/víz 

oldószerelegyben és 4,0 mol mol–1 NaH2PO4 jelenlétében végeztük. 

Amint látható, a BC átalakulása 0,3 gg–1 katalizátor/szubsztrát arány mellett 7 órás 

reakcióidővel gyorsan, 100%-os konverzióval lejátszódott, a FEA-ra vonatkozó mérsékelt 

preparált termeléssel (54%) és szelektivitással (52%). A katalizátor mennyiségének csökkenté-

sével (0,3 gg–1 → 0,2 gg–1) még hosszabb reakcióidő (10 óra) után sem értünk el teljes 

konverziót (96%), emmellett preparált termelés (50%) és szelektivitás is kis mértékben romlott 

(51%). A katalizátor/szubsztrátum arány további csökkentése (0,2 gg–1 → 0,1 gg–1) mérsékel-

tebb preparált termelést (40%) és primeramin-szelektivitást (47%) eredményezett, továbbá 

15 órás reakció mellett is csak 82%-os volt a konverzió mértéke. A végtermék tisztasága 

azonban minden esetben nagyon nagy volt (FEA-tartalom > 95%). 

Ezen kívül az is megfigyelhető, hogy 0,1 gg–1 katalizátor/szubsztrátum aránynál a kezdeti 

reakciósebesség (v0) jelentősen csökkent (7,8 → 4,2 nl H2 gPt
–1 min–1), ami a Pt-katalizátor 

részleges mérgeződésére utal. Ennek hátterében feltehetően a BA-hoz képest (pKb = 4,57) a 

FEA bázikusabb karaktere (pKb = 4,16) állhat. 

 

33. táblázat A katalizátormennyiség (10% Pt/C) hatása a BC hidrogénezésére 

Sor-
szám 

Katalizátor/szubsztrátum 
arány (g g–1) 

Reakcióidő 
(h) 

Konverzió 
(h) 

Termék FEA-ra 
vonatkoztatott 

szeletivitás 
(%) 

v0  
(nl H2 gPt

–1 h–1) 
Preparált 
termelés 

(%) 

FEA-
tartalom 

(%) 

1. 0,3 7,0 100 54 95,6 52 7,8 

2. 0,2 10,0 96 50 96,9 51 7,8 

3. 0,1 15,0 82 40 95,2 47 4,2 

Reakciókörülmények: 5,0 g (42,7 mmol) BC, 10%-os Pt/C, 250 ml víz és 50 ml diklórmetán, 23,6 g NaH2PO4·H2O 

(171 mmol), 30 C, 6 bar 

 

Hasonlóan a BN 10%-os Pt/C hidrogénezéséhez, a viszonylag nagy katalizátor/szubsztrá-

tum arány (0.2 g∙g–1) mellett kaptuk a legjobb eredményt, figyelembe véve a konverziót 

(100%), a preparált termelést (54%), valamint a FEA-ra vonatkozó szelektivitást (52%) és a 
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reakcióidőt (7 óra). A katalizátor nagyobb mennyiségének ellenére ebben az esetben is 

gazdaságosnak tekinthető a hidrogénezési reakció ezen paraméterek mellett, tekintettel a FEA 

magas és a platina alacsony árára. 

 

b) Az oldószerek hatása  

A BC hidrogénezését 10%-os Pt/C katalizátorral (0,3 gg–1 katalizátor/szubsztrátum 

arány), víz és különböző szerves oldószerek keverékében, 30 C-on és 6 bar nyomáson, 

4,0 mol mol–1 NaH2PO4 savas adalék alkalmazásával a 34. táblázat tartalmazza. 

Hexán/víz oldószerelegyben a BC redukciója a BN-hez hasonlóan gyorsan (4 óra) végbe-

ment, azonban a preparált termelés (35%), a FEA-ra vonatkozó szelektivitás (31%) és a termék 

tisztasága (87,2%-os FEA-tartalom) jelentősen kisebb lett, mint diklórmetán/víz elegyben (54, 

52, illetve 95,6%). Amikor toluol/víz keveréket alkalmaztunk, a preparált termelés (56%), 

szelektivitás (55%) és tisztaság (99,0%) tovább javult, rövid reakcióidő (5 óra) mellett. A 

szerves oldószert metil-terc-butil-éterre cserélve a reakció nagyon hasonló volt a toluol jelen-

létében tapasztaltakhoz, azonban valamivel rosszabb eredményeket (55%-os preparált termelést 

és 54%-os FEA-szelektivitást) eredményezett. Csak vízben a redukció kezdeti sebessége gyors 

volt, azonban a hidrogénfelvétel mértéke erőteljesen csökkent a BC 10%-os konverziója után 

(28. ábra). Ennek hátterében szintén a reakcióelegy konzisztenciájának megváltozása állt, 

amint azt a BN hidrogénezése során megfigyeltük, vagyis a katalizátor és a szubsztrátum 

agglomerációja, és kitapadása az autokláv belső falán. Továbbá konverzió mértéke sem volt 

teljes (81%) még 7 óra elteltével sem, ráadásul a nagyobb mennyiségben képződött BFEA 

(78,2%) miatt a terméket csak 13%-os preparált termeléssel kaptuk meg, ami nagyon kis 

tisztaságot (21,2% FEA-tartalom), és gyenge primeramin-szelektivitást (3%) eredményezett. 

 

34. táblázat Szerves oldószerek hatása a BC Pt-katalizált hidrogénezésére  

Sor-
szám 

Szerves oldószerek 
Reakcióidő 

(h) 
Konverzió 

(%) 

Termék FEA-ra 
vonatkoztatott 
szelektivitás 

(%) 

v0  
(nl H2 gPt

–1 h–1) 
Preparált 
termelés 

(%) 

FEA-
tartalom (%) 

1. Diklórmetán 7,0 100 54 95,6 52 7,8 

2. Toluol 5,0 100 56 99,0 55 6,0 

3. Hexán 4,0 100 35 87,2 31 8,0 

4. Metil-terc-butil-éter 5,0 100 55 98,8 54 6,0 

5. –– 7,0 81 13 21,2 3 5,3 

Reakciókörülmények: 5,0 g (42,7 mmol) BC, 1,5 g 10%-os Pt/C, 250 ml víz és 50 ml szerves oldószer, 23,6 g 

NaH2PO4·H2O (171 mmol), 30 C, 6 bar 
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28. ábra A BC konverziója az idő függvényében különböző szerves oldószerek és/vagy víz keverékében 

Reakciókörülmények: 5,0 g (42,7 mmol) BC, 1,5 g 10%-os Pt/C, 250 ml víz és 50 ml szerves oldószer, 23,6 g 

NaH2PO4·H2O (171 mmol), 30 C, 6 bar 

 

Eredményeink alapján megállapítható, hogy a BC redukciójához a víz mellett szerves 

oldószer alkalmazására is szükség van, hasonlóan a BN-hez. Azonban ebben az esetben a toluol 

biztosította a legnagyobb preparált termelést (56%), és FEA-ra vonatkozó szelektivitást (55%) 

és tisztaságot (99,0%). 

 

c) A savas adalékok hatása 

Különféle savas adalékok (4,0 mol mol–1) hatása a BC konverziójára és a hidrogénezés 

sebességére, valamint a preparált termelésre és FEA-ra vonatkoztatott szelektivitásra, 10%-os 

Pt/C katalizátorral, toluol/víz rendszerben, 30 C-on és 6 bar nyomáson a 35. táblázatban 

foglaltam össze. 

Amint látható, abban az esetben amikor (NH4)H2PO4-ot alkalmaztunk, teljes konverziót 

és valamivel gyorsabb reakcióidőt (4 óra) sikerült elérnünk, amihez nagyobb preparált termelés 

(58%) és primeramin-szelektivitás társult (57%), mint amit NaH2PO4 jelentében kaptunk (56, 

illetve 55%). Kálium-dihidrogén-foszfát (KH2PO4) savas adalék mellett a FEA-ra vonatkozó 

preparált termelés (53%) és szelektivitás (52%) lényegesen kisebb lett, azonban a termék 

tisztasága (99,0%) továbbra is kiváló volt. 

Abban az esetben, amikor a nátrium-dihidrogén-foszfát felét foszforsavra vagy kénsavra 

cseréltük, ezáltal savasabb körülményeket (pH ≈ 1–2) produkálva, a BC hidrogénezésének 

kezdeti sebessége (v0) megnőtt (7,9–9,3 nL H2 gPt
–1 min–1), így rövidebb reakcióidő (3,5 és 
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3 óra) is elegendő volt a BC átalakulásához. Emellett lényegesen jobb preparált termelést (84, 

illetve 82%) értünk el, azonban a termék tisztasága romlott (37,8 vagy 34,1% FEA-tartalom) a 

nagyobb mennyiségű BFEA képződése miatt (61,9 és 65,4%). 

 

35. táblázat Savas adalékok hatása a BC Pt-katalizált hidrogénezésére 

Savas adalék/szubsztrátum 
arány (mol mol−1) 

Teljes konverzióhoz 
szükséges reakcióidő 

(h) 

Termék FEA-ra 
vonatkoztatott 
szelektivitás 

(%) 

v0  
(nl H2 gPt

–1 h–1) 
Preparált 
termelés 

(%) 

FEA-
tartalom (%) 

4,0 NaH2PO4 5,0 56 99,0 55 6,0 

4,0 (NH4)H2PO4 4,0 58 98,3 57 7,5 

4,0 KH2PO4 4,0 53 99,0 52 7,3 

2,0 NaH2PO4/2,0 H3PO4 3,5 84 37,8 32 7,9 

2,0 NaH2PO4/2,0 H2SO4 3,0 82 34,1 28 9,3 

Reakciókörülmények: 5,0 g (42,7 mmol) BC, 1,5 g 10%-os Pt/C, 250 ml víz és 50 ml toluol, 30 C, 6 bar 

 

Mindezek alapján nem célszerű erős ásványi savakat alkalmazni a BC Pt-katalizált 

hidrogénezésében, hasonlóan a palládiumkatalizált redukciójához [61], mert azok a 

primeramin-szelektivitás drasztikus csökkenését eredményezik. A vizsgált savas adalékok 

közül a (NH4)H2PO4 adta az optimális eredményt a szelektivitás és a preparált termelés 

tekintetében. 

 

5.3.4. A 3-fenilpropionitril hidrogénezése 10%-os Pt/C katalizátorral 

a) A hőmérséklet hatása 

Mivel a FPN 10%-os Pt/C katalizátorral történő hidrogénezése meglehetősen gyors volt, 

és teljes konverziót értünk el 50 C-on (29. táblázat), így először a hőmérséklet hatását 

vizsgáltuk a reakció lefolyására. 

A FPN Pt-katalizált (0,3 gg–1 katalizátor/szubsztrátum arány) redukciójának eredmé-

nyeit 30–50 C-on és 6 bar nyomáson, diklórmetán/víz elegyben, valamint 1,0 NaH2PO4/ 

1,0 H2SO4 mol mol–1 jelenlétében a 36. táblázat tartalmazza. 

Észrevehető, hogy viszonylag rövid reakcióidő (3 vagy 3,5 óra) után 40 és 30 C-on is 

teljes konverziót sikerült elérni. Mindeközben a hőmérséklet csökkentésével 

(50 → 40 → 30 C) a preparált termelés és a FPA-ra vonatkozó szelektivitás fokozatosan javult 

(55 → 57 → 59% és 52 → 56 → 59%). Emellett hasonló javulás volt megfigyelhető a termék 
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tisztaságában is (93,6 → 97,2 → 98,7% FPA-tartalom), ugyanis 40 C-on és 30 C-on 

lényegesen kevesebb CPA (teljesen telített primer amin) képződött (2,6 és 1,3%), mint 50 C-

on (6,3%). Ezen túlmenően a hőmérséklet csökkentésének (50 → 40 → 30 C) hatására a 

melléktermékek összetétele is megváltozott, ugyanis a TCPA (teljesen telített tercier amin) 

aránya drasztikusan csökkent (50,3 → 42,1 → 12,0%), amely azonban az FPOH 

(22,5 → 34,4 → 41,8%), valamint a BCPFPA (0 → 8,4 → 19,6%) vagy a BFPCPA 

(0 → 0 → 10,7%) mennyiségének növekedésével járt. 

