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1 BEVEZETÉS 
 

Napjainkban a túlnépesedő földünk lakosságának egyre sürgetőbb feladata a 

fenntartható fejlődés biztosítása. 1992-ben Rio de Janeiro-ban a környezetről és 

fejlődésről megtartott konferencián több mint 170 állam közösen elfogadta az 

Agenda 21 programot, amely egy átfogó akcióterv környezetünk megóvására és a 

fejlődés fenntartására a 21. században. Ennek az akciótervnek része a környezetbe 

jutó illékony szerves vegyületek mennyiségének jelentős csökkentése. 

Németországban a környezetbe kibocsátott illékony szerves vegyületek mennyiségét 

1988-ban 3241 millió tonnára becsülték.1 Mivel a troposzférába jutó illékony szerves 

vegyületek jelentősen hozzájárulhatnak a troposzféra ózontartalmának növekedéséhez, 

így a nyári szmog képződéséhez is, ezért kiemelten fontos ennek a kibocsátásnak a 

jelentős, akár 70-80%-os csökkentése. Ez 2007-es évre 650-950 ezer tonna 

kibocsátási célértéket jelent Németország esetében. E közös feladat megvalósításához 

a kémikusok a Zöld Kémia alapelveinek gyakorlati megvalósításával járulhatnak 

hozzá.2  

A kémiai folyamatoknál a felhasznált illékony szerves vegyületek több mint 60-

80%-át oldószerként alkalmazzuk, ezért a felhasznált oldószerek mennyiségének 

csökkentése, vagy helyettesítése kevésbé illékony, vagy tenzióval nem rendelkező 

reakcióközegekre szintén elősegítheti a környezet terhelésének csökkentését. A 

mérhető gőztenzióval nem rendelkező ionos folyadékok vonzó alternatívát kínálnak 

az illékony molekuláris oldószerekkel szemben. Ezeknek a nem illékony és nem 

éghető anyagoknak az egyre szélesebb körű alkalmazása nagymértékben 

hozzájárulhat a környezetünk terhelésének csökkentéséhez. 

  

A BME Szerves Kémia és Technológia Tanszéke és a Sanofi-Aventis (Chinoin) 

gyógyszergyár közötti együttműködésében, doktori munkámban az ionos folyadékok 

szerves kémiai alkalmazásának vizsgálatával foglalkoztam. Különböző szerves kémiai 

átalakításokat molekuláris oldószerek helyett ionos folyadékokban hajtottam végre. 

Emellett, foglalkoztam ionos folyadékok alkalmazásával elérhető reakció-

szelektivitások vizsgálatával is. A témában megjelent közleményeinkre a megfelelő 

fejezet első oldalán lábjegyzetben hivatkozunk. 
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2 IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ* 

2.1 Ionos folyadékok 

 

Ionos folyadékoknak nevezzük azokat a sókat, amelyek 100°C alatti 

olvadásponttal rendelkeznek és rendszerint egy szerves kationból és a hozzá 

kapcsolódó szervetlen, vagy szerves többatomos anionból állnak. Ezek olyan új típusú 

anyagok, amelyek alkalmazási területe igen szerteágazó, a kémia majd minden 

területét érinti. (2.1. ábra) Az elmúlt években igen nagyfokú érdeklődés figyelhető 

meg az ionos folyadékok kémiai reakciókban történő alkalmazása iránt. Az 

érdeklődés oka egyértelműen annak a felismerésnek köszönhető, hogy a korábban 

speciális elektrokémiai alkalmazásokhoz használt anyagok, nagy jelentőséggel 

bírhatnak reakcióközegként történő alkalmazásuk esetén is.  

 

 IONOS FOLYADÉKOK 
– termikus stabilitás 
– alacsony gőznyomás 
– elektromos vezetőképesség 
– sajátos oldószer 

tulajdonságok 
– kétfázisos rendszerek 

képezhetők 
– folyadék kristály szerkezetek 
– magas elektroelaszticitás 

ELEKTORELASZTIKUS 
ANYAGOK 
Mesterséges izmok 
robotok 

ELEKTROLITOK 
üzemanyag cellák 
érzékelők 
napelemek 
elemek 
fém feldolgozás 

HŐTÁROLÁS 
termál folyadékok 

OLDÓSZEREK 

szerves reakciók és katalízis 
bio-katalízis 

diesel olaj kéntelenítés 

FOLYADÉK KRISTÁLYOK 
kijelzők 

ANALITIKA 
mátrix anyagok 
MALDI-TOF-MS 
kolonna töltetek 
GLC és HPLC 

MEMBRÁNOK 
gáz elválasztások 

KENŐANYAGOK ÉS 
ADALÉKANYAGOK 
„high tech” kenőanyagok 
üzemanyag adalékok 

2.1. ábra. Az ionos folyadékok főbb alkalmazási területei 

                                                 
*FINTA, Z. – BAÁN, Z. – HERMECZ, I.: Kémia Újabb Eredményei 98, 2007, 1-199 oldal, Akadémiai 
Kiadó, Budapest  
KEGLEVICH, GY. – BAÁN, Z. – HERMECZ, I. – NOVÁK, T. – ODINETS, I.L.: Curr. Org. Chem., 2007, 11, 
107. 
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Az ionos folyadékok többsége már szobahőmérsékleten folyadék 

