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Rövidítések jegyzéke 

ACN Acetonitril 

BET Brunauer–Emmett–Teller 

BuOH Butanol 

i-BuOH Izobutanol 

[bmim][AcO] 1-Butil-3-metilimidazólium acetát 

[bmim][BF4] 1-Butil-3-metilimidazólium tetrafluoroborát 

DMSO Dimetil-szulfoxid 

DMF Dimetil-formamid 

[emim][EtSO4] 1-Etil-3-metilimidazólium etilszulfát 

EtOH Etanol 

Fe(acac)2 Vas(II)-acetilacetonát 

ICP-MS Induktív csatolású plazma tömegspektrometria 

ICP-OES 
Induktív csatolású plazma optikai emissziós 

spektrometria 

IR Infravörös spektroszkópia 

MeOH Metanol 

Pd(dba) 2 Bisz-(dibenzilidén-aceton)palládium(0) 

Pd(OAc)2 Palládium-acetát 

PrOH Propanol 

i-PrOH Izopropil-alkohol 

THF Tetrahidrofurán 

XPS Röntgen-fotoelektron spektroszkópia 
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I. Bevezetés 
  

 A szerves kémiai reakciók igen nagy részében szükség van valamilyen katalitikus hatású 

anyag használatára. Figyelmen kívül hagyva a katalitikus oxidációt, illetve redukciót, ezek 

túlnyomó része valamilyen sav, vagy bázis. A hagyományos ásványi savak előállítása, illetve 

a reakciók utáni ártalmatlanítása egyaránt nagy mennyiségű, a környezetre ártalmas hulladék 

képződésével jár. Ugyanez mondható el a hagyományos bázisokról, például a lúgokról is. Az 

utóbbi évtizedek szerves kémiai kutatásának egyik fő iránya olyan új katalizátorok fejlesztése, 

melyek aktívabbak, szelektívebbek, újra felhasználhatóak és kevésbé terhelik a környezetet, 

mint egyes hagyományos társaik. E vizsgálatok során jelentős figyelem irányult a különböző 

ásványi alapú katalizátorokra (pl. természetes és módosított agyagásványok, zeolitok, vegyes 

oxidok), alkalmazásuk számos előnyét bizonyították. Nincs szükség a semlegesítésükre, így 

csökken az elfolyó ipari vizek nagymértékű só-, illetve savterhelése. Kiszűrhetők a 

reakcióelegyből, így egyszerűsödik a technológia, csökken a műveleti idő és a reakcióelegy 

feldolgozásához szükséges energia. Legtöbbször korróziós tényezők sem jelentkeznek, bár a 

szilárd anyagok eróziós, koptató hatásával számolni kell. A kiszűrt katalizátor gyakran 

többször újra felhasználható. Áruk olcsó, mivel (részben módosított) természetes anyagok. 

Nem mérgezőek (ezért pl. a gyógyszeriparban is alkalmazhatók), magas aktivitás érhető el 

velük viszonylag enyhe körülmények között. Szintetikus agyagásványok esetén lehetséges 

azok direkt optimálása a megfelelő feladatra. Üreges szerkezetük miatt a reakciók sok esetben 

jelentős regio-, illetve sztereoszelektivitással játszódnak le a jelenlétükben. 

 A BME Szerves Kémia és Technológia Tanszékén több éve tanulmányozzák 

különböző szilárd savak és bázisok katalitikus hatását különböző szerves kémiai reakciókban. 

Sikeresen valósítottak meg számos kondenzációs, valamint szén-szén kapcsolási reakciót. A 

vizsgált anyagok egyes esetekben katalizátorként, más esetekben fémek hordozóiként vettek 

részt a folyamatban. Doktori munkám e kutatások sorába kapcsolódik - a korábbi eredmények 

figyelembevételével vizsgáltam különböző fémmel (elsősorban palládiummal és rézzel) 

módosított szilárd bázis hordozók (magnézium-lantán vegyes oxid, 4Ǻ pórusméretű 

molekulaszita) katalizátorként való alkalmazását szerves szintézisekben. 
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II. Irodalmi összefoglaló 

 

II.1. Hordozós katalizátorok 

 

A hordozós katalizátorokban a hordozó az aktív komponens - gyakran a katalizátorfém 

- váz-, illetve kötőanyagaként funkcionál. A hordozó a reakcióban általában igen kis 

aktivitású (vagy esetenként inaktív), mennyisége viszont az aktív komponensénél lényegesen 

nagyobb. Régebben a hordozót azért alkalmazták, hogy az aktív komponenssel 

takarékoskodjanak, illetve hogy az aktív komponens nagy diszperzitását biztosítsák. A 

hordozó anyagi minősége, valamint fiziko-kémiai tulajdonságai, például savassága-bázicitása 

ugyanakkor jelentősen befolyásolhatja az aktivitást, a szelektivitást, az élettartamot, a 

regenerálhatóságot és a méregérzékenységet, növelheti az aktív komponens felületét, 

stabilizálhatja annak nagy diszperzitását, és promotorként is viselkedhet
1
. 

A hordozóként alkalmazott anyagok köre meglehetősen széles, lehetnek természetes 

(pl. kovaföld, bauxit, zeolitok) és mesterséges anyagok is (pl. különböző fémoxidok, grafit, 

szintetikus zeolitok). Munkám során magnézium-lantán vegyes oxidot és 4Å pórusméretű 

molekulaszitát használtam hordozóként, a továbbiakban ezekkel foglalkozom részletesebben. 

 

II.2. Vegyes oxidok 

 

II.2.1. Hidrotalcitok, vegyes oxidok 

 

Az anionos agyagásványok nagy ásványcsaládot képeznek
2
. A legismertebb 

képviselőjük, a hidrotalcit után szokták őket hidrotalcit-szerű anyagoknak, vagy egyszerűen 

csak hidrotalcitoknak (a továbbiakban HT) nevezni. 

 A hidrotalcit ásványt, mely nem más, mint a magnézium és alumínium 

hidroxikarbonátja
3
,
 
1842 körül fedezték fel Svédországban, az ilyen típusú vegyületek első 

előállítása pedig Feitknecht munkásságához köthető
4 
(1940-es évek). Feitknecht réteges kettős 

hidroxidnak (layered double hidroxide, LDH) nevezte el ezeket az anyagokat, mivel egy 

olyan szerkezetet feltételezett, amelyben az egyik kation hidroxidjából képződött réteg 

beékelődik a másik kation hidroxidrétegébe. Ezt a hipotézist később megcáfolták, a 

röntgenvizsgálatok kimutatták, hogy mindegyik fémkation egy rétegben helyezkedik el, és az 
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anionok, valamint a vízmolekulák a rétegek között találhatók. A kettős hidroxid elnevezés 

mégis megmaradt a közhasználatban.   

 Szerkezetileg a hidrotalcitok pozitív síkokból épülnek fel, melyeket két- és 

háromértékű hidroxilezett fémkationok alkotnak. A rétegek brucit [Mg(OH)2] szerkezettel 

rendelkeznek: 6 hidroxidion veszi körül a kétértékű kationt egy oktaéderes rácscellát képezve.  

(1. ábra) A hidrotalcitok esetén a kétértékű kation részben háromértékű kationnal van 

helyettesítve
5
 (2. ábra). 

 

 

1. ábra. A brucit szerkezete
6 

 

 

2. ábra. A hidrotalcit szerkezete
7
 

 

 

 A háromértékű ionok jelenléte a rétegnek pozitív töltést kölcsönöz. A rétegeket 

interlamelláris tér választja el egymástól, ahol intersticiális töltéskompenzáló anionok és 

vízmolekulák helyezkednek el
8
. A síkok egymáson helyezkednek el, és hidrogénhidak tartják 

össze őket.  

A szerkezetbe különböző fémeket építhetünk be, de ezek ionsugara nem különbözhet 

nagymértékben a magnézium ionsugarától (0,65 Å), mivel így a szerkezet nem torzul. Ha a 

beépülő fémionok sugara túl nagy, akkor nem hidrotalcit, hanem vegyes oxid keletkezik. 

Ilyen fém például a lantán.  A vegyes oxidok előnyös tulajdonsága a hidrotalcitokhoz képest, 
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hogy kalcinált és rehidrált formájuk is erősebb bázis. A réteges szerkezet hiánya miatt viszont 

az abból fakadó szelektivitásról le kell mondani. 

A gyakorlati célra használt vegyes oxidot, hidrotalcitot általában mesterségesen 

állítják elő. Az előállításukra szolgáló legelterjedtebb (és az általam is alkalmazott) módszer 

az állandó pH-n történő együttlecsapás. Ennek lényege, hogy a két fém sóját együtt adagolják 

egy adott pH-jú oldatba. Annak érdekében, hogy az együttlecsapás végbemenjen, a 

túltelítettség feltételei mellett kell dolgoznunk. Ennek elérésére olyan pH értéket kell 

biztosítanunk, mely magasabb annál az értéknél, ahol a hidroxid a legoldékonyabb. 

Figyelembe kell vennünk azonban azt is, hogy egy adott pH felett a kétértékű fémkation 

hidroxidja, pl. Mg
2+

, alacsony pH-n viszont a háromértékű fémkation hidroxidja, pl. Al
3+

 

válhat ki. A szintézis során keletkező, nagy karbonáttartalmú anyag gyenge bázis. Ezt az 

anyagot 400-450 °C-ra hevítve (kalcinálás) a víz, és a karbonátból származó szén-dioxid 

eltávozik, ennek hatására a réteges szerkezet összeomlik, és egy vegyes oxidot kapunk, amely 

erős Lewis-bázis. Ha ehhez a vegyes oxidhoz vizet adunk, a réteges szerkezet helyreáll, 

hidroxid-ionok épülnek be, és egy erős Brønsted bázist kapunk. Ezt a műveletet rehidrálásnak 

nevezik. A szerkezet ilyen visszaállása miatt a hidrotalcitokat szokták emlékező anyagoknak 

is nevezni. 

 

II.2.2. Magnézium-lantán vegyes oxid (MgLaO)  

 

A Szerves Kémia és Technológia Tanszék kutatócsoportja éveken át dolgozott együtt 

a Lyoni Institut de Recherches sur la Catalyse kutatócsoportjával különböző katalizátorok 

kutatásában, fejlesztésében. A különböző hidrotalcitok vizsgálatakor a francia partner számos 

fémet próbált ki a magnézium mellett azért, hogy a magnézium-oxid felületét megnöveljék. E 

munka eredményeként állították elő a magnézium-lantán vegyes oxidot (MgLaO). A Mg
2+

 

effektív ionátmérője 0,72 Å, míg a La
3+

 ioné 1,032 Å, ezért ebben az esetben a brucitszerkezet 

nem alakulhat ki. A MgLaO-t együttlecsapásos módszerrel állították elő és a terméket 

különböző analitikai módszerekkel vizsgálták
9
. 

A röntgen pordiffraktogram azt az eredményt adta, hogy a nem kalcinált MgLaO 

három fázisból épül fel, amely hidratált lantán-karbonátot, valamint magnézium- és lantán-

hidroxidot tartalmaz (3. ábra). Valószínűleg a lantán-oxid egyszerűen lerakódik a 

magnézium-oxidra
10

.
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3. ábra. A nem kalcinált MgLaO röntgen-pordiffraktogramja
9
 

 

 

A MgLaO adszorpciós mikrokalorimetriás mérés alapján erősebb bázis a hidrotalcitnál 

(4. ábra). A kalcinált MgLaO kb. 15 μmol/g CO2-t képes adszorbeálni >140 kJ/mol 

entalpiával. Auroux és Gervasini
11

 szerint a MgO adszorpciójának a kezdeti entalpiaértéke 

110 kJ/mol, míg a lantán-oxidé 140 kJ/mol, 13 m
2
/g fajlagos felület mellett. A MgLaO a 

La2O3 magas bázicitásával rendelkezik, de lényegesen nagyobb fajlagos felülettel (37,6 

m
2
/g)

12
.
 

 

4. ábra. Különböző bázikus katalizátorok bázicitásának összehasonlítása adszorpciós 

mikrokalorimetriával
13
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A kalcinált, illetve rehidrált hidrotalcittal összehasonlítva a hidrotalcit szén-dioxid-

adszorbeáló képessége kb. 0,25 mmol/g, állandó adszorpciós hővel (100 kJ/mol), ezért 

MgLaO erősebb bázisnak tekinthető, de kevesebb bázikus hellyel rendelkezik. 

Az anyag kiváló bázikus katalizátornak bizonyult például a Michael-addícióban
13

, 

illetve a Wadsworth-Emmons reakcióban
10

. 

 

II.3. Molekulasziták 

 

II.3.1. Általános tulajdonságok 

 

Molekulaszitákat régóta használnak a vegyiparban, leginkább gázok, oldószerek, 

illetve általában folyékony reagensek szárítására. Bizonyos molekulasziták képesek akár 22 

m/m% vizet is felvenni. Ma is erre a célra gyártják a legtöbb molekulaszitát. 

Legegyszerűbben adszorber oszlopba töltve használható fel. Az oszlop az áttörést követően 

könnyen regenerálható hevítés, forró levegő, nitrogén, vagy nyomásingadoztatás segítségével. 

Manapság egyre gyakrabban használnak olyan oszlopokat, amelyekbe különböző 

tulajdonságú adszorbenseket rétegeznek, így az oszlop különböző anyagok megkötésére is 

alkalmas. Ezeknek a technológiáknak is fontos elemei a molekulasziták.  

A molekulaszita elnevezés valójában nem egy jól definiált fogalom. Tágabb 

értelemben több, egymástól lényegesen eltérő tulajdonságú anyag is besorolható ebbe a 

csoportba, mint például: 

• kristályos zeolitok, 

• mikropórusos csontszén, egyéb aktív szenek, 

• oxidok, 

• porózus üvegek, 

• szilikagél, agyagásványok, 

• egyéb aluminoszilikát ásványok
14

. 

Ezek egymástól igen különböző anyagok, közös tulajdonságuk viszont a 

pórusszerkezet. A pórusszerkezetre jellemző pórusméret-eloszlást az A-zeolit esetén az 5. 

ábra mutatja összehasonlítva egy tipikus szilikagél és egy aktív szén pórusméret-eloszlásával. 

Az ábra azt illusztrálja, hogy a zeolitokban az összes pórus mérete egy szűk tartományban 
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van, bár a valóságban az eloszlás némileg kiszélesedik a zeolit egykristály pórusméret-

eloszlásához képest. 

 

5. ábra. Adszorbensek pórusméret-eloszlása logaritmikus skálán
14

 

 

 

A molekulasziták pórusmérete és pórusszerkezete nagyon fontos tulajdonság. 

Meghatározza, hogy mekkora méretű anyagok férnek be a pórusokba (6. ábra). A gáz- és 

kisebb folyadékmolekulák mérete éppen a zeolitok üregeinek mérettartományába esik.  Erre a 

tulajdonságra utal a molekulaszita elnevezés is, mivel képesek kisméretű anyagokat 

„kiszűrni” az elegyből. A molekulaszitákkal adszorpcióképességüknél fogva különböző 

elválasztási műveleteket is végrehajthatunk, és a víz mellett egyéb kismolekulás anyagok, 

például NH3, CO2, SO2, H2S stb. eltávolítására is alkalmasak lehetnek.  A fentiek lehetőséget 

nyújtanak a zeolit típusú molekulaszitáknál a csoportosításra
15, 16

: 

 MS-3A (K-zeolit-A, névleges pórusátmérő: 3 Å): NH3, H2O megkötése, szárítás; 

 MS-4A (Na-zeolit-A, névleges pórusátmérő: 3,9 Å): H2O, CO2, SO2, H2S, C2H4, 

C2H6, C3H6, EtOH megkötése (propánnál nagyobb szénhidrogéneket nem köt 

meg); 

 MS-5A (Ca-zeolit-A, névleges pórusátmérő: 4,3 Å): adszorbeál normál 

szénhidrogéneket butánig, alkoholokat butanolig, merkaptánokat tiobutanolig, de 

nem adszorbeál C4-nél nagyobb elágazó és gyűrűs vegyületeket; 

 MS-10X (Ca-zeolit-X, névleges pórusátmérő: 7,8 Å): adszorbeál elágazó 

szénhidrogéneket és aromásokat is; 

 MS-13X (Na-zeolit-X, névleges pórusátmérő: 8 Å): adszorbeál dibutil-amint, de  

tributil-amint nem (HMPA szárítás). 
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6. ábra. Zeolit molekulasziták pórusméretei (az A és X a térszerkezet típusát jelöli)
15, 16

 

 

 

A különböző zeolitok névleges pórusátmérőjét, a molekulaszűrő tulajdonságukat a 

vázban levő kationok is jelentősen befolyásolják, mivel a meglévő üregeket különböző 

mértékben árnyékolják le. Ezt a hatást jól szemlélteti például az MS-3A, MS-4A és az MS-5A 

közötti különbség, mivel ezek az anyagok ugyannak az A-típusú zeolitnak a K, Na, illetve Ca 

formái. 

Szénhidrogén elegyek is szétválaszthatók molekulasziták segítségével. Bizonyos 

sziták csak a lineáris szénhidrogéneket adszorbeálják, az elágazókat vagy aromásokat nem, de 

használhatók például p-xilol elválasztására a többi xilol izomertől, illetve bizonyos 

benzinreformáló eljárásokban is
17, 18

.  