 

36. táblázat A hőmérséklet hatása a FPN 10%-os Pt/C katalizátorral történő hidrogénezésére 

Sor-
szám 

Hőmérséklet 
(C) 

Teljes konverzióhoz 
szükséges reakcióidő 

(h) 

Termék FPA-ra 
vonatkoztatott 

(%) 

v0  
(nl H2 gPt

–1 h–1) 
Preparált 

termelés (%) 
FPA-

tartalom (%) 

1. 50 2,5 55 93,6 52 28,0 

2. 40 3,0 57 97,2 56 18,7 

3. 30 3,5 59 98,7 59 14,0 

Reakciókörülmények: 5,0 g (38,2 mmol) FPN, 1,5 g 10%-os Pt/C, 250 ml víz és 50 ml diklórmetán, 5,27 g 

NaH2PO4·H2O (38,2 mmol) és 3,82 g cc. H2SO4 (38,2 mmol), 6 bar 

 

Ezek az eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy Pt-katalizált hidrogénezéskor az 

alacsonyabb hőmérséklet (30 C) kedvezőbbnek bizonyul a FPN hidrogénezésében (hasonlóan 

a BN és BC platinakatalizált redukciójához) a primeramin-szelektivitás és a preparált termelés 

tekintetében. 

 

b) A katalizátormennyiség hatása 

 

A 10%-os Pt/C katalizátor mennyiségének hatása a preparált termelésre és a FPA-ra 

vonatkozó szelektivitásra, valamint a FPN konverziójára és a hidrogénezés sebességére 

diklórmetán/víz elegyben, 1,0 NaH2PO4/1,0 H2SO4 mol mol–1 jelenlétében, 30 C-on és 6 bar 

nyomáson a 29. ábrán látható. 

A FPN redukciójakor ugyanazt az eredményt kaptuk 0,3 és 0,2 g∙g–1 katalizátor/ 

szubsztrátum arány mellett a preparált termelés (59%), a primer amin szelektivitás (59%) és a 

konverzió (100%) tekintetében. Míg kisebb katalizátor/szubsztrátom aránynál (0,1 g∙g–1) a FPN 

konverziója még 7 órás reakcióidő után sem volt teljes (70%) (29a. ábra), emellett a preparált 

termelés (42%), és a FPA-ra vonatkozó szelektivitás (58%) is kis mértékben romlott. A kezdeti 

reakciósebességek viszont szintén azonosak voltak (v0 = 14,0 nl H2 gPt
–1 min–1), függetlenül a 

katalizátor mennyiségétől (29b. ábra), ami azt jelzi, hogy a sebességmeghatározó lépés a FPN 
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Pt-katalizált redukciójában, ugyanúgy, mint a BN esetében, maga a katalizátor felületén 

végbemenő kémiai reakció. Mindezek mellett a termék tisztasága minden esetben nagyon nagy 

(>98,0% FPA-tartalom) volt. 

 

 

29.ábra A katalizátormennyiség hatása a FPN Pt-katalizált hidrogénezésére 

Reakciókörülmények: 5,0 g (38,2 mmol) FPN, 10%-os Pt/C, 250 ml víz és 50 ml diklórmetán, 5,27 g NaH2PO4·H2O 

(38,2 mmol) és 3,82 g cc. H2SO4 (38,2 mmol), 30 C, 6 bar, reakcióidő: 7 h, *5,5 h, **3,5 h 

 

Mivel nem volt különbség a 0,2 és 0,3 g∙g–1 katalizátor/szubsztrátum aránynál kapott 

eredmények között, így elegendő kevesebb 10%-os Pt/C katalizátort alkalmazni. Ezen mennyi-

ség elégségesnek bizonyult a FPN teljes konverziójához és viszonylag nagy preparált termelés 

és FPA-ra vonatkozó szelektivitás eléréséhez. Hasonlóan a BN Pt-katalizált hidrogénezéséhez, 

ez a viszonylag nagy katalizátor/szubsztrátum arány (0,2 g∙g–1) ipari méretekben is alkalmaz-

ható a nagyon értékes FPA és a Pt alacsony költsége miatt. 

 

c) A szerves oldószerek hatása 

A FPN redukciójának eredményei 10%-os Pt/C katalizátorral (0,2 g∙g–1 katalizátor/ 

szubsztrátum arány), víz és különböző szerves oldószerek keverékében, 30 C-on és 6 bar 

nyomáson, 1,0 NaH2PO4/1,0 H2SO4 mol mol–1 savas adalékok jelenlétében a 37. táblázat 

foglalja össze. 

Víz/toluol keverék alkalmazásával a FPN redukciója hasonló eredményeket mutatott 

(57%-os preparált termelés és 55%-os szelektivitás FPA-ra), mint diklórmetán/víz elegyben 

(59, illetve 59%), azonban a FPN konverziója (100 → 94%) és a termék tisztasága (98,5 

→ 90,5% FPA-tartalom) romlott. Víz/hexán oldószerkeverék alkalmazásakor a FPN hidrogé-

nezése lényegesen kisebb konverziót (65%), preparált termelést (20%), szelektivitást (27%) és  
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37. táblázat A szerves oldószerek hatása a FPN Pt-katalizált hidrogénezésére 

Sor-
szám 

Szerves oldószerek 
Reakcióidő 

(h) 
Konverzió 

(%) 

Termék FPA-ra 
vonatkoztatott 
szelektivitás 

(%) 

v0  
(nL H2 gPt

–1 h–1) 
Preparált 
termelés 

(%) 

FPA-
tartalom 

(%) 

1. Diklórmetán 5,5 100 59 98,5 59 14,0 

2. Toluol 7,0 94 57 90,5 55 10,6 

3. Hexán 7,0 65 20 86,5 27 3,3 

4. Metil-terc-butil-éter 7,0 93 53 91,2 52 10,6 

5. Etil-acetát 7,0 97 56 95,7 56 12,9 

Reakciókörülmények: 5,0 g (38,2 mmol) FPN, 1,0 g 10%-os Pt/C, 250 ml víz és 50 ml szerves oldószer, 5,27 g 

NaH2PO4·H2O (38,2 mmol) és 3,82 g cc. H2SO4 (38,2 mmol), 30 C, 6 bar 

 

FPA-tartalmat (86,5%) eredményezett, továbbá a H2-felvételi sebesség is nagyon kicsi volt 

(30. ábra). A gyenge értékek fő oka az volt, hogy a kiindulási anyag nem oldódik hexánban, és 

a Pt/C katalizátort a FPN agglomerálta, ezáltal az autokláv falára kitapadt, hasonlóan a BN 

vagy BC csak vízben történő redukciójához. Metil-terc-butil-éter/víz rendszerben nem volt 

oldhatósági probléma, viszont mind a FPN-konverzió (93%), mind a preparált termelés (53%), 

mind a FPA-ra vonatkozó szelektivitás (52%), mind a termék tisztasága (91,2% FPA-tartalom) 

érezhetően kisebb lett, mint a diklórmetán/víz oldószerelegyben. Etil-acetát/víz alkalmazásával 

 

 
30. ábra A FPN konverziója az idő függvényében különböző szerves oldószerek és víz keverékében 

Reakciókörülmények: 5,0 g (38,2 mmol) FPN, 1,0 g 10%-os Pt/C, 250 ml víz and 50 ml szerves oldószer, 5,27 g 

NaH2PO4·H2O (38,2 mmol) és 3,82 g cc. H2SO4 (38,2 mmol), 30 C, 6 bar 

 

közel teljes konverziót (97%) értünk el, a többi érték (56% szelektivitás, 56% preparált 

termelés, 95,7% FPA-tartalom) nagyon hasonló volt a toluollal kapottakhoz. A FPA kisebb 
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tisztasága a felhasznált szerves oldószerek típusától függően a nagyobb mennyiségben (3,4–

11,8%) képződő BFPA-nak köszönhető.  

Ezek az eredmények további bizonyítékot adtak arra, hogy a hidrogénezés szelektivitását, 

a preparált termelést és reakciósebességét az oldószerek vagy oldószerkeverékek megválasztása 

jelentősen befolyásolhatja. Mindezek alapján, hasonlóan a BN és BC Pt-katalizált 

redukciójához, a FPN hidrogénezése során is előnyös egy vízzel nem elegyedő szerves oldószer 

alkalmazása a víz kísérő oldószerpárjaként. Összességében a diklórmetán adta a legjobb 

eredményeket a konverzió, a preparált termelés, a szelektivitás és a tisztaság tekintetében a 

vizsgált oldószerek közül. 

 

5.3.5. Az imin intermedierek adszorpciójának modellezése platinán DFT-számításokkal 

A benzonitrilt és homológjait (benzil-cianid és 3-fenilpropionitril) különböző hordozós 

nemesfém katalizátorokkal, enyhe reakciókörülmények között (30−50 C, 6 bar) folyadékfázi-

sú hidrogénezésben szelektíven a megfelelő primer aminokká alakítottuk. A vizsgált katalizáto-

rok közül minden esetben a 10%-os Pt/C adta a legjobb eredményt a nitrilek konverzióját, a 

preparált termelést és a primer aminokra való szelektivitást illetően. A reakciókörülmények 

optimalizálását követően a benzil-amin (68%), 2-feniletil-amin (57%) vagy 3-fenilpropil-amin 

(59%) esetében viszonylag nagy szelektivitást értünk el a nitrilek teljes konverzója mellett. Az 

összes termék tisztasága 98% feletti volt, különösebb tisztítási eljárások alkalmazása nélkül. 

Sőt, a benzil-cianid vagy 3-fenilpropionitril platinával történő hidrogénezése során jobb 

primeramin-szelektivitást értünk el, mint a korábbi Pd-katalizált reackiókban (45 → 57% és 

26 → 59%). Azonban benzonitril redukciójában palládiummal értünk el jobb BA-ra vonatkozó 

szelektivitást (95%), összevetve a Pt-katalizált hidrogénezés eredményével (68%). 

Amint azt előzőleg ismertettem (5.2.6. alfejezet), az imintípusú intermedierek (BI, FEI 

vagy FPI) eltérő adszorpciós kölcsönhatása befolyásolhatja a BN, BC vagy FPN Pd-katalizált 

hidrogénezése során elért primeramin-szelektivitást.  

Így ezen iminek platinán való adszorpciós energiáját is kvantumkémiai számításokkal 

(DFT-módszer) modelleztem, hogy magyarázatot kapjunk a megfelelő nitrilek Pt-katalizált 

hidrogénezése során tapasztalt szelektivitásbeli eltérésekre. Emellett a két katalitikusan aktív 

fém (Pd vagy Pt) alkalmazásakor tapasztalt különböző primer aminra (BA, FEA vagy FPA) 

vonatkoztatott szelektivitások tisztázására összevetettem az egyes intermedierek Pd vagy Pt 

fémfelülethez való kötődési módját, illetve a számított adszorpciós energiákat. 
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A 31. ábra a BI, FEI és FPI számított legstabilabb minimális energiájú konformereit 

mutatja a Pt48 fémklaszter (111) felületén (31a–c. ábra), ahol a benzol energetikailag preferált 

adszorpciós módja szerint (a felülettel párhuzamos aromás gyűrű) [175] helyezkednek el az 

imintípusú intermedierek a Pt(111) fémfelületen. Ezen vegyületek adszorpciós kölcsönhatása-

inak összevetésére kiszámítottam a platinán való adszorpciós energiaértékeiket (Eads). 

A 31a–c. ábrákon látható, hogy a BI, FEI és FPI molekulákban a fenilgyűrű és az 

iminocsoport nem egy síkban helyezkedik el, így ezek a vegyületek csak az aromás 

csoportjukon keresztül tudnak adszorbeálódni a platina felületén. Bár a legerősebb kölcsönhatás 

a FPI és a Pt között alakult ki (ΔEads = −185,64 kJ mol−1), azonban a kísérleti eredmények során 

a legnagyobb primer aminra vonatkozó szelektivitást (68%) a BA képződése során tapasztaltuk.  

 

a)  ΔEads = –129,30 kJ mol–1  b) ΔEads = –104,84 kJ mol–1 

  
 

c) ΔEads = –185,64 kJ mol–1 

 
31. ábra A benzaldimin (a), a 2-feniletil-imin (b) és a 3-fenilpropil-imin (c) intermedierek minimális energiájú 

konformereinek számított adszorpciós módjai egy Pt48 háromrétegű (111) fémfelületen 

 

Azonban a BI Pt-n való számított adszorpciójának erőssége (Eads = −129,30 kJ mol−1) 

gyengébbnek bizonyult. Ez feltehetően a FPI hosszabb és flexibilisebb oldalláncának  

(–CH2–CH2–CH=NH) tulajdonítható – összevetve a BI (–CH=NH) oldalláncával –, melynek 
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imino része könnyebben tud reagálni egy másik FPA-molekulával, ezáltal nagyobb arányban 

képződhetnek szekunder vagy tercier aminok. A FEI platinán számított adszorpciós energiája 

(ΔEads = −104,84 kJ mol−1) lett a legkisebb, ami korrelál a Pt-katalizált hidrogénezések során 

elért legkisebb primeramin-szelektivitással (57%). Valószínűleg ez az intermedier könnyebben 

deszorbeálódik a katalizátor felületéről, és a reakcióelegyben lévő további FEA-val is 

reagálhat. 

A BI, FEI és FPI platinán és palládiumon történő adszorpciós energiáját (Eads) 

összehasonlítva (31. ábra és 26. táblázat) megfigyelhető, hogy platinával a FEI és a FPI 

erősebb kölcsönhatásokat alakít ki, mint a palládiummal. Azaz a FEI és a FPI a Pt-katalizált 

reakciókban hosszabb ideig maradhat a fémfelületen, ezáltal a melléktermék képződés 

lehetősége kisebb. Ezek az eredmények magyarázatot adhatnak arra, hogy a BC vagy a FPN 

hidrogénezése során nagyobb primeramin-szelektivitást értünk el platinával (57 és 59%), mint 

palládiummal (45 és 26%). Ezzel ellentétben, a palládium (95%) nagyobb BA-szelektivitást 

mutatott, mint a platina (68%). Azonban a számított adszorpciós energiák (ΔEads = −120,50 és 

−129,30 kJ mol−1) alapján eltérő kimenetelre számítanánk, ugyanis ebben az esetben is a Pt 

esetében kaptuk a negatívabb energiaértékeket. A 31a. és a 23a. ábrán látható, hogy geometriai 

különbség figyelhető meg a BI-molekulák adszorpciós módja között, annak függvényében, 

hogy platinával vagy palládiummal történik-e a kölcsönhatás. Az utóbbi esetében az aromás 

gyűrű és a BI iminocsoportja egy síkban van, így egyidejűleg adszorbeálódnak a palládium 

felületén, ami gátolja az iminocsoport részvételét további mellékreakciókban. A platina 

esetében viszont nincs kölcsönhatás a BI-molekula –CH=NH része és a katalizátor felülete 

között, ezáltal kevésbé védett a mellékreakciókkal szemben, ami a BA-ra vonatkozó kisebb 

szelektivitásban nyilvánul meg. 

Ezen magas szintű DFT-számítások eredményei alapján megállapítható, hogy a BN és 

homológjainak Pt-katalizált hidrogénezése során megfigyelt primer aminra vonatkozó 

szelektivitások különbségeit a platina és az imin intermedierek (BI, FEI és FPI) közötti eltérő 

adszorpciós kölcsönhatások, valamint a fenilcsoporthoz kapcsolódó oldalláncaik változatos 

hossza egyaránt befolyásolhatják. Ezen túlmenően az is kiderült, hogy a Pt- és Pd-katalizátorral 

kapott eltérő primer aminokkal szembeni szelektivitás hátterében a FEI vagy FPI gyengébb 

palládiumon való adszorpciós erőssége állhat, míg a Pt-katalizált redukciókban elért BA-val 

szembeni kisebb szelektivitás a geometriai tényezőkkel magyarázható. Összességében elmond-

ható, hogy a szelektivitást nemcsak az adszorpció erőssége, hanem a fémfelületen a kötődés 

módja (geometria) egyaránt befolyásolhatja. 
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5.4. A 4-, 3- és 2-piridinkarbonitrilek Pd-katalizált hidrogénezése 

A továbbiakban a kifejlesztett eljárás kiterjeszthetőségét vizsgáltuk heteroaromás nitrilek 

heterogén katalitikus hidrogénezésére, pontosabban a 4-, 3- vagy 2-piridinkarbonitrileknek 

(4PN, 3PN, 2PN) a megfelelő 4-, 3- vagy 2-(aminometil)piridinné (4PA, 3PA, 2PA) vagy 4-

, 3- vagy 2-(aminometil)piperidinné (4PIPA, 3PIPA, 2PIPA) való szelektív átalakítására, egy 

könnyen hozzáférhető 10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizátor alkalmazásával. Tanulmányoztam a 

savas adalékoknak, az oldószereknek, a katalizátor mennyiségének és hőmérsékletnek a hatását 

a megfelelő nitrilek (4PN, 3PN, 2PN) konverziójára, a preparált termelésre és a kívánt primer 

aminokra vonatkozó szelektivitásra. Ezen túlmenően a korábbiakhoz hasonlóan kvantumkémiai 

számításokkal ebben az esetben is összehasonlítottuk sűrűségfunkcionál-elmélet (DFT) 

alkalmazásával a kiindulási nitrilek, az imintípusú intermedierek, illetve az amintermékek és a 

palládium közötti kölcsönhatásokat és adszorpciós energiákat [182]. 

 

5.4.1. Lehetséges reakcióutak a 4-, 3- és 2-piridinkarbonitril hidrogénezésében 

A 32. ábra a 4-, 3- vagy 2-piridinkarbonitril (4PN, 3PN, 2PN) nitrilcsoportjának hidrogé-

nezésére vonatkozó lehetséges reakcióutakat mutatja be. 

Alapesetben a primer aminok [4-, 3- vagy 2-(aminometil)piridin (4PA, 3PA vagy 2PA)] 

képződése imin köztitermékeken, mint 4-, 3- vagy 2-(iminometil)piridinen (4PI, 3PI, 2PI) 

keresztül megy végbe. Azonban a megfelelő primer aminok (4PA, 3PA vagy 2PA) és iminek 

(4PI, 3PI vagy 2PI) kondenzációs reakciójában szekunder aminok, bisz(4-piridilmetil)-amin 

(B4PA), bisz(3-piridilmetil)-amin (B3PA) vagy bisz(2-piridilmetil)-amin (B2PA) is képződ-

hetnek, ammóniaelimináció mellett. Az iminek a szekunder aminokkal további reakcióba 

léphetnek tercier aminokat eredményezve, mint trisz(4-piridilmetil)-amint (T4PA), trisz(3-

piridilmetil)-amint (T3PA) vagy trisz(2-piridilmetil)-amint (T2PA). Emellett hidrogenolitikus 

lépésben 4-, 3- vagy 2-metilpiridin (4MPD, 3MPD, 2MPD) is keletkezhet mind a primer, mind 

a szekunder és a tercier aminokból. További mellékreakció az iminek vízzel való reakciója az 

NH3 kilépése közben, melynek eredményeként 4-, 3- vagy 2-piridinkarboxaldehid (4PAld, 

3PAld, 2PAld) képződik, amely redukálódhat 4-, 3- illetve 2-piridinmetanollá (4POH, 3POH, 

2POH), majd egy további hidrogenolízisben szintén metilpiridinek (4MPD, 3MPD, 2MPD) 

keletkezhetnek. 
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32. ábra A 4-, 3- vagy 2-piridinkarbonitril (4PN, 3PN, 2PN) nitrilcsoportjának hidrogénezésére vonatkozó 

lehetséges reakcióutak 

 

Mindazonáltal a piridingyűrű telítődése egy további kemoszelektivitási problémát okoz-

hat (33. ábra), ami 4-, 3- vagy 2-(aminometil)piperidin (4PIPA, 3PIPA, 2PIPA) képződéséhez  

 

 

33. ábra Egyéb termékek és melléktermékek a 4PN, 3PN vagy 2PN hidrogénezése során 
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vezet. Ezenkívül a 4PN, 3PN vagy 2PN is hidrogéneződhet 4-, 3- vagy 2-piperidinkarbonitrillé 

(4PIPCN, 3PIPCN, 2PIPCN), majd egy további lépésben 4PIPA, 3PIPA vagy 2PIPA 

képződhet. Végül egy újabb hidrogenolízisben 4-, 3- vagy 2-metilpiperidin (4MPPD, 3MPPD, 

2MPPD) is keletkezhet a megfelelő (aminometil)piperidinekből. 

 

5.4.2. A 4-piridinkarbonitril Pd-katalizált hidrogénezése  

a) A savas adalékok hatása 

A 4PN redukcióját 10%-os Pd/C katalizátorral (0,3 gg–1 katalizátor/szubsztrátum arány), 

diklórmetán/víz elegyben, 30 C-on és 6 bar nyomáson, különböző savas adalékok jelenlétében 

végeztük. Az eredményeket a 38. táblázat foglalja össze.  

A savas adalékok szerepe ebben az esetben is az, hogy a keletkező primer aminnal sót 

képezzenek, ezáltal gátolva a primer amin reakcióját az imin intermedierrel, így elkerülve a 

további melléktermékek képződését. Mivel a 4PN alapvetően bázikus karakterű, így a reakció 

elején savas adalék jelenlétében a vizes fázisban is feloldódik. Az erősen bázikus termékek 

(4PIPA vagy 4PA) a savas adalékkal sókat képeznek, míg a gyengébb bázicitású mellék-

termékek főként a szerves fázisban maradnak. Ezenkívül a szerves oldószerek befolyásolhatják 

a reaktánsok palládiumon való adszorpciós erősségét, így a primer aminra vonatkozó 

szelektivitását is. 

Először adaptálni kívántam a korábban jól bevált reakciókörülményeket és feldolgozási 

eljárást, amely kiváló primeramin-szelektivitást, preparált termelést és teljes konverziót 

eredményezett a benzonitril Pd-katalizált hidrogénezésben [60]. A korábban kidolgozott 

módszernél a reakció lejátszódását követően a primer amint tartalmazó vizes fázist először 

20%-os NaOH-oldattal meglúgosítottuk (pH > 13). Ezután diklórmetánnal extraháltuk, és az 

elválasztott szerves fázist vákuumban bepároltuk. Azonban NaH2PO4 jelenlétében ezen 

feldolgozási folyamatot követve csak gyenge preparált ternelést (6%) és primeramin-

szelektivitást (36%) értem el a 4PN hidrogénezésben. A gyenge preparált termelés hátterében 

a piperidinvegyület (4PIPA) a nagy illékonysága és viszonylag jó vízoldhatósága áll, ezért arra 

a következtetésre jutottunk, hogy ezen hidrogénezésekben előnyös a terméket só formájában 

előállítani. Mindezek alapján számos savas adalékot teszteltem, hogy megtaláljám a 4PIPA 

ideális sóformáját. 

