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1. Bevezetés 

A szerves kémiai reakciók jelentős hányadában szükséges valamilyen katalizá-

tor alkalmazása a megfelelő konverzió elérése érdekében. Az utóbbi időben a kémiai és 

a technológiai kutatások körében olyan katalizátorok keresése került a középpontba, 

melyek a hagyományos katalizátorokat meghaladó aktivitással, illetve szelektivitással 

rendelkeznek, lehetőség szerint újrafelhasználhatóak, egyszerűbben kezelhetőek, ezáltal 

környezetterhelésük kisebb. 

Nagyszámú heterogén katalizátort fejlesztettek ki, melyek számos előnyös tu-

lajdonsággal rendelkeznek, nem terhelik a környezetet, semlegesítésük nem szükséges, 

a reakcióelegytől egyszerű szűréssel elválaszthatóak, a kiszűrt katalizátor pedig sok 

esetben újra felhasználható közvetlenül, vagy regenerálást követően, az aktivitásában 

bekövetkező jelentős csökkenés nélkül. A szilárd sav, illetve bázis katalizátorok előnyei 

közé tartozik továbbá, hogy nem toxikusak, egyes típusaikat gyógyszerkészítmények-

ben is alkalmazzák. Megfelelő kezelés esetén nagy aktivitás, valamint az üreges szer-

kezet következtében sok esetben jelentős sztereo-, illetve regioszelektivitás érhető el vi-

szonylag enyhe körülmények között.  

A BME Szerves Kémia és Technológia Tanszékén több éve folynak kísérletek 

különböző szilárd savak és szilárd bázisok alkalmazhatóságának vizsgálatára szerves 

kémiai reakciókban, mely anyagok nem csak önmagukban, hanem fémkatalizátorok 

hordozójaként is jelentős aktivitással rendelkezhetnek. Kutatócsoportunk új, hordozós 

fémkatalizátorok kifejlesztésén dolgozik, és vizsgálja alkalmazhatóságukat szerves ké-

miai szintézisekben. E kutatások során korábban sikeresen alkalmazták 4Å molekula-

szita hordozós réz-, valamint palládiumkatalizátorokat különböző szerves kémiai szin-

tézisekben. A rézzel módosított 4Å molekulaszita jó katalizátornak bizonyult 

boronsavak aminokkal történő kapcsolásában
1
, aldoximok nitrilekké

2
, valamint nitrilek 

amidokká történő alakításában
3
, továbbá aldehidek, alkinek és aminok egy lépésben 

történő összekapcsolására az úgynevezett A
3
-reakcióban

4
. A palládiumkatalizátor pedig 

hatékonynak bizonyult többek között nitrobenzolok transzferhidrogénezésében
5
. 

Doktori munkám során e kutatások folytatásaként 4Å molekulaszita-hordozós 

fémkatalizátorok előállításával és szerves kémiai szintézisekben történő alkalmazható-

ságuk vizsgálatával foglalkoztam. Célom egyszerűen, gyorsan és költséghatékonyan 

                                                 
1
 Debreczeni, N.; Fodor, A.; Hell, Z. Catal. Lett. 2014, 144, 1547-1551. 

2
 Kiss, Á.; Hell, Z. Synth. Comm. 2013, 43, 1778-1786. 

3
 Hell, Z.; Kiss, Á. Tetrahedron Lett. 2011, 52, 6021-6023. 

4
 Fodor, A.; Kiss, Á.; Debreczeni, N.; Hell, Z.; Gresits, I. Org. Biomol. Chem. 2010, 8, 4575-4581. 

5
 Németh, J.; Kiss, Á.; Hell, Z. Reac. Kinet. Mech. Cat. 2013, 111, 115-121. 
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előállítható katalizátorok kifejlesztése volt, amelyek használhatóak lehetnek az ipar 

számára is, és környezetvédelmi szempontból is megfelelnek a követelményeknek. 

 

2. Irodalmi háttér 

A hordozós katalizátorok esetében a hordozót az aktív komponens - gyakran 

egy katalizátor hatású fém - váz-, illetve kötőanyagaként alkalmazzák. Korábban úgy 

vélték, hogy a hordozó aktivitása egy adott reakcióban általában kicsi, akár inaktív is 

lehet. A mennyisége viszont az aktív komponenséhez képest lényegesen nagyobb. Ré-

gen a hordozót kizárólag azért alkalmazták, hogy az aktív komponens mennyiségét ta-

karékossági okokból lecsökkentsék. A hordozónak ugyanakkor jelentős hatatása lehet 

az aktivitásra, a szelektivitásra, az élettartamra, a regenerálhatóságra és a méreganya-

gokkal szembeni érzékenységre, emellett növeli az aktív komponens felületét, stabili-

zálja annak nagy diszperzitását és promotorként is viselkedhet.
6
 Ezeken felül a hordozó 

savas vagy bázikus tulajdonsága is kedvezően befolyásolhatja a katalitikus hatást, lehe-

tővé válik a homogén katalitikus folyamatokban alkalmazott ligandumok helyettesíté-

se.
7, 8

 

A molekulasziták vegyiparban történő alkalmazása hosszú múltra tekint vissza, 

leginkább gázok, oldószerek, folyékony reagensek szárítására alkalmazzák őket. A mo-

lekulasziták felhasználása azonban nem korlátozódik egyedül a szárítószerként történő 

alkalmazásra, ezen felül hatékonyak vízkilépéssel járó reakciók esetében a keletkező 

víz megkötésére. Léteznek savas és bázikus típusú molekulasziták is, így lehetőség nyí-

lik egy adott reakcióban e savas, illetve bázikus tulajdonság kihasználására, katalitikus 

hatás elérésére. A 4Å molekulaszitát preparatív kémiai laboratóriumokban elterjedten 

használják vízmegkötőszerként. Emellett fiziko-kémiai sajátságai lehetővé teszik bázi-

kus katalizátorok hordozójaként történő felhasználását is. 

 

3. Kísérleti módszerek 

A katalizátorok fizikai kémiai jellemzőit SEM-EDS, BET, fémtartalmukat ICP-

OES vagy AAS módszerekkel jellemeztük, és meghatároztuk vizes szuszpenziójuk pH 

értékét. A szerves anyagokat 
1
H-NMR és 

13
C-NMR spektroszkópiával és/vagy GC-MS 

méréssel azonosítottuk. A szilárd anyagok olvasáspontját is megmértem, irodalmi ada-

tokkal vetettem össze. 

                                                 
6
 Petró, J. Kontakt katalízis (Szerkesztők: Szabó, Z.; Kalló, D.), Akadémia Kiadó, Budapest, 1966. 

7
 Biffis, A.; Zecca, M.; Basato, M. J. Mol. Cat. A 2001, 173, 249-274. 

8
 Kazansky, V. B.; Borovkov, V. Y.; Serykh, A. I.; Figueras, F. Catal. Lett. 1997, 49, 35-41. 
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4. Eredmények 

4.1. Molekulaszita-hordozós katalizátorok előállítása és vizsgálata 

Előállítottam különféle fémekkel módosított 4Å molekulaszita-hordozós katali-

zátort, így kobalt- (Co
2+

/4A), indium- (In
3+

/4A), lantán- (La
3+

/4A), titán- (Ti
4+

/4A), 

cink- (Zn
2+

/4A), és cirkóniumkatalizátort (Zr
4+

/4A). A katalizátorok fizikai kémiai jel-

lemzőit különböző felületanalitikai módszerekkel vizsgáltuk (ld. Kísérleti módszerek). 

Az előállított katalizátorokat homogén szemcseméret-eloszlás jellemezte, jól ki-

vehető volt a hordozóra jellemző kubooktaéderes szerkezet. Egyedül a Zr
4+

/4A katali-

zátor jelentett kivételt, melynek SEM felvételén agglomerátumok voltak láthatóak. 

Ezen agglomerátumok keletkezésének hátterében az előállítása során képződő cirkóni-

um-oxid-hidroxid állhat, amely összetapaszthatja a szemcséket, ez pedig aktivitáscsök-

kenést eredményezhet. 

Az EDS mérések alapján a fémek eloszlása a hordozó felületén egyenletes. A 

felületi fémtartalmak és a katalizátorok tényleges fémtartalmának összevetése alapján a 

fémek többnyire a hordozó felületén helyezkednek el. Egyedül a La
3+

/4A katalizátor 

esetében nem voltak összemérhetőek a fémtartalmak, a teljes fémtartalom mindössze 

negyede volt a felületi fémtartalomnak, amiből arra lehet következtetni, hogy a lantán 

elsősorban a katalizátorszemcsék felületén kötődött meg, de feltehetően nagyobb térki-

töltése miatt sokkal kevesebb kötődhet meg, mint a vizsgált többi fém esetén. 

  

  A La
3+

/4A SEM felvétele A Ti
4+

/4A SEM felvétele 

 

 A Zn
2+

/4A SEM felvétele 

A katalizátorok pH-ja minden esetben kisebb volt, mint a hordozó esetén mért pH, de 

mindegyik a bázikus tartományba esett.  