A kereskedelemben számos, különböző pórusméretű, illetve anyagi minőségű 

molekulaszita típus kapható, ezek közül vízmegkötés céljára leggyakrabban a 3, illetve 4 Å 

pórusméretűeket használják, mivel ezek pórusaiba az etanolnál nagyobb szerves molekulák 

nem férnek bele.  

Szűkebb értelemben a pórusos szerkezettel rendelkező zeolitokat és 

aluminoszilikátokat nevezzük molekulaszitáknak. Munkám során csak ilyen típusú anyagokat 

használtam, így a továbbiakban csak ezekkel az anyagokkal foglalkozom részletesebben. 

A molekulasziták szerves kémiai reakcióban történő felhasználásánál fontos szempont, 

hogy az adott reakció körülményei között ne adjanak mellékreakciókat. Több típusuk 

ugyanakkor savas, illetve bázikus karakterű, amit ki lehet használni egy adott reakcióban a 
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sav-, illetve báziskatalízis kiváltására. Az irodalomban ismertek ilyen típusú eljárások, bár 

számuk egyelőre nem túl nagy. Leggyakrabban különböző aldol típusú reakciókat írnak le, de 

találhatók érdekesebb példák is. Néhány ezek közül: 

 α-Aminofoszfonátok előállítása aldehidekből anilinnel és dietil-foszfonáttal,  

4 Å molekulaszita és szamárium-jodid jelenlétében
19

. 

 Ciklodextrinek szililezése
20

. 

 Nitrometán királis Michael-addíciója királis nikkel-komplex és molekulaszita 

jelenlétében
21

.   

 Prolinból leszármaztatható királis 1,2-diaminok alkalmazása szekunder 

alkoholok reszolválására szelektív acilezéssel
22

. 

 A kálium-hidroxiddal impregnált molekulaszita segítségével metanolból és 

szén-dioxidból dimetil-karbonátot állítottak elő
23

. 

 Benzonitril redukciója benzilaminná töltött ágyas reaktorban, molekulaszita 

hordozókkal
24

. 

 Enantiomerrel dúsított, polikristályos molekulasziták alkalmazása 

enantioszelektív reakcióban
25

. 

 Fitoszterinszármazékok hatékony, enzimkatalizált előállítása molekulaszita 

segédanyag jelenlétében
26

. 

 Higanyszenzorokban a kemoszenzorok hordozójaként használható MCM-41 

molekulaszita
27

. 

 o-Xilol teljes oxidációja oktaéderes mangán-oxid molekulaszitával
28

. 

 Polisztriol degradálása módosított molekulaszita katalizátorral
29

. 

 

Külön kiemelendők a pentasil típusú zeolitok. Ezek különleges szerkezetű alumino-

szilikátok, melyeket számos szerves kémiai reakcióban alkalmaznak 

katalizátorként/hordozóként. Jellegzetes képviselőjük a ZSM-5, melyet sikeresen használtak 

katalizátorként xilol izomerizációjában, szelektív dezalkilezésben és különböző átrendeződési 

reakciókban
30

. 

Kísérleteimben a Merck 4 Å pórusméretű molekulaszitáját használtam. Ez egy 

mesterséges zeolit, nátrium-aluminoszilikát, amely szodalit egységekből épül fel
31

. Fajlagos 

felülete 800 m
2
/g. Vizes szuszpenziójának pH-ja 11 (50 g/l). 
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Egy szodalit egysége szerkezete látható az 7. ábrán, ilyen egységekből épül fel például 

a 6. ábrán látható A-zeolit szerkezete. 

 

7. ábra. Egy szodalit egység szerkezete
32

 

 

 

II.4. Tanszéki előzmények 

 

II.4.1. Magnézium-lantán vegyes oxid felhasználása - szén-szén kapcsolási reakciók 

 

Új szén-szén kötés létrehozása mind az elméleti, mind a szintetikus szerves kémiában 

nagy fontossággal bír
33

, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy Richard F. Heck és Akira 

Suzuki munkásságát – a szintén palládiumkatalizált reakciókat vizsgáló Ei-ichi Negishi 

professzoréval együtt – 2010-ben a kémiai Nobel-díjjal ismerték el. A tanszéki kutatócsoport 

az elmúlt években sikeresen valósította meg a Heck
34

, Sonogashira
35

, Suzuki
36

 és Kumada
37

 

szén-szén kapcsolási reakciókat – az alkalmazott katalizátor a már említett palládiummal 
34-36

 

vagy a nikellel
37

 módosított magnézium-lantán vegyes oxid bázis volt.  

 

8. ábra. A Heck reakció általános egyenlete 

 

 

A Heck reakcióban terminális olefinek (2) és alkil-, illetve elsősorban aril-halogenidek 

(1) a partnerek. A Pd
0
/MgLaO katalizátor használatával kiváló termelések (75-95 %) érhetőek 

el számos származék esetében
34

. Aromás jód-, bróm-, és klórvegyületekkel egyaránt 

lejátszódik a kapcsolás, bár a megfelelő kihozatal eléréséhez a reakcióidő növelése szükséges 

lehet, ha a halogén bróm vagy klór. Megjegyzendő továbbá, hogy a sztirollal végzett 
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reakcióban szelektíven az 1,2-diszubsztituált E konfigurációjú olefin keletkezett valószínűleg 

a hordozó szerkezetéből adódóan.  

 

9. ábra. A Sonogashira reakció általános egyenlete 

 

 

Sonogashira nevét viseli a terminális acetilének (4) és aril-halogenidek (1) között 

lejátszódó szén(sp)–szén(sp
2
) kapcsolás, mely palládium- és rézkatalízis együttes 

alkalmazásával valósítható meg.  A reakció jelentősége az acetilénegység bevitelében rejlik.  

A tanszék által kidolgozott palládiumkatalizátor előnye, hogy a réz használata kiváltható, s a 

folyamat mindhárom halogénszármazék esetében végbemegy jó-kiváló termeléssel
35

. 

 

10. ábra. A Suzuki-kapcsolás általános egyenlete 

 

 

A katalizátor a Suzuki-Miyaura-kapcsolásban is hatásosnak bizonyult
36

 és (akárcsak a 

Heck- és Sonogashira-kapcsolások esetében) visszaforgatható volt többször is jelentős 

aktivitáscsökkenés nélkül, továbbá nem igényelt inert atmoszférát. 

 

11. ábra. A Kumada-Corriu-kapcsolás általános egyenlete 

 

 

A nikkellel impregnált MgLaO hordozó jó katalizátornak bizonyult a Grignard-

vegyületek (8) és aril-halogenidek (1) Kumada-Corriu-kapcsolásában
37

 – kis mennyiségű 

nikkel (akár 0,16 %) is elég volt a katalitikus hatáshoz, bár megjegyzendő, hogy a katalizátor 

visszaforgatásakor annak aktivitása csökkent. 
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12. ábra. A Hiyama-kapcsolás általános egyenlete 

 

 

Diplomamunkámban vizsgáltam szilánvegyületek (illetve ezek közül a trietoxi-

fenilszilán - 10a) és aril-halogenidek (1) Hiyama-kapcsolását etanolban, különböző bázisok 

jelenlétében
38

. A reakció csak jódvegyületekkel játszódott le Pd
0
/MgLaO és TBAF (tetrabutil-

ammónium-fluorid bázis) jelenlétében, bromidokkal gyakorlatilag nem történt kapcsolás, 

nátrium-hidroxid bázist használva sem.  

 

II.5. Transzferhidrogénezés 

 

A hidrogéngázzal, fémkatalizátor jelenlétében végrehajtott redukció közismert, 

alapvető, széles körben alkalmazott reakció a szerves kémiában. A katalitikus 

transzferhidrogénezés az utóbbi időben kezdett a szerves kémiai kutatások homlokterébe 

kerülni. Ennek oka elsősorban a biztonságban keresendő, hiszen a folyamatban nincs szükség 

a veszélyes hidrogéngáz használatára, mert a hidrogénforrás valamilyen szerves vagy 

szervetlen molekula. A reakció végbemeneteléhez természetesen szükséges valamilyen 

(általában fém-) katalizátor hozzáadása. A reakció különböző hidrogénforrásokkal, 

katalizátorokkal, jó terheléssel, enyhe körülmények között gazdaságosan megvalósítható.
39

 A 

folyamat egy a számos lehetséges hidrogéntranszfer reakció közül, melyeket Furst Berlo és 

Hooton
40

 az alábbiak szerint csoportosított:  

a. Hidrogénvándorlás egy molekulán belül; 

b. Hidrogén diszproporcionálódás, azaz az átmenetben egy anyag két molekulája tölti 

be a donor és az akceptor szerepét is; 

c. Transzferhidrogénezés és dehidrogénezés. Itt a fentieknek megfelelően a donorok és 

az akceptorok különböző vegyületek. 

Mindhárom reakciótípus megvalósítható homogén, illetve heterogén katalízissel, 

termikus, illetve fotokémiai úton vagy biokémiai folyamatokkal. A továbbiakban csak a c. 

pontba tartozó folyamatokkal foglalkozom. 
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1952-ben írták le először,
41

 hogy enyhe körülmények között lehetséges a katalitikus 

hidrogéntranszfer szerves donor molekulák és különböző, szintén szerves akceptorok között. 

Sőt, a korábbiakban szórványosan már alkalmaztak hidrogénakceptorként telítetlen 

vegyületeket katalitikus dehidrogénezési reakciókban. Mindemellett kevés tanulmány 

foglalkozott az ellenkező irányba lefolyó katalitikus transzferhidrogénezéssel. 

 Az alapreakciót már a 20. század eleje óta ismerték, mikor is Knoevenagel
42

 először 

figyelte meg, hogy a dimetil-1,4-dihidrotereftalát (11) könnyedén diszproporcionálódik 

palládiumkorom jelenlétében dimetil-tereftaláttá (12) és (főként cisz-) dimetil-

hexahidrotereftaláttá (13, 13. ábra).  

 

13. ábra. Dimetil-1,4-dihidrotereftalát diszproporcionálódása 

 

 

Néhány évvel később Wieland
43

 is észlelte e reakciót dihidronaftalin alkalmazásakor. 

Wieland már akkor előre jelezte, hogy a folyamat szintén lejátszódik az akkor még ismeretlen 

dihidrobenzolokkal. Állítását Zelinski és Pavlov
44

, valamint Corson és Ipatieff
45

 igazolta az 

1930-as években. A következő évtizedben a figyelem elsősorban a katalitikus 

dehidrogénezésre irányult, különösen Linsted munkájának köszönhetően. Megállapították a 

reakció fontosabb paramétereinek értékét, szisztematikus módszert dolgoztak ki a katalizátor 

előállítására, és szélesítették a folyamat alkalmazásának körét. 1952-ben Braude, Linsted és 

munkatársaik
41

 közölték a meglepő felfedezést, miszerint kapcsolódó etilén- és 

acetiléncsoportok redukciója magas termeléssel és nagy tisztasággal megvalósítható 

ciklohexénnel tetrahidrofuránban, 65°C-on, palládiumkorom jelenlétében. Későbbi kutatások 

bővítették a reakció felhasználási körét, a kapcsolódó etilén- és acetiléncsoportok mellett az 
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alifás és aromás nitrocsoportok is redukálhatóak primer aminná. Hasonló módon azo-, azoxi- 

és azometincsoportok redukciója, illetve halogénvegyületek hidrogénezése szintén 

megvalósítható e módon. Később kiderítették, hogy a karbonilcsoportok átalakítására ez a 

reakció nem alkalmas, kivétel, ha a csoport egy potenciális aromás rendszer része, mint a 

kinonok és dekalonok esetében. Kezdetben a nitrilek sem mutatkoztak reaktívnak, utóbb 

azonban Kindler és Lührs
46

 leírták a redukciójukhoz szükséges körülményeket.  

A tárgyalt folyamat az alábbi általános képlettel írható le: 

 

14. ábra. A transzferhidrogénezés általános egyenlete  

 

 

  ahol DHx a donor komponens, legtöbb esetben ciklikus szénhidrogének (pl. 

ciklohexén, és szubsztituált származékai, 1,3-, illetve 1,4-ciklohexadién), telítetlen terpének 

(D-limonén) és alkoholok (etanol, metanol, benzil-alkohol); általánosságban elmondható, hogy 

bármilyen diszproporcionálódni képes aromás vegyület felhasználható.
47

 A választás 

természetesen a redukálandó funkciós csoport minőségétől is függ. Így például a 

karbonilcsoportok reakciójához alkoholokat szükséges donorként használni.  

 Az oldószerhatás megállapításához a p-nitrotoluol reakcióját vizsgálták
48,49

 azonos 

hidrogénforrások (limonén, illetve ciklohexén) felhasználásával, azonos körülmények között, 

különböző szerves oldószerekben. A nitrotoluol redukciója érzékenynek mutatkozott az 

oldószer változtatására. Acetonban és tetrahidrofuránban kiváló, éterben és ecetsavban csak 

közepes termeléssel keletkezett a p-toluidin; metanol, xilol és toluol használatakor egyes 

esetekben végbe sem ment a folyamat. A tetrahidrofurán kiemelkedő reaktivitását már Gaiffe 

és Plot leírta 1966-ban
48

, de Braude és munkatársainak eredményei szerint akkora különbség 

az oldószerek között, melyet ők megállapítottak, nem létezik
49

. Egy sokkal hatásosabb donor 

(pl. α-fellandrén) alkalmazásával a p-toluidin termelés 95%-ra is nőhet. 

 Alkoholok oldószerként való alkalmazásakor figyelembe kell vennünk, hogy azok 

hidrogénforrásként szolgálhatnak, különösen Raney-nikkel katalizátor mellett
50

. Így 

lehetséges, hogy a hidrogénátadás az oldószer és a donor között valósul meg, s ez 
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csökkentheti a reakció sebességét. Az aminokról Raney-nikkellel ugyancsak elvonható 

hidrogén, és hasonló probléma jelentkezhet. 

 Bizonyos funkciós csoportok lehetséges kompetitív gátlását figyelte meg Kindler és 

Peschke
51 

(elsősorban metoxi- és nitrocsoportokat vizsgálva) az 1930-as években. Braude és 

munkatársai szintén találkoztak e jelenséggel, egy aldehidcsoport gátló hatását figyelték meg 

nitrobenzaldehid redukciójában
49

. E csoportok tehát előnytelenek lehetnek egy 

oldószermolekulán bizonyos esetekben. A fentiek figyelembe vétele mellett az oldószerek 

széles köre alkalmazható a reakcióhoz, beleértve akár a karbonsavakat is. 

A hőmérséklet a katalitikus transzferhidrogénezés egy rendkívül fontos, kritikus 

tényezője, a 300-350 °C tartományban például lehetséges a benzol ciklohexánná alakítása
52

. 

Ez utóbbihoz hasonló reakciókat elsősorban aromatizálásra használnak, hidrogénezésre 

kevésbé. Erre egy példa az alábbi reakció. 

 

15. ábra. Ciklohexánszármazék aromatizálása benzollal   

 

 

 A transzferhidrogénezés számos katalizátorral végrehajtható, ugyanakkor a 

közlemények döntő részében palládiumot használnak. Szabványosított körülmények között a 

palládium hatásos, míg a platina és a ródium (200°C alatt legalábbis) nem
49

. 

 A homogén katalitikus hidrogénezéshez használt katalizátorok használhatóak 

transzferhidrogénezésre is. Ilyenek például a RuCl2(Ph3P)3
53

 ruténiumkomplex, az irídium 

komplexei - HIrCl2(Me2SO)3
54,55,56

, Ir(CO)Br(Ph3P)2
56

, vagy a RhCl(Ph3P)3
56

 

ródiumkomplex. 

 Braude
49

 megállapította, hogy egyértelműen a palládium a leghatásosabb katalizátor. 

Bizonyos donorokkal, különösen például hidrazinnal, a Pt/C és a Raney-nikkel is hasonlóan 

jól működik.  

 A palládium transzferhidrogénezésekben betöltött kivételes szerepének oka (részben 

legalábbis) a szén-hidrogén kötésekre gyakorolt általános mozgósító hatása. Például a 
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szubsztituált ciklohexének hagyományos katalitikus hidrogénezése során bekövetkező 

átrendeződést jóval hatásosabban katalizálja, mint a ródium vagy a platina
57

. 

 A transzferhidrogénezés széles körben alkalmazható – olefinek, acetilének, 

karbonilcsoport, nitrilek, iminek, azo- és nitrovegyületek is redukálhatóak ilyen módon. 

A területtel a Chinoin kutatói is foglalkoztak korábban
58

. Irodalmi példákból 

kiindulva
59-61

 ionos folyadékokban hajtottak végre szelektív transzferhidrogénezést 

Pd/MgLaO katalizátor jelenlétében. Modellvegyületként fahéjsavat, illetve annak 

származékait használták, hidrogénforrásként pedig ammónium-formiátot (16. ábra).  

 

16. ábra. Fahéjsavszármazékok redukciója transzferhidrogénezéssel 

 

 

A körülmények optimálását a fahéjsav reakcióján végezték el. A katalizátor 

mennyiségét és a reakció hőmérsékletét vizsgálva megállapították, hogy optimális esetben 2 

mol% Pd/MgLaO-t kell használni, így a reakció 5 óra alatt 99%-os konverzióval végbement. 

Végeztek kísérleteket mind Pd
2+

/MgLaO, mind Pd
0
/MgLaO katalizátorral, és az eredmények 

szerint a katalizátor aktivitása független a palládium kezdeti állapotától. A feldolgozás során a 

katalizátort szűrték, majd etanollal mosták és vákuumban szárították. A Pd
0
/MgLaO ezután 

még kétszer újrahasználható volt, aktivitása nem változott. 

Kipróbáltak a [bmim][BF4]-en kívül egyéb, imidazólium- és foszfóniumalapú ionos 

folyadékot is. Nem tapasztaltak jelentős eltérést a hidrofil imidazóliumalapú folyadékok 

esetében a [bmim][AcO] és az [emim][EtSO4] kivételével – e két esetben a konverzió jóval 

kisebb volt a többi esetben megfigyeltnél. E két vegyülettel újra végrehajtották a reakciót, 

ezúttal Pd
2+ 

helyett Pd
0
 katalizátort használva – a konverzió értékek mindkét ionos 

folyadéknál egyértelműen nőttek (10-ről 17, illetve 50-ről 85%-ra – a konverzió függését a Pd 

állapotától korábban még senki sem publikálta). Ezt követően több fahéjsavszármazék 

transzferhidrogénezését is elvégezték [bmim][BF4]-ben a korábban optimált körülmények 

között. Sok esetben kiváló konverziót figyeltek meg, de a szubsztituensek minősége és 

helyzete egyértelmű hatással van a reakció kimenetelére.  
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II.6. Nitrogéntartalmú aromás vegyületek arilezése 

 

Az N-szubsztituált heterociklusok pl. a gyógyszerkutatás
62

 vagy a növényvédőszer-

ipar fontos és gyakori célpontjai. E vegyületek előállítására számos módszer alkalmazható – 

ilyen például aromás aminok, hidrazinok és egyéb molekulák gyűrűzárása valamilyen alifás 

diketon típusú vegyülettel.  

Egy másik lehetséges, gyakran alkalmazott út a heteroaromás nitrogénvegyületek N-

arilezése. A reagens ebben a reakcióban az esetek túlnyomó többségében valamilyen aril-

halogenid vagy fenilboronsav. Utóbbi esetben beszélünk Chan-Lam-kapcsolásról
63

. E 

disszertáció keretében a másik eljárás során kapott eredményeket ismertetem.   

E reakció egy ún. Ullmann-típusú kapcsolás. Az Ullmann-reakció eredetileg aromás 

halogénvegyületek (1) rézkatalizált önkapcsolását jelentette szimmetrikus bifenilvegyületeket 

(9) eredményezve
64

, általában magas hőmérsékleten (~200°C), meglehetősen változó 

termelésértékek mellett (17. ábra).  

 

17. ábra. Az Ullmann-reakció általános egyenlete 

 

 

Az eltelt több mint száz év során természetesen sokat javítottak az eredeti módszeren, 

kiszélesítették a reakcióba vihető vegyületek körét, a rezet sok esetben palládiumra vagy 

nikkelre cserélték, de mára így is háttérbe szorult az általában palládiumkatalizált szén-szén 

kapcsolásokkal (pl. Heck, Suzuki) szemben.  

Az Ullmann-reakció egy variációja aromás vagy alifás halogénvegyületek és N-

heterociklusok rézkatalizált kapcsolása. Ez a metódus még ma is jelentős és gyakran 

alkalmazott, elsősorban laboratóriumi méretekben. Általában a reakció magasabb 

hőmérsékletet igényel (100°C vagy magasabb), valamint valamilyen bázis jelenlétét (például 

karbonátok, mint K2CO3, Cs2CO3). A réz mind homogén, mind heterogén katalizátorként 

segítheti a reakció lefolyását. Előbbi esetben általában valamilyen ligandképző segédanyagot 

adnak a reakcióelegyhez, míg utóbbinál gyakran szilárd hordozóra kötik valamilyen formában 
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a rezet, ami utána (például) szűréssel eltávolítható és újra felhasználható. A témakör irodalma 

bőséges, egy doktori munka irodalmi részében a részletes összefoglalása lehetetlen vállalás. E 

fejezetben a heterogén katalitikus alkalmazásokból válogatok a dolgozat szempontjából 

releváns publikációk közül. 

Zhang és munkatársai
65

 fém rezet használtak katalizátorként erős bázis és 

fázistranszfer-katalizátor jelenléte mellett. Oldószerként vizet alkalmaztak. Végrehajtották a 

reakciót több aromás és alifás heterociklussal (pl. pirazol, pirrol, morfolin) és 

aminovegyülettel, reagensként aril-jodid, -bromid és –klorid vegyületekkel. 120°C-on, 24 

órás kevertetés után jódszármazékoknál közepes-kiváló termeléseket tapasztaltak (50-87 %), 

bróm esetén a 80 %-ot már csak néhány esetben, pl. elektronszívó szubsztituens jelenlétében 

sikerült elérni, míg a néhány klórvegyületnél a kihozatal 30 % körül mozgott. A réz három 

alkalommal újrahasználható volt körülbelül 10 % termeléscsökkenés mellett.  

Szintén vizes oldatban, Cu2O-dal is megvalósították aromás heterociklusok 

arilezését
66

, bár az előbbi példánál gyengébb eredményekkel – magas termelést csak aril-

jodidokkal értek el, de már itt is nagy eltéréseket tapasztaltak a heterociklus vagy a 

halogénkomponens függvényében. 

Réz(I)-jodid nanorészecskékkel C-N és C-O keresztkapcsolásokat hajtott végre 

Lakshmi Kantam kutatócsoportja
67

.  A módszer kétségtelen előnye, hogy aromás 

klórvegyületekkel hajtották végre jó termelésekkel (75-98 %) a kapcsolásokat 9-10 órás 

reakcióidő alatt. A katalizátor 5 alkalommal, jelentős aktivitáscsökkenés nélkül 

újrahasznosítható volt.  Hátránya a katalizátor bonyolultabb előállítása, illetve a Cu(I)-só 

érzékenysége. 

A CuI mellett a rézzel ioncserélt fluorapatit katalitikus hatását is vizsgálták C-N 

kapcsolásokban
68

, bróm- és jódvegyületek esetén hasonlóan jó eredményekkel, a katalizátor 

előállítása azonban ebben az esetben sem túl egyszerű.  

E csoport alkalmazta ugyancsak sikeresen a nanokristályos CuO-ot aktivált klór- és 

fluorvegyületek kapcsolására
69

. Bár magasabb hőmérsékletre volt szükség, kiváló hozamokat 

(80 % felett) írtak le imidazol arilezési reakciójára. Érdekes megfigyelni, hogy milyen fontos 

szerepe van az aktiváló, elektronszívó (pl. –NO2, -CN) csoportoknak – a remek eredmények 

között szembetűnő a szubsztituálatlan klórbenzol reakciója, ahol nem keletkezett a várt 

termék, a megnövelt, 24 órás reakcióidő ellenére sem. 
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Réz-ferrit (CuFe2O4) nanorészecskéket használt fel egy másik indiai kutatócsoport.
70

 

A vastartalomnak köszönhetően a katalizátor mágnessel eltávolítható a reakcióelegyből. 

Erősebb bázis (KOtBu) mellett, magas hőmérsékleten (150-160°C) aril-kloridok kapcsolását 

is sikerült véghezvinni pirrollal gyenge, közepes (20-40 %) termelésekkel.  

Réz-vas kokatalizátor-rendszer alkalmazhatóságát bizonyították Taillefer és 

munkatársai
71

, akik a CuO mellett [Fe(acac)2] segédanyagot is használtak – utóbbi már 

természetesen nem heterogén katalizátor. Alacsonyabb hőmérséklet (~ 90°C), gyengébb bázis 

(Cs2CO3), de hosszabb reakcióidő (~ 30 h) volt szükséges a jó termelések eléréséhez. 

Csontszénre rögzített, üreges CuO nanogömbökkel végrehajtható például pirrol, 

pirazol, anilinek és egyéb molekulák arilezése
72

, azonban a katalizátor készítése 

hosszadalmas, valamint erős bázist és magas hőmérsékletet (180°C) igényel a sikeres 

kapcsolás. Jó termeléseket csak aril-jodidokkal értek el. 

Polimerhordozós rézkatalizátort talált hatásosnak Islam és csoportja
73

, ők azonban 

nem csak halogénekkel, de boronsavakkal is tesztelték a C-N kapcsolást, sikerrel, bár a 

termelés értékek jelentősen függtek a szubsztituensek hatásától vagy a halogén minőségétől – 

a brómvegyületek láthatón kevésbé reagáltak, de elektronküldő csoportok például a 4-es 

helyzetben tovább ronthatják az eredményt. 

Correa and Bolm számos rézforrást vizsgált metil-fenilszulfoximin N-arilezésében, 

majd a legjobbnak bizonyuló Cu2O-ot pirrol, pirazol és hasonló vegyületek kapcsolásához is 

sikeresen használták
74

. Ismét bebizonyosodott, hogy az aromás gyűrű szubsztituensei alapvető 

szerepet játszanak a reaktivitásban – klórbenzolt alkalmazva nem sikerült előállítani a várt 

terméket, 4-klórbenzonitrilnél a termelés viszont közel 100 % volt. 

Hu és munkatársai
75

 rezet és CuI-ot használtak sikeresen, ligandumképző segédanyag 

nélkül, különböző heterociklusok N-arilezéséhez. A módszer előnye elsősorban a szükséges 

reagensek és segédanyagok egyszerű, olcsó beszerezhetősége, illetve kiváló termelések 

viszonylagosan rövid idő alatt (7-24 h). Hátránya, hogy aromás klórvegyületek esetén 

látszólag nem használható, valamint a rézforrások esetleges visszaforgatásáról sem esik szó a 

közleményben. 

Hasonló eredményekről számolt be egy évvel korábban You és csoportja
76

, akik 

szintén CuI-ot alkalmaztak, viszont hosszabb reakcióidő alatt, változó kihozatallal jutottak az 

aktuális termékekhez. További probléma az oldószerként használt DMSO vagy DMF, 
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melyektől jelentősen nehezebb megszabadulni, mint az acetonitriltől. Ugyanakkor e 

metódussal már (bizonyos) klórvegyületek kapcsolása is lehetséges. 

Nem annyira N-heterociklusok, mint inkább aromás, cikloalifás aminok kapcsolását 

végezte el egy indiai kutatócsoport
77

, ám ilyen vegyületekkel is kísérleteztek. CuO 

nanorészecskéket használva katalizátorként, jó termeléssel (80-90 % felett) valósították meg 

az arilezést jelentős aktivitáscsökkenés nélkül, 3-4 ciklusban. Megjegyzendő azonban, hogy 

modellreagensként szinte csak és kizárólag a jódbenzol szerepel, illetve hogy az alkalmazott 

körülmények nem voltak ezúttal sem túl enyhék (erős bázis, 110-120°C, DMSO). 

E néhány példából is látható, hogy az évek során számtalan különböző heterogén 

katalizátorrendszert használtak sikeresen nitrogéntartalmú heterociklusok arilezésére, és a 

fontosabb tulajdonságaikat (pl. konverzió, visszaforgathatóság, költségtényezők) vizsgálva 

mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya. 

 

II.7. CH-savas vegyületek katalitikus arilezése 

 

Az előző fejezet rézkatalizált folyamatai tanulmányozása során kerültek látókörünkbe 

aromás halogenidek és CH-savas vegyületek, etil-acetoacetát (acetecetészter) és 

malonészterek reakciója. A kapott termékek fontos intermedierek lehetnek nem-szteroid 

gyulladáscsökkentő gyógyszerek szintézisében, például az ibuprofén (20) és a diklofenák (21) 

előállításában (18. ábra). 

 

18. ábra. Az ibuprofén (20) és a diklofenák (21) szerkezete 

 

 

 

A reakció katalizátoraként palládium- és rézvegyületeket alkalmaztak az irodalmi 

példákban
78-94

 - általában homogén katalitikus rendszert valamilyen segédligandummal. 
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Rézforrásként leggyakrabban réz(I)-jodidot használtak, míg a palládium Pd(dba)2 és és 

Pd(OAc)2 formájában kerül a rendszerbe. Ligandumként számtalan vegyület szolgálhat (pl. L-

cisztein, prolin, szarkozin
94

, foszfinok
78

), de egyes esetekben akár mellőzhető is a 

használatuk
81,83

. Oldószerként éterekkel (pl. dioxán
80

, THF) és poláris aprotikus oldószerekkel 

(pl. DMSO
81

, DMF
79

) találkozunk legtöbbször, ahogy és az alkalmazott szilárd bázisok is 

ugyanabból a szűk körből kerülnek ki (pl. K2CO3, Cs2CO3, K3PO4). A reakcióidő általában 

20-40 óra módszertől függően, ahogy az elért termelések is szélsőséges értékek között 

változnak (10-90 %). A körülmények befolyásolhatják a keletkező termék összetételét, ezt 

remekül szemlélteti egy kínai közlemény, ahol a főtermék többnyire az 25 fenilecetsav-etil-

észter (néhány esetben a 23 és/vagy 24 vegyület is képződött), de például enyhe körülmények 

között, dietil-éterben a 23 termék volt túlnyomó többségben (19. ábra)
 94

. 

 

19. ábra. Aril-halogenidek és acetecetészter reakciója 

 

 

A fenti eljárások hátránya, hogy a réz vagy palládium és a ligandum bekerül a 

keletkező szennyvízbe, a katalizátor nem nyerhető vissza (ez a palládium esetében különösen 

hátrányos annak nagyobb ára miatt), valamint a termék fémszennyezettsége ellen is védekezni 

kell. A magas forráspontú oldószerek nehezíthetik a feldolgozást. Ezen felül a reakcióidő 

rendkívül hosszú, akár 48 óra is lehet. 

 

II.8. A Cu
2+

/4A jellemzése 

 

Az általam felhasznált katalizátorokat kutatócsoportunk több éve alkalmazza, 

vizsgálja. Ebben a fejezetben a Cu
2+

/4A tulajdonságait foglalom össze, ennek a katalizátornak 

a részletes vizsgálatát Kiss Árpád végezte el doktori munkája során.
95

 

A katalizátort a molekulaszita ioncserélt vízben, réz-kloriddal történő impregnálásával 

lehet előállítani. Az így nyert Cu
2+

/4A halványzöld színű por, fémtartalma ICP-MS alapján: 

5,09 w/w % (0,85 mmol Cu
2+

/g hordozó).  
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 A Cu
2+

/4A katalizátort BET, XRD, IR, XPS és SEM módszerekkel jellemezték.  

Nitrogénadszorpciós vizsgálatok 

 

Nitrogénadszorpciós vizsgálatok alapján a Cu
2+

/4A katalizátor fajlagos felülete BET 

szerint 361 m
2
/g, amely lényegesen kevesebb az MS-4A hordozó felületénél (800 m

2
/g). A 

pórustérfogat 0,217 cm
3
/g, amely szintén kisebb a hordozó 0,3 cm

3
/g-os pórustérfogatánál. A 

mikropórusos térfogat 0,129 cm
3
/g-nak bizonyult. 

A nitrogén adszorpciós mérések 77 K-en Micromeritics ASAP 2010 műszerrel 

készültek. A mérés előtt a mintákat 350 °C-on másodlagos vákuumban 12 óráig 

gázmentesítettük. 

 

20. ábra. A Cu
2+

/4A N2 adszorpciós - deszorpciós izotermái 

 

 

Bázikus helyek meghatározása 

 

A tiszta MS-4A egy erősen bázikus karakterű anyag. Korábbi vizsgálatok szerint, ha 1 

g MS 4A-t 30 ml vízben kevertettem, a szuszpenzió pH-ja 10,85-ös értékre állt be. A 

kutatócsoportunkkal együttműködő francia kutatók vizsgálták a bázikus helyek változását a 

rézsóval való kezelés után. A bázikus helyek meghatározása CO2 adszorpció - deszorpciójával 

történt. 150 °C-on történő deszorpció után az MS-4A és a Cu
2+

/4A 84 °C-nál (0,123x10
-3

 mol 

CO2/g), illetve 127 °C-nál (0,596x10
-3

 mol CO2/g) adtak egy-egy csúcsot. Ezek a 

meglehetősen alacsony deszorpciós hőmérsékletek gyenge bázikus helyeket mutatnak. A Cu
2+
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ionok jelenléte a bázikus helyek számának növekedését okozta, de azok erősségét nem 

növelte.  

 

Röntgendiffrakciós (XRD) vizsgálatok 

Az MS-4A hordozót és a Cu
2+

/4A katalizátort röntgendiffrakcióval (porröntgen 

diffraktogrammok PANalytical X’pert Pro MPD (PANalytical Bv.) multifunkciós 

röntgendiffraktométeren készültek Cu Kα sugárzással, Ni szűrővel, X’celerator detektorral, 

„zero background” egykristály szilikon mintatartón 2θ=2-42° tartományban) vizsgálva 

megállapítható, hogy a zeolit szerkezete nem változik sem az impregnálás, sem pedig a 

reakció során. A réz nagy része feltehetően a zeolit felületén helyezkedik el, ezáltal jelentős 

mértékben nem módosítja annak kristályszerkezetét. 

 

21. ábra. Az MS-4A, a Cu
2+

/4A és a Cu
2+

/4A-10x röntgendiffraktogramja 

 

 

XPS vizsgálatok 

 

Miután a kristályszerkezetben nem tapasztaltunk változást, a katalizátor felületét 

röntgen-fotoelektron spekroszkópia (XPS) segítségével vizsgáltuk. Az XPS spektrumok Mg 

Kα sugárzással (VG Microtech XR3 sugárforrás) készültek, a háttérnyomás a 10
-9

 mbar-os 
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tartományban volt. A Cu
2+

/4A felületén lényegesen magasabb a réz koncentrációja (9,48 w/w 

%, szén nélkül), mint a teljes mintát reprezentáló 5,09 w/w % érték, amelyet ICP-MS 

segítségével kaptunk. Amiből arra következtethetünk, hogy a réz nagy része a hordozó 

felületén helyezkedik el.  

1. táblázat. Az MS-4A és a Cu
2+

-4A felületi összetétele (w/w%) 

Minta (w/w%) Al Cu Na O Si 

MS-4A 10,8 0,0 6,4 54,5 28,4 

Cu
2+

-4A 13,2 9,5 2,8 49,5 25,0 

 

22. ábra. A Cu
2+

/4A XPS spektrumának részlete 

  

 

Mind a CuLVV Auger átmenet pozíciója (913,6 eV kinetikus energiánál), mind pedig 

a Cu 2p csúcs alakja azt mutatja, hogy a réz oxidált állapotban található a katalizátor felületén. 

A rézzel módosított molekulaszita esetén a nátrium mennyisége jelentős mértékben csökken, 

amiből arra következtethetünk, hogy a réz ioncserével kerül a felületre.  

 

Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat 

  

A 4A hordozó és a Cu
2+

/4A katalizátor morfológiáját pásztázó elektronmikroszkóp 

segítségével (SEM) vizsgáltuk. A mikroszkópos képen köbös zeolitkristályokat láthatunk, a 

legtöbb szemcse a 2,5-5 μm-es tartományban található. A katalizátort 1000-szeres nagyítás 

mellett a 23. ábra szemlélteti. Az EDS nem mutatott heterogenitást a réz felületi eloszlásában. 
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23. ábra. A katalizátor SEM képe 1000x nagyítás mellett 
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III. Kísérleti eredmények és értékelésük 

 

III.1. Nitrobenzol palládiumkatalizált transzferhidrogénezése, a szelektivi-

tás vizsgálata
96

 

 

III.1.1.  Előzmények
38

 

 

A Hiyama-kapcsolás vizsgálatakor, mint az előző fejezetben (II.5. fejezet) említettem, 

a reakció brómszármazékokkal nem játszódott le, viszont etanolban, nátrium-hidroxid bázis 

jelenlétében több esetben a megfelelő dehalogéneződött vegyület keletkezett (15, 24. ábra).  

 

24. ábra. Aromás brómvegyületek dehalogéneződése 

 

 

Hasonló dehalogénezést tapasztaltak Baán és munkatársai a transzferhidrogénezés 

vizsgálata során
54

 Pd/MgLaO katalizátor alkalmazásakor (25. ábra).  

 

25. ábra. 4-Klórfahéjsav halogénvesztése  

 

 

Ennek alapján érdemesnek tűnt megvizsgálni, hogy az alkalmazott 

reakciókörülmények között hogyan viselkednek a különböző aromás halogénvegyületek. 2-

Klórnitrobenzolból (1a) kiindulva azonban nem dehalogénezés történt, hanem a megfelelő 

azoxi- és azobenzolok (26 és 27) keverékét kaptuk, vagyis a nitrobenzol részleges redukciója 

valósult meg.  
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26. ábra. 2-Klórnitrobenzol reakciója a dehalogénezés körülményei között 

 

 

 Nitrovegyületek savas vagy bázikus közegű redukcióját sikeresen valósították meg 

számos fémkatalizátorral. A folyamat bázikus közegben a következő úton megy végbe: a 

nitrovegyület az azoxi és azo intermediereken keresztül alakul a megfelelő amino-

származékká
97

. A reakciósort a nitrobenzol példáján a 27. ábra mutatja.  

 

27. ábra. A nitrobenzol redukciójának folyamata 

     

Először a 2-klórnitrobenzolnál alkalmazott reakciókörülmények között vizsgáltam a 

nitrobenzol reakcióját katalizátor jelenlétében, etanolban (28. ábra). A nitrobenzolra számított 

másfélszeres nátrium-hidroxid felesleget alkalmazva nyolc és fél óra után a termék közel 

90%-ban azobenzol (29) volt, a maradék 10% pedig anilin (15c), kb. 1% egyéb melléktermék 

mellett. Ezt követően a reakcióidőt tizenegy órára, a nátrium-hidroxid felesleget pedig 

háromszorosra növeltem. Az anilin-azobenzol arány így 62:38-ra módosult. A reakció 

főterméke tehát a reakciókörülmények változtatásával egyértelműen befolyásolható volt. 
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28. ábra. Az azobenzol-anilin keletkezési aránya eltérő körülmények mellett 

 

  15b              29            15c 

  8,5 óra (1,5x NaOH)            90%            10%  

  11 óra (3x NaOH)            38%            62%   

   

Nitrobenzol redukciójára többnyire folyadék- vagy gázfázisú, katalitikus módszereket 

alkalmaznak, transzfer hidrogénezést használó eljárásra jóval kevesebb példát találni az 

irodalomban. Vas(III)-mal módosított hexagonális mezopórusos (FeHMA) katalizátorral 

sikeresen hajtották végre különféle aromás mono- és dinitro-származékok, illetve aldehidek 

esetenként kemoszelektív redukcióját kálium-hidroxid bázis jelenlétében, izopropil-

alkoholban
99

. Szintén oxo- és nitrovegyületek reakcióját hajtották végre nikkellel módosított 

cirkóniával. A bázis és az oldószer ezúttal is kálium-hidroxid és izopropilalkohol voltak
98

.  

p-Nitrotoluolból kiindulva kiváló termeléssel állítottak elő p-toluidint különféle módosított 

palládiumkatalizátorokkal
100

: 95%-os termelést értek el 10% fémtartalmú aktív szén-, és 1% 

fémtartalmú kalcium-karbonát-hordozós palládiumkatalizátorral is. Prato és munkatársai 

izopropil-alkoholban, kálium-izopropilát jelenlétében végezték a redukciót
101

; egy kínai 

kutatócsoport Pd-Fe/Al2O3 katalizátort használt etanolban, víz jelenlétében fix ágyas 

reaktorban
102

; különböző nitrobenzol-származékokat redukáltak víz-etanol 

oldószerkeverékben glükóz, mint közvetítő közeg jelenlétében
103

; illetve benzaldehidet 

használtak hidrogénforrásként metanol-víz elegyben, a katalizátorok tiazoliumsók voltak
104

. 

A legtöbb ismert eljárásban a végtermék az anilin, nem lehet kinyerni sem az azoxi, 

sem pedig az azo intermediert, jóllehet ezek is fontos szintézisek intermedierei lehetnek. 

 

III.1.2.  A reakció típusának vizsgálata 

 

Az előkísérletek és az irodalmi hivatkozások alapján először az elvégzett reakciók 

típusát vizsgáltam. Végrehajtottam a reakciót butanolban és benzil-alkoholban. A butanolban 

(BuOH) végzett reakció termékelegyét GC-MS segítségével vizsgáltam. A reakció termékei 

között a különböző aldoltermékek (30 és 31), valamint a vajsav (32) és annak butil-észtere 
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(33, 29. ábra) jelent meg. Az izolált vegyületek egyértelműen bizonyítják, hogy a folyamat 

transzferhidrogénezés típusú, és az oldószerként alkalmazott alkohol a redukáló ágens.  

 

29. ábra. Nitrobenzol redukciója butanolban 

 

 

 A benzil-alkohol végzett reakció eredménye is igazolta a feniteket, a termékben 

benzoesav (15d) és benzoesav-benzil-észter (34) volt jelentős mennyiségben megtalálható. Az 

aldol reakció helyett tehát ez esetben a Tyiscsenko-reakció játszódott le (30. ábra).  

 

30. ábra. Nitrobenzol redukciója benzil-alkoholban 

 

 

 Amennyiben 1 mol nitrobenzol anilinné történő redukciója során az alkohol csak 

acetaldehid fokig oxidálódna, elméletileg 3 mol alkoholra, ha teljesen ecetsavig oxidálódna, 

1,5 mol alkoholra volna szükségünk. Ezért minden esetben jelentős feleslegben (10 mol) 

alkalmaztuk az alkoholt. 

  

III.1.3.  A reakció menete  

  

A reakció típusának felderítését követően a folyamat menetét térképeztem fel. Ehhez a 

korábban alkalmazott körülmények között (Pd/MgLaO katalizátor, a nitrobenzolhoz képest 

másfélszeres nátrium-hidroxid felesleg, etanol oldószer) reakciókövetést végeztem, óránként 

mintát véve a reakcióelegyből. Ezt követően két újabb kísérletben növeltem a nátrium-

hidroxid felesleg mennyiségét (háromszoros, illetve négy és félszeres), és követtem a 

folyamatot. A fenti három reakciót megismételtem Pd/MgLaO helyett 4 Å pórusméretű 
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molekulaszita hordozóra felvitt katalizátorral (Pd/4A), hasonló módon óránkénti mintavétel 

mellett. A megfelelő összevethetőség érdekében minden esetben az előkísérletekkel 

megegyezően tizenkét óráig járattam a reakciókat. A mintákat GC-MS analízis segítségével 

vizsgáltam. A termékek mennyiségének (rövidítve anyagm.) változását a reakcióidő 

függvényében ábrázoltam mind a hat vizsgált reakció esetében (31. ábra, a-f diagramok). A 

diagramokon szemléletesen követhető a reakció lefolyása, és az egyes vegyületek szelektív 

szintézisére nézve egyértelmű következtetések vonhatók le.  

 

31. ábra. Nitrobenzol transzferhidrogénezése – termékösszetétel óránkénti változása   
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31. ábra. Nitrobenzol transzferhidrogénezése – termékösszetétel óránkénti változása 
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31. ábra. Nitrobenzol transzferhidrogénezése – termékösszetétel óránkénti változása 

 

 

A különböző katalizátorokat összehasonlítva megállapítható, hogy a Pd/MgLaO 

aktívabbnak mutatkozott a reakcióban. A vegyesoxid-hordozós palládiummal végzett 

redukció nagyobb sebességgel ment végbe, és termékként mindhárom esetben anilint kaptunk, 

nagy tisztasággal (>90%). Ezzel szemben a molekulaszita-hordozós palládium 

alkalmazásakor mindegyik esetben csak azobenzolig jutottunk, ugyanakkor az azoxibenzol és 

azobenzol szinte 100%-os tisztasággal megkapható e reakciókból. Ehhez az azovegyület 

esetében várhatóan 12 óránál hosszabb reakcióidőre lenne szükség. Elképzelésünk szerint a 

két katalizátor eltérő aktivitása a hordozó anyagi minőségével magyarázható. Ismeretes az 

irodalomban
105

, hogy a réteges kettős hidroxidok, illetve a bázikus vegyes oxidok (ide tartozik 

a MgLaO) használhatók a Meerwein-Ponndorf-Verley redukcióban alumínium-izopropilát 

helyett, azaz képesek hidridion-transzferre, szemben a 4A molekulaszitával.  

A nátrium-hidroxid mennyiségének növelése mind a vegyesoxid-, mind a 

molekulaszita-hordozós katalizátor esetében növelte a reakciósebességet. Pd/MgLaO 

jelenlétében végezve a reakciót több nátrium-hidroxid mellett az anilin egyre hamarabb jelent 

meg a termékben, az azoxi- és azovegyületek pedig gyorsabban továbbalakultak a redukció 

lépéseinek megfelelően. A molekulaszitára felvitt palládium alkalmazásakor az azoszármazék 

megjelenése jól láthatóan hamarabb következik be, ha nagyobb mennyiségű bázist 

alkalmazunk. 

Az egyes vegyületek szelektív előállításával kapcsolatban a következő 

megállapításokat tehetjük:  
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 Az azoxibenzol mindkét alkalmazott katalizátorral rendkívül tisztán előállítható 

(Pd/4A: 98%, Pd/MgLaO: 94%) nitrobenzolra nézve másfélszeres nátrium-hidroxid 

feleslegben, egy órás reakcióval. Pd/4A-val néhány százalékkal tisztább azoxivegyületet 

nyerhetünk, és a gazdasági megfontolások is e katalizátor alkalmazása mellett szólnak, mivel 

a Mg-La vegyes oxidot saját magunknak kell előállítani, ráadásul elkészítése körülményes, 

míg a molekulaszita kereskedelmi termék, csak impregnálni kell.  

 Az azobenzolt Pd/4A segítségével nagy tisztasággal tudtam előállítani (95%) a 

közepes és a legnagyobb bázisfelesleggel is. Nyilvánvalóan felesleges több bázis alkalmazása, 

ha nem változik jelentősen a termék minősége. Ráadásul a Pd/4A esetében a technológia 

robosztusabb, mivel az azobenzol keletkezésével elérjük a reakció végpontját. Jó minőséget 

értünk el Pd/MgLaO és háromszoros mennyiségű nátrium-hidroxid használatával is, ebben az 

esetben viszont a reakció nem robosztus. 

 Anilin előállítására a kapott eredmények alapján csak a Mg-La vegyesoxid-hordozós 

katalizátor alkalmas. Tizenkét óráig végezve a reakciót másfélszeres bázisfelesleggel már 

gyakorlatilag tiszta (98%) anilinhez jutunk, és az előzőekhez hasonlóan szükségtelen és 

gazdaságtalan több nátrium-hidroxidot használni. A nagyobb bázisfelesleg abban az esetben 

lehet hasznos, ha hamarabb szeretnénk viszonylag tiszta termékhez jutni. A diagramok 

alapján kiválaszthatjuk a számunkra legmegfelelőbb módszert.  
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III.2. Nitrobenzolok transzferhidrogénezése
106

 

 

III.2.1.  Helyettesített nitrobenzolok redukciója
38

 

 

A 2-klórnitrobenzol nem várt reakciója (23. ábra) a folyamat behatóbb vizsgálatára 

késztetett bennünket, valamint terveztük a redukció végrehajtását más nitrobenzol-

származékokkal feltérképezve így annak lehetséges felhasználási körét. 

 Először célunk volt a 2,2’-bisz-klór-azoxibenzol (26) és a 2,2’-bisz-klór-azobenzol 

(27) előállítása 2-klórnitrobenzolból kiindulva. Ehhez a reakciót másfélszeres nátrium-

hidroxid feleslegben két óráig végeztem. A termék elemzését GC-MS-sel elvégezve, az 

összetétel alapján megállapítható, hogy az azoxivegyület a redukciósornak megfelelően 

továbbalakult azoszármazékká, illetve anilinné (32. ábra), arányuk ugyanakkor eltér a 

szubsztituálatlan nitrobenzol redukciója során tapasztaltaktól. Feltételezhetően minden 

szubsztituens esetén követni kell a reakció lefolyását ahhoz, hogy köztes termékek 

keletkezésének optimális körülményeit megállapíthassuk.  

 

32. ábra 2-Klórnitrobenzol transzferhidrogénezése 

 

Terveinknek megfelelően más nitrovegyület viselkedését is vizsgáltam. A 4-

nitroacetofenonnal szintén elvégeztem különböző körülmények között a reakciót, amely nem 

várt eredményt hozott (2. táblázat).  
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2. táblázat. 4-Nitroacetofenon redukciója 

 

Sor Oldószer Reakcióidő 35:36a (%) 

1 3 mL EtOH 6 óra 61 : 29 

2 3 mL EtOH 13 óra 46 : 48 

3 3 mL EtOH 24 óra 21 : 69 

4 10 mL EtOH 24 óra 0 : 100 

Reakciókörülmények: 5 mmol 34, 0,2 g katalizátor, 0,6 g NaOH, alkohol, reflux. 

 

 Etanolban, háromszoros NaOH felesleg mellett nem csak a nitrocsoport redukciója 

következett be (35), hanem az acetil oldallánc egy etilcsoporttal meghosszabbodott, 

ugyanakkor az oxocsoport nem redukálódott a folyamat során (36a). Ez a reakció értékes 

szerves intermediereket eredményezhet, így kutatásunkat ebbe az irányba folytattuk a 

redukciók további vizsgálata helyett. 

 

III.2.2.  A lánchosszabbítás reakcióútja és reakció más alkoholokkal 

 

A lánchosszabbítás feltételezett reakcióútját a 33. ábra szemlélteti. Feltevésem szerint 

először a nitrocsoport redukciója játszódik le, ennek során acetaldehiddé alakítva az oldószer 

alkohol egy részét. Az acetaldehid aldol dimerizációs reakcióba lép a 35 acetofenonnal egy 

hidroxiketont (37) eredményezve, melyből vízvesztéssel egy olefinhez jutunk (38). A kettős 

kötés redukciójának eredménye a lánchosszabbított végtermék (36a).  

A reakcióelegyből vett minta GC-MS spektrumában kis mennyiségű 38 kimutatható 

volt, ez alátámasztja a feltételezésünket.  
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33. ábra. A lánchosszabbítás feltételezett reakcióútja 

 

Az etanol, mint oldószer cseréje más alkoholokra a következő tapasztalatokat hozta (3. 

táblázat). Legalább két szénatomot tartalmazó primer alkoholoknál mind a redukció, mind a 

lánchosszabbítás lejátszódott, bár a termékek összetételében voltak eltérések – az propanol 

esetén jelentős mennyiségben megjelent az acetofenon kétszeres lánchosszabbításával 

keletkező 1-(4-aminofenil)-2-propilpentán-1-on (39). Érdekes módon etanol és butanol esetén 

ilyen típusú vegyületet nem észleltünk. Mind butanolban, mint izobutanolban jó 

termelésekkel jutottunk a várt vegyülethez. Hosszabb szénatomszámú alkoholok esetén nem 

tudtuk izolálni a megfelelő hosszabb oldalláncú molekulát. Metanol és izopropil-alkohol 

esetén csak a nitrocsoport redukciója ment végbe. Ennek oka vélhetőleg az alkoholokból 

keletkező intermedierek (formaldehid, aceton) kisebb reaktivitása. 

 

  



 

41 

 

3. táblázat. 4-Nitroacetofenon lánchosszabbítása különböző alkoholokkal 

 

 

Sor ROH Reakcióidő (óra) Termékösszetétel
a
 

1 MeOH 24 35 (84), 36b (16) 

2 PrOH 24 35 (20), 36c (42), 39 (33) 

3 i-PrOH 12 35 (~ 100) 

4 BuOH 24 35 (25), 36d (73) 

5 i-BuOH 24 35 (16), 36e (75) 

Reakciókörülmények: 5 mmol 34, 0,2 g katalizátor, 0,6 g NaOH, 10 ml alkohol, reflux. 

aAz elegyek GC-MS vizsgálata alapján. Ahol a komponensek aránya nem éri el a 100%-ot, ott azonosítatlan mellékterméket 

tartalmazott az elegy. 

 

III.2.3.  Egyéb acetofenon- és benzaldehidszármazékok reakciója 

 

Más acetofenon- és benzaldehidszármazékok viselkedését is vizsgáltuk a fentiekben 

használt körülmények között, oldószerként etanolt használva (4. táblázat).  
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4. táblázat: Reakció különböző acetofenonszármazékokkal, etanol oldószerben 

Sor Keton Termékösszetétel
a
 

   

1 

 
 

2 

 

 

 

3 

  

4 

 

-
b
 

a Relatív termelés GC-MS vizsgálat alapján. Ahol a komponensek aránya nem éri el a 100%-ot, ott azonosítatlan 
mellékterméket tartalmazott az elegy. 
b A termék nem azonosított vegyületek elegye, a várt vegyület(ek)et nem sikerült izolálni. 

 

Acetofenonból kiindulva megjelentek a megfelelő alkoholok és hasonló mennyiségben 

az acetofenonból (15e) és 1-feniletanolból (15f) levezethető 40 vegyület is keletkezett. 4-

Klóracetofenonból csak különböző dehalogénezett származékok voltak előállíthatóak. A 

főtermék egyértelműen az acetofenon volt, de megjelent kisebb mennyiségen a 15h 

lánchosszabbított keton is, valamint nyomokban 4,4’-diacetil-1,1'-bifenil (9b) is képződött. A 

2-nitroacetofenon nitrocsoportja redukálódott, lánchosszabbítás azonban csak kis mértékben 

következett be. Ugyanakkor megjelent egy érdekes melléktermék, az 44a 4-metilkinolin – a 

vegyület keletkezésének feltételezett reakcióútját a későbbiekben ismertetem. A 3-
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nitroacetofenon reakciójának analízisében nem sikerült azonosítható terméket kimutatni, az 

elegy azonosítatlan vegyületek elegye volt. 

Különböző aldehidek vizsgálata során a következő eredményeket kaptuk (5. táblázat). 

 

5. táblázat: Reakció különböző benzaldehidekkel, etanol oldószerben 

Sor Keton Termékösszetétel
a
 

1 

 

 

2 

  

3 

 

-
b
 

a Relatív termelés GC-MS vizsgálat alapján. Ahol a komponensek aránya nem éri el a 100%-ot, ott azonosítatlan 
mellékterméket tartalmazott az elegy. 
b A termék nem azonosított vegyületek elegye, a várt vegyület(ek)et nem sikerült izolálni. 

 

A vizsgált három aldehid egyikéből sem képződött a megfelelő lánchosszabbított 

termék. 2-Nitrobenzaldehid (41b) esetében a termék két vegyület elegye volt – főtermékként a 

két 2-aminobenzaldehid gyűrűzáródásából levezethető 46 indazoloindazol-vegyületet 

azonosítottam, emellett az 44b kinolin is keletkezett. Mivel kinolinszármazék már másodszor 

jelent meg a vizsgált reakciókban, keletkezésükre a következő javaslatot tettük (34. ábra). A 

redukció során képződő 43 aminokarbonil-vegyület az etanolból keletkező acetaldehiddel 

reagálva képezi 50 intermediert, mely intramolekuláris gyűrűzáródás és vízvesztés után a 

megfelelő kinolinná alakul. Elképzelésünket igazolja, hogy 47 3-nitrobenzaldehid 

reakciójában 48 aldehid intermedier kimutatható volt. Megjegyzendő, hogy e származékok 

viszonylag kis mennyiségben jelentek meg, vagyis e folyamat nem mond ellent a korábban a 

lánchosszabbítás lefolyására tett javaslatunknak. 
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34. ábra. Javasolt reakcióút kinolinszármazékok keletkezésére 

 

 

Összefoglalva elmondható, hogy kifejlesztettünk és vizsgáltunk egy heterogén 

katalitikus módszert nitrobenzol-származékok transzferhidrogénezésére. Megállapítottuk, 

hogy a körülmények befolyásolásával szelektíven előállítható a redukció bármelyik közti- és 

végterméke. A 4-nitroacetofenon reakciójában a nitrocsoport redukciója mellett az acetofenon 

rész lánchosszabbodása is lejátszódott az oldószerként használt alkohol szénatomszámának 

megfelelő egységgel, miközben az oxocsoport látszólag intakt maradt. Másik helyzetben 

szubsztituált vagy szubsztituálatlan acetofenonok és benzaldehidek reakciója a korábban 

használt körülmények között változó eredményekre vezetett, érdekes melléktermékek jelentek 

meg több esetben. 
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III.3. Heterogén katalitikus módszer pirrol és más N-heterociklusok N-

arilezésére
107

 

 

Munkám folytatásaként a kutatócsoport által kifejlesztett palládiumkatalizátorok 

felhasználási lehetőségeit terveztem vizsgálni. Az első vizsgált reakciótípus a pirrol (60) 

kettes helyzetű arilezése volt palládium jelenlétében aril-halogenidekkel. Bheeter leírta  

(elsősorban) N-metil- és N-tozilpirrolok 2-es helyzetű arilezését aromás brómvegyületekkel 

dimetilacetamidban, különböző homogén palládiumkatalizátorokkal (pl. Pd(OAc)2, 

[PdCl(C3H5)]2), KOAc jelenlétében, 130°C-on, 20 órás reakcióidővel. Többnyire jó vagy 

közepes termeléssel sikerült végrehajtani a kapcsolást
108

. Megvizsgáltuk, hogy a reakció 

végrehajtható-e a heterogén palládiumkatalizátorainkkal, modellreakcióként a pirrol (52) és a 

jódbenzol (1d) reakcióját választottuk. Oldószerként a pirrolt, bázisként cézium-karbonátot 

használtuk. Három katalizátort vizsgáltunk (Pd
0
/MgLaO, Pd

2+
/MgLaO, Pd

2+
/4A), de a várt 

termék egyetlen esetben sem keletkezett – mindössze a kiindulási vegyületeket izoláltuk. 

 

35. ábra: Pirrol arilezése a 2-es helyzetben 

 

 

Vizsgáltuk az imidazol (54) 2-es helyzetű kapcsolását, de ez esetben sem sikerült a 

várt terméket (55) előállítani. Két esetben bázisként MgO-ot adtunk a reakcióelegyhez. Ennek 

használatát Sezen írta le
109

, de a közleményt időközben visszavonták (bár az irodalmi kereső 

alkalmazásokban továbbra is találatként megjelenik), ugyanis eredményeit saját 

kutatócsoportja sem tudta reprodukálni. Az általam elvégzett reakciókat az 6. táblázat 

szemlélteti. A terméket, igen kis mennyiségben, mindössze egy alkalommal sikerült a 

reakcióelegyekből kimutatni. 

 

  



 

46 

 

6. táblázat. Imidazol arilezése a 2-es helyzetben 

 

 

Sor Katalizátor Oldószer Bázis/additív Konverzió 

1 Pd
0
/MgLaO DMF Cs2CO3 2 % 

2 Pd
0
/MgLaO DMF MgO termék nem keletkezett 

3 Pd
0
/MgLaO Dioxán MgO termék nem keletkezett 

4 Pd
2+

/4A DMF Cs2CO3 termék nem keletkezett 

 

A vizsgált reakciók sikertelensége miatt módosítottunk a célkitűzésen, és az N-

heterociklusok N-arilezésének vizsgálatát tűztük ki célul. Ezt a szakirodalomban 

leggyakrabban rézkatalizátorokal írták le (ld. II.4. fejezet). Az ismertetett példákban azonban 

általában nehezen előállítható, drága katalizátorokat írtak le, vagy olyanokat, amelyekkel jó 

eredményeket csak magas hőmérsékleten és/vagy hosszú reakcióidő alatt értek el
65,69,71,72,76,77

. 

Érdemesnek tűnt tehát megvizsgálni az általunk előállított rézkatalizátorokat N-

heterociklusok, elsősorban pirrol, valamint aril-halogenidek között lejátszódó C-N 

kapcsolásban.  A 4A hordozóra felvitt rezet korábban sikeresen alkalmazta csoportunk az ún. 

A
3
-kapcsolásban

110
, oximok nitrillé

111
, illetve nitrilek amiddá alakításában

112
. 

 

III.3.1.  Pirrol és aromás halogénvegyületek reakciója  

 

A körülmények optimálása 

 

Először a reakciókörülmények optimálását végeztük el vizsgálva az oldószer, a bázis 

és a reakcióidő hatását a konverzióra (7. táblázat). Modellvegyületekként ezúttal is jódbenzolt 

és pirrolt használtunk.  

 

  



 

47 

 

7. táblázat. Pirrol N-arilezése - optimálás 

 

 

Sor Katalizátor Bázis Oldószer Idő Konverzió
a
 

1 Cu
0
/4A KOAc DMF 24 - 

2 Cu
0
/4A K2CO3 Pirrol 20 38 

3 Cu
0
/4A K2CO3 Pirrol 24 25 

4 Cu
0
/4A KOH Pirrol 24 40 

5 Cu
0
/4A Cs2CO3 Pirrol 24 100 

6 Cu
0
/4A Cs2CO3 Pirrol 15 100 

7 Cu
2+

/4A Cs2CO3 Pirrol 15 100 

8 Cu
0
/4A Cs2CO3 Pirrol 4 100 (86

b
) 

9 Cu
2+

/4A Cs2CO3 Pirrol 4 86 

10 Cu
0
/4A Cs2CO3 DMF 4 19 

11 Cu
0
/4A Cs2CO3 DMSO 4 56 

12 Cu
0
/4A Cs2CO3 ACN 12 9 

13 - Cs2CO3 Pirrol 24 0 

14 Cu
0
/4A - Pirrol 10 < 1 

Reakciókörülmények: 3 mmol 1d, 4,5 mmol 52 (ha nem a pirrol az oldószer), 0,3 g katalizátor, 6 mmol bázis, 3 ml oldószer, 

135°C (illetve 80°C acetonitril esetén). 

aAz elegy GC-MS vizsgálata alapján.  

bIzolált termelés.  

 

A legjobb eredményeket cézium-karbonát bázissal értük el, kálium-karbonát vagy 

kálium-hidroxid esetén közepes/gyenge konverziókat figyeltünk meg. Az irodalomban talán 

leggyakrabban használt DMF és DMSO oldószerek közül a DMSO ez esetben sem adott rossz 

eredményt, de egyértelműen maga a pirrol mutatkozott a leghatásosabb oldószernek. Mindkét 

vizsgált katalizátor jó konverziókat eredményezett: Cu
2+

/4A-val 15 óra után teljes, de már 4 

óra után is kiváló, 86 %-os volt az átalakulás. Cu
0
/4A alkalmazásakor már 4 óra után 100 %-

os konverziót mértünk, ami az egyéb irodalmi módszerekhez képest is kiemelkedően rövid 

idő. A legutolsó két sor pedig megmutatja, hogy sem a rézkatalizátor, sem a bázis hiányában a 

kapcsolás nem játszódik le.  Az optimális körülményeket a táblázat 8. és 9. sora írja le (ezeket 

vastag szedéssel kiemeltem) – bár igaz, hogy előbbinél jobb konverziót figyeltünk meg, 
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utóbbi előnye, hogy míg a Cu(0) katalizátor enyhén pirofóros (emiatt ajánlott inert közegben 

dolgozni vele), a Cu(II) katalizátorra ez nem áll fent. A további reakciókhoz ezeket a 

körülményeket alkalmaztuk – oldószerként pirrolt, bázisként cézium-karbonátot használtunk. 

A hőmérséklet 135°C, a reakcióidő 4 óra volt, de szükség esetén ezt növeltük, ahogy a 

következő fejezetben látható. 

 

Pirrol reakciója más származékokkal 

 

A C-N kapcsolást végrehajtottuk más aromás halogénszármazékokkal is, 

eredményeimet a 8. táblázatban foglaltam össze. 

 

8. táblázat. Pirrol N-arilezése – reakció különböző aromás halogénszármazékokkal 

 

Sor Katalizátor Reagens Idő Termelés
a
 (%) 

1 Cu
0
/4A 

 

4 

 

2 Cu
0
/4A 

 

4 

 

3 Cu
0
/4A 

 

4 

 

4 Cu
0
/4A 

 

4 
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Sor Katalizátor Reagens Idő Termelés
a
 (%) 

5 Cu
0
/4A 

 

4 

 

6 Cu
0
/4A 

 

4 

 

7 Cu
0
/4A 

 

4 

 

8 Cu
0
/4A 

 

15 

 

9
d
 Cu

0
/4A 

 

4 

 

10 Cu
0
/4A 

 

24 

 

11 Cu
0
/4A 

 

24 

 

12 Cu
2+

/4A 

 

24 
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Sor Katalizátor Reagens Idő Termelés
a
 (%) 

13 Cu
0
/4A 

 

24 

 

14 Cu
0
/4A 

 

24 

 

15 Cu
0
/4A 

 

24 

 

16 Cu
0
/4A 

 

24 -
 e
 

17 Cu
0
/4A 

 

24 -
e
 

18 Cu
0
/4A 

 

24 

 

19 Cu
0
/4A 

 

36 nem történt reakció 

Reakciókörülmények: 3 mmol 1, 0,3 g katalizátor, 6 mmol Cs2CO3, 3 ml pirrol, 135°C. 

aAz elegy GC-MS analízise alapján. Ahol a komponensek aránya nem éri el a 100%-ot, ott azonosítatlan mellékterméket 

tartalmazott az elegy. 

bIzolált termelés  

cIzolált termelés átkristályosítás után.  

d115°C hőmérsékleten.  

eRészletesebben lásd alább.   

 

Jódvegyületekkel rövid reakcióidő alatt is kiváló termeléseket értem el.  Több esetben 

is érdekes eredmények születtek. A 4-nitrojódbenzolnál is megjelent a termékben a megfelelő 

56g anilinszármazék, igaz kis mennyiségben, a 3-nitrojódbenzol esetében azonban közel 

megegyező mennyiségben van jelen a nitroszármazék és a keletkező 56i N-(3-
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aminofenil)pirrol. A reakcióidő növelésével e vegyület aránya a termékben tovább növelhető, 

míg alacsonyabb hőmérsékleten a főtermék a nitrovegyület lesz (7-9. sor). A nitrocsoport 

redukciója valószínűleg a pirrol arilezése után következett be, ellenkező esetben megjelent 

volna a reakcióelegyben az arilezett anilinszármazék is. A redukciónak 

transzferhidrogénezéssel kellett végbemennie, azonban a reakcióban látszólag nem volt olyan 

komponens, ami hidrogénforrásként szolgálhatott volna. Elképzelésünk szerint maga a pirrol 

játszhatott ilyen szerepet a folyamatban, de kísérletileg ezt nem tudtuk igazolni. Szintén a 

nitrovegyületek, illetve a 2-jódfenol (1h) esetében kis mennyiségben megjelent a kiindulási 

anyagból halogénvesztéssel képződő nitrobenzol, illetve fenol is.  

Brómvegyületekkel jó-kiváló termelést értünk el a Cu
0
/4A katalizátorral, a Cu

2+
/4A 

azonban ebben az esetben már jóformán hatástalannak bizonyult, az elegy csak nyomokban 

tartalmazta a kívánt terméket. Az aldehidek (1p, 1q) esetén nem keletkezett a megfelelő N-

szubsztituált pirrol, egy keveréket kaptunk termékül, ahol a komponensek valószínűleg a 

pirrol és az aldehid reakciójából keletkező vegyületek voltak. Az 1o acetofenonszármazék 

esetén a fő termék a kívánt 56l vegyület volt, de jelen volt több, nem azonosított 

melléktermék is. Vagyis a módszerünk egyáltalán nem, vagy csak kevéssé alkalmas 

karbonilcsoportot tartalmazó aril-halogenidek kapcsolására. 4-Brómbenzonitrilből (1r) 

kiindulva a megfelelő 56m karbonsav keletkezett, ami a nitrilcsoport báziskatalizált 

hidrolízisével alakulhat ki. Ismeretes, hogy magasabb hőmérsékleten a hidrokarbonátok 

diszproporcionálódhatnak karbonáttá és szénsavvá, ennek bomlása során felszabadulhat a 

hidrolízishez szükséges víz. Hidrokarbonát pedig a bázis és a keletkező hidrogén-halogenid 

reakciójában keletkezik. Az arilezés klórbenzollal a Cu
0
/4A katalizátorral is sikertelen volt, a 

megnövelt reakcióidő ellenére. 

Technológiai szempontból említésre méltó, hogy oldószerként pirrolt használunk. Az 

egyik lehetséges feldolgozási mód az elegy szűrését (esetleg vizes extrakciót) követő 

desztilláció, ami során az el nem reagált pirrol visszanyerhető, egy következő reakcióban újra 

felhasználható. Az általunk használt kis méretben a pirrol körülbelül felét tudtuk 

visszaforgatni, de nagy méretben valószínűleg jobb eredmény érhető el. A feldolgozási mód 

hátránya, hogy bizonyos termékeknél (például N-fenilpirrol) tapasztaltunk kismértékű 

kodesztillációt (vagyis bár a desztilláció hőmérséklete nem indokolná, de megjelenik a 

desztillátumban az arilezett pirrol is), aminek hátránya, hogy csökken némileg a preparatív 

termelés, illetve a desztillált pirrol szennyezett lesz. 
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Vizsgáltuk a katalizátorok visszaforgathatóságát, s itt is szignifikáns különbséget 

találtunk a Cu(0)- és Cu(II)-katalizátorok között.  

 

9-10. táblázat. A katalizátorok visszaforgathatóságának vizsgálata 

 

Cu
0
/4A Ciklus Konverzió

a
 (%)  Cu

2+
/4A Ciklus Konverzió

a
 (%) 

 1. 100   1. 86 

 2. 100   2. 67 

 3. 100   3. 35 

 4. 76   4. 36 

Reakciókörülmények: 3 mmol 1d, 6 mmol Cs2CO3, 3 ml pirrol, 135°C. 

aAz elegyek GC-MS analízise alapján. 

 

A Cu
0
/4A esetén csak a negyedik felhasználáskor tapasztaltunk aktivitáscsökkenést, a 

Cu
2+

/4A aktivitása azonban már második körben láthatóan csökken, harmadik (és negyedik) 

körben már az eredeti értékhez képest gyenge termelés érhető csak el. A termékek XRF 

vizsgálata azt mutatta, hogy míg Cu
0
 esetében az anyag réztartalma elhanyagolható volt, a 

Cu(II) esetében szignifikáns, 5-10 %-nyi réz volt mérhető, vagyis az aktivitáscsökkenés oka 

valószínűleg a réz részleges lemosódása a Cu
2+

/4A esetében. 

 

III.3.2.  Más N-heterociklusok arilezése 

 

Vizsgáltuk a katalizátorok viselkedését más N–heterociklusok (54, 57, 58) 

arilezésében is. A vizsgált kiindulási anyagok mindegyike szilárd, így ezúttal az irodalomban 

gyakran alkalmazott dimetilformamidot használtuk oldószerként. 
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11. táblázat Más N-heterociklusok arilezése jódbenzollal 

 

Sor Katalizátor Kiindulási anyag Termék Termelés
a
 (%) 

1 Cu
0
/4A 

  

100 

2 Cu
2+

/4A 

  

100 

3
b
 Cu

0
/4A 

  

100 

4 Cu
0
/4A 

  

100 

5 Cu
2+

/4A 

  

100 

6 Cu
0
/4A 

 
 

90 

7 Cu
2+

/4A 

 
 

96 

Reakciókörülmények: 6 mmol heterociklus, 3 mmol 1d, 0,3 g katalizátor, 6 mmol Cs2CO3, 5 mL DMF, 150°C, 24 h 

aAz elegy GC-MS analízise alapján.  

b4-Jódtoluol reagenssel.  
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Minden vizsgált esetben mindkét katalizátor hatásosnak bizonyult, kis különbség 

egyedül az indolnál látható (6-7. sor), itt érdekes módon a Cu
2+

/4A volt csekély mértékben 

aktívabb. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy a Cu
0
/4A és Cu

2+
/4A alkalmazásának a fenti 

reakciókban megvannak a maga előnyei (rövid reakcióidő, kiváló termelés, egyszerű előállítás 

és feldolgozás), de kétségtelenül vannak az alkalmazást limitáló tényezők (bizonyos 

csoportok jelenlétében nem ment a reakció, illetve az aromás klórvegyületek nem reagáltak).    
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III.4. CH-savas vegyületek heterogén katalitikus arilezése
113

 

 

Munkám folytatásaként a Cu
2+

/4A katalizátor alkalmazhatóságát vizsgáltam aromás 

halogenidek és CH-savas vegyületek, etil-acetoacetát (acetecetészter), acetilaceton és 

malonészterek között lejátszódó reakcióban. Célunk a homogén katalitikus eljárásokkal
78-94

 

szemben egy „versenyképes”, heterogén katalitikus alternatívát nyújtani a reakció 

megvalósítására – kiküszöbölve az ismert fő hátrányokat, mint a szennyvíz és a termék 

rézszennyezése, a hosszú reakcióidő vagy a bonyolult feldolgozás. 

 

Modellreakcióként a jódbenzol és acetecetészter reakcióját választottuk. Az 

előkísérletek során megállapítottuk, hogy a Pd
0
 és a Fe

3+
/4A molekulaszita hordozón nem 

megfelelő katalizátor a reakcióban, reakció egyáltalán nem játszódott le, vagy csak csekély 

konverziót sikerült elérni nagy mennyiségű melléktermék képződése mellett. A Cu
2+

/4A 

viszont eredményesnek bizonyult.     

A vizsgálatok során többféle oldószert, illetve többféle szilárd bázist is kipróbáltunk 

(12. táblázat). A reakcióelegyeket GC-MS segítségével vizsgáltuk. Az oldószerek közül a 

dioxán bizonyult a legjobbnak (13. sor). A bázisok közül a kálium-karbonát gyenge-közepes 

konverziót adott, nátrium-karbonáttal pedig egyáltalán nem történt reakció. Cézium-

karbonáttal xilolban a kálium-karbonátnál látotthoz hasonló konverziót tapasztaltunk, de 

dioxánban (és némileg magasabb acetecetészter felesleggel) sikerült közel kvantitatív 

konverzióval megkapni a fenilecetsav-etil-észtert (25a). Az irodalmi eljárásban leírt másik két 

termék (23a, 24a) nem volt kimutatható egyetlen esetben sem. A kálium-karbonátnál erősebb 

bázisra valószínűleg azért van szükség, mert az MS-4A bázicitása gyakorlatilag azonos a 

kálium-karbonátéval, így a reakcióban keletkező hidrogén-jodid megkötésében a két bázis 

verseng egymással. A molekulaszita viszont a hidrogén-jodid megkötésével elveszti 

katalitikus aktivitását. A cézium-karbonát alkalmazásának egy további következménye az is, 

hogy nem sikerült kimutatni a reakcióban a három terméket, mert a kapcsolás után az erősen 

bázikus közegben valószínűleg azonnal távozik az acetilcsoport. 
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12. táblázat. Oldószerek és bázisok vizsgálata az alapreakcióban
a
 

 

 

Sor Bázis Oldószer Hőmérséklet (°C) Konverzió
d 

(%) 

1 K2CO3 dioxán 100 <5 

2 K2CO3 xilol 145 62 

3 K2CO3 DMF 150 0 

4 K2CO3 toluol 110 2 

5 K2CO3 THF 66 0 

6 K2CO3 etanol 80 2 

7 K2CO3 DMSO 80 0 

8
b
 Cs2CO3 xilol 145 64 

9
b
 Cs2CO3 dioxán 110 58 

10 Cs2CO3 ACN 80 0 

11 Cs2CO3 xilol 145 30 

12 Cs2CO3 dioxán 100 80 

13
c
 Cs2CO3 dioxán 100 90 

14 Na2CO3 xilol 145 0 

15 Na2CO3 ACN 80 0 

16 Na2CO3 dioxán 100 0 
 a5 mmol jódbenzol, 6 mmol acetecetészter, 0,5g Cu2+/4A, 12,5 mmol bázis, 10 ml oldószer, reflux, 24 h.  

b5mmol bázis.  
c7,5mmol acetecetészter.  
dGC-MS vizsgálat alapján. 

 

A GC-MS a legtöbb mintában kimutatott néhány százalékban (5-6 %) difenil-étert 

(63) is, melynek oka az lehet, hogy víz jelenlétében és nem inert atmoszférában a jódbenzol 

kis mértékben fenollá alakult, és a fenol reagált a jódbenzollal a reakció körülményei között 

(36. ábra). Ez a mellékreakció némileg visszaszorítható inert atmoszféra alkalmazásával, a 

vízmentesség viszont a keletkező cézium-hidrogén-karbonát diszproporcionálódása miatt nem 

biztosítható. 
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36. ábra. A difenil-éter (63) melléktermék keletkezése 

 

 

Miután sikerült megtalálni az oldószer és a mólarány optimumát, megvizsgáltam a 

reakcióidő hatását. Ehhez a reakcióelegyből a táblázatban látható időközönként mintát vettem, 

amit GC-MS segítségével vizsgáltunk. A 13. táblázatban látható eredményeket a 37. ábra 

diagramja szemlélteti.  

13. táblázat: A reakció időfüggése 

Reakcióidő 

(h) 

Konverzió 

(%) 

1 6 

3 31 

5 51 

7 73 

9 79 

11 86 

13 87 

19 89 

21 90 

24 90 
a5 mmol jódbenzol, 6 mmol acetecetészter, 0,5g Cu2+/4A, 12,5 mmol bázis, 10 ml oldószer, reflux, 24 h. 

 

37. ábra: A reakció időfüggése 
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Látható, hogy gyakorlatilag 11-12 óra után a konverzió már nem változik jelentősen. 

A GC-MS eredményekből az is kiderült, hogy kisebb mennyiségben már a reakció harmadik 

órájában megjelenik néhány melléktermék, melyek mennyisége a reakció végéig nem változik 

jelentős mértékben. A melléktermékek tömegspektrumát vizsgálva a már említett difenil-éter 

mellett a harmadik órában kb. 3%-ban megjelent egy 222 g/mol moláris tömegű vegyület, 

melyet az 38. ábrán látható hidroxiészterként (64) azonosítottuk, és képződésére a 

fragmentációk alapján a következő reakcióutat javasoljuk (39. ábra).  

  

38. ábra. Az arilezés során keletkező 64 termék képlete 

 

 

A valószínűleg kis mennyiségben keletkező 24a fenilaceton az erősen bázikus 

közegben aldolreakcióba lép az acetecetészterrel, majd egy ketobomlást követően alakul ki a 

feltételezett termék. A vegyületet nem izoláltuk.  

  

39. ábra. Feltételezett reakcióút 64 keletkezésére 
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A hordozóra felvitt fémmel katalizált reakciók csak akkor lehetnek versenyképesek a 

homogén fázisú reakciókkal, ha a fém beoldódása és szennyezőként való megjelenése a 

termékben elkerülhető. Röntgenfluoreszcencia segítségével megvizsgáltuk, hogy az általam 

végrehajtott reakció termékében van-e réz. A vizsgálat szerint a minta réztartalma közelítőleg 

0,03 mg/ml, tehát a réz beoldódása nem jelentős. Miután a réz eltávolításával a feldolgozás 

során külön nem foglalkoztunk, ám az viszonylag egyszerűen megoldható, ez a mennyiség 

nem jelenthet problémát a reakció esetleges ipari megvalósítása esetén sem.  

Megvizsgáltuk a katalizátor újrafelhasználhatóságát is. A kiszűrt katalizátorral 

regenerálás után újra elvégeztem a reakciót, azonban az eredmények azt mutatták, hogy az 

eredetinél rosszabb hatékonysággal, körülbelül 60%-os konverzióval sikerült a terméket 

megkapni. A katalizátornak tehát a reakció vagy a feldolgozás során csökken az aktivitása, 

önmagában nem használható fel újra, hanem friss katalizátorral kell keverni.  

Az acetecetészter mellett más CH-savakkal (14. táblázat) is megpróbáltuk 

végrehajtani a reakciót az optimált körülmények között, de egyik esetben sem történt 

átalakulás. 

14. táblázat. Különböző CH-savak reakciója jódbenzollal
a
  

 

 

Sorszám CH-sav  pKa Konverzió (%) 

1 

 

9 0 (0)b 

2  

 

13 0 (0)b 

3 

 

5 115 0 

 a5 mmol jódbenzol, 6 mmol CH-sav, 0,5g Cu2+/4A, 12,5 mmol bázis,  

 10 ml dioxán, reflux, 24 h 

 b10 mmol CH-sav (kétszeres felesleg) 
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Sem az acetecetészternél erősebb (pKa(acetecetészter) = 11), sem az annál gyengébb CH-

savval nem történt reakció, a kiindulási jódbenzolt minden esetben visszakaptuk, a CH-savak 

pedig eltűntek a rendszerből. Mivel az acetecetészter savassága pont a két másik vizsgált CH-

sav között van, a pKa értékekkel nem magyarázható a reaktivitás különbsége. A jelenséggel 

kapcsolatban azt sejtjük, hogy a malonészter esetleg hamarabb hidrolizál és dekarboxileződik, 

minthogy reakcióba tudna lépni a jódbenzollal, az acetilaceton esetén pedig korábbi tanszéki 

előzményekből azt feltételezzük
114

, hogy enolizál, a nem CH-savas enolforma megkötődik és 

ketobomlást szenved a szilárd cézium-karbonáton. 

 

 Aril-jodidok és bromidok reakciója acetecetészterrel 

 

A jódbenzol után más aromás halogenidek reakcióját is vizsgáltam acetecetészterrel az 

optimált reakciókörülmények között (15. táblázat).  

15. táblázat: Aril-jodidok reakciója  

 

Sorszám Aril-jodid képlete Konverzió
a
 (%) 

1 

 

-
b 

2 

 

90 (25b) 

3 

 

90 (25c) 
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Sorszám Aril-jodid képlete Konverzió
a
 (%) 

4 

 

75 (25d) 

5 

 

75 (25e) 

6 

 

33 (25f) 

7
c
 

 

84 (25e) 

Reakciókörülmények: 5 mmol 1, 7,5 mmol 22a, 0,5 g Cu2+/4A, 12,5 mmol Cs2CO3, 10 ml dioxán, 100°C, 12 h.  

aGC-MS vizsgálat alapján.  
bNem izolálható termék.  

 

A nitrocsoportokat tartalmazó aril-halogenidekkel (1i-1j) nagyobb konverziót sikerült 

elérni, melyből arra következtethetünk, hogy a reakció mechanizmusa a palládiumkatalizált 

keresztkapcsolásoknál tapasztalt körfolyamathoz hasonló. 

A 3- és 4-jódtoluollal (4-5. sor) végzett reakciók esetén a GC-MS spektrumban a termék 

mellett egy másik csúcs is jelentkezett, a fragmentáció alapján szerkezetük 66 és 67 képlettel 

írható le (40. ábra). 

  

40. ábra. 3- és 4-jódtoluolból keletkező melléktermékek szerkezete 

 

 

E vegyületek képződését a következőképpen képzeljük el (a 4-jódtoluol példáján 

bemutatva, 41. ábra). A korábban már említett mellékreakcióban keletkező p-krezol (68) a 
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jód-toluolról leszakadt jodidionnal vagy -gyökkel reakcióba lép és a megfelelő benzil-jodid 

(69) keletkezik. Ezzel a deprotonált acetecetészter nukleofil szubsztitúciós reakcióba lép, és 

kialakítja a 66 vegyületet.  

  

41. ábra. Melléktermék képződésének javasolt folyamata 

 

 

A mellékreakciót sikerült kiküszöbölni argon atmoszféra, kihevített cézium-karbonát 

és abszolutizált dioxán alkalmazásával (7. sor). 

Az aril-jodidokkal végzett kísérletek után megvizsgáltuk aril-bromidok reaktivitását is 

az optimált körülmények között (16. táblázat). Egyik esetben sem történt reakció, a bromidok 

valószínűleg nem elég aktívak a heterogén katalitikus reakció lejátszódásához. 

 

16. táblázat. Aril-bromidok reakciója 

Sorszám Aril-bromid Konverzió (%)
a
 

1 

 

0 

2 

 

0 

3b 

 

0 

  



 

63 

 

Sorszám Aril-bromid Konverzió (%)
a
 

4 

 

0 

5c 

 

0 

6d 

 

0 

Reakciókörülmények: 5 mmol 1, 7,5 mmol 22a, 0,5 g Cu2+/4A, 12,5 mmol Cs2CO3, 10 ml dioxán, 100°C, 12 h.  

aGC-MS vizsgálat alapján.  

b+ 0,10 g (Bu)4N
+I- hozzáadásával.  

cÖtszörös réztartalmú katalizátorral.  

d + 1 Ekvivalens KI hozzáadásával. 

 

Megkíséreltük megvalósítani a reakciót a körülmények módosításával is. 

Megpróbálkoztam ötszörös réztartalmú MS-4A katalizátor (5. sor), illetve tetrabutil-

ammónium-jodid hozzáadásával is (3. sor), de nem sikerült jobb eredményt elérni. 

Megkíséreltem kálium-jodid hozzáadását (6. sor), hátha egy esetleges „in situ” halogéncsere 

segíti a reakció lejátszódását, de ez sem hozott eredményt.   
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IV. Kísérleti rész 
 

Az 
1
H NMR spektrumok Bruker Avanche 300 (300 MHz), vagy a Bruker DRX-500 

(500 MHz) készüléken, TMS belső sztenderd alkalmazásával CDCl3, vagy DMSO-d6 

oldószerben készültek.  

Az olvadáspont értékeket Gallenkamp készülékkel határoztam meg.  

A vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálatokhoz Merck Kieselgel (60 F254) lapokat 

használtam. Az eluens: hexán:aceton 4:1, vagy 2:1 volt. Detektálás: UV lámpa alatt 254 nm-

en történő megvilágítással, vagy foszformolibdénsavas előhívás után. 

A GC-MS méréseket Shimadzu GC-2010, GC-MS QP2010S típusú gázkromatográf-

tömegspektrométerrel készítettem (kolonnahossz 30 m, belső átmérő 0,25 mm, film 0,25 μm) 

dodekán belső sztenderdet használva. Hőmérséklet program: 40 °C (10 percig) → melegítés 

10 °C/perc sebességgel 300 °C-ra (26 percig). 

A pH mérésére Inolab pH level 1 pH-mérőt használtam.  

Az ICP-MS vizsgálatok Agilent 7500 CE típusú készülékkel készültek királyvízben 

történő mikrohullámú feltárás után. 

Az XRF vizsgálatok Canberra típusú, izotópgerjesztés, félvezető-detektoros 

készüléken készültek, gerjesztőforrás: 
125

I. 

Az ismert vegyületek spektroszkópiai és fizikai adatai megegyeznek az irodalomban 

leírtakkal. A vegyületeket MS, illetve 
1
H NMR spektroszkópia segítségével azonosítottam.  

  

IV.1. A katalizátorok előállítása 

 

IV.1.1.  A hordozók előállítása 

 

Magnézium-lantán vegyes oxid (MgLaO) előállítása
5
 

 

Magnézium-nitrát-hexahidrátot (98,97 g, 0,386 mol) és lantán-nitrát-hexahidrátot 

(55,86 g, 0,129 mol) kiforralt és visszahűtött ionmentes vízben (500 ml) feloldottam, majd a 

nátrium-hidroxidot (56 g, 1 mol) és nátrium-karbonátot (35,88 g, 0,26 mol) tartalmazó 



 

65 

 

desztillált vízbe (520 ml) adagoltam úgy, hogy a pH-t 10 körül tartottam. A csapadékot 55 °C-

on öregítettem 16 órán át, szűrtem, ionmentes vízzel mostam, majd 80 °C-on szárítottam. Az 

így kapott anyagot 650 °C-on kalcináltam. 

 

A 4 Å-os molekulaszita (MS-4A, 4A) kereskedelmi termék. 

 

IV.1.2.  Pd
2+

/4A, Pd
0
/4A, Pd

2+
/MgLaO és Pd

0
/MgLaO előállítása 

 

A Pd
2+

/4A és Pd
2+

/MgLaO készítése 

 

Nátrium-[tetrakloro-palladát(II)]-ot (0,294 g, 1 mmol) feloldottam ionmentes vízben 

(100 ml), majd 4 Å-os molekulaszitát vagy MgLaO-ot (1 g) adtam hozzá. A szuszpenziót 

szobahőmérsékleten 6 órán át kevertettem. Ezt követően a katalizátort kiszűrtem, ionmentes 

vízzel, majd acetonnal mostam és szárítószekrényben 150 °C-on 1 órán át szárítottam.  

Az így kapott Pd
2+

/MgLaO katalizátor palládiumtartalmát ICP-OES segítségével 

állapítottuk meg
5
, a fémtartalom 0,84 mmol/g volt (a 4A hordozós katalizátor esetén ilyen 

mérés nem történt). 

 

 

A Pd
0
/4A és Pd

0
/MgLaO készítése 

 

Az elkészített Pd
2+

/4A (1 g) vagy Pd
2+

/MgLaO (1 g) és hidrazin-hidrát (1 g, 20 mmol) 

etanolos (10 ml) szuszpenzióját 3 órán át szobahőmérsékleten kevertettem. A kapott fekete 

szilárd anyagot szűrtem, etanollal mostam. A szűrés végén, mivel az enyhén pirofóros, argont 

fúvattam a száradó katalizátorra.  

A Pd
0
/MgLaO katalizátor palládiumtartalma (ICP-OES segítségével megállapítva

5
) 

0,73 mmol/g volt (a 4A hordozós katalizátor esetén ez esetben sem történt mérés). 

 

IV.1.3.  Cu
2+

/4A és Cu
0
/4A előállítása 

  

A Cu
2+

/4A előállítása 
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Réz-klorid-dihidrátot (0,170 g, 1 mmol) feloldottam ionmentes vízben (100 ml), majd 

4 Å-os molekulaszitát (1 g) adtam hozzá. A szuszpenziót szobahőmérsékleten 6 órán át 

kevertettem. Ezt követően az enyhén zöld katalizátort kiszűrtem, ionmentes vízzel, majd 

acetonnal mostam és szárítószekrényben 150 °C-on 1 órán át szárítottam.  

 

A Cu
0
/4A  készítése 

 

A Cu
2+

/4A (1 g) és hidrazin-hidrát (1 g, 20 mmol) etanolos (10 ml) szuszpenzióját 3 

órán át szobahőmérsékleten kevertettem. A kapott rézszínű szilárd anyagot szűrtem, etanollal 

mostam. A szűrés végén, mivel az enyhén pirofóros, argont fúvattam a száradó katalizátorra. 

 

IV.2. Nitrobenzol palládiumkatalizált transzferhidrogénezése, a szelektivi-

tás vizsgálata 

 

Előkísérletek 

 

5 mmol (0,51 ml) nitrobenzolt, 0,1 g Pd/MgLaO katalizátort, 7,5, illetve 15 mmol (0,3, 

illetve 0,6 g) nátrium-hidroxidot és 3 ml etanolt összemérve az oldószer forráspontján 

kevertettem az elegyeket 8, illetve 11 óráig. Ezután a reakcióelegyet bepároltam, a 

maradékhoz terc-butil-metil-éter és víz elegyét adtam, kiszűrtem a katalizátort, a szerves 

fázist nátrium-szulfáton szárítottam, a szárítószert kiszűrtem, a szűrletet bepároltam. 

 

Azobenzol (29): GC: Rt: 25,2 perc. MS m/z (%): 182 (M
+
, 14), 105 (19), 77 (100). 

Anilin (15c): GC: Rt: 14,7 perc. MS m/z (%): 93 (M
+
, 100), 66 (50). 

 

IV.2.1.  A reakció típusának vizsgálata 

 

 5 mmol (0,51 ml) nitrobenzolt, 0,1 g Pd/MgLaO katalizátort, és 15 mmol (0,6 g) 

nátrium-hidroxidot 3 ml butanolban, illetve benzil-alkoholban annak forráspontján 

kevertettem 8 óráig. Ezután a reakcióelegyet bepároltam, a maradékhoz terc-butil-metil-éter 

és víz elegyét adtam, kiszűrtem a katalizátort, a szerves fázist nátrium-szulfáton szárítottam, a 

szárítószert kiszűrtem, a szűrletet bepároltam. A keletkezett termékek szerkezetét a 

tömegspektrum molekulakönyvtára 100%-ban igazolta. 
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2-Etilhexan-1-ol (30): GC: Rt: 16,1 perc. MS m/z (%): 83 (18), 70 (23), 57 (100). 

1,1-Dibutoxibután (31): GC: Rt: 20,2 perc. MS m/z (%): 159 (9), 129 (25), 73 (51), 57 (100). 

Vajsav (32): GC: Rt: 9,1 perc. MS m/z (%): 88 (M
+
, 2), 73 (27), 60 (100). 

Butil-butirát (33): GC: Rt: 15,2 perc. MS m/z (%): 89 (55), 71 (100), 56 (66). 

Benzil-benzoát (37): GC: Rt: 26,8 perc. MS m/z (%): 212 (M
+
, 11), 194 (6), 105 (100), 91 

(51), 77 (43). 

 

IV.2.2.  A reakció menete 

 

5 mmol (0,51 ml) nitrobenzolt 0,1 g Pd
0
/MgLaO vagy Pd

0
/4A katalizátorral és 7,5, 15, 

illetve 22,5 mmol (0,3, 0,6, illetve 0,9 g; másfélszeres, kétszeres, illetve háromszoros felesleg) 

nátrium-hidroxiddal összemértem 3 ml etanolba, majd annak forráspontján kevertettem az 

elegyet 12 óráig. A reakcióelegyből óránként mintát vettem éteres-vizes keverékbe. Az utolsó 

mintavétel után visszamaradó anyagot nem dolgoztam fel. 

 

Azoxibenzol (28): GC: Rt: 27,7 perc. MS m/z (%): 198 (M
+
, 8), 169 (10), 141 (8), 105 (14), 

91 (23), 77 (100). 

 

IV.3. Nitrobenzolok transzferhidrogénezése  

 

IV.3.1.  Helyettesített nitrobenzolok redukciója 

 

Reakció 2-klórnitrobenzollal 

 

 5 mmol (0,79 g) 2-klórnitrobenzolt (1a), 0,1 g Pd
0
/MgLaO katalizátort és 7,5 mmol 

(0,3 g) NaOH-ot 3 ml etanolban, annak forráspontján kevertettem 2 óráig. Ezután az elegyet 

etanollal felszuszpendálva szűrtem, a szűrletet bepároltam. Ezután a reakcióelegyet 

bepároltam, a maradékhoz terc-butil-metil-éter és víz elegyét adtam, kiszűrtem a katalizátort, 

a szerves fázist nátrium-szulfáton szárítottam, a szárítószert kiszűrtem, a szűrletet bepároltam. 

 

2,2’-Diklórazoxibenzol (26): GC: Rt: 30,6 perc. MS m/z (%): 231-233 (15-5), 139-141 (35-7), 

111-113 (100-33), 75 (64). 
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2,2’-Diklórazobenzol (27): GC: Rt: 29,5 perc. MS m/z (%): 250-252 (M
+
, 11-7), 139-141 (45-

15), 111-113 (100-33), 75 (58). 

2,2’-Diklóranilin (1b): GC: Rt: 18,1 perc. MS m/z (%): 127-129 (M
+
, 100-33), 92 (25), 65 

(37). 

 

Reakció 4-nitroacetofenonnal 

 

 5 mmol (0,83 g) 4-nitroacetofenon (34), 0,1 g Pd
0
/MgLaO katalizátor és 15 mmol (0,6 

g) NaOH keverékét 3-10 ml etanolban, forrásponton kevertettem 6-24 órán át. Ezután a 

reakcióelegyet feldolgoztam az előzőekben leírtak szerint.  

 

4-Aminoacetofenon (35): GC: Rt: 23,6 perc. MS m/z (%): 135 (M
+
, 46), 120 (100), 92 (51), 

65 (45). 

1-(4-Aminofenil)bután-1-on (36a): 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm): 0,9 (t, J = 7,6 Hz, 

3H), 1,66 (m, 2H), 2,76 (t, J = 7,6 Hz, 2H), 3,91 (br s, 2H), 6,56 (d, J = 8,6 Hz, 2H), 7,73 (d, J 

= 8,6 Hz, 2H). GC: Rt: 25,8 perc. MS m/z (%): 163 (M+, 15), 135 (80), 120 (100), 92 (27), 65 

(22). 

 

IV.3.2.  A lánchosszabbítás reakcióútja és reakció más alkoholokkal 

 

Lánchosszabbítás különböző alkoholokkal 

 

5 mmol (0,83 g) 4-nitroacetofenon (34), 0,1 g Pd
0
/MgLaO katalizátor és 15 mmol (0,6 

g) NaOH keverékét 10 ml alkoholban (MeOH, PrOH, i-PrOH, BuOH és i-BuOH), 

forrásponton kevertettem 12-24 órán át. Ezután a reakcióelegyet feldolgoztam az előzőekben 

leírtak szerint. 

 

1-(4-Aminofenil)propán-1-on (36a): GC: Rt: 24,7 perc. MS m/z (%): 149 (M
+
, 13), 120 

(100), 92 (34), 65 (29). 

1-(4-Aminofenil)pentán-1-on (36b): GC: Rt: 27,0 perc. MS m/z (%): 177 (M
+
, 6), 135 (43), 

120 (100), 92 (36), 65 (22). 

1-(4-Aminofenil)hexán-1-on (36c): 
1
H NMR (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm): 0,88 (t, J = 7,6 Hz 

, 3H), 1,33 (m, 2H), 1,69 (m, 2H), 2,83 (s, 2H), 4,02 (br s, 2H), 6,62 (d, J = 8,6 Hz, 2H), 7,79 
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(d, J = 8,6 Hz, 2H). GC: Rt: 28,1 perc. MS m/z (%): 191 (M
+
, 6), 148 (4), 135 (54), 120 (100), 

92 (24), 65 (19). 

1-(4-Aminofenil)4-metilpentán-1-on (36d): GC: Rt: 27,7 perc. MS m/z (%): 191 (M
+
, 2), 148 

(3), 135 (79), 120 (100), 92 (25), 65 (22). 

1-(4-Aminofenil)2-propilpentán-1-on (39): 
1
H NMR (CDCl3, 300 MHz, nyerstermék) δ 

(ppm): 0,92 (t, J = 7,5 Hz, 6H), 1,38 (m, 4H), 1,85 (m, 4H), 3,52 (m, 1H), 4,05 (br s, 2H), 

6,64 (d, J = 8,6 Hz, 2H), 7,75 (d, J = 8,6 Hz, 2H); 
13

C NMR (CDCl3, 300 MHz): 14,9, 22,8, 

26,7, 36,1, 128,8, 133,1, 138,2, 150,6, 201,4; GC: Rt: 29,8 perc. MS m/z (%): 219 (M+, 1), 

148 (9), 135 (100), 120 (85), 92 (22), 65 (18). 

 

IV.3.3.  Egyéb acetofenon és benzaldehidszármazékok reakciója 

 

Reakció acetofenonnal 

 

5 mmol acetofenon (0,58 ml), 0,1 g Pd
0
/MgLaO katalizátor és 15 mmol (0,6 g) NaOH 

keverékét 10 ml etanolban, forrásponton kevertettem 12-24 órán át. Ezután a reakcióelegyet 

feldolgoztam az előzőekben leírtak szerint. 

 

1-Feniletanol (15f): GC: Rt: 16,8 perc. MS m/z (%): 122 (M+, 35), 107 (100), 79 (93), 77 

(52). 

1-Fenilbután-1-ol (15g): GC: Rt: 20,1 perc. MS m/z (%): 150 (M+, 10), 107 (100), 79 (53), 

77 (22). 

1,3-Difenilbután-1-ol (40): GC: Rt: 27,9 perc. MS m/z (%): 226 (M+, 7), 208 (18), 193 (7), 

121 (25), 107 (100), 91 (35), 79 (59), 77 (34). 

 

Reakció 4-klóracetofenonnal 

 

5 mmol 4-klóracetofenon (0,77 g), 0,1 g Pd
0
/MgLaO katalizátor és 15 mmol (0,6 g) 

NaOH keverékét 10 ml etanolban, forrásponton kevertettem 12-24 órán át. Ezután az 

előzőekben leírt feldolgozást alkalmaztam. 

 

Acetofenon (15e): GC: Rt: 16,9 perc. MS m/z (%): 120 (M
+
, 32), 105 (18), 77 (78). 

1-Fenilbután-1-on (15h): GC: Rt: 19,4 perc. MS m/z (%): 148 (M
+
, 10), 105 (100), 77 (39). 
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1,1'-[(1,1'-Bifenil)-4,4'-diil]bisz(etán-1-on) (9b): GC: Rt: 31.9 perc. MS m/z (%): 238 (M
+
, 

49), 223 (100), 152 (24), 104 (15), 76 (17). 

 

 

Reakció 2- és 3-nitroacetofenonnal 

 

5 mmol 2-, illetve 3-nitroacetofenon (0,83 g), 0,1 g Pd
0
/MgLaO katalizátor és 15 

mmol (0,6 g) NaOH keverékét 10 ml etanolban, forrásponton kevertettem 12-24 órán át. 

Ezután az előzőekben leírt feldolgozást alkalmaztam. 

 

1-(2-Aminofenil)bután-1-on (42): GC: Rt: 15,1 perc. MS m/z (%): 163 (M
+
, 35), 148 (13), 

135 (51), 120 (100), 92 (25), 65 (16). 

2-Aminoacetofenon (43a): GC: Rt: 10.8 perc. MS m/z (%): 135 (M
+
, 40), 120 (100), 92 (53), 

65 (42). 

4-Metilkinolin (44a): GC: Rt: 12,9 perc. MS m/z (%): 143 (M
+
, 1), 135 (76), 106 (100), 92 

(8), 79 (31), 67 (31). 

 

Reakció 2-, 3- és 4-nitrobenzaldehiddel 

 

5 mmol 2-, 3-, illetve 4-nitrobenzaldehid (0,76 g), 0,1 g Pd
0
/MgLaO katalizátor és 15 

mmol (0,6 g) NaOH keverékét 10 ml etanolban, forrásponton kevertettem 24 órán át. Ezután 

az előzőekben leírt feldolgozást alkalmaztam. 

 

6H,12H-Indazolo[2,1-a]indazol-6,12-dion (46): GC: Rt: 24,9 perc. MS m/z (%): 236 (M
+
, 

100), 208 (21), 179 (19), 118 (5), 90 (5), 76 (13). 

Kinolin (44b): GC: Rt: 9,7 perc. MS m/z (%): 129 (M
+
, 100), 102 (25), 76 (10). 

3-(3-Aminofenil)-3-hidroxipropanal (48): GC: Rt: 13,7 perc. MS m/z (%): 165 (M
+
, 53), 123 

(100), 106 (51), 94 (56), 77 (24), 65 (12). 
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IV.4. Heterogén katalitikus módszer pirrol és más N-heterociklusok N-

arilezésére 

 

IV.4.1.  Pirrol és aromás halogénvegyületek reakciója  

 

Pirrol arilezése jódbenzollal – körülmények optimálása 

 

Jódbenzol (3 mmol, 0,34 ml), 0,3 g katalizátor (Cu
2+

/4A vagy Cu
0
/4A) és 6 mmol 

bázis (KOAc, KOH, K2CO3 vagy Cs2CO3) keverékét 3 ml oldószerben (DMF, DMSO, 

acetonitril vagy pirrol) kevertettem 135°C-on (acetonitril esetén 80°C-on) 4-24 óráig. Mikor 

nem a pirrol volt az oldószer, 4,5 mmol pirrolt adtam az eredeti keverékhez. Cu
0
/4A 

használata esetén, annak pirofórossága miatt, argon atmoszféra alatt végeztem a reakciót. 

Kiszűrtem a katalizátort, majd diklórmetán és ionmentes víz elegyét adtam a szűrlethez. A 

fázisok elválasztása után a vizes fázist diklórmetánnal ismét extraháltam. Az egyesített 

szerves fázist Na2SO4-on szárítottam, majd szűrés után bepároltam. 

 

1-Fenilpirrol (56a): 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm): 6,34 (s, 2H), 7,08 (s, 2H), 7,22 (m, 

1H), 7,37 (m, 4H). GC: Rt: 9,86 perc. MS m/z (%): 143 (M
+
, 100), 115 (70), 104 (6), 89 (6), 

77 (18). 

 

Pirrol reakciója aromás halógénvegyületekkel 

 

Aril-halogenid (3 mmol), 0.3 g katalizátor (Cu
2+

/4A vagy Cu
0
/4A) és 6 mmol (1,96 g) 

Cs2CO3 keverékét 3 ml pirrolban kevertettem 135°C-on (acetonitril esetén 80°C-on) 4-24 

óráig. Cu
0
/4A esetén, annak pirofórossága miatt, argon atmoszféra alatt végeztem a reakciót. 

Kiszűrtem a katalizátort, majd diklórmetán és ionmentes víz elegyét adtam a szűrlethez. A 

fázisok elválasztása után a vizes fázist diklórmetánnal ismét extraháltam. Az egyesített 

szerves fázist Na2SO4-on szárítottam, majd szűrés után bepároltam. 

1-(4-Metoxifenil)- és 1-(4-nitrofenil)pirrol esetén a nyersterméket átkristályosítottam 

metanolból, így jutva a tiszta végtermékekhez. 

 

1-(4-Metilfenil)pirrol (56b): T.: 0,37 g (79 %). 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm): 2,37 (s, 

3H), 6,33 (s, 2H), 7,05 (s, 2H), 7,2 (d, 2H), 7,28 (d, 2H). GC: Rt: 12,4 perc. MS m/z (%): 157 

(M
+
, 100), 142 (6), 129 (20), 115 (19), 91 (7), 77 (6). 
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1-(4-Metoxifenil)pirrol (56c): T.: 0,49 g (95 %). 
1
H-NMR (300 MHz, CDCl3) δ(ppm): 3,83 

(s, 3H), 6,22 (t, 2H, J = 2,26 Hz), 6,90 (t, 2H, J = 2,26 Hz), 6,94-6,99 ( m, 2H), 7,29-7,16 (m, 

2H). GC: Rt: 14,0 perc. MS m/z (%): 173 (M
+
, 100), 142 (28) 129 (10), 115 (18), 91 (5), 77 

(7). 

1-(3-Metilfenil)pirrol (56d): T.: 0,41 g (86 %). GC: Rt: 12,2 perc. MS m/z (%): 157 (M
+
, 

100), 142 (6), 129 (22), 115 (22), 91 (6), 77 (5). 

1-(2-Hidroxifenil)pirrol (56e): GC: Rt: 10,2 perc. MS m/z (%): 159 (M
+
, 100), 130 (67), 103 

(9), 77 (10). 

1-(4-Nitrofenil)pirrol (56f): T.: 0,42 g (74 %). 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm): 6,43 (m, 

2H), 7,17 (m, 2H), 7,51 (d, 2H), 8,31 (d, 2H). GC: Rt: 16,8 perc. MS (m/z): 188 (M
+
, 100), 

158 (8), 141 (31), 115 (30), 103 (4), 89 (7), 76 (7). 

1-(4-Aminofenil)pirrol (56g): GC: Rt: 14,8 perc. MS m/z (%): 158 (M
+
, 100), 130 (55), 103 

(5), 77 (5). 

Nitrobenzol (15b): GC: Rt: 6,4 perc. MS m/z (%): 123 (M
+
, 60), 107 (4), 93 (12), 77 (100). 

1-(3-Nitrofenil)pirrol (56h): GC: Rt: 15,1 perc. MS m/z (%): 188 (M
+
, 100), 142 (45), 115 

(42), 89 (10), 76 (5). 

1-(3-Aminofenil)pirrol (56i): GC: Rt: 14,9 perc. MS m/z (%): 158 (M
+
, 100), 142 (2), 130 

(44), 118 (4), 103 (5), 91 (3), 76 (4). 

1-(2-Metoxifenil)pirrol (56j): GC: Rt: 12,6 perc. MS m/z (%): 173 (M
+
, 100), 158 (15), 144 

(15), 130 (15), 115 (19), 103, 91 (5), 77 (21). 

1-(4-Etilfenil)pirrol (56k): GC: Rt: 10,8  perc. MS m/z (%): 171 (M
+
, 100), 142 (10), 129 

(25), 115 (18), 91 (7), 77 (6).  

1-[4-(1H-Pirrol-1-il)fenil]etán-1-on (56l): GC: Rt: 15,6 perc. MS m/z (%): 185 (M
+
, 100), 

170 (100), 142 (51), 115 (41), 89 (10), 76 (5). 

4-(1H-Pirrol-1-il)benzoesav (56m): GC: Rt: 19,2 perc. MS m/z (%): 186 (M
+
, 100), 170 (69), 

142 (29), 115 (39), 89 (7). 

 

IV.4.2.  Más N-heterociklusok arilezése 

 

Jódbenzol (3 mmol, 0,34 ml), 6 mmol heterociklus (pirazol, imidazol vagy indol), 0,3 

g katalizátor (Cu
2+

/4A vagy Cu
0
/4A) és 6 mmol (1,96 g) Cs2CO3 keverékét 5 ml DMF-ben 

kevertettem 150°C-on 24 óráig. Cu
0
/4A esetén, annak pirofórossága miatt, argon atmoszféra 

alatt végeztem a reakciót. A katalizátor kiszűrése után az elegyből mintát vettem GC-MS 

vizsgálathoz, további feldolgozás nem történt. 
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1-Fenilimidazol (59): GC: Rt: 10,0 perc. MS m/z (%): 144 (M
+
, 100), 117 (19), 104 (5), 90 

(20), 77 (35). 

1-Fenilpirazol (60): GC: Rt: 9,7 perc. MS m/z (%): 144 (M
+
, 100), 117 (19), 104 (6), 90 (20), 

77 (37). 

1-Fenilindol (61): GC: Rt: 16,8 perc. MS m/z (%): 193 (M
+
, 100), 165 (23), 95 (6), 89 (12), 

77 (5). 

1-(4-metilfenil)imidazol (62): GC: Rt: 14,5 perc. MS m/z (%): 158 (M
+
, 100), 131 (41), 129 

(41), 118 (7), 104 (29), 91 (21), 77 (8). 

 

IV.5. CH-savas vegyületek heterogén katalitikus arilezése 

 

Reakciókörülmények optimálása 

 

10 ml oldószerben (DMF, DMSO, dioxán, acetonitril, etanol, THF, xilol) összemértem 

5 mmol (0,56 ml) jódbenzolt, 6 mmol (0,77 ml) acetecetésztert, 12,5 mmol szilárd bázist 

(K2CO3, Cs2CO3, Na2CO3) és 0,5 g Cu
2+

/4A katalizátort. Az elegyet 24 órán keresztül reflux 

hőmérsékleten kevertettem. Az elegyet perfillel szűrtem, majd acetonnal mostam. A szűrletet 

vákuumban bepároltam. 

 

Fenilecetsav-etil-észter (25a): 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm): 1,21 (t, 3H), 3,58 (s, 

2H), 4,12 (q, 2H), 7,19-7,33 (m, 5H). GC: Rt: 9,87 perc. MS m/z (%): 164 (M
+
, 16), 92 (11), 

91 (100), 89 (4), 65 (14). 

Difenil-éter (63): GC: Rt: 12,57 perc. MS m/z (%): 170 (M
+
, 100), 142 (49), 141 (70), 115 

(22), 77 (51), 65 (10). 

4-Fenil-3-hidroxi-3-metilbutánsav-etil-észter (64): GC: Rt: 13,84 perc. MS m/z (%): 222 

(M
+
, 1), 180 (21), 176 (23), 149 (36), 107 (100), 90 (6), 77 (18). 

 

Aril-jodidok és bromidok reakciója acetecetészterrel  

 

12,5 mmol (4.07 g) Cs2CO3-ot kemencében 1 órát 160°C-on hevítettem. 10 ml 

abszolutizált dioxánban összemértem 5 mmol aril-jodidot, 7,5 mmol acetecetésztert (0,96 ml), 

12,5 mmol Cs2CO3-ot és 0,5 g Cu
2+

/4A katalizátort. A reakcióelegy fölötti légteret argon 
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gázzal telítettem, majd az elegyet 24 órán keresztül 100°C-on kevertettem. Az elegyet 

perfillel szűrtem, majd acetonnal mostam. A szűrletet vákuumban bepároltam.  

 

(3-Nitrofenil)ecetsav-etil-észter (25b): GC: Rt: 13,2 perc. MS m/z (%): 209 (M
+
, 19), 181 (6), 

164 (6), 148 (4), 137 (100), 120 (45), 107 (4), 90 (65), 77 (6), 63 (10). 

 (4-Nitrofenil)ecetsav-etil-észter (25c): GC: Rt: 13,50 perc. MS m/z (%): 209 (M
+
, 34), 193 

(5), 181 (10), 164 (10), 148 (2), 137 (100), 120 (22), 106 (37), 89 (56), 78 (35), 63 (15).  

(3-Metilfenil)ecetsav-etil-észter (25d): 
1
H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ (ppm): 1,26 (t, 3H), 

2,35 (s, 3H), 3,58 (s, 2H), 4,16 (q, 2H), 6,88-7,29 (m, 4H). GC: Rt: 8,28 perc. MS m/z (%): 

178 (M
+
, 19), 150 (1), 133 (1), 105 (100), 91 (3), 77 (5). 

(4-Metilfenil)ecetsav-etil-észter (25e): 
1
H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ (ppm): 1,28 (t, 3H), 

2,37 (s, 3H), 3,61 (s, 2H), 4,18 (q, 2H), 7,16 (d, 2H), 7,22 (d, 2H). GC: Rt: 8,59 perc. MS m/z 

(%): 178 (M
+
, 45), 150 (1), 133 (1), 105 (100), 91 (3), 77 (12). 

 (4-Metoxifenil)ecetsav-etil-észter (25f): 
1
H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ (ppm): 1,20 (t, 3H), 

3,50 (s, 2H), 3,74 (s, 3H), 4,10 (q, 2H), 6,82 (d, 2H), 7,16 (d, 2H). 

 

A nem optimált reakciókörülmények között megfigyelt melléktermékek: 

 

Etil-(4-hidroxibenzil)acetoacetát (66): GC: Rt: 12,30 perc. MS: m/z: 236 (M
+
, 2), 190 (23) 

163 (16), 121 (100), 91 (12), 77 (6), 65 (2). 
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V. Összefoglalás 

 

Doktori munkámat a BME Szerves Kémia és Technológia Tanszékén végeztem, 

különböző hordozós fémkatalizátorokat vizsgáltam szerves kémiai szintézisekben.  

A diplomamunkámban közölt, valamint a tanszéken korábban elért eredményekre 

alapozva először nitrobenzolok Pd
0
/MgLaO vagy Pd

0
/4A katalizátor, valamint nátrium-

hidroxid jelenlétében, etanolban végrehajtott transzferhidrogénezési reakcióját vizsgáltam. 

Megállapítottam, hogy a hidrogénforrás az oldószerként használt etanol. A módszer alkalmas 

a redukció intermediereinek szelektív előállítására a reakciókörülmények befolyásolásával.  

E körülmények között 4-nitroacetofenonból kiindulva a redukció mellett egy új termék 

keletkezett, az acetil oldallánc az oldószerként használt alkohol szénláncával 

meghosszabbodott. más nitroacetofenonok, illetve egyéb acetofenon- és 

benzaldehidszármazékok esetén különböző termékek keletkeztek, de a lánchosszabbított 

termék egyik esetben sem lett főtermék.. 

A Cu
2+

/4A és Cu
0
/4A jó katalizátornak bizonyult pirrol és néhány más N-heterociklus 

és aril-halogenidek C-N kapcsolásában. Jódvegyületek esetén rövid reakcióidő, és nem túl 

magas hőmérséklet (115°C) mellett is sikerült kiváló konverziókat elérni. Brómvegyületeknél 

is sikeres volt az átalakítás, de bizonyos szubsztituensek nem tolerálták a körülményeket, 

valamint a klórbenzollal nem sikerült az N-arilezés. A Cu
0
/4A legalább 4-szer újra 

felhasználható, a Cu
2+

/4A aktivitása azonban szignifikánsan csökken újrahasznosításkor. 

Acetecetészterből és aromás jódvegyületekból kiváló konverzióval állítottam elő 

fenilecetsav-származékokat Cu
2+

/4A katalizátor jelenlétében. Más CH-savas vegyületek és 

aril-bromidok azonban nem reagáltak az optimált körülmények között. 
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VI. Tézispontok 

Munkám eredményeit az alábbi tézispontokban foglalom össze: 

 

1. Megállapítottam, hogy a palládium(0) vegyes oxid (Pd
0
/MgLaO) és 4A 

molekulaszita (Pd
0
/4A) hordozón sikeresen alkalmazható katalizátorként nitrovegyületek 

transzferhidrogénezés típusú redukciójában. A reakciókörülmények változtatásával 

(katalizátor minősége, bázisfelesleg, reakcióidő) sikeresen előállítottam szelektíven a 

redukció különböző intermedierjeit – az azoxibenzolt, azobenzolt és az anilint. Butanolt és 

benzil-alkoholt használva oldószerként a keletkező, azonosított vegyületek bizonyították, 

hogy a folyamat transzferhidrogénezés típusú, ahol a hidrogénforrás a megfelelő alkohol. 

[VIII. 1.] 

 

 2. Megállapítottam, hogy 4-nitroacetofenon Pd
0
/MgLaO katalizált reakciójában 

etanolban a nitrocsoport redukciója mellett az acetilcsoport lánchosszabbítása is 

megtörténik. Javasoltam egy reakcióutat, mely szerint az etanolból (a 

transzferhidrogénezés során) keletkező acetaldehid épül be a molekulába, majd 

vízvesztéssel alakul ki az izolált vegyület. A lánchosszabbítás más primer alkoholokkal is 

végrehajtottam, szekunder vagy tercier alkoholok esetén azonban csak a nitrocsoport 

redukciója játszódott le. Megállapítottam, hogy más acetofenon- és nitroacetofenon-

származékok esetén is történik lánchosszabbítás, de a megfelelő vegyület minden esetben 

minor termék volt. [VIII. 2.] 

 

3. Sikeresen valósítottam meg pirrol N-arilezését Cu
0
/4A vagy Cu

2+
/4A katalizátor 

jelenlétében különböző aril-halogenidekkel, oldószerként magát a pirrolt használva. 

Jódvegyületek esetén már 4 óra alatt teljes konverziót sikerült elérni. A Cu
0
/4A a 

brómszármazékok kapcsolását is katalizálta. Nitrocsoportot tartalmazó halogénvegyületek 

esetén az alkalmazott körülmények között a megfelelő aminovegyület is keletkezett, és a 

reakcióidő növelése után ez a vegyület vált főtermékké. A Cu
0
/4A legalább négyszer 

újrafelhasználható volt jelentős aktivitáscsökkenés nélkül. Sikeresen elvégeztem más 

nitrogéntartalmú heterociklusok (imidazol, pirazol, indol) N-arilezését is kiváló konverzióval. 

[VIII. 3.] 

 

4. Megvalósítottam különböző aril-jodidok heterogén katalitikus reakcióját 

acetecetészterrel Cu
2+

/4A jelenlétében. Több esetben kiváló konverziót értem el, 

megfigyeltem, hogy az aromás gyűrű szubsztituensének minősége egyértelmű hatással van az 

elért konverzióra. [VIII. 4.]  
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