Kénsav és NaH2PO4 (1,0–1,0/4PN mol mol–1) keveréke esetén a reakció gyors volt 

(3,5 óra), és a termék tisztasága (97,8% 4PIPA-tartalom) kitűnő volt, azonban a kapott foszfát-

szulfátsó nagyon higroszkópos, és ezáltal nehezen kezelhető volt, ami ellehetetleníti a 
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gyakorlati felhasználását. A legjobb preparált termelést (95%) és primeramin-szelektivitást 

(94%) kénsav jelenlétében értük el. A kapott szulfátsó (4PIPA·H2SO4) levegőn is stabilnak és  

 

38. táblázat Savas adalékok hatása a 4PN Pd-katalizált hidrogénezésében 4PIPA-vá 

Reakciókörülmények: 5,0 g (48,1 mmol) 4PN, 1,5 g 10%-os Pd/C (Selcat Q), 150 ml víz és 50 ml diklórmetán, 30 °C, 6 bar 
a30–50 C 
bEz a foszfát-szulfát só nagyon higroszkópos és nehezen kezelhető volt 

 

könnyen kezelhetőnek bizonyult. Bár sósavval vagy foszforsavval a preparált termelések 

szintén kiválóak voltak (94–95%), azonban a termék tisztasága és a primer aminra vonatkozó 

szelektivitás lényegesen romlott (86,4%-os, illetve 61,3%-os 4PIPA-tartalom, valamint 82%-

os, illetve 58%-os primeramin-szelektivitás). A sósavas reakció bizonyult a leglassabbnak 

(8 óra). Mivel a kloridion enyhe katalizátorméreg [4], a reakció lelassulása feltehetően ennek a 

hatásnak a következménye. 

Az így előállított 4-(aminometil)piperidin-szulfátsó (4PIPA·H2SO4) por egykristály 

röntgendiffrakciós (XRD) profiljából származtatott szerkezetét (34. ábra), a DASH szoftver-

csomag beépített indexelő és szimulált szerkezetlágyító megoldási lehetőségeit felhasználva  

 

 

34. ábra A 4PIPA·H2SO4 [(4PIPA-H2)2+∙(SO4)2–] kristályszerkezetű egységcella, mely por XRD profiljából lett 

létrehozva DASH programmal [168] 

Sor-
szám 

Savas adalék/4PN arány 
(mol·mol–1) 

Teljes 
konverzióhoz 

szükséges 
reakcióidő (h) 

Termék 
4PIPA-ra 

vonatkoztatott 
szelektivitás 

(%) 

v0 
(nl H2 gPd

–1 h–1) 
Preparált 
termelés 

(%) 

4PIPA-
tartalom 

(%) 

1.a 2,0 NaH2PO4 5,5 6 35,9 36 27,6 

2.a 1,0 NaH2PO4/1,0 H2SO4 3,5 –b 97,8 93 122.0 

3.a 1,0 HCl 8,0 94 86,4 86 53,6 

4. 1,0 H2SO4 6,5 95 98,7 94 73,6 

5.a 1,0 H3PO4 5,5 95 61,3 58 55,2 
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határoztuk meg [168]. Az XRD-mérések alapján a számítások egyértelműen megadták, hogy a 

diammónium-4PIPA-dikation (C5H9NH2
+CH2NH3

+) és a szulfátanion (SO4
2-) 1:1 mólarányban 

található a preparált szulfátsóban. 

Emellett a szilárd minták Fourier transzformációs infravörös (FT–IR) spektrumát is 

felvettük, mely szintén egyértelműen igazolta az ionos speciesek jelenlétét (35. ábra). Az 1125, 

illetve 620 cm–1-nél megjelenő jellemző csúcsok az irodalmi adatok alapján a szulfátanion aktív 

rezgéseihez (3 és 4) rendelhetőek [183]. 

 

 

35. ábra A 4PIPA·H2SO4 só FT–IR spektruma 

 

A különböző savas adalékok mennyiségének csökkentésével (1,0 → 0,5 mol∙mol–1) 

kapott eredményeket a 39. táblázat foglalja össze. Amint látható, a hidrogénezést először 

0,3 gg–1 katalizátor/szubsztrátum aránynál, diklórmetán/víz oldószerelegyben, 1,0 mol∙mol–1 

H2SO4 jelenlétében, 30 °C-on és 6 bar nyomáson végeztem, mivel ezen reakciókörülmények 

bizonyultak a legjobbnak korábbi kísérleteinkben. Azonban a hidrogénfelvétel sebessége egy 

nagyon gyors kezdeti szakasz (0,3–0,4 óra) után lelassult, így a reakciót 0,7 óra urán 

leállítottam. Az előállított szulfátsó főként 4PA-t (76,7%) tartalmazott, tehát ezúttal a nitril-

csoport redukciója játszódott le alapvetően, és a piridingyűrű telítődése visszaszorult, bár kis 

mennyiségben 4PIPA és mintegy 20%-ban 4-piperidinkarbonitril (4PIPCN) is keletkezett.  

A hidrogénezés gyors lefutása miatt a további reakciókat kisebb katalizátor/szubsztrátum 

arány mellett (0,1 gg–1) végeztem, a szerves oldószer elhagyásával, tehát csak vízben. Mint 

látható, a legjobb eredményeket ezúttal is kénsav hozzáadásával értem el. Rövid, 0,3 órás reak-

cióban, az INN teljes konverziója mellett, 98%-os preparált termeléssel, 94%-os tisztaságban 

és 92%-os szelektivitással kaptam a 4-(aminometil)piridin-hemiszulfátot (4PA 0,5H2SO4). 

Sósav jelenlétében a reakció lassabb volt (0,8 óra), és a termék tisztasága, a preparált termelés 

és a szelektivitás is elmaradt a kénsavas reakcióban kapott eredményektől (94,0 → 86,5%, 
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98 → 80%, valamint 92 → 69%). Ebben az esetben a termék jelentős mennyiségben 

tartalmazott szekunder amint (6,9%), pontosabban bisz(4-piridilmetil)-amin (B4PA), valamint 

4PIPCN (6,9%) is keletkezett. Foszforsav alkalmazásával a preparált termelés (89%), a termék 

tisztasága (86,3% 4PA-tartalom) és a 4PA-ra vonatkozó szelektivitása (77%) is romlott a 

kénsavas reakcióhoz képest. Ebben a reakcióban nem keletkezett szekunder amin, a fő 

melléktermék a piridingyűrű telítődése során kapott nitril, a 4PIPCN (12%) volt. 

 

39. táblázat Savas adalékok hatása a 4PN Pd-katalizált hidrogénezésében 4PA-vá 

Reakciókörülmények: 5,0 g (48,1 mmol) 4PN, 0,5 g 10%-os Pd/C (Selcat Q), 200 ml víz, H2SO4/4PN mólarány = 0,5, 30 °C, 

6 bar 
a1,5 g 10%-os Pd/C (Selcat Q), 150 ml víz és 50 ml diklórmetán 

 

Feltehetően a kénsav mennyiségének 1,0-ről 0,5 mol∙mol–1-re való csökkentésével, 

elsősorban az erősebben bázikus tulajdonságú metil-amin (–CH2NH2) rész koordinálódik a 

savval, így a piridingyűrű nitrogénje nem protonálódik, ami lecsökkenti a gyűrű telítési 

sebességét. Mivel a piridingyűrű nitrogénjének lényegesen gyengébb a bázikus jellege 

(pKa = 5,20), mint a metil-amin csoportnak (pKa = 8,30) [184], így a piridingyűrű többnyire 

érintetlen marad, ezáltal 4-(aminometil)piridint (4PA) keletkezik főtermékként. Ezzel ellentét-

ben, 1,0 mol∙mol–1 H2SO4 jelenlétében mindkét bázikus jellegű nitrogénatom protonálódik, 

aminek eredményeképpen a teljesen telített 4-(aminometil)piperidin (4PIPA) képződik, kiváló 

kemoszelektivitással (94%). 

Mindezek alapján elmondható, hogy mindkét primer amin (4PIPA és 4PA) esetében a 

kénsav adta a legjobb eredményeket mind a preparált termelés, mind a szelektivitás, mind a 

tisztaság szempontjából. 

 

b) Oldószerek hatása 

Ahogy az a korábbi hidrogénezések, valamint az irodalmi bevezető alapján is kiderült az 

oldószereknek igen jelentős hatása lehet a katalitikus hidrogénezések során mind a 

szelektivitásra, mind a katalizátor aktivitására. 

Sor-
szám 

Savas 
adalékok 

Teljes konverzióhoz 
szükséges reakcióidő 

(h) 

Termék 
PA-ra 

vonatkoztatott 
szelektivitás (%) 

v0  
(nl H2 gPd

–1 h–1) Preparált 
termelés (%) 

4PA-tartalom 
(%) 

1.a H2SO4 0,7 94 76,7 74 71,1 

2. H2SO4 0,3 98 94,0 92 206,9 

3. HCl 0,8 80 86,5 69 161,2 

4. H3PO4 0,4 89 86,3 77 200,4 
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A 4PN hidrogénezését 4PIPA-vá különböző szerves oldószerek és víz keverékében, 

10%-os Pd/C katalizátorral (0,3 g·g–1 katalizátor/szubsztrátum arány), 1,0 mol∙mol–1 H2SO4 

jelenlétében, 30 C-on és 6 bar nyomáson a 40. táblázat foglalja össze. 

Mint látható, a legjobb eredményeket diklórmetán/víz oldószerpárban sikerült elérni 

(95% preparált termelés, 98,7% 4PIPA-tartalom és 94% primeramin-szelektivitás), azonban a 

teljes konverzió eléréséhez hosszabb reakcióidőre volt szükség (5,5 óra, 36. ábra). Toluol/víz 

használatakor a 4PN redukciója gyorsan (3,5 óra) ment végbe, és preparált termelés (96%) kivá- 

 

40. táblázat A szerves oldószerek hatása a 4PN Pd-katalizált hidrogénezésében 4PIPA-vá 

Sor-
szám 

Szerves oldószerek 

Teljes 
konverzióhoz 

szükséges 
reakcióidő (h) 

Termék 4PIPA-ra 
vonatkoztatott 
szelektivitás 

(%) 

v0  
(nl H2 gPd

–1 h–1) 
Preparált 

termelés (%) 
4PIPA-

tartalom (%) 

1 Diklórmetán 5,5 95 98,7 94 73,6 

2 Toluol 3,5 96 96,8 93 122,9 

3 
Metil-terc-butil-

éter 
4,5 96 93,5 90 84,4 

4 Hexán 2,5 92 96,0 89 169,0 

5 Etil-acetát 3,5 95 98,5 93 163,5 

6a –– 2,5 98 70,0 69 170,0 

Reakciókörülmények: 5,0 g (48,1 mmol) 4PN, 1,5 g 10%-os Pd/C (Selcat Q), 150 ml víz és 50 ml szerves oldószer, 

H2SO4/4PN mólarány = 1,0, 30 C, 6 bar 
a200 ml víz 

ló volt, míg a termék tisztasága (96,8%) és a 4PIPA-ra vonatkozó szelektivitás (93%) elmaradt 

a diklórmetán/víz esetén kapott eredményekhez képest. Etil-acetát/víz keverékkel 95%-os 

preparált hozamot és 93%-os szelektivitást értünk el 4PIPA-ra, míg metil-terc-butil-éter/víz 

elegyben ezek az értékek 96%-nak, illetve 90%-nak adódtak, 3,5–4,5 órás reakcióidő elteltével. 

Hexán/víz elegy alkalmazásával volt a leggyorsabb (2,5 óra) a reakció, azonban a termék 

tisztasága (96,0% 4PIPA-tartalom), a preparált termelés (92%) és a szelektivitás (89%) 

szignifikánsan romlott a többi oldószerhez képest. Ennek fő oka, hogy a kiindulási anyag 

hexánban nem oldódott, azaz a kiindulási szubsztrátum és a termék is csak a vizes fázisban volt 

jelen. Csak vízben, szerves oldószerek nélkül, a reakció ugyanilyen gyorsan lejátszódott 

(2,5 óra), kitűnő preparált termeléssel (98%) sikerült megkapni a 4PIPA·H2SO4-et, azonban a 

termék tisztasága (70,0% 4PIPA-tartalom) csak közepes lett, a nagyobb mennyiségben (23%) 

képződött 4-metilpiperidin (4MPPD) miatt, ami közepes primeramin-szelektivitást (69%) 

eredményezett. 
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Eredményeink alapján megállapítható, hogy célszerű szerves oldószert alkalmazni a 4PN 

4PIPA-vá történő hidrogénezésében, a legjobb eredményt a diklórmetán és víz oldószerpár 

együttes jelenléte adta. 

 

 

36. ábra A 4PN konverziója 4PIPA-vá az idő függvényében különböző szerves oldószerek és/vagy víz 

jelenlétében 

Reakciókörülmények: 5,0 g (48,1 mmol) 4PN, 1,5 g 10%-os Pd/C (Selcat Q), 150 ml víz és 50 ml szerves oldószer, 

H2SO4/4PN mólarány = 1,0, 30 C, 6 bar 

 

Különböző szerves oldószerek hatását a kiindulási nitril konverziójára, a preparált 

termelésre és a kemoszelektivitásra szintén vizsgáltam 0,5 mol∙mol–1 H2SO4 jelenlétében, azaz 

a 4PN 10%-os Pd/C katalizátorral 4PA-vá történő hidrogénezésében, 0,2 g·g–1 katalizátor/ 

szubsztrátum arány mellett, 30 C-on és 6 bar nyomáson. Az eredményeket a 41. táblázat 

foglalja össze. 

Ebben az esetben a primeramin-szelektivitás kisebb volt (72–88%), mint a 4PN 4PIPA-

vá való hidrogénezésében. Bár jó preparált termeléseket (91–95%) értem el, és a reakcióidő is 

gyors volt (0,2–2,0 óra), azonban a termék tisztasága csak abban az esetben volt több 90%-nál, 

amikor csak vízben vagy hexán/víz keverékében végeztem a hidrogénezést (93,2 vagy 92,8% 

4PA-tartalom). Emellett a nitrilcsoport redukciója is akkor volt a leggyorsabb, ha csak vízben 

ment a reakció. Ezekben a redukciókban a tipikus melléktermék a 4PIPCN (5,0–15,0%) volt. 
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41. táblázat A szerves oldószerek hatása a 4PN Pd-katalizált hidrogénezésében 4PA-vá 

Sor-
szám 

Szerves oldószerek 

Teljes 
konverzióhoz 

szükséges 
reakcióidő (h) 

Termék 4PA-ra 
vonatkoztatott 
szelektivitás 

(%) 

v0  
(nl H2 gPd

–1 h–1) 
Preparált 

termelés (%) 
4PA-tartalom 

(%) 

1. Diklórmetán 2,0 95 78,0 74 73,6 

2. Toluol 1,0 93 77,2 72 66,4 

3. 
Metil-terc-butil-

éter 

0,5 91 84,9 78 132,5 

4. Hexán 0,3 95 92,8 88 184,0 

5. Etil-acetát 0,7 93 85,2 79 119,2 

6.a –– 0,2 94 93,2 88 233,6 

Reakciókörülmények: 5,0 g (48,1 mmol) 4PN, 1,0 g 10%-os Pd/C (Selcat Q), 150 ml víz és 50 ml szerves oldószer,  

H2SO4/4PN mólarány = 0,5, 30 C, 6 bar 
a200 ml víz 

 

Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a nitrilcsoport piridingyűrű melletti 

kemoszelektív hidrogénezésében a legjobb eredményeket akkor kaptuk, ha a reakciót kizárólag 

vízben végeztük. Vízzel nem elegyedő szerves oldószerek jelenlétében nem tapasztaltunk 

jelentős javulást a preparált termelés vagy a primeramin-szelektivitás tekintetében. 

 

c) A katalizátormennyiség hatása 

Különböző mennyiségű 10%-os Pd/C katalizátor hatását a preparált termelésre és a 

4PIPA-ra vonatkozó szelektivitásra, valamint a 4PN konverziójára 1,0 mol∙mol–1 H2SO4 

jelenlétében, diklórmetán/víz elegyben, 30 C-on és 6 bar nyomáson a 43. táblázat tartalmazza. 

Mint látható, a katalizátor/szubsztrátum arány csökkentésével (0,3  0,2  0,1 g∙g–1) a 

szelektivitás javult (94  98 96%), bár a teljes konverzió eléréséhez hosszabb reakcióidőre 

volt szükség (11,0 óra) 0,1 g∙g–1 aránynál. A legjobb eredményeket 0,2 g∙g–1 katalizátor/ 

szubsztrátum aránynál értük el, amely kiváló preparált termelést (99%), 4PIPA-ra vonatkozó 

primeramin-szelektivitást (98%), és tisztaságot (99,5% 4PIPA-tartalom) biztosított, 5,5 óra 

elteltével, a 4PN teljes konverziója mellett. 
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43. táblázat A 10%-os Pd/C katalizátor mennyiségének hatása a 4PN hidrogénezésében 4PIPA-vá 

Sor-
szám 

Katalizátor/szubsztrátum 
arány (g g–1) 

Teljes 
konverzióhoz 

szükséges 
reakcióidő (h) 

Termék 
4PIPA-ra 

vonatkoztatott 
szelektivitás (%) 

v0  
(nl H2 gPd

–1 h–1) 
Preparált 
termelés 

(%) 

4PIPA-
tartalom (%) 

1. 0,1 11,0 99 97,2 96 205,9 

2. 0,2 5,5 99 99,5 98 143,4 

3. 0,3 5,5 95 98,7 94 73,6 

Reakciókörülmények: 5,0 g (48,1 mmol) 4PN, 10%-os Pd/C (Selcat Q), 150 ml víz és 50 ml diklórmetán, H2SO4/4PN 

mólarány = 1,0, 30 C, 6 bar 

 

A 10%-os Pd/C katalizátor mennyiségének a szelektivitásra és a konverzióra gyakorolt 

hatását a 4PN piridinszármazékká (4PA) való hidrogénezésében is tanulmányoztam, 

0,5 mol∙mol–1 H2SO4 jelenlétében, vízben. Ezen kísérletsorozat eredményeit a 44. táblázat 

foglalja össze. 

Ebben az esetben a 4PIPA előállítása során tapasztaltakkal ellentétben, a legjobb 

eredményeket a 0,1 g·g–1 katalizátor/szubsztrátum arány adta. A terméket (4PA·0,5H2SO4) 

98%-os preparált termeléssel, 94,1%-os tisztasággal (4PA-tartalom), és 93%-os szelektivitással 

kaptuk meg. Ráadásul ezzel a kis mennyiségű katalizátorral is mindössze 0,3 órára volt szükség 

a teljes konverzió eléréséhez. Ezúttal az alkalmazott katalizátor/szubsztrátum arány megegye-

zik vagy valamivel nagyobb az iparban jellemzően alkalmazottakkal (0,01–0,1 g·g–1), így az 

ipari léptékben is gazdaságosan alkalmazható [176]. 

 

44. táblázat A 10%-os Pd/C katalizátor mennyiségének hatása a 4PN hidrogénezésében 4PA-vá 

Sor-
szám 

Katalizátor/szubsztrátum 
arány (g g–1) 

Teljes 
konverzióhoz 

szükséges 
reakcióidő (h) 

Termék 
4PA-ra 

vonatkoztatott 
szelektivitás (%) 

v0  
(nl H2 gPd

–1 h–1) 
Preparált 
termelés 

(%) 

4PA-
tartalom (%) 

1 0,1 0,3 98 94,1 93 206,9 

2 0,2 0,2 94 93,2 88 233,6 

3 0,3 0,1 94 90,3 85 246,8 

Reakciókörülmények: 5,0 g (48,1 mmol) 4PN, 10%-os Pd/C (Selcat Q), 200 ml víz, H2SO4/4PN mólarány = 0,5, 

30 C, 6 bar 

 

d) A katalizátor visszaforgathatósága 

A 4PN-nek 4PA-vá való hidrogénezése során vizsgáltam a 10%-os Pd/C katalizátor 

újbóli, regenerálás nélküli visszaforgathatóságát vízben, 0,5 mol∙mol–1 H2SO4 jelenlétében, 
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0,1 g∙g–1 katalizátor/szubsztrátum arány alkalmazása mellett, 6 bar nyomáson és 30 °C-on, 

mely eredményeit a 37. ábra összegzi. 

Mint látható, a konverzió már a második felhasználás során enyhén csökkent (98%-ra), 

ami a harmadik és negyedik használat után is ezen a szinten maradt (97–97%), míg a preparált 

termelések végig kiválóak voltak (98%). Azonban a reakcióidő jelentősen megnőtt 0,3 óráról 

1,2–1,3 órára a 10%-os Pd/C újrahasznosítás során (2–4. használat). Emellett a termék 4PA-

tartalma is csökkent (94,0  88,5  84,6  72,6%) a katalizátor többszöri felhasználása so-

rán, ami érezhetően kisebb primeramin-szelektivitást (93  88  85  74%) eredményezett. 

A termék tisztaságának csökkenését elsősorban a 4PIPCN mennyiségének növekedése 

(4,0  15,0%) okozta, hasonlóan a különböző szerves oldószerek hatásánál tapasztaltahoz, 

azonban a szekunder amin (B4PA) aránya is megnőtt (0  5,0%) az utolsó használat után. A 

megfigyelt szelektivitáscsökkenés feltehetően a termék és melléktermékek felhalmozódása 

miatt következett be a 10%-os Pd/C katalizátor felületén, mivel a visszaforgatott katalizátor 

regenerálás nélkül került újbóli felhasználásra, azaz csak vízzel mostam. Így a katalizátoron 

már jelenlévő termék (4PA) könnyebben reagálhat a 4PI-vel, ami nagyobb mennyiségben 

szekunder amin képződéséhez vezethet. Emellett a katalizátor felületén a nagyobb 

mennyiségben jelenlévő bázikusabb piperidinszármazék (4PIPCN) a piridingyűrű nagyobb 

arányú telítéséhez vezet, miközben a nitrilcsoport érintetlen marad. Mivel a bázikusabb 

4PIPCN több savas adalékot köt meg, ezáltal elvonja azt a kívánt átalakulástól (nitrilcsoport 

hidrogénezése). 

 

 
37. ábra A 10%-os Pd/C katalizátor visszaforgathatósága az 4PN hidrogénezésében 4PA-vá 
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Mindezek alapján ebben a hidrogénezésben nem célszerű a 10%-os Pd/C katalizátort újra 

felhasználni. Bár az átalakulás szinte minden esetben teljes volt, már a második használat után 

kisebb primeramin-szelektivitást biztosított. 

 

5.4.3. A 3-piridinkarbonitril Pd-katalizált hidrogénezése 

A továbbiakban azt vizsgáltam, hogy a sztérikus hatás hogyan hat a primeramin-

szelektivitásra, azaz az átalakítandó heteroaromás nitril típusa befolyásoló tényező-e, attól 

függően, hogy melyik konstitúciós izomerből indulunk ki, nevezetesen az orto-, meta- vagy 

para-helyzetben szubsztituált vegyületből. Így a kísérleteket a meta-pozícióban szubsztituált 

izomer, a 3-piridinkarbonitril (3PN) hidrogénezésének optimalizálásával folytattam. 

Elsőként adaptáltam a 4PN-nek 4PIPA-vá vagy 4PA-vá történő szelektív hidrogéne-

zésére már bevált eljárást a 3PN redukciójára. Ehhez mérten a savas adalék (H2SO4) mennyisé-

gét aszerint állítottam be, hogy mi az előállítandó termék: a piridin- vagy a piperidinszármazék 

(0,5 vagy 1,0 mol∙mol–1 H2SO4). 

Azonban a megfelelő piperidinszármazék (3PIPA) szelektív előállítására irányuló előkí-

sérletek során megállapítottam, hogy a piridingyűrű telítése ebben az esetben 30 C-on rend-

kívül lassú, így a hidrogénezést a továbbiakban 50 C végeztem. A 3PN-t 10%-os Pd/C 

katalizátorral 3PIPA-vá alakítottam diklórmetán/víz elegyben, 1,0 mol∙mol–1 H2SO4 jelenlé-

tében, és a terméket szulfátsóként (3PIPA·H2SO4) 99%-os preparált termeléssel, 76%-os 

szelektivitással és jó tisztasággal (77,1% 3PIPA-tartalom) kaptam meg 4,5 órás reakcióidő után 

(45. táblázat, 1. sor). A 4PIPA-hoz viszonyítva szelektivitáscsökkenést (98  76%) tapasz-

taltunk, aminek az oka, hogy ebben az esetben hidrogenolitikus lépés is történt, aminek hatására 

a primer aminból ammóniaelimináció mellett 3-metilpiperidin (3MPPD) is keletkezett. 

Ezt követően az oldószerek hatását is vizsgáltam a 3PN-nek a 3PIPA-vá történő 

redukciójában. A víz és különböző szerves oldószerek alkalmazása mellett elért eredményeket, 

10%-os Pd/C katalizátorral (katalizátor/szubsztrátum arány = 0,3 g∙g–1), 1,0 mol∙mol–1 H2SO4 

jelenlétében, 50 °C-on és 6 bar nyomáson szintén a 45. táblázat tartalmazza. 

Toluol/víz oldószerkeverék alkalmazása esetén a 3PIPA-ra vonatkozó szelektivitása 

(54%) és a termék tisztasága (54,6% 3PIPA-tartalom) jelentősen romlott a diklórmetán/víz 

elegyben kapott értékekhez képest, azonban a 4PN teljes konverziójához szükséges reakcióidő 

(4,0 óra) és a preparált termelés (98%) gyakorlatilag megegyezett. Csak vízben a reakció 

nagyon gyors volt (1 óra), emellett a primeramin-szelektivitás (55%) és a termék tisztasága 

(58,8% 3PIPA-tartalom) is nagyon hasonló volt a toluollal elértekhez, azonban kisebb preparált 
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termelést kaptunk (93%). Hexán/víz elegyben a reakció hasonlóan gyors volt (1 óra), azonban 

a preparált termelés (90%), a szelektivitás (39%) és a termék tisztasága (43,0% 3PIPA-

tartalom) észrevehetően romlott a többi oldószerhez képest. 

 

45. táblázat A szerves oldószerek hatása a 3PN Pd-katalizált hidrogénezésében 3PIPA-vá 

Sor-
szám 

Szerves oldószerek 

Teljes 
konverzióhoz 

szükséges 
reakcióidő (h) 

Termék 3PIPA-ra 
vonatkoztatott 
szelektivitás 

(%) 

v0  
(nl H2 gPd

–1 h–1) 
Preparált 

termelés (%) 
3PIPA-

tartalom (%) 

1 Diklórmetán 4,5 99 77,1 76 38,7 

2 Toluol 4,0 98 54,6 54 119,3 

3 Hexán 1,0 90 43,0 39 164,5 

4a –– 1,0 93 58,8 55 166,9 

Reakciókörülmények: 5,0 g (48,1 mmol) 3PN, 1,5 g 10%-os Pd/C (Selcat Q), 150 ml víz és 50 ml szerves oldószer, 

H2SO4/3PN mólarány = 1,0, 50 C, 6 bar 
a200 ml víz 

 

Amint látható, a szelektivitásban jelentős csökkenés volt megfigyelhető (98  76%) a 

para-szubsztituált piperidinszármazékhoz (4PIPA) képest. Ennek oka az alkalmazott oldószer 

típusától függően nagyobb mennyiségben képződő 3MPPD (22,9–57,0%) volt. Ezzel ellen-

tétben, a 4PN-nek 4PIPA-vá történő hidrogénezéséhez hasonlóan, ebben a redukcióban is 

célszerű szerves oldószert alkalmazni, a legjobb eredményeket szintén diklórmetán/víz oldó-

szerelegyben értük el. 

A szerves oldószerek hatását a 3PN-nek 3PA-vá való redukciójában is vizsgáltam. A 

különböző szerves oldószerek és víz keverékében végzett hidrogénezések eredményeit, 10%-

os Pd/C katalizátorral, 0,2 g·g–1 katalizátor/szubsztrátum arány mellett, 0,5 mol∙mol–1 H2SO4 

jelenlétében, 30 C-on és 6 bar nyomáson a 46. táblázat foglalja össze. 

Diklórmetán/víz oldószerelegy adta a legjobb eredményeket, ugyanis a 3PA·0,5H2SO4-t 

94%-os preparált termeléssel, jó tisztasággal (77,0% 3PA-tartalom) és 72%-os szelektivitással 

kaptuk 2 órás reakcióidővel. Hexán/víz oldószerkeveréket alkalmazva, a 0,9 órás reakcióidő 

mellett észrevehetően kisebb preparált termelést (89%), szelektivitást (61%) és tisztaságot 

(68,7%) értünk el. Szerves oldószerként etil-acetátot vagy toluolt használva a preparált 

termelések (87 és 88%), a 3PA-ra vonatkozó szelektivitási értékek (58 és 56%), a termék 

tisztasága (66,7 és 62,9% 3PA-tartalom) és reakcióidő (1 óra) is nagyon hasonló volt 

egymáshoz. Csak vízben a reakció a leggyorsabb volt (0,8 óra), és a preparált termelés (91%) 

rendkívül hasonló volt a toluol jelenlétében tapasztaltakhoz. Azonban mind a termék tisztasága 
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(69,1% 3PA-tartalom), mind a 3PA-ra vonatkozó szelektivitás (63%) lényegesen romlott. A 

víz oldószerpárjaként metil-terc-butil-étert alkalmazva kaptuk a legrosszabb eredményeket, 

nevezetesen mérsékelt preparált termelést (81%), primeramin-szelektivitás (51%) és tisztaságot 

(62,8% 3PA-tartalom). 

 

46. táblázat A szerves oldószerek hatása a 3PN Pd-katalizált hidrogénezésében 3PA-vá 

Sor-
szám 

Szerves oldószerek 

Teljes 
konverzióhoz 

szükséges 
reakcióidő (h) 

Termék 3PA-ra 
vonatkoztatott 
szelektivitás 

(%) 

v0  
(nl H2 gPd

–1 h–1) 
Preparált 

termelés (%) 
3PA-tartalom 

(%) 

1. Diklórmetán 2,0 94 77,0 72 36,1 

2. Toluol 1,0 88 62,9 56 55,9 

3. 
Metil-terc-butil-

éter 

1,2 81 62,8 51 55,6 

4. Hexán 0,9 89 68,7 61 106,4 

5. Etil-acetát 1,0 87 66,7 58 69,0 

6.a –– 0,8 91 69,1 63 111,2 

Reakciókörülmények: 5,0 g (48,1 mmol) 3PN, 1,0 g 10%-os Pd/C (Selcat Q), 150 ml víz és 50 ml szerves oldószer,  

H2SO4/3PN mólarány = 0,5, 30 C, 6 bar 
a200 ml víz 

 

Az alkalmazott oldószertől függően a kisebb primeramin-szelektivitások hátterében a 

nagyobb mennyiségben képződő melléktermékek állnak (38. ábra), nevezetesen az 1,4,5,6-

tetrahidropiridin-3-karbonitril (THPCN, 19,3–22,7%), a 3-piperidinkarbonitril (3PIPCN, 7,5–

9,6%), a 3-piridinmetanol (3POH, 2,2–18,2%) és a bisz(3-piridilmetil)-éter (B3PE, 6,2–

15,0%). 

 

 

38. ábra Jellegzetes melléktermékek a 3PN Pd-katalizált hidrogénezésében 3PIPA-vá vagy 3PA-vá 
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Mindezek alapján a 3PN Pd-katalizált hidrogénezésében 3PA-vá (meta-szubsztituált 

piridinszármazék) is jelentős szelektivitásbeli csökkenés (93  72%) volt tapasztalható a para-

szubsztituált hidrogénezéshez (4PN-nek 4PA-vá való redukciójához) képest. Továbbá a 4PN-

nek 4PA-vá történő hidrogénezésével ellentétben előnyösebbnek bizonyult a szerves oldószer 

alkalmazása ebben a 3PA-vá történő szelektív redukcióban, a legjobb eredményeket diklór-

metán/víz elegyben értük el. 

A szelektivitásban mutatkozó jelentős eltérések feltehetően a nitril kiindulási anyagok, 

imintípusú köztitermékek és a primer aminok palldáiumon történő eltérő adszorpciós 

kölcsönhatásainak tudható be, mely összefüggéseket egy későbbi alfejezetben (5.4.5.) fogok 

tárgyalni. 

 

5.4.4. A 2-piridinkarbonitril Pd-katalizált hidrogénezése  

Végül az orto-szubsztituált izomer, azaz a 2-piridinkarbonitril (2PN) hidrogénezését 

vizsgáltam. Először a 2PN-nek 2PA-vá történő átalakítását hajtottam végre 10%-os Pd/C 

katalizátorral. Ehhez adaptáltam a 4PN-nek 4PA-vá való redukciójában megállapított optimális 

reakciókörülményeket, így 0,1 g·g–1 katalizátor/szubsztrátum aránynál, vízben 0,5 mol∙mol–1 

H2SO4 jelenlétében, 30 C-on és 6 bar végeztem a reakciókat. 

A 47. táblázat 1. sorában látható, hogy 1 órás reakcióidővel a 2PN konverziója volt, és 

a terméket (2PA∙0,5H2SO4) 93%-os preparált termeléssel kaptuk, azonban a 2PA-ra vonatkozó 

szelektivitás csak mérsékelt volt (54%), a nagyobb mennyiségben (41,4%) képződött szekunder 

amin, névlegesen bisz(2-piridilmetil)-amin (B2PA) miatt (41,4%). A szekunder amin képződé-

sének csökkentésére a savas adalék mennyiségét 0,5-ről 1,0 H2SO4/2PN mólarányra növeltem 

(47. táblázat, 2. sor). Ennek megfelelően a preparált termelés javult (98%), azonban termék 

tisztasága (39,0% 2PA-tartalom) és a primeramin-szelektivitás (38%) továbbra sem volt 

kielégítő. Bár a B2PA mennyisége lényegesen csökkent (41,4  4,0%), más melléktermék is 

megjelentek, nevezetesen a 2-piridinmetanol (2POH) nagyobb arányban (57,0%) keletkezett. 

Ezt követően a szerves oldószerek hatását is vizsgáltam a 2PA szelektív 2PA-vá történő 

átalakításában. Amint az a 47. táblázatban is látható, a diklórmetán/víz oldószerkeverékben 

0,8 óra elteltével jutottunk a legnagyobb preparált termeléshez (98%), a 2PA-ra vonatkozó 

szelektivitáshoz (57%) és tisztasági értékhez (58,1% 2PA-tartalom). Etil-acetát/víz keveréké-

ben a terméket 95%-os preparált termeléssel, közepes tisztasággal (50,7% 2PA-tartalom) és 

primeramin-szelektivitással (48%) kaptuk. A 2PN redukciója nagyon hasonló eredményeket 

mutatott toluol/víz elegyben (95% preparált termelés és 40% szelektivitás a 2PA-ra), mint a 
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metil-terc-butil-éter/víz esetében (95, illetve 41%). Víz/hexán oldószerkeverék alkalmazásakor 

szintén kiváló preparált termelést (95%) eredményezett, azonban a szelektivitás (30%) és a 

termék tisztasága (32,0% 2PA-tartalom) jelentősen romlott. A gyenge primeramin-szelektivi-

tást minden esetben a nagyobb mennyiségben (33,9–64,6%) képződő 2POH okozta. Ez 

feltehetően a savasabb körülmények (1,0 H2SO4/2PN mólarány) következménye, ami több víz 

bevonásával járó mellékreakciót (aldehid, majd alkohol képződését) eredményezett. 