Katalizátor 4A Co
2+

/4A In
3+

/4A La
3+

/4A Ti
4+

/4A Zn
2+

/4A Zr
4+

/4A 

pH 10,42 9,24 8,46 8,40 7,35 9,71 7,92 
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4.2. Alkoholok tetrahidropiranil-csoporttal történő védése 

A Ti
4+

/4A jó katalizátornak bizonyult alkoholok, elsősorban primer alkoholok 

tetrahidropiranil-csoporttal történő védéséhez. 

 

Ezt a reakciót az irodalomban általánosan savkatalizáltként írják le, mi azonban 

olyan eljárást dolgoztunk ki, amelyben a katalizátor alapvetően bázikus tulajdonságú, 

ezért jól alkalmazható savra érzékeny alkoholok esetén is a védőcsoport felvitelére. 

Primer alkoholokkal általánosságban jó-kiváló izolált termeléseket értem el (81-

98 %). A mentol, mint szekunder alkohol, közepes termeléssel szolgáltatta a kívánt 

terméket. Kielégítő eredményeket sikerült elérni tercier alkoholok esetében (50-70 %). 

Ezekben az esetekben a sztérikus hatások lehettek meghatározóak, mivel az alkoholok 

dehidratációja, amely általánosan tapasztalható mellékreakció tercier alkoholok savka-

talizált reakcióiban, nem volt megfigyelhető. Szubsztituált fenolok gyengébb reaktivi-

tást mutattak még a reakcióidő növelését (7 óra – 14 óra) követően is (40-60 %).  

Heterogén katalizátor alkalmazásakor gyakran felmerül a kérdés, hogy a reakció 

a szilárd felületen játszódik-e le, vagy a fém beoldódik, és mint homogén katalizátor 

fejti ki hatását. A forró szűrés teszt elvégzése szükséges annak érdekében, hogy kizár-

juk annak lehetőségét, hogy a beoldódott fém újból kiváljon a hordozó felületén, mia-

latt a reakcióelegy visszahűl szobahőmérsékletűre („bumeránghatás”). Elvégeztem a 

forró szűrés tesztet benzil-alkohol (1g) és DHP (2) reakciójában. Az eredmények azt 

mutatták, hogy a reakció megállt a katalizátor kiszűrését követően, ez alapján esetünk-

ben valódi heterogén katalitikus folyamatról beszélhetünk.  

A katalizátor egyszerűen visszanyerhető és visszaforgatható aktivitásának jelen-

tős csökkenése nélkül. 

 

4.3. 2,3-Dihidrokinazolin-4(1H)-onok előállítása 

Az enyhén bázikus karakterű La
3+

/4A katalizátor hatékonynak bizonyult 2,3-

dihidrokinazolinonok (6) egy edényes, háromkomponensű reakcióban történő előállítá-

sára izatoésav-anhidridből (4), aromás aldehidekből (5) és ammónium-acetátból. 
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A vegyületcsalád előállítására korábban általában olyan eljárásokat használtak, 

melyek savas karakterű katalizátorokat alkalmaznak. Az általunk kidolgozott, bázikus 

katalizátort használó eljárás a leírtakkal azonos, vagy azoknál jobb termelést eredmé-

nyezett.  

Sor R Termelés (%)
a
 Sor R Termelés (%)

a
 

1 4-Cl 84 8 4-Br 86 

2 H 85 9 2-NO2 60 

3 2-Cl 65 10 3-NO2 90 

4 3-MeO 93 11 3-NO2 47 

5 4-MeO 85 12 4-NMe2 47, 80
b 

6 2-F 86 13 2-OH 45
b 

7 3-Br 90    
2 mmol izatoésav-anhidrid (4), 2 mmol aldehid (5), 2,4 mmol ammónium-acetát, 

0,2 g katalizátor, 3 ml acetonitril, reflux hőmérséklet, 24 óra. 
a
 Izolált termelés. 

b
 Etanolban. 

A reakció jó termeléssel ment végbe aldehid helyett benzaldehid-

dimetilacetállal (85 %), illetve ammónium-acetát helyett benzil-aminnal (90 %). Alde-

hid helyett ketonokkal végezve a reakciót közepes konverzióval jutottunk a kívánt ter-

mékekhez. Különösebb szubsztituenshatást, illetve sztérikus hatást nem tapasztaltunk. 

A katalizátor egy rövid előkezelést követően jó termeléssel újrafelhasználható volt je-

lentősebb aktivitáscsökkenés nélkül. 

 

4.4. Polihidrokinolinok előállítása 

 A La
3+

/4A katalizátor segítségével magas termeléssel állítottunk elő 

hexahidrokinolin-karbonsavésztereket (14) különböző szubsztituált benzaldehidek (5), 

dimedon (12), acetecetészter (13), és ammónium-acetát nem-szimmetrikus Hantzsch-

kondenzációjával, forró etanolban. 

 

A szubsztituálatlan benzaldehid és elektronszívó (pl. nitrocsoport, halogén), vagy elekt-

ronküldő csoportot (pl. alkoxicsoport) tartalmazó származékai egyaránt jó-kiváló ter-
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meléssel szolgáltatták a kívánt terméket, vagyis elektronikus hatás nem volt megfigyel-

hető. A katalizátor többször újrafelhasználható volt aktivitásának csökkenése nélkül. 

 

Sor R Termelés (%)
a 

Sor R Termelés (%)
a 

1 H 99 7 4-NMe2 94 

2 3-Br 77 8 3-MeO 92 

3 4-Br 93 9 4-MeO 87 

4 2-Cl 85 10 2-NO2 86 

5 4-Cl 96 11 3-NO2 86 

6 2-F 95 12 4-NO2 83 

1 mmol aldehid (5), 1 mmol dimedon (12), 1 mmol acetecetészter (13), 1,5 mmol  

ammónium-acetát, 0,1 g katalizátor, 3 ml etanol, reflux hőmérséklet, 4 óra. 
a
 Izolált termelés. 

 

4.5. 4H-Pirán- és 4H-benzo[b]piránszármazékok előállítása 

A Zn
2+

/4A katalizátor hatékonynak bizonyult többszörösen helyettesített 4H-

pirán- (16 és 18) és 4H-benzo[b]piránszármazékok (19) kemoszelektív előállítására al-

dehidek (5), malonitril (15), és β-dikarbonilvegyületek (acetecetészter (13), acetilaceton 

(17), dimedon (12)) többkomponensű reakciójában.  

 

A reakcióban a piránszármazékok kiváló termeléssel keletkeztek, a lehetséges 

melléktermékként leírt piridin-2-on-származékok nem voltak kimutathatóak a reakció-

elegyből. 

Reakciók acetecetészterrel: 

Sor R1 Termelés (%)
a 

Sor R1 Termelés (%)
a 

1 H 95 6 2-F 93 

2 3-Br 99 7 3-MeO 95 

3 4-Br 96 8 3-NO2 97 

4 2-Cl 94 9 4-NO2 97 

5 4-Cl 94    

1 mmol aldehid (5), 1,2 mmol malonitril (15), 1 mmol acetecetészter (13), 0,1 g katalizátor,  

3 ml etanol, reflux hőmérséklet, 4 óra. 
a
 Izolált termelés. 
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Reakciók acetilacetonnal: 

Sor R1 Termelés (%)
a 

Sor R1 Termelés (%)
a 

1 H 80 5 2-F 98 

2 4-Br 92 6 3-MeO 98 

3 2-Cl 90 7 4-NO2 98 

4 4-Cl 87    

1 mmol aldehid (5), 1,2 mmol malonitril (15), 1 mmol acetilaceton (17), 0,1 g katalizátor,  

3 ml etanol, reflux hőmérséklet, 4 óra. 
a
 Izolált termelés. 

 

Reakciók dimedonnal: 

Sor R1 Termelés (%)
a 

Sor R1 Termelés (%)
a 

1 H 98 6 2-F 98 

2 3-Br 91 7 3-MeO 92 

3 4-Br 85 8 3-NO2 94 

4 4-Cl 98 9 4-NO2 91 

1 mmol aldehid (5), 1,2 mmol malonitril (15), 1 mmol dimedon (12), 0,1 g katalizátor,  

3 ml etanol, reflux hőmérséklet, 4 óra. 
a
 Izolált termelés. 

 

Az alkalmazott különböző szubsztituált aldehidek esetében nem volt különbség az 

elektronszívó és elektronküldő csoportot tartalmazóak reaktivitása között. A katalizátor 

aktivitáscsökkenés nélkül többször újrafelhasználható volt. 

 

4.6. Iminek előállítása aminokból 

A rézzel módosított 4Å molekulaszita katalizátorral jó termeléssel állítottunk 

elő imineket aminokból kiindulva mind inert, mind normál atmoszférában. 

 

 

Megfigyeltük, hogy aralkil-aminok esetén az aminocsoport és az aromás gyűrű 

közötti szénlánc hossza befolyásolja a termelést, a szénatomszám növelésével a terme-

lés csökken. Különböző szubsztituált benzil-aminok kompetitív reakcióját vizsgálva 

megállapítottuk, hogy az aromás gyűrű elektronikus faktorai nem játszanak fontos sze-

repet a reakcióban. A módszer alkalmas homo- és heterokapcsolt iminek előállítására 

egyaránt. Bizonyítottuk, hogy esetünkben a reakció az irodalomban leírt kétféle lehető-

ség közül az imin köztiterméken keresztül, ammónia kilépésével játszódik le. A reakció 

feltételezett mechanizmusa: 
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5. Tézisek 

 

1. Előállítottam hat új 4Å molekulaszita-hordozós fémkatalizátort, melyek fizikai ké-

miai jellemzőit SEM-EDS, BET, fémtartalmukat ICP-OES vagy AAS módszerekkel 

jellemeztem, és meghatároztam vizes szuszpenziójuk pH értékét. [1,2,3] 

2. Megállapítottam, hogy a Ti
4+

/4A jó katalizátora alkoholok, elsősorban primer alko-

holok tetrahidropiranil-csoporttal történő védésének. Az irodalomban általánosan 

savkatalizáltként leírt reakcióra dolgoztunk ki olyan eljárást, amelyben a katalizátor 

alapvetően bázikus tulajdonságú, ezért jól alkalmazható savra érzékeny alkoholok 

esetén is a védőcsoport felvitelére. A katalizátor egyszerűen visszanyerhető és visz-

szaforgatható. [1] 

3. Jó eredménnyel állítottam elő 2,3-dihidrokinazolinonokat izatoésav-anhidridből, 

aromás aldehidekből és ammónium-acetátból egyedényes, háromkomponensű reak-

cióban az enyhén bázikus karakterű La
3+

/4A katalizátor jelenlétében. A vegyületcsa-

lád előállítására korábban általában savkatalizált eljárásokat használtak, az általunk 

kidolgozott, bázikus katalizátort használó eljárás a leírtakkal azonos, vagy azoknál 

jobb termelést eredményezett. A reakció jó termeléssel ment végbe aldehid helyett 

aldehid-dimetilacetállal, illetve ammónium-acetát helyett aminnal. A katalizátort jó 

termeléssel lehetett újra felhasználni a reakcióban. [2] 

4. A La
3+

/4A katalizátor segítségével jó termeléssel valósítottam meg hexahidrokinolin-

karbonsavészterek heterogén katalitikus előállítását egyedényes, többkomponensű 

reakcióban aldehidek, dimedon, acetecetészter és ammónium-acetát reakciójában. A 

katalizátor többször újrafelhasználható volt aktivitásának csökkenése nélkül. [3] 

5. 4H-Pirán- és 4H-benzo[b]piránszármazékok kemoszelektív előállítására alkalmas el-

járást dolgoztam ki aldehidek, malonitril, és β-dikarbonilvegyületek (acetecetészter, 

acetilaceton, dimedon) többkomponensű reakciójában Zn
2+

/4A katalizátor jelenlét-

ében. A reakcióban a piránszármazékok kiváló termeléssel keletkeztek, a lehetséges 
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melléktermékként leírt piridin-2-on-származékokat nem tudtam kimutatni a reakció-

elegyből. A katalizátor aktivitáscsökkenés nélkül többször újrafelhasználható volt. 

6. A rézzel módosított 4Å molekulaszita katalizátorral jó termeléssel valósítottam meg 

aminok iminekké történő alakítását mind inert, mind normál atmoszférában. Aralkil-

aminok esetén az aminocsoport és az aromás gyűrű közötti szénlánc hossza befolyá-

solja a termelést. Kísérletekkel igazoltam a reakció mechanizmusát. A módszerrel 

homo- és heterokapcsolt iminek egyaránt előállíthatók. [4] 

 

6. Alkalmazási lehetőségek 

Szerves kémiai szintézisekben számos előnyt hordoz a homogén katalizátorok 

kiváltása heterogén katalizátorokkal. Az elért eredmények alapján az általunk előállított 

katalizátorok számot tarthatnak akár ipari felhasználásra is, előállításuk egyszerű fo-

lyamatban történik, a katalizátor-hordozó olcsó, kereskedelmi forgalomban hozzáférhe-

tő, és az előállított katalizátorok közvetlenül, vagy egy egyszerű előkezelést követően 

jó eredménnyel újrafelhasználhatóak. További reakciókban való alkalmazhatóságuk 

vizsgálata jelenleg is folyik kutatócsoportunkban. 
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