halmazállapotú. Az alacsony olvadáspontnál talán még fontosabb jellemzőjük, hogy 

ezek a sók igen nagy hőmérséklet tartományban folyadékok. Az „ionic liquids” név 

mellett a szakirodalomban találkozhatunk még egyre csökkenő gyakorisággal a 

„molten salts”, „non-aqueous ionic liquid” vagy a „room temperature ionic liquid” 

kifejezésekkel is. A leggyakrabban előforduló ionos folyadék legjellemzőbb kation és 

anion alkotóit, és azok elnevezéseit a 2.2. ábra tartalmazza.  

 

N+ NR1 R2

N+

R

N+

R1 R2

N+

R2

R4R1

R3
P+

R2

R4R1

R3

N+

NR1

R2

N+ SR
S+

R2

R1 R3

N+

R1 R2

1,3-dialkil-
imidazólium

N-alkil-
piridínium

N,N-dialkil-
piperidínium

Tetraalkil-
ammónium

Tetraalkil-
foszfónium

N,N-dialkil-
pirrolidínium

1,2-dialkil-
pirazolium

N-alkil-
tiazolium

Trialkil-
szulfónium

vízzel nem elegyedo vízzel elegyedo

[PF6]-

[NTf2]-
[BF4]-

[OTf]-

[N(CN)2]-

[CH3CO2]-

[CF3CO2]-

Br-, Cl-, I-

[Al2Cl7]-, [AlCl4]- (bomlik)

R1-4: CH3; CH3(CH2)n, (n: 1,3,5,7,9); aril; stb.

Anionok

Kationok

 
2.2. ábra. A leggyakrabban alkalmazott ionos folyadékokat alkotó kationok és anionok 

 

A leggyakrabban alkalmazott ionos folyadékok 1,3-dialkilimidazolium, vagy 

piridínium kationokból állnak. Ez köszönhető annak, hogy az elektrokémiában 

alkalmazott, nedvességre érzékeny halogenid (Cl–; Br–), és kloroaluminát ([AlCl4]–; 

[Al2Cl7]–) aniont tartalmazó sók imidazolium vagy piridínium alapúak voltak, illetve 

annak, hogy az első levegőn stabil ionos folyadékok is ezekből a vegyületcsaládokból 

kerültek ki. Az első levegőn stabil és ezzel együtt vízre nem bomló imidazolium alapú 

ionos folyadékokat ZAWOROTKO állította elő 1992-ben. 3  A korábban alkalmazott 

kloroaluminát anionok helyett, tetrafluoroborát ([BF4]–), hexafluorofoszfát ([PF6]–), 

nitrát ([NO3]–), szulfát ([SO4]–), vagy acetát ([CH3CO2]–) anionokkal képzett sókat. 

Ezek a vegyületek kellően stabilisak a szerves kémiai alkalmazásokhoz is. 
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ROGERS a kémiai területen alkalmazott ionos folyadékok evolúcióját vizsgálva 

azokat három generációra osztotta. 4  A csoportosítás alapját az ionos folyadékok 

tulajdonságainak finomhangolhatósága adja, amely egy igen előremutató és funkció 

szerinti kategorizálását jelenti az eddig ismert ionpároknak. (2.3. ábra) 

 

+

N+

R3

R4

R1

R2 P+

R3

R4

R1

R2

Kation Anion

N+N

N+NN+
OH

-olvadáspont
-sûrûség
-viszkozitás

-hidrofóbicitás

N+

-termikus stabilitás

R

-olvadáspont
-sûrûség
-viszkozitás
-termikus stabilitás
-hidrofóbicitás O

O-

S O-O

O

O

N- S

O

O

CF3S

O

O

F3C

Cl-
BF4

-

PF6
-

AlCl4-

N- CNNC

+

N+N

N+N

-kémiai reaktivitás
-energiasûrûség
-koordináció
-szolvatáció

N+ -királis indukció

-kémiai reaktivitás
-elektrokémiai stab.
-koordináció

Cl-

Kation Anion

ELSÕ GENRÁCIÓS
IONOS FOLYADÉKOK

MÁSODIK GENRÁCIÓS
IONOS FOLYADÉKOK

-szolvatáció
-királis indukció

N+N ∗ O

OEt

OH

COO-
H

N-N

CN

SO3H
n

N

N+
N

N

N-
N

N

CNNC
COO-

+

-antibakteriális
-helyi
érzéstelenítõ
-antikolinerg
-gombaölõ

-bõrápoló
-nem szteroid
gyull. gátló

-UV-blokkoló
-vitamin

Kation AnionHARMADIK GENRÁCIÓS
IONOS FOLYADÉKOK

COO-

N+

nn=14

N+

n

n=5-15

NH

O

NH+

N+

n

n=7n

-O3S

O

O

O

O

COO-
COO-

O

 
2.3. ábra. Első, második és harmadik generációs ionos folyadékok típusai
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• Az első generációba azok a legelterjedtebb ionos folyadékokat osztotta, 

amelyek kémiai alkalmazására a legtöbb példát találjuk. Ezek az ionos 

folyadékok olyan kationokból, illetve olyan anionokból állnak, amelyek csak 

az ionos folyadék fiziko-kémiai tulajdonságát határozzák meg. Ezek a 

tulajdonságok az ionpárok megfelelő megválasztásával szabályozhatóak. 