 

47. táblázat A savas adalék mennyiségének és a szerves oldószereknek a hatása a 2PN Pd-katalizált 

hidrogénezésében 2PA-vá 

Sor-
szám 

Szerves 
oldószerek 

H2SO4/2PN arány 
(mol–1·mol–1) 

Teljes 
konverzióhoz 

szükséges 
reakcióidő (h) 

Termék 2PA-ra 
vonatkoztatott 
szelektivitás 

(%) 

v0  
(nl H2 gPd

–1 h–1) 
Preparált 
termelés 

(%) 

2PA-
tartalom (%) 

1.a –– 0,5 1,0 93 58,0 54 195,0 

2.a –– 1,0 0,3 98 39,0 38 433,2 

3. Diklórmetán 1,0 0,8 98 58,1 57 256,4 

4. Toluol 1,0 0,3 95 42,1 40 336,8 

5. 
Metil-terc-butil-

éter 

1,0 0,3 95 43,4 41 331,2 

6. Hexán 1,0 0,3 95 32,0 30 314,9 

7. Etil-acetát 1,0 0,3 95 50,7 48 334,1 

Reakciókörülmények: 5,0 g (48,1 mmol) 2PN, 0,5 g 10%-os Pd/C (Selcat Q), 150 ml víz és 50 ml szerves oldószer, 

30 C, 6 bar 
a200 ml víz 

 

A továbbiakban tanulmányoztam a 2PN hidrogénezését 2PIPA-vá, azaz a nitrilcsoport 

redukciójának, valamint a piridingyűrű telítésének együttes megvalósítását. Adaptálva a 4PN-

re korábban optimalizált reakciókörülményeket 4PIPA-ra (0,3 g·g–1 katalizátor/szubsztrátum 

arány, diklórmetán/víz, 1,0 mol∙mol–1 H2SO4, 30 C és 6 bar) bár kiváló preparált termelést 

(95%) kaptunk, azonban a primeramin-szelektivitás nagyon gyenge volt (10%). Emellett a 

korábbi eljáráshoz képest a 2PN teljes redukciója lényegesen hosszabb reakcióidőt (7 óra) és 

magasabb hőmérsékletet (50 C) igényelt. Továbbá a 2PIPA∙H2SO4 tisztasága drasztikusan 

kicsi volt (10,9%), ugyanis egy összetett keveréket kaptunk termékként, mely a GC–MS 

analízis alapján főként 2-piperidinmetanolt (2PIPOH, 24,7%), 2-(N-metilaminometil)-

piperidint (2MPIPA, 19,4%) és bisz(2-piperidilmetil)-amint (B2PIPA, 16,9%) tartalmazott 

(39. ábra). 
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39. ábra Jellegzetes melléktermékek a 2PN Pd-katalizált hidrogénezésében 2PIPA-vá 

 

Bár mérsékelt primeramin-szelektivitást (57%) értünk el a 2PN hidrogénezése során 

2PA-vá 10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizátor alkalmazásával, diklórmetán/víz elegyben, 

1,0 mol∙mol–1 H2SO4 jelenlétében, 30 C-on és 6 bar nyomáson, azonban ez az eredmény 

lényegesen jobb, mint amiket korábban nemesfém katalizátorokkal, különösen palládiummal, 

elértek más kutatócsoportok [54]. 

 

5.4.5.  A heteroaromás reaktánsok (nitrilek, iminek, aminok) adszorpciójának modellezése 

palládiumon DFT-számításokkal 

A korábbi részekben (5.2.6. és 5.3.5. alfejezet) már bemutattam a benzonitril és homológ 

vegyületeinek Pd- vagy Pt-katalizált hidrogénezésében tapasztalt szelektivitásbeli különböző-

ségek kvantumkémiai számításokkal (DFT) alátámasztott magyarázatát. A korábbi eredmények 

alapján nagyon hasznos eszköznek bizonyult az imintípusú intermedierek palládiumon vagy 

platinán történő adszorpciójának modellezéséhez, illetve a megfigyelt primeramin-

szelektivitási értékek közötti összefüggések feltárásához. Így hasonló kvantumkémiai számítá-

sokat végeztem, hogy feltárjam a vizsgált piridinkarbonitril konstitúciós izomerek Pd-katalizált 

hidrogénezésében tapasztalt szelektivitásbeli eltéréseket. Az adszorpciós energiaprofilokat a 

nitril kiindulási anyagok, az imintípusú intermedierek, a primer aminok és más tipikus mellék-

termékek esetében is modelleztem, vizsgálva ezen speciesek palládiummal való kölcsönhatását. 

Elsőként a meta-szubsztituált piridinkarbonitril (3PN) hidrogénezése során megfigyelt 

primeramin-szelektivitás csökkenését vizsgáltam a para-szubsztituált analóghoz (4PN) képest 

(4PIPA, 98%  3PIPA, 76%, valamint 4PA, 93  3PA, 72%). A 40. ábra felső része a 

hőmérséklettől is függő melléktermék-képződést mutatja a 3PN hidrogénezése során. Amikor 

a 3PA-nek 3PA-vá történő hidrogénezését 30 C-on végeztük, a 3PA-ra vonatkozó szelekti-

vitás csökkenését (72%) a 1,4,5,6-tetrahidropiridin-3-karbonitril (THPCN) képződése okozta. 
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Magasabb hőmérsékleten (50 °C), a 3PN-nek 3PIPA-vá való redukciójakor a 3PIPA-ra 

vonatkozó kisebb szelektivitást (76%) a 3-metilpiperidin (3MPPD) képződése okozta.  

A számított legstabilabb 3PN, 3PI, THPCN, 3PA, 3PIPA és 3MPPD minimális 

energiájú konformerek egy Pd48 háromrétegű fémklaszter (111) felületén helyezkednek el, a 

piridin- vagy piperidingyűrű az energetikailag előnyös adszorpciós módjának megfelelően, 

azaz a heteroaromás gyűrű párhuzamos a felülettel (40. ábra alsó része). Ezen vegyületek 

adszorpciós kölcsönhatásainak összevetésére kiszámítottam a palládiumon való adszorpciós 

energiaértékeiket (Eads). 

Amint látható, a 30 C-on képződő THPCN melléktermék (B útvonal) erősebben 

adszorbeálódik a palládium felületén, mint az imintípusú intermedier (3PI, A útvonal) 

(ΔEads = −72,73, illetve −44,08 kJ mol−1), ami megmagyarázhatja, hogy ez a melléktermék  

 

 

 
40. ábra A 3-piridinkarbonitril (3PN) hidrogénezésekor kapott 3-(aminometil)piridine (3PA) és/vagy 3-

(aminometil)piperidin (3PIPA) számított adszorpciós energiaprofiljai (ΔEads) egy Pd48 háromrétegű fémklaszter 

(111) felületén 
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miért maradhat hosszabb ideig stabil állapotban ezen a hőmérsékleten, majd magasabb hőmér-

sékleten (50 °C) továbbalakulhat a megfelelő teljesen telített aminná (3PIPA), hasonlóan a 

3PA-hoz. A 3PIPA azonban nagyon erősen adszorbeálódik (ΔEads = −127,11 kJ mol−1) a 

palládiumon, így nagyobb az esélye annak, hogy dezaminálódás megy végbe, mely egy másik 

tipikus melléktermék, a 3-metilpiperidin (3MPPD) képződését eredményezi (A útvonal). 

A 2PA-nak és 2PIPA-vá történő átalakítása során tapaszalt gyengébb szelektivitási 

értékek tisztázása érdekében szintén kiszámítottam az összes species palládiumon végbemenő 

adszorpciós energiáját (ΔEads), és létrehoztam az adszorpciós energiaprofiljukat. Ahogy a 

41. ábrán is látható, a legjelentősebb különbségek az iminek (4PI, 3PI, 2PI), (aminometil)-

piridinek (4PA, 3PA, 2PA) és (aminometil)piperidinek (4PIPA, 3PIPA, 2PIPA) ΔEads 

értékeiben adódtak, míg a kiindulási anyagok (4PN, 3PN, 2PN) palládiumon való adszorpciós 

erősségében nem tapasztalható észrevehető különbség. Mivel a 2PI és a 2PA nagyon erősen 

adszorbeálódik a palládiumon (ΔEads = −124,02, illetve −121,18 kJ mol−1) a két szomszédos 

nitrogénatom és az azonos síkban elhelyezkedő piridingyűrű miatt, így hosszabb ideig 

maradhatnak a Pd felületén, ezáltal nagyobb teret engedve a vízzel járó mellékreakcióknak 

(aldehid, majd alkoholszármazékok képződése) a reakcióelegyben. Ráadásul a teljesen telített 

2PIPA adszorpciója gyengébb (ΔEads = −80,44 kJ mol−1), mint 2PI és 2PA intermediereké, 

ezáltal a katalitikusan aktív fém felületéről való a deszorpciója is könnyebb, így reakcióba 

léphet egyéb melléktermékekkel (pl. 2PAld) a reakcióelegyben. 

 

 
41. ábra A piridinkarbonitrilek három konstitúciós izomerjének (4PN, 3PN, 2PN), imin intermediereken  

(4PI, 3PI, 2PI) keresztül lejátszódó, redukciója során kapott (aminometil)piridinek (4PA, 3PA, 2PA) vagy -

piperidinek (4PIPA, 3PIPA, 2PIPA) adszorpciós energiaprofiljainak (ΔEads) összehasonlítása egy Pd48 

háromrétegű fémklaszter (111) felületén 
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A DFT-számítások eredményei alapján megállapítható, hogy ezen piridinkarbonitrilek 

Pd-katalizált hidrogénezése során megfigyelt primeramin-szelektivitások különbségei elsősor-

ban az imintípusú intermedierek (4PI, 3PI, 2PI), primer aminok (4PA, 3PA, 2PA, 4PIPA, 

3PIPA, 2PIPA), valamint a jellegzetes melléktermékek (THPCN, 3MPPD) és a palládium 

közötti eltérő adszorpciós kölcsönhatásaiból adódnak. Ezen befolyásoló tényezők mellett a 2PN 

hidrogénezésében a savasabb pH-jú víz alkalmazása szintén hatással volt a primeramin-

szelektivitásra, nevezetesen szelektivitásbeli csökkenést okozott.  
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

Korábban a Tanszéken egy új és iparilag is megvalósítható módszert dolgoztak ki a 

nitrilek kemoszelektív, Pd-katalizált, folyadékfázisú, heterogén katalitikus hidrogénezésére 

primer aminokká. Ennek lényege, hogy 10%-os Pd/C katalizátort (Selcat Q), két egymással 

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

létében, enyhe reakciókörülmények között a nitrilcsoport hidrogéneződése teljes konverzió 

mellett végbemegy. Továbbá, a termék kinyerésére kidolgozott egyszerű módszerrel, a primer 

amin nagy tisztaságban (>99%) megkapható, bármiféle tisztítási eljárás (pl. desztilláció) nélkül. 

Doktori munkám során ebbe a kutatásba kapcsolódtam be, és az eljárást kiterjesztettem a 

3-fenilpropionitril redukciójára, illeszkedve a korábban átalakított nitrilek (benzonitril, benzil-

cianid) homológ sorára. A reakcióparaméterek (pl. hordozós katalizátorok minősége és mennyi-

sége, oldószerek, savas adalékok típusa és mennyisége, hőmérséklet, nyomás) szisztematikus 

változtatásával meghatároztam a legjobb termelés és primeramin-szelektivitás eléréséhez 

szükséges optimális körülményeket. 

A Pd-katalizált eljárás kiterjesztésekor az alábbi csökkenő trendet tapasztaltam a primer 

aminra vonatkoztatott szelektivitásban: 

benzil-amin (95%) > 2-feniletil-amin (45%) > 3-fenilpropil-amin (26%), 

valamint a preparált termelési értékekben: 

benzil-amin (90%) > 2-feniletil-amin (40%) > 3-fenilpropil-amin (20%). 

A termék tisztasága azonban továbbra is 99% feletti volt. A szelektivitáscsökkenés 

okainak tisztázása érdekében kvantumkémiai számításokat végeztem sűrűségfunkcionál-

elmélet (DFT) alkalmazásával. A számítások kimutatták, hogy az az imin intermedierek eltérő 

adszorpciós tulajdonságai befolyásolhatják a primeramin-szelektivitást. Ezen intermedierek 

Pd48 fémklaszter (111) felületén való számított adszorpciós energiái (ΔEads) azt mutatták, hogy 

a palladiumon való adszorpciós erősségük a következő sorrendben csökken: 

benzaldimin > 2-feniletil-imin > 3-fenilpropil-imin. 

Ezen eltérésekből, valamint a minimális energiájú konformereik eltérő szerkezetéből adódóan, 

az iminek adszorpciós erősségének csökkenésével nő a melléktermékek képződésének lehető-

sége mind a katalizátor felületén, mind a reakcióelegyben. A kísérleti eredményekkel analóg 

módon, ez a 3-fenilpropil-imin esetében jelenti a legjelentősebb mértékű melléktermék-

képződést. 
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A benzonitril és homológjainak átalakítását más hordozós nemesfém katalizátorokkal 

(Pt/C, Rh/C, Ru/C, Ir/C, Rh/γ-Al2O3, Pt/γ-Al2O3) is tanulmányoztam, és finomhangoltam a 

reakciókörülményeket. A vizsgált katalizátorok közül a 10%-os Pt/C adta a legjobb eredményt 

a nitrilek konverziójára, valamint a preparált termelésre és a primer aminokra vonatkozó 

szelektivitást illetően minden esetben.  

A Pt-katalizált eljárás optimalizálásával az alábbi csökkenő trendet tapasztaltam a primer 

aminra vonatkoztatott szelektivitásban: 

benzil-amin (68%) > 3-fenilpropil-amin (59%) > 2-feniletil-amin (57%). 

A termékek tisztasága 98% feletti volt. Az eredményeket összevetve a benzil-cianid vagy 

a 3-fenilpropionitril palládiummal végzett hidrogénezésével, sokkal jobb eredményeket értem 

el a Pt-katalizált hidrogénezéssel. Azonban a benzonitril redukciójában a palládium adta a jobb 

szelektivitást (95%), a Pt-katalizált hidrogénezés eredményéhez képest (68%). A Pt- és Pd-

katalizált hidrogénezések között tapasztalt különbségeket a primeramin-szelektivitásban ezúttal 

is kvantumkémiai számításokkal tisztáztam. Így az egyes iminek Pt48 fémklaszter (111) 

felületén való adszorpciós kölcsönhatásait is modelleztem, és összevetettem az egyes 

intermedierek Pd vagy Pt fémfelülethez való kötődési módját, illetve a számított adszorpciós 

energiákat (ΔEads). 

A magas szintű DFT-számítások eredményei alapján megállapítható, hogy a benzonitril 

és homológjainak Pt-katalizált hidrogénezése során tapasztalt primeramin-szelektivitások 

különbségeit a platina és az imin intermedierek közötti eltérő adszorpciós kölcsönhatásai, 

valamint a fenilcsoporthoz kapcsolódó oldalláncaik változatos hossza egyaránt befolyásolhatja. 

Ezen túlmenően az is kiderült, hogy – a 2-feniletil-amin és 3-fenilpropil-amin Pd-katalizált 

hidrogénezésével ellentétben – a Pt-katalizált reakcióban kapott jobb primeramin-szelektivitási 

értékek hátterében a 2-feniletil-imin vagy 3-fenilpropil-imin gyengébb palládiumon való 

adszorpciós erőssége állhat, ami a melléktermék-képződés csökkenését eredményezi. Ezzel 

ellentétben benzil-amin esetében a Pt-katalizált redukciókban elért kisebb szelektivitás oka a 

benzil-imin minimális energiájú konformerének a két különböző fémfelületen való eltérő 

kötődési módja állhat, azaz geometriai tényezőkkel magyarázható. Összességében megállapít-

ható, hogy a primer aminra vonatkozó szelektivitást nemcsak az adszorpció erőssége, hanem a 

fémfelületen a kötődés módja egyaránt befolyásolhatja. 

A Pd-katalizált módszer kiterjeszthetőségét heteroaromás nitrilek heterogén katalitikus 

hidrogénezésére is vizsgáltam, pontosabban a 4-, 3- vagy 2-piridinkarbonitrileknek a megfelelő 

4-, 3- vagy 2-(aminometil)piridinné vagy 4-, 3- vagy 2-(aminometil)piperidinné való szelektív 
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átalakítására. Ebben az esetben a korábban bevált feldolgozási eljárást módosítottam, ugyanis 

az adaptációkor csak igen a gyenge preparált termelést és primeramin-szelektivitást kaptam. 

Ennek hátterében a célvegyületek nagy illékonysága állt, így előnyösebb az ezen hidrogénezé-

sekben keletkező termékeket só formájában előállítani. A reakciókörülmények szisztematikus 

változtatásával nemcsak a kívánt piridinszármazékokat sikerült megfelelő primeramin-szelekti-

vitással megkapni, hanem a meta- és para-szubsztituált piperidinszármazékat is. A módosított 

eljárással egyszerűen, a savas adalék mennyiségének beállításával (0,5 vagy 1,0 H2SO4/nitril 

mólarány) megválasztható, hogy mi legyen a kívánt termék (piridin- vagy a megfelelő piperi-

dinszármazék).  

Az eredmények alapján a sztérikus hatás befolyásolta a primeramin-szelektivitást, ugyan-

is eltérő szelektivitásokat kaptunk attól függően, hogy melyik konstitúciós izomerből indultunk 

ki, nevezetesen az orto-, meta- vagy para-helyzetben szubsztituált vegyületből. Minden eset-

ben teljes konverziót sikerült elérni, azonban az alábbi csökkenő trendet tapasztaltuk a primer 

aminra vonatkozó szelektivitásban a piperidinszármazékok esetében: 

para-szubsztituált (98%) > meta-szubsztituált (76%) > orto-szubsztituált (10%), 

ami a piridinszármazékok esetében az alábbiak szerint alakult: 

para-szubsztituált (93%) > meta-szubsztituált (72%) > orto-szubsztituált (58%). 

Ezen hidrogénezések primeramin-szelektivitásai közötti különbségek okainak tisztázá-

sára ezúttal is kvantumkémiai számításokat végeztem. A DFT-számítások eredményei alapján 

megállapítható, hogy ezen piridinkarbonitrilek Pd-katalizált hidrogénezése során tapasztalt 

szelektivitásbeli különbségek elsősorban az imintípusú intermedierek, a primer aminok, 

valamint a jellegzetes melléktermékek (részlegesen telített piridinkarbonitril vagy dezaminált 

piperidinszármazék) és a palládium közötti eltérő adszorpciós kölcsönhatásaiból adódnak. A 

minimális energiájú konformerek számított szerkezete és ezen vegyületek palládiumon való 

adszorpciós energiaprofiljai (ΔEads) azt mutatták, hogy a megfigyelt szelektivitásbeli különbsé-

gek hátterében ezen N-tartalmú heterociklusos származékok és a palládium közötti eltérő 

adszorpciós kölcsönhatásai, valamint a piridingyűrűn a szubsztituens, a nitrilcsoport helyzete 

(orto-, meta- vagy para-szubsztituált) áll. Ezen túlmenően a savas adalék (H2SO4) mennyisége 

is befolyásolhatja a kemoszelektivitást ezekben a hidrogénezésekben. Ezek a különbségek 

befolyásolhatják a melléktermékek képződésének lehetőségét mind a katalizátor felületén, 

mind a reakcióelegyben.  
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7. TÉZISEK 

1. A nitrilek átalakítására korábban kidolgozott hidrogénezési módszert alkalmazva a 3-fenil-

propionitril – illeszkedve az előzőekben átalakított nitrilek (benzonitril, benzil-cianid) 

homológ sorába – Pd-katalizált redukciójára azt találtam, hogy csak kisebb szelektivitással 

(26%) és preparált termeléssel (20%) képződött a célvegyület, a 3-fenilpropil-amin (primer 

amin). [LK1] 

2. Ugyanezen nitrilek hidrogénezésekor a különböző hordozós nemesfém katalizátorok (Pt/C, 

Rh/C, Ru/C, Ir/C, Rh/γ-Al2O3, Pt/γ-Al2O3) közül a 10%-os Pt/C alkalmazásakor lényege-

sen jobb primeramin-szelektivitást és preparált termelést értem el a benzil-cianid, valamint 

a 3-fenilpropionitril Pd-katalizált hidrogénezéséhez képest. Benzonitril esetében viszont 

kisebb szelektivitással és termeléssel kaptam meg a primer amint. [LK2] 

3. Magas szintű kvantumkémiai (DFT) számításokkal valószínűsítettem, hogy a szignifikáns 

eltérések a primeramin-szelektivitásokban mind a Pd-, mind a Pt-katalizált nitrilhidrogéne-

zéseknél döntően az imintípusú intermedierek eltérő erősségű adszorpciós kölcsönhatá-

saira vezethető vissza. Megállapítottam, hogy a platina esetében az iminek fenilcsoportjai-

hoz kapcsolódó oldalláncok változatos hossza, azaz geometriai tényezők, is befolyásol-

hatják a melléktermékképződést. [LK1, LK2] 

4. Kemoszelektív hidrogénezési eljárást dolgoztam ki a N-tartalmú heteroaromás 4-piridin-

karbonitrilnek a megfelelő 4-(aminometil)piridinné vagy 4-(aminometil)piperidinné való, 

Pd-katalizált átalakítására. Igazoltam, hogy a módosított eljárással egyszerűen, a savas ada-

lék mennyiségének változtatásával (0,5 vagy 1,0 H2SO4/nitril mólarány) megválasztható a 

kívánt primer amin, amit a nagy illékonysága miatt só formájában célszerű izolálni. [LK3] 

5. Az orto-, illetve meta-helyzetben szubsztituált piridinkarbonitril hidrogénezésekor azt ta-

láltam, hogy a sztérikus hatás jelentősen befolyásolja a primeramin-szelektivitást. Az egyes 

konstitúciós izomerek között csökkenő trendet tapasztaltam a primer aminra vonatkozó 

szelektivitásban, ami mind a piperidin-, mind a piridinszármazékok esetében a következő 

volt: para- > meta- > orto-szubsztituált vegyületek. [LK3] 

6. Bár közepes, de – a szakirodalomban nemesfém katalizátorokkal, különösen palládiummal, 

elért eredményekhez képest – lényegesen jobb primeramin-szelektivitást (58%) értem el a 

2-(aminometil)piridinre vonatkozóan 10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizátor alkalmazásával, 

ami a katalizátor típusának és a reakciókörülmények együttes hatásának tudható be. [LK3] 
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7. Magas szintű DFT-számításokkal szintén valószínűsítettem, hogy ezen piridinkarbonitrilek 

Pd-katalizált hidrogénezésében a szelektivitásbeli eltérések elsősorban az imintípusú inter-

medierek, a primer aminok, valamint a jellemző melléktermékek (tetrahidropiridin-3-kar-

bonitril vagy 3-metilpiperidin) és a Pd közötti eltérő adszorpciós kölcsönhatásaiból adód-

nak. Ezen különbségek befolyásolhatják a melléktermékek képződését mind a katalizátor 

felületén, mind a reakcióelegyben. [LK3] 
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