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1. Bevezetés 

Napjainkban igen fontos a környezetkímélő, gazdaságos és zöld 

folyamatok fejlesztése. Több törekvés létezik ilyen módszerek fejlesztésére, 

melyek közül talán az egyik legelterjedtebb a megújuló energiaforrások 

felhasználása. Itt gondolhatunk a napjainkban már hétköznapinak számító 

szél- és vízerőművekre, vagy akár a napelemekre, de ezeket az energiákat a 

vegyiparban, illetve a szerves kémia területén is hasznosítani tudjuk. Például 

különböző vegyületek előállítása kizárólag direkt napfény segítségével is 

kivitelezhető.1 

Egy másik komoly törekvés a természetben előforduló, tehát megújuló 

anyagok mint kiindulási vegyületek felhasználása értékes származékok 

alternatív előállítására.2 Zöld üzemanyagként és oldószerként felhasználható 

γ-valerolaktonhoz juthatunk, mezőgazdasági maradványokból, valamint 

nyers és feldolgozott élelmiszer-hulladékokból kiindulva.3 Ehhez lehet 

hasonló az ásványok mint prekatalizátorok felhasználása is.  

Az ásványok a természetben előforduló általában szervetlen, jellemző 

szerkezettel és összetétellel rendelkező anyagok. Felhasználásuk igen 

elterjedt az építőiparban, szobrászatban és napjainkban akár az elektromos 

iparban is. A kémia különböző területein végeztek kutatásokat az ásványok 

katalitikus hatására vonatkozóan. A prebiotikus kémiában vizsgálatok során 

észlelték az ásványok katalitikus hatását, melynek az élet kialakulásában 

 
1. R. A. Mekheimer, A. A. Hameeda, K. U. Sadek Green Chem. 2008, 10, 

592‒593. 
2. P. Ning, G. Yang, L. Hu, J. Sun, L. Shi, Y. Zhou, Z. Wang, J. Yang 

Biotechnol Biofuels 2021, 14, 102. 
3. M. Y. Lui, C. Y. Y. Wong, A. W.-T. Choi, Y. F. Mui, L. Qi, I. T. Horváth 

ACS Sustainable Chem. Eng. 2019, 7, 17799–17807. 
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lehetett jelentős szerepe. 4 Emellett számos vegyipari eljárásban alkalmaznak 

piritet mint hidrogénező katalizátort.5 A böhmitek6 és a zeolitok7 igen jelentős 

katalizátorhordozók napjainkban. 

A közel 5800 természetben előforduló ásványból több mint 775 

réztartalmú, így kijelenthetjük, hogy a réz földünk egyik legelterjedtebb 

féme. Erre utal az is, hogy 2019-ben a gyártott réz éves mennyisége elérte a 

20 millió tonnát.8 A rézgyártás egy igen energiaigényes folyamat, ezért 

érdemes lehet annak elkerülésére törekedni, hogy gazdaságosabb és 

környezetbarátabb folyamatokhoz jussunk. 

A réz igen jelentős a szerves kémia területén, az egyik legrégebbi 

katalizátor, valamint számos széleskörűen alkalmazható reakció katalizálható 

vele. Előnye a többi átmenetifémhez, például palládiumhoz képest 

alacsonyabb toxicitása.  

Kutatásunk során célul tűztük ki természetes eredetű réztartalmú 

ásványok katalitikus aktivitásának vizsgálatát. A vizsgálatokhoz öt jelentős 

kémiai reakciót választottunk, ezek voltak a multikomponensű A3-reakció 

(alkin, amin és aldehid reakciója), az imidazol-származékok aerob N-

arilezése (Chan‒Lam-reakció), savamidok Goldberg arilezése, terminális 

 
4. R. M. Hazen, D. A. Sverjensky Cold Spring Harb. Perspect. Biol. 2010, 2, 

a002162. 
5.  J. R. Morse, J. F. Callejas, A. J. Darling, R. E. Schaak Chem. Commun. 

2017, 53, 4807–4810. 
6.  M. Mohammadi, M. Khodamorady, B. Tahmasbi, K. Bahrami, A. 

Ghorbani-Choghamarani J. Ind. Eng. Chem. 2021, 97, 1‒78. 
7. Y. Chai, W. Dai, G. Wu, N. Guan, L. Li Acc. Chem. Res. 2021, 54, 2894–

2904. 
8.  U.S. Geological Survey, Mineral commodity summaries, 2019. (online: 

https://doi.org/10,3133/70202434) 
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acetilének kapcsolási reakciója (Glaser-reakció), valamint 2-aril 

benzoxazolok és benzotiazolok előállítása. 

 
1. ábra: Rézásvány-katalizált szerves kémiai reakciók. 

Munkánk során főleg az alábbi hét rézásványt vizsgáltuk: kalkozin 

(Cu2S), kalkopirit (CuFeS2), bornit (Cu5FeS4), bournonit (PbCuSbS3), 

malachit [Cu2CO3(OH)2], azurit [Cu2(CO3)2(OH)2], illetve krizokolla 

[(Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4 • n H2O]. Amennyiben az adott ásvány sikeresen 

alkalmazható az adott reakcióban, akkor céljaink között szerepelt azok 

visszaforgathatóságának és a kidolgozott reakciók méretnövelhetőségének 

vizsgálata.  

Az ásványok természetes voltuk révén származási helyüktől függően 

eltérő összetételűek lehetnek, így célul tűztük ki a vizsgált reakciókban 

különböző eredetű természetes, és amennyiben kereskedelmi forgalomban 

kapható, mesterséges rézásványok aktivitásának, katalizátor prekurzorként 

való alkalmazhatóságának, így azok eredetfüggőségének vizsgálatát is. 
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Céljaink között szerepelt az alkalmazott pekatalizátorok megfelelő 

mértékű analitikai vizsgálata is, így a kristályfázis összetételének igazolása 

XRPD mintázatok alapján, IR spektrumuk felvétele, elemi összetételük 

vizsgálata XRF, ICP és titrálásos mérésekkel, fajlagos felületük és 

részecskeméretük meghatározása BET mérésekkel és fénymikroszkópos, 

illetve SEM felvételek segítségével. Mindezen mérések nagyban 

hozzájárultak a reakciók részletesebb vizsgálatához és működésük 

megértéséhez. 

2. Kísérleti módszerek 

A reakciókat vékonyréteg és HPLC-MS, illetve GC-MS 

kromatográfiával követtük. A nyerstermékek tisztítását flash-

kromatográfiával vagy átkristályosítással végeztük. Az analitikai 

vizsgálatokat többször átkristályosított, vagy preparatív vékonyréteg  

kromatográfiával tisztított termékekből végeztük. Az előállított vegyületeket 

olvadáspontukkal, 1H, 13C NMR és IR spektrumaikkal jellemeztük. Az új 

anyagokról nagyfelbontású tömegspektrometriai méréseket is végeztünk. 

Az alkalmazott katalizátor prekurzorként szolgáló rézásványokat 

alkalmazás előtt mozsárban a megfelelő részecskeméret eléréséig porítottuk, 

melyet fénymikroszkópos felvételek alapján határoztunk meg. Kvalitatív 

analízisüket XRPD, XRF, ICP, IR, SEM, BET mérésekkel végeztük. Ezen 

felül réztartalmukat titrálással is meghatároztuk. A reakciók során említett 

mol% értékeket mérések alapján rézionra határoztuk meg, nem az adott 

ásvány összegképletére. 

3. Eredmények 

A rézásványkatalizátorok kutatása során először az A3-reakcióval 

foglalkoztunk. Az A3-reakció egy aldehid, amin és egy alkin reakciója, 
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termékként pedig a megfelelő propargilaminokat kapjuk. Optimalizálás során 

legjobb eredményt krizokollával, brochantittal, malachittal és azurittal 

kaptunk toluolos forralást alkalmazva. A reakció elvégzéséhez akár 2,3 mol% 

bemérés is elégendő volt. Modellreakciónk tízszeres méretnövelését és a 

kapott termék desztillációs tisztítását is kiviteleztük. Az optimális 

körülményeken malachit prekatalizátorral a reakciót 29 további esetre is 

kiterjesztettük. A termékeket akár 98%-os termeléssel nyertük.  

 
2. ábra: Malachit-katalizált A3-reakció 

Ezt követően imidazol-származékok Chan‒Lam arilezését végeztük el 

fenilboronsav-származékok jelenlétében. A kipróbált rézásványok közül 

legjobb eredményt bornittal és kalkozinnal kaptunk, melyek közül a bornit 

mennyiségét akár 5,3 mol%-ra is csökkenteni tudtuk. Továbbá a levegő 

folyamatos átbuborékoltatására is szükség volt a kiváló hozamok eléréséhez. 

Vizsgáltuk a két katalizátor prekurzorunk visszaforgathatóságát, valamint a 

kiterjesztés során a rézásványok aktivitását összesen 15 összeállításban 

vizsgáltuk. Három benzimidazol-származékot és imidazolt, valamint számos 

elektronszívó és elektronküldő szubsztituenst tartalmazó fenilboronsavat 

próbáltunk ki a reakcióban. A két prekatalizátor közül a bornitot a 3. ciklusig 

visszaforgathatónak találtuk, hozama csak a 4. ciklusra romlott le 47%-ra. 

 
3. ábra: Bornit-katalizált Chan‒Lam-reakció 
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Savamidok Goldberg arilezését is elvégeztük rézásvány-katalitikus 

körülmények között különböző jódbenzol származékok jelenlétében. 

Legjobb eredményt malachittal (13,0 mol%) és krizokollával kaptunk etilén-

diamin és cézium-karbonát jelenlétében, oldószerként 2-metil-

tetrahidrofuránt alkalmazva. Modellreakciónk tízszeres méretnövelését és a 

reakció kiterjesztését is elvégeztünk. Összesen 41 származékot állítottunk elő 

sikeresen akár 96% hozammal. A két katalizátor prekurzor közül a malachitot 

egyszer visszaforgathatónak találtuk. A rossz visszaforgathatóság miatt a 

visszaforgatott ásványok réztartalmát is megmértük, valamint ezek 

porröntgen mintázatát is felvettük. Továbbá a modellreakciónk elvégzése 

után az elegyet G4-es szűrővel szűrve majd a szűrletet bepárolva megmértünk 

a nyers, valamint flash-kromatográfiával tisztított termékeink 

fémszennyezéseit is. A mérések alapján a réz kioldódik a reakció során, ezért 

a rossz visszaforgathatóságnak ez a fő okozója. 

 
4. ábra: Malachit-katalizált Goldberg-reakció. 

Ezt követően a terminális acetilének Glaser‒Hay kapcsolási reakcióját 

is kiviteleztük hét rézásvány jelenlétében. Legjobb eredményeket kalkozin és 

bornit jelenlétében kaptunk 15‒21 mol% bemérés mellett. Ligandumként 

tetrametil-elitén-diamint, oldószerként pedig diklórmetánt alkalmaztunk. A 

reakció kiterjesztése során számos fenilacetilén-származékot, ciklikus, 

aciklikus, és heteroaromás acetilént, valamint racém razagilint is 

kipróbáltunk. Összesen 18 példán mutattuk be rézásványkatalizátoraink 

aktivitását, a várt termékeket pedig akár 99%-os termeléssel tudtuk izolálni. 
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5. ábra: Kalkozin-katalizált Glaser‒Hay-reakció. 

Végül benzoxazolok és benzotiazolok előállítását valósítottuk meg 

rézásványkatalizátorok segítségével egy Ullmann típusú intramolekuláris 

kapcsolási reakcióban. A kiindulási anyagként szolgáló amidokat a megfelelő 

2-brómanilin és savklorid reakciójával szintetizáltuk, ebből a tioamidok 

előállítását pedig Lawesson-reagenssel végeztük. A gyűrűzárási reakció mind 

a hét kipróbált rézásvánnyal jól megvalósítható volt, hiányukban viszont nem 

képződött izolálható mennyiségben a várt termék. 

 
6. ábra: Benzoxazolok és benzotiazolok előállítása rézásvány-katalizátorok jelenlétében. 

Kalkozin, kalkopirit, bornit, krizokolla, malachit és azurit esetében a 

katalizátor prekurzor mennyisége akár 2 mol%-ra is csökkenthető volt. A 

reakció kiterjesztését bornittal végeztük, 18 benzoxazolt és 5 benzotiazolt 

állítottunk elő. Négy esetben viszont bornit prekatalizátorral az eredeti 20 

órás reakcióidő mellett csak alacsony hozammal kaptuk a várt termékeket. 

Ezeket a reakciókat az előbb említtet 5 katalizátor prekurzorral is kiviteleztük 

és krizokolla, malachit és azurit jelenlétében jobb, akár közel kvantitatív 

hozammal kaptuk a várt termékeket. 
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4. Tézisek 

I. Módszert dolgoztunk ki az A3-reakció megvalósítására rézásványok 

jelenlétében. Az összesen 12 kipróbált réztartalmú természetes eredetű 

ásvány közül legjobb eredményt brochantit, malachit, krizokolla és 

azurit jelenlétében értünk el. A reakció kiterjesztése során 30 

propargilamin származékot előállítottunk elő, melyek nagy részét 

kiváló termeléssel kaptuk [1]. 

II. A szulfidtípusú kalkozin és bornit rézásványok katalitikus aktivitását 

demonstráltuk a benzimidazol-származékok boronsavakkal való Chan‒

Lam arilezési reakciójában. Összesen 17 vegyületet állítottunk elő, és a 

modellreakciónkban a kalkozint visszaforgathatónak találtuk [2]. 

III. Kiválóan alkalmazható prekatalizátornak találtuk a malachitot és a 

krizokollát savamidok Goldberg arilezési reakciójában. Az összesen 40 

előállított vegyület mellett az ásványok visszaforgathatóságát is 

vizsgáltuk, és XRPD és XRF mérések segítségével kimutattuk a 

visszaforgatások után a rézionok kioldódását [3]. 

IV. Terminális acetilének Glaser‒Hay kapcsolási reakcióját is 

megvalósítottuk természetes eredetű kalkozin és bornit rézásványok, 

mint prekatalizátorok jelenlétében. Összesen 18 szimmetrikus és 2 nem 

szimmetrikus diin előállításával mutattuk be a szulfidtípusú rézásvány-

katalizátoraink jó alkalmazhatóságát [4]. 

V. Benzoxazolok és benzotiazolok előállítását valósítottuk meg egy 

Ullmann típusú intramolekuláris kapcsolási reakcióval összesen 7 

rézásvány jelenlétében. A reakció minden alkalmazott rézásvánnyal jól 

kivitelezhető volt akár ~2 mol% bemérés mellett is. A módszer 

hatásosságát 19 benzoxazol és 5 benzotiazol jó hozamot biztosító 

előállításával mutattuk be. 
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VI. Az alkalmazott rézásványokat különböző eredetű természetes és 

mesterséges megfelelőikkel és az irodalomban igen gyakran használt 

réz-jodiddal is összehasonlítottuk, ezzel bizonyítva, hogy a megfelelő 

vegyületek eredetüktől függetlenül jól alkalmazhatók a vizsgált 

reakciókban [1‒4]. 

VII. Sheldon próba segítségével igazoltuk, hogy az általunk fejlesztett 

eljárásokban homogén katalízis történik, tehát a rézásványok 

kimutathatóan a reakcióelegyben képződő réz-komplexek 

prekurzoraiként szerepelnek. 

5. Alkalmazási lehetőség 

Az általunk kidolgozott módszerek mindegyike alkalmas 

szerveskémiában fontos szerkezeti egységek, kötések kialakításához, és 

ásványok mint prekatalizátorok alkalmazásával ezek a módszerek olcsóbban 

és a környezetet kímélőbb módon valósíthatók meg.   
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