 

• Második generációba azok az ionos folyadékokat sorolta, amelyeknek ionjai a 

fiziko-kémiai tulajdonságok meghatározásán kívül kémiai információval is 

bírnak. Ezeket feladatspecifikus ionos folyadékoknak nevezzük és rendszerint 

egy speciális funkciós csoportot vagy királis információt tartalmazó kationból 

és/vagy anionból állnak, amely kémiai tulajdonság előnyös az adott feladat 

elvégzéséhez. 5  Ezeknek a megfelelő fizikai tulajdonsággal bíró 

feladatspecifikus ionos folyadékoknak a minél szélesebb körű alkalmazása 

lenne a logikus, azonban előállításuk bonyolultsága és ezzel együtt járó magas 

áruk miatt még csak célzott esetekben alkalmazzák őket. 

 

• A harmadik generációba azok az új típusú ionos folyadékok tartoznak, 

amelyek egy meghatározott fiziko-kémiai tulajdonság és meghatározott kémiai 

funkció biztosítása mellett előnyös biológiai hatással is bírhatnak. Ez 

tulajdonképpen nem jelent mást, minthogy a biológiailag aktív molekulákból 

olyan sókat képzünk, amelyek szobahőmérsékleten, vagy legalább a 

testhőmérsékleten folyadékok. 

 

Az ionos folyadékok jelölésére rendszerint rövidített elnevezéseket használunk. 

Az irodalomban számos rövidítéssel találkozhatunk, azonban a leggyakrabban a 

következő rövidítéseket használjuk: (2.1. táblázat) 

 
2.1. táblázat. Ionos folyadékot alkotó néhány 

kation rövidített elnevezése 

Rövidítés Név 

[mmim]+ 1,3-dimetil-imidazolium 
[bmim]+ 1-butil-3-metil-imidazolium 
[bm2im]+ 1-butil-2,3-dimetil-imidazolium 
[bpir]+ butil-piridínium 
[N4,4,4,4]+ tetrabutil-ammónium 
[P14,6,6,6]+ trihexil-tetradecil-foszfónium 
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A kationok rövidítéséből egyértelműen azonosítható a kation alapjául szolgáló 

molekula, illetve a kvaterner atomhoz kapcsolódó alkilláncok hossza. Az imidazolium 

alapú ionos folyadékoknál alkalmazott [xxim] általános képletben az „–im” rövidítés 

előtt az „xx” az imidazolváz alkil helyettesítőinek rövidített jelzése. Az 1-alkil-3-

metil-imidazolium alapú ionos folyadékoknál a [mmim], a [emim] és a [bmim] 

rövidítések rendre az 1-metil, 1-etil és 1-butil származékokat jelölik. Hasonló 

rövidítéseket használunk például a piridínium vagy pirrolidínium alapú ionos 

folyadékoknál. A kaveterner ammónium vagy foszfónium ionos folyadékoknál a 

rövidítésből egyértelműen következik a kapcsolódó alkilláncok hossza, például a 

[N4,4,4,4] rövidítés a tertrabutil-ammónium kationt, vagy a [P14,6,6,6] a trihexil-

tetradecil-foszfónium kationt jelöli. 

 

Az anionoknál amennyiben lehetséges, a kémiai összegképletet alkalmazzuk, 

azonban számos szokásos rövidítés elterjedt már, amelyek közül néhányat a 

2.2. táblázat tartalmaz. 

 
2.2. táblázat. Ionos folyadékot alkotó néhány 

anion rövidített elnevezése 

Rövidítés Név 

[OAc]– Acetát 
[OTf]– trifluormetil-szulfonát 
[NTf2]– bisz(trifluormetil-szulfonil)amid 
[OTs]– p-toluolszulfonát 
[OMs]– Metánszulfonát 
[EtSO4]– etil-szulfát 
[BuSO4]– butil-szulfát 

 

2.1.1 Ionos folyadékok tulajdonágai 

 

Fontos kiemelni az ionos folyadékok azon általános tulajdonságait, amelyek 

kiemelt figyelmet kaptak az elmúlt évtizedben a kémia különböző területein, így a 

szerves kémiai átalakításokban és katalitikus reakciókban. Számos összefoglaló 

közlemény 6 , könyv 7 , köztük egy magyar nyelvű 8  – amelyben társszerzőként 

közreműködtem – jelