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1. BEVEZETÉS 

A primer aminok rendkívül értékes finomkémiai, elsősorban gyógyszer-, növényvédő-

szer- és műanyagipari intermedierek. Előállításuk többféle módon történhet, például nitrove-

gyületek vagy amidok redukciójával, ammónia alkilezésével, oxovegyületek reduktív aminálá-

sával, azonban a gyógyszeriparban az egyik leggyakrabban alkalmazott eljárás a nitrilek vagy 

nitrovegyületek heterogén katalitikus hidrogénezése. Korábban a Tanszéken egy új és iparilag 

is megvalósítható módszert dolgoztak ki 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) alkal-

mazva, savas karakterű adalék jelenlétében, enyhe reakciókörülmények között a nitrilcsoport 

hidrogéneződése teljes konverzió mellett végbemegy. Továbbá, a termék kinyerésére kidolgo-

zott egyszerű módszerrel, a primer amin nagy tisztaságban (>99%) megkapható, bármiféle 

tisztítási eljárás (pl. desztilláció) nélkül. Doktori munkám során ebbe a kutatásba bekapcso-

lódva, kiterjesztettem az eljárást a 3-fenilpropionitril redukciójára, illeszkedve a korábban 

átalakított nitrilek (benzonitril1, benzil-cianid2) homológ sorába. A reakcióparaméterek (pl. 

katalizátor mennyisége, oldószerek, savas adalékok típusa és mennyisége, hőmérséklet, 

nyomás) szisztematikus változtatásával meghatároztam a legjobb termelés és primeramin-

szelektivitás eléréséhez szükséges optimális körülményeket. Ezt követően 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. 

Emellett vizsgáltam a Pd-katalizált hidrogénezési módszer kiterjeszthetőségét heteroaromás 

nitrilekre (4-, 3- és 2-piridinkarbonitril) is. Az egyes hidrogénezési reakciók szelektivitásbeli 

eltéréseit kvantumkémiai (DFT) számításokkal valószínűsítettem.  

 

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A nitrilcsoport átalakítása primer aminokká viszonylag egyszerűen kivitelezhető, 

azonban a reakció szelektivitása jelentősen lecsökkenhet a mellékreakcióban keletkező 

szekunder és/vagy tercier aminok miatt. A nitrilek hidrogénezése során keletkező imin 

intermedier nagy reaktivitása miatt különböző konszekutív és párhuzamos reakciólépések 

eredményeként primer, szekunder és tercier aminok elegye keletkezik (1. ábra). A reakció-

termékek csekély forráspontkülönbsége miatt az elválasztás általában rendkívül komplikált 

feladat, így a szelektivitás befolyásolása a legfontosabb feladat a reakciók kivitelezése során. 

A termékeloszlás jelentősen függ a kiindulási anyag szerkezététől, a katalizátor típusától és 

mennyiségétől, valamint a reakciókörülményektől. Ezen tényezők közül a fém kémiai 

tulajdonságának van kiemelt szerepe a termékösszetételre.3 Azonban van néhány alternatív 

lehetőség a primeramin-szelektivitás fokozására. Abban az esetben, ha a redukciót ammónia-

feleslegben vagy más bázisok jelenlétében végezzük, minimalizálhatjuk a magasabb rendű 

aminok mennyiségét, azonban jó primeramin-szelektivitás eléréséhez kizárólag legalább 5–6-

szoros mennyiségű ammónia szükséges, és kizárólag Raney®-Ni vagy ródiumkatalizátorok 

használatakor érhető el.4 Hordozós nemesfém katalizátorok, palládium- vagy platina-

katalizátorok alkalmazásakor – még 5 ekvivalens mennyiségű ammónia jelenlétében is – 

szekunder és/vagy tercier aminok keletkeznek főtermékként.4c Ehhez hasonlóan a bázisok 

 
1 Hegedűs, L., Máthé, T., Applied Catalysis A: General, 296, pp. 209–215, 2005. 
2 Hegedűs, L., Máthé, T., Kárpáti, T., Applied Catalysis A: General, 349, pp. 40–45, 2008. 
3 (a) Bagal, D. B., Bhanage, B. M., Advanced Synthesis & Catalysis, 357, pp. 883–900, 2015. (b) Krupka, J., Pasek, J., 

Current Organic Chemistry, 16, pp. 988–1004, 2012. 
4 (a) Gomez, S., Peters, J. A., Maschmeyer T. Advanced Synthesis & Catalysis, 344, pp. 1037–1057, 2002. (b) Kukula, P., 

Studer, M., Blaser, H.-U., Advanced Synthesis & Catalysis, 346, pp. 1487–1493, 2004. (c) Bawane, S.P.; Sawant, S.B., 

Chemical Engineering Journal, 103, pp. 13–29, 2004. 
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(NaOH, LiOH, KOH vagy Na2CO3 vizes oldata) termékeloszlásra gyakorolt pozitív hatását is 

kizárólagosan kobalt- vagy nikkelkatalizátorok esetében tapasztalták. A primer amin (3) és az 

imin intermedier (2) közötti reakció elkerülésével szintén minimalizálhatjuk a másod (4)- vagy 

harmadrendű aminok (5) mennyiségét. Ez történhet úgy, hogy keletkező primer amint 

valamilyen módon megkötjük, savakkal történő sóképzéssel5 vagy az aminocsoport ecetsav-

anhidriddel való acilezésével6. 

 

 

1. ábra A nitrilek katalitikus hidrogénezésének általános mechanizmusa. 

 
Néhány közelmúltban megjelent áttekintés7 kiválóan összefoglalja a nitrilek primer 

aminokká történő átmenetifémekkel katalizált heterogén és/vagy homogén katalitikus 

hidrogénezések terén elért legújabb fejleményeket. A továbbiakban idézett példák a benzonitril 

és homológjainak, illetve a heteroaromás piridinkarbonitrileknek az átalakítása során elért 

eredményekre összpontosítanak. 

Abban az esetben amikor a benzonitril átalakításakor Raney-nikkel katalizátort 

alkalmaztak 6 v/v%-os ammóniás alkohol (2-propanolban) jelenlétében, 15 bar nyomáson és 

85 C-on, 99%-os szelektivitással jutottak a benzil-aminhoz. Azonban 5%-os Pt/C és 5%-os 

Pd/C katalizátorral csak 40%-os illetve 54%-os primer aminra vonatkozó szelektivitást értek el 

azonos körülmények között.8 Amikor nikkel nanorészecskékkel végezték a benzil-cianid vagy 

3-fenilpropionitril hidrogénezését a megfelelő primer aminokat (2-feniletil-amin és 3-

fenilpropil-amin) 74%-os és 38%-os szelektivitással kapták, 16 órás reakcióidő mellett, teljes 

konverzióval, izopropil-alkoholban, 1 bar nyomáson és 70 C-on.9 Kétfázisú közegben 

(hexán/víz vagy toluol/víz) és scCO2 jelenlétében (p = 30 vagy 10 bar) a benzil-cianid vagy 3-

fenilpropionitril 5%-os Pd/Al2O3 katalizátorral történő hidrogénezésekor a 2-feniletil-aminhoz 

 
5 (a) Johnson, T. A., Freyberger, D. P., Chemical Industries: Catalysis of Organic Reactions, 82, pp. 201–227, 2001. (b) 

Hartung, W. H., The Journal of the American Chemical Society, 50, pp. 3370–3374, 1928. (c) Miller, E., Sprague, J. M., 

Kissinger, L.W., McBurney, L. F., The Journal of the American Chemical Society, 62, pp. 2099–2103, 1940. 
6 (a) Schwartz, M. A., Zoda, M., Vishnuvajjala, B., Mami, J., The Journal of Organic Chemistry, 41, pp. 2502–2503, 1976. (b) 

Carothers, W. H., Jones, G. A., The Journal of the American Chemical Society, 47, pp. 3051–3057, 1925. (c) Overberger, C. 

G., Mulvaney, J. E., The Journal of the American Chemical Society, 81. pp. 4697–4701, 1959.  
7 (a) Werkmeister, S., Junge, K., Beller, M., Organic Process Research & Development, 18, pp. 289–302, 2014. (b) Bagal, D. 

B., Bhanage, B. M., Science of Synthesis: Catalytic Reduction in Organic Synthesis, Vol. 2; de Vries, J.G., Ed., Thieme Verlag: 

Stuttgart, pp. 375–401, 2018. (c) Lévay, K., Hegedűs, L., Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 62, pp. 476–488, 

2018. (d) Allgeier, A. M., Sengupta, Hydrogenation: Catalysts and Processes, S.D. Jackson (Ed.), Walter de Gruyter, Berlin, 

Boston, pp. 107–154, 2018. (e) Lévay, K., Hegedűs, L., Current Organic Chemistry, 23, pp. 1881–1900, 2019. 
8 Kukula, P., Koprivova, K., Journal of Catalysis, 234, pp. 161–171, 2005. 
9 Mokhov, V. M., Popov, Yu. V., Shcherbakova, K. V., Russian Journal of General Chemistry, 86, pp. 273–280, 2016. 
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93%-os, és 3-fenilpropil-aminhoz 82%-os szelektivitással jutottak, 20–40 bar nyomáson, és 

50 C-on 1 óra elteltével, azonban viszonylag alacsony konverziót (56 és 32%) értek el.9 

A piridinkarbonitrilek (aminometil)piperidinekké történő katalitikus hidrogénezése álta-

lában két lépésben történik. Az elsőben (aminometil)piridin keletkezik köztitermékként a 

nitrilcsoport aminná történő hidrogénezésével, miközben a piridingyűrű érintetlen marad. Egy 

ezt követő második hidrogénezési lépésben a heteroaromás gyűrű telítésével képződik a kívánt 

(aminometil)piperidin. Az (aminometil)piperidinek előállításáról szóló szabadalmaztatott eljá-

rás során két szintézislépésben, eltérő katalizátorrendszerek alkalmazása mellett állították elő a 

célterméket.10 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.10a Ezt követően a keletkezett piridint Rh/C 

katalizátorral hidrogénezték tovább 2-(aminometil)piperidinné.10b A reakciót 110 °C-on és 

40 bar nyomáson végezték. 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. Mezopórusos Al2O3-hordozós Ni-katalizátort alkalmazva a 4-

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

ammónia jelenlétében.11 A 2- vagy 3-piridinkarbonitril Pd-katalizált transzferhidrogénezésekor 

hidrogéndonorként hangyasav és trietil-amin (mólarány = 3,7:1) keveréket alkalmazva, csak 

közepes hozamokat értek el a 2- és a 3-(aminometil)piridinek (51%, illetve 72%) esetében.12 

Azonban a szerzők rávilágítottak arra, hogy ezen primer aminok, különösen a 2-(amino-

metil)piridin szelektív előállítása az irodalom alapján köztudottan komplikált. Kitinből szár-

mazó szénből álló N-dópolt hibrid Co-katalizátort alkalmazva a 4-piridinkarbonitril hidrogéne-

zésekor, viszonylag jó szelektivitását érték el 4-(aminometil)piridinre (82%), 24 óra elteltével 

teljes konverzió mellett, 110 °C-on és 20 bar nyomáson, izopropil-alkoholban, ammónia jelen-

létében.13 Ugyanezen körülmények között a 3-(aminometil)piridinhez kisebb, 74%-os szelekti-

vitással 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 ebben az eset-

ben ammónia helyett trietil-amin és víz jelenlétében végezték a redukciót. Ezen szubsztrátum 

hidrogénezésekor ugyanezen körülmények 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 túlhidrogénezett termékeket kaptak. Ennek a redukciónak a sajátos prob-

lémáját azzal magyarázták, hogy a nitrilcsoport melletti heterociklusos nitrogénatom anchi-

merikus hatás (szomszédcsoport-részvétel) miatt kedvezményezettebb a 2-piridinkarboxamid-

dá történő hidrolízis. 

Ezeknek a módszereknek azonban vannak hátrányai: erős ásványi savak használata vagy 

nagy feleslegben alkalmazott ammónia, hosszabb reakcióidő és speciális reakciókörülmények 

(nagy nyomás és hőmérséklet) alkalmazása, valamint gyenge néhány esetben mérsékelt primer-

amin-szelektivitás. 

 

 
9 (a) Bhosale, A., Yoshida, H., Fujita, S., Arai, M., Green Chemistry, 17, pp. 1299–1307, 2015. (b) Bhosale, A., Yoshida, H., 

Fujita, S., Arai, M., Journal of CO2 Utilization, 16, pp. 371–374, 2016. 
10 (a) Toshinari, N., Yoshio, I., JP Pat., H06749, 1994. (b) Yoshio, I., Toshinari, N., JP Pat., H0670012, 1994. 
11 Wang, J., Tang, Q., Jin, S., Wang, Y., Yuan, Z., Chi, Q., Zhang, Z., New Journal of Chemistry, 44, pp. 549–555, 2020. 
12 Vilches-Herrera, M., Werkmeister, S., Junge, K., Börner, A., Beller, M., Catalysis Science & Technology, 4, pp. 629– 632, 

2014. 
13 Formenti, D., Mocci, R., Atia, H., Dastgir, S., Anwar, M., Bachmann, S., Scalone, M., Junge, K., Beller, M., Chemistry – A 

European Journal, 26, pp. 15589–15595, 2020. 
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3. KÍSÉRLETI ÉS SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK 

A hidrogénezési reakciókat egy 0,5 dm3-es, üveg, duplikált falú 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. 

Az előállított termékek és az esetleges képződött melléktermékek azonosítására GC–MS, 
1H- és 13C-NMR-spektroszkópiás, por röntgendiffrakciós (XRD), valamint FT–IR-spektrosz-

kópiás méréseket alkalmaztunk. A katalizátorok fémtartalmát röntgenfluoreszencia-spektrosz-

kópiás (XRF) módszerrel, míg a diszperzitásukat O2-, H2- és CO-kemiszorpciós vizsgálatokkal 

jellemeztük. 

Az adszorpciós geometriákat és energiákat magas szintű kvantumkémiai számításokkal, 

sűrűségfunkcionál-elmélet (DFT) alkalmazásával, állapítottuk meg, a Quantum ESPRESSO 

szoftvercsomagot és a BME Szuperszámítógépet használva. 

4. EREDMÉNYEK 
 

4.1. A 3-fenilpropionitril hidrogénezése 

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 vizsgáltam (2. ábra). Tanulmányoztam a reakcióparamé-

terek (hőmérséklet, a savas adalékok mennyisége és minősége, a reakcióidő, az oldószerek és a 

katalizátor mennyiségének) hatását, hogy meghatározzam a maximális konverzió, termelés és 

a primer aminra vonatkoztatott szelektivitás eléréséhez szükséges optimális körülményeket.  

 

 

2. ábra. A 3-fenilpropionitril (FPN) katalitikus hidrogénezése Pd/C katalizátorral. 

 
Az eljárás lényeges paramétere a savas karakterű adalékok alkalmazása, melyek sót 

képeznek a bázikus 3-fenilpropil-aminnal, ezáltal a vizes fázisban tartják és megakadályozzák 

a primer amin továbbalakulását szekunder vagy tercier aminná. Először adaptálni kívántam a 

benzonitril,1 valamint a benzil-cianid2 hidrogénezésekor már bevált reakciókörül-ményeket. 

Amint az látható (1. táblázat), 2 mol mol–1 NaH2PO4 alkalmazása mellett csak gyenge 

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. 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 (pKb = 4,16)2 vagy a benzil-amin (pKb = 4,57),1 így 

az 1 redukcióját savasabb körülmények között is elvégeztem (pH < 2). Általánosságban ezen 

cél eléréséhez jó megoldást kínálnak a különféle ásványi savak, mint például sósav, kénsav 

vagy foszforsav. Azonban a benzil-cianid hidrogénezésében szerzett korábbi tapasztalataink 
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alapján a HCl vagy a H3PO4 alkalmazása nem bizonyult megfelelőnek,2 így H2SO4-et 

választottam kiegészítő savas adalékként. 

 
1. 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 24 7 88,2 27 0,95 

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 

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. 

 

Ennek megfelelően a nátrium-dihidrogén-foszfát mennyiségét felére csökkentettem és 

arányosan kénsavra cseréltem (1,0 NaH2PO4/1,0 H2SO4 mol mol–1). 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 (1. táblázat).  

A konverzió javítása érdekében növeltem a reakcióhőmérsékletet 50, illetve 80 °C-ra. A 

várakozásoknak megfelelően a konverzió javult 46 → 61, illetve 76%-ra, a szelektivitás 

azonban 48 → 36–26%-ra romlott, a termék tisztasága pedig változatlan maradt (99,1–99,5% 

FPA-tartalom).  

A továbbiakban a reakcióparaméterek szisztematikus változtatásával megállapítottam, 

hogy 10%-os Pd/C (Selcat Q) katalizátor alkalmazásakor, 0,30 gg–1 katalizátor/szubsztrátum 

arány mellett diklórmetán/víz oldószerkeverékben, 1,0 NaH2PO4/1,0 H2SO4 mol mol–1 savas 

adalékok jelenlétében, 80 °C-on 6 bar nyomáson, 7 órás reakcióidővel érhető el a legjobb 

preparált termelés (20%), primeramin-szelektivitás (26%), valamint FPA-tartalom (99,3%) 

viszonylag nagy konverzió mellett (76%). A GC–MS mérések alapján a kis primeramin-

szelektivitások hátterében a nagyobb mennyiségben (20,1%) képződött tercier amin 

melléktermék. A 3-fenilpropil-amin előállításakor szekunder amin keletkezése nem volt 

megfigyelhető, ellentétben a 2-feniletil-aminnál tapasztaltakhoz. Feltételezhető, hogy az alifá-

sabb jellegű 3-fenilpropil-imin könnyen reakcióba lép a szekunder aminnal, tercier amint 

eredményezve.  

A benzonitril homológ sorának Pd-katalizált hidrogénezésekor, a reakciókörülmények 

optimalizálását követően az alábbi csökkenő trendet tapasztaltam a primer aminra vonatkozó 

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%). 

 

4.2. Az imin intermedierek adszorpciójának modellezése palládiumon DFT-számításokkal 

A szelektivitáscsökkenés okainak feltárására magas szintű kvantumkémiai számításokat 

(DFT-módszer) végeztem, és valószínűsítettem a 3-fenilpropil-imin legstabilabb minimális 

energiájú konformerének egy háromrétegű 48 db (3 × 16 db) palládiumatomból álló fémklasz-

ter (111) felületéhez való kötődését, ezáltal számított adszorpciós energiákhoz jutva. Emellett 
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kiterjesztettem a számításokat, és elvégeztem a modellezést a melléktermékek képződéséhez 

vezető reakciókban résztvevő iminek [benzaldimin (BI), 2-feniletil-imin (FEI), 3-fenilpropil-

imin (FPI)] mellett, a primer aminok [benzil-amin (BA), 2-feniletil-amin (FEA), 3-fenilpropil-

amin (FPA)], valamint a kiindulási nitrilek [benzonitril (BN), benzil-cianid (BC), 3-fenilpro-

pionitril (FPN)] palládiumon 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 tapasztaltam az imintípusú intermedierek fémfelülethez való 

kötődésében, a számított adszorpciós energiákban. 

A 3. ábrán látható az egyes iminek számított legstabilabb minimális energiájú 

konformereinek a Pd48 fémklaszter (111) felületén való adszorpciója. A számítások megkez- 

 

a) 

  
b) 

  
c) 

  
3. 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). 

 

désekor az aromás gyűrűt a Pd(111) felületen a benzolgyűrű energetikailag kedvezményezett 

adszorpciós módjának megfelelően (a fémfelülettel párhuzamos) helyeztük el.14 Ezen 

 
14 Mittendorfer, F., Thomazeau, C., Raybaud, P., Toulhoat, H., The Journal of Physical Chemistry B, 107, pp. 12287–12295, 

2003. 
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vegyületek adszorpciós kölcsönhatásainak összevetésére kiszámítottam a palládiumon való 

adszorpciós energiáját (Eads) (2. táblázat). 

A 3a. 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 (3b. és 3c. 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. A gyengébb adszorpciós energiák végett 

ezek az intermedierek könnyebben deszorbeálódhatnak a katalizátor felületéről, és így 

reagálhatnak a reakcióelegyben lévő primer aminokkal is. 

 
2. táblázat Az imintípusú intermedierek adszorpciós energiája (ΔEads) Pd(111) felületen.a 

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. 

 

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) (2. táblázat), mely a következő sorrendben csökkent: 

benzaldimin > 2-feniletil-imin > 3-fenilpropil-imin. 

 

4.3. 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 

(4. ábra). 

A vizsgált katalizátorok 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 értem el a nitrilek teljes 

konverzója mellett (3. táblázat). 

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%). 
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4. ábra Lehetséges reakcióutak a BN, BC és FPN hidrogénezésében. 

 

3. táblázat A BN, BC és FPN hidrogénezése Pt/C katalizátoron az optimalizált reakciókörülmények között. 

Sor-
szám 

Szubsztrátum 
Reakcióidő 

(h) 
Konverzió 

(%) 

Termék Primer aminra 
vonatkoztatott 
szelektivitás 

(%) 

v0  
(nl H2 gfém

–1 h–1) 
Preparált 
termelés 

(%) 

Primeramin-
tartalom (%) 

1. Benzonitrila 7,0 100 70 97,1 68 7,4 

2. Benzil-cianidb 4,0 100 58 98,3 57 7,5 

3. 3-Fenilpropionitrilc 5,5 100 59 98,5 59 14,0 

Reakciókörülmények: a5,0 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), 30 C, 6 bar b5,0 g (42,7 mmol) BC, 1,5 g 10%-os Pt/C, 250 ml víz és 50 ml toluol, 22,3 g (NH4)H2PO4 

(194 mmol), 30 C, 6 bar c5,0 g (38,2 mmol) FPN, 1,0 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), 30 C, 6 bar. 

 

4.4. Az imin intermedierek adszorpciójának modellezése platinán DFT-számításokkal 

Az imintípusú intermedierek (BI, FEI vagy FPI) platinán való adszorpciós energiáját 

ezúttal is kvantumkémiai számításokkal (DFT-módszer) modelleztem, hogy magyarázatot kap-
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junk a megfelelő nitrilek Pt-katalizált hidrogénezése során tapasztalt szelektivitásbeli eltéré-

sekre. 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. 

Az 5. ábra a BI, FEI és FPI számított legstabilabb minimális energiájú konformereit 

mutatja a Pt48 fémklaszter (111) felületén (5a–c. ábra), ahol a benzol energetikailag preferált 

adszorpciós módja szerint (a felülettel párhuzamos aromás gyűrű)14 helyezkednek el az 

imintípusú intermedierek a Pt(111) fémfelületen. Ezen vegyületek adszorpciós kölcsönhatása-

inak összevetésére kiszámítottam a platinán való adszorpciós energiaértékeiket (Eads). 

 

a)  ΔEads = –129,30 kJ mol–1 b) ΔEads = –104,84 kJ mol–1 

  
c) ΔEads = –185,64 kJ mol–1 

 
5. 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. 

 

Az 5a–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 csoport-

jukon 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. 

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 imino 

része könnyebben tud reagálni egy másik FPA-molekulával, ezáltal nagyobb arányban képződ-

hetnek 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 (5. ábra és 2. 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 
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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. Az 5a. és a 3a. 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. 

 

4.5. A 4-, 3- és 2-piridinkarbonitril 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 (6. és 7. ábrák). 

Ebben az esetben a korábban bevált feldolgozási eljárást módosítottam, ugyanis az adap-

tációkor csak igen a gyenge preparált termelést és primeramin-szelektivitást kaptam. Ennek 

hátterében a célvegyületek nagy illékonysága állt, így előnyösebb az ezen hidrogénezésekben 

keletkező termékeket só formájában előállítani. A reakciókörülmények szisztematikus változta-

tásával nemcsak a kívánt piridinszármazékokat sikerült megfelelő primeramin-szelektivitással 

megkapni, hanem a meta- és para-szubsztituált piperidinszármazékat is, enyhe reakciókörül-

mények (30−50 C, 6 bar) között. A módosított eljárással egyszerűen, a savas adalék mennyisé-

gének beállításával (0,5 vagy 1,0 H2SO4/nitril mólarány) megválasztható, hogy mi legyen a 

kívánt termék (piridin- vagy a megfelelő piperidinszármazék).  

Feltehetően a kénsav mennyiségének 1,0-ről 0,5 mol∙mol–1-re való csökkentésével, első-

sorban 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 

metilamino-csoportnak (pKa = 8,30), így a piridingyűrű többnyire érintetlen marad, ezáltal a 

piridinszármazék keletkezik főtermékként. Ezzel ellentétben, 1,0 mol∙mol–1 H2SO4 jelenlétében 

mindkét bázikus jellegű nitrogénatom protonálódik, aminek eredményeképpen a teljesen telített 

piperidinszármazék képződik, megfelelő kemoszelektivitással. 

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%). 
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6. ábra A 4-, 3- vagy 2-piridinkarbonitril (4PN, 3PN, 2PN) nitrilcsoportjának hidrogénezésére vonatkozó 

lehetséges reakcióutak. 

 

 
7. ábra Egyéb termékek és melléktermékek a 4PN, 3PN vagy 2PN hidrogénezése során. 

 

Az orto-szubsztituált piperidinszármazék tisztasága drasztikusan kicsi volt (10,9%), 

ugyanis ebben az esetben egy összetett keveréket kaptunk termékként, mely a GC–MS analízis 

alapján főként 2-piperidinmetanolt (24,7%), 2-(N-metilaminometil)-piperidint (19,4%) és 

bisz(2-piperidilmetil)-amint (16,9%) tartalmazott. 
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4.6. A heteroaromás reaktánsok (nitrilek, iminek, aminok) adszorpciójának modellezése 

palládiumon DFT-számításokkal 

A vizsgált piridinkarbonitril konstitúciós izomerek Pd-katalizált hidrogénezésében 

tapasztalt szelektivitásbeli eltérések feltárására szintén kvantumkémiai számításokat végeztem. 

Az adszorpciós energiaprofilokat a nitril kiindulási anyagok, az imintípusú intermedierek, a pri-

mer aminok és más tipikus melléktermékek 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 származékhoz (4PN) 

képest (4PIPA, 98%  3PIPA, 76%, valamint 4PA, 93  3PA, 72%). A 8. 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. 

Magasabb hőmérsékleten (50 °C), a 3PN-nek 3PIPA-vá való redukciójakor a 3PIPA-ra vonat-

kozó kisebb szelektivitást (76%) a 3-metilpiperidin (3MPPD) képződése okozta.  

A számított legstabilabb 3PN, 3-(iminometil)piridinen (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 mód-

jának megfelelően, azaz a heteroaromás gyűrű párhuzamos a felülettel (8. ábra alsó része). 

Ezen vegyületek adszorpciós kölcsönhatásainak összevetésére kiszámítottam a palládiumon 

való adszorpciós energiaértékeiket (Eads). 

 

 

 
8. 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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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 

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. A legjelen-

tősebb 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 volt 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. 

aldehid) a reakcióelegyben. 

 

5. 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 kölcsönhatásai-

ra vezethető vissza. Megállapítottam, hogy a platina esetében az iminek fenilcsoportjaihoz 

kapcsolódó oldalláncok változatos hossza, azaz geometriai tényezők, is befolyásolhatják 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 
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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] 

7. Magas szintű kvantumkémiai (DFT) számításokkal szintén valószínűsítettem, hogy ezen 

piridinkarbonitrilek Pd-katalizált hidrogénezésében a szelektivitásbeli eltérések elsősorban 

az imintípusú intermedierek, a primer aminok, valamint a jellemző melléktermékek (tetra-

hidropiridinkarbonitril vagy metilpiperidin) és a Pd közötti eltérő adszorpciós kölcsönha-

tásaiból adódnak. Ezen különbségek befolyásolhatják a melléktermékek képződését mind 

a katalizátor felületén, mind a reakcióelegyben. [LK3] 

 

6. ALKALMAZHATÓSÁG 

Az előállított primer aminok fontos és értékes intermedierként használatosak különféle 

vegyi anyagok (gyógyszerek, adalékanyagok, mezőgazdasági vegyszerek) előállításához. 

Az új hidrogénezési módszert összehasonlítva az iparban jellemzően alkalmazott eljárá-

sokkal elmondható, hogy az számos előnnyel rendelkezik biztonságtechnikai, környezetvédel-

mi és gazdaságossági szempontokból, bár néhány hátrány is felsorolható. 

Mivel az aktívszén-hordozós nemesfém katalizátorok sokkal kevésbé pirofósak, mint a 

Raney®-nikkel, így sokkal biztonságosabb módon alkalmazhatók. Ráadásul a használt hordozós 

katalizátorok tárolása és kezelése sem igényel speciális módszereket. Továbbá a szokásos eljá-

rásokban használt ammónia károsíthatja a rézből készült alkatrészeket. 

A vizsgált szerves oldószerek között a diklórmetán jelenti a legnagyobb problémát, azon-

ban ipari alkalmazása még nem tiltott. A melléktermékként keletkező foszfát- és szulfátsók 

ártalmatlanítása jelenleg is megoldott a gyógyszergyárak szennyvízkezelőiben. 

Bár a nemesfémtartalmú katalizátorok jelentősen drágábbak mint a Raney®-Ni, a regene-

rálásuk gazdaságosan megvalósítható. A Pd/C vagy Pt/C katalizátor az elterjedten használt 

zománcozott autoklávokban gond nélkül alkalmazható, azonban a Ni-katalizált hidrogénezé-

seket a drágább, korrózióálló acélból készült autoklávokban kell megvalósítani. 

 

7. KÖZLEMÉNYEK 

7.1. A doktori értekezéshez szorosan kapcsolódó közlemények 

[LK1] Lévay, K.; Tóth, K. D.; Kárpáti, T.; Hegedűs, L. Heterogeneous catalytic hydrogenation of 3-

phenylpropionitrile over palladium on carbon, ACS Omega 2020, 5, 5487–5497. 

DOI: 10.1021/acsomega.0c00125 (Q1, IF: 3,512; szerzői arány: 80%; I: 4, FI: 2) 

[LK2] Lévay, K.; Kárpáti, T.; Hegedűs, L. Selective hydrogenation of benzonitrile and its 

homologues to primary amines over platinum, Journal of Industrial and Engineering 

Chemistry 2021, 101, 279–292. DOI: 10.1016/j.jiec.2021.06.002 (Q1, IF2020: 6,064; szerzői 

arány: 100%; I: 4, FI: 3) 

[LK3] Lévay, K.; Madarász, J.; Hegedűs, L. Tuning the chemoselectivity of the Pd-catalysed 

hydrogenation of pyridinecarbonitriles: An efficient and simple method for preparing pyridyl- 

or piperidylmethylamines, Catalysis Science & Technology 2022, 12, 2634–2648. 

DOI: 10.1039/D1CY02295D (Q1, IF2020: 6,119; szerzői arány: 100%; I: 1, FI: –) 

 

https://doi.org/10.1021/acsomega.0c00125
https://doi.org/10.1016/j.jiec.2021.06.002
https://doi.org/10.1039/D1CY02295D


 16 

7.2. A doktori értekezéshez szorosan kapcsolódó összefoglaló közlemények 

[LK4] Lévay, K.; Hegedűs, L. Selective heterogeneous catalytic hydrogenation of nitriles to 

 amines, Periodica Polytechnica Chemical Engineering 2018, 62, 476–488. 

 DOI: 10.3311/PPch.12787 (Q3, IF: 1,382; szerzői arány: 100%; I: 21, FI: 16) 

[LK5] Lévay, K.; Hegedűs, L. Recent achievements in the hydrogenation of nitriles catalyzed 

 by transitional metals, Current Organic Chemistry 2019, 23, 1881–1900. 

 DOI: 10.2174/1385272823666191007160341 (Q3, IF: 1,933; szerzői arány: 100%; I: 28, FI: 

 24) 

 

7.3. A doktori értekezéshez szorosan kapcsolódó előadások, poszterek 

[LK6] Lévay, K.; Hegedűs, L. Nitrilek szelektív, heterogén katalitikus hidrogénezése primer 

 aminokká, XLI. Kémiai Előadói Napok, 2018. október 15–17., Szeged 

[LK7] Lévay, K.; Hegedűs, L. Nitrilek szelektív hidrogénezése hordozós nemesfém katalizátoron, 

 I. FKF Szimpózium (Fiatal Kémikusok Fóruma), 2019. április 3–5., Debrecen 

[LK8] Lévay, K.; Hegedűs, L. Selective heterogeneous catalytic hydrogenation of nitriles to primary 

 amines over palladium, 1st George Olah Conference, Poster, 23 September 2019, Budapest 

[LK9] Lévay, K.; Hegedűs L. Nitrilek szelektív, heterogén katalitikus hidrogénezése primer 

 aminokká hordozós nemesfém katalizátorokkal, MTA Katalízis Munkabizottság Ülése,  

 2021. december 13., Budapest 

 

7.4. A kutatási témához nem szorosan kapcsolódó publikáció 

[LK10] Juhász, K.; Lévay, K.; Hegedűs, L.; Balogh-Weiser, D.; Pirault-Roy L.; Hell Z. Application 

 of supported lanthanum catalysts in the hydrogenation of nitriles, Reaction Kinetics, 

 Mechanisms and Catalysis 2021, 133, 687–698. DOI: 10.1007/s11144-021-02028-2 (Q3, 

 IF2020: 2,081) 

 

7.5. A kutatási témához nem kapcsolódó publikáció 

[LK11] Nagy, D. I.; Grün, A.; Lévay, K.; Garadnay, S.; Greiner, I.; Keglevich, Gy. Efficient syntheses 

 of zoledronic acid as an active ingredient of a drug against osteoporosis, Synthetic 

 Communications 2018, 48, 663–671. DOI: 10.1080/00397911.2017.1410894 (Q3, IF: 1,439; 

 I: 9, FI: 6) 

https://doi.org/10.3311/PPch.12787
https://doi.org/10.2174/1385272823666191007160341
https://doi.org/10.1007/s11144-021-02028-2
https://doi.org/10.1080/00397911.2017.1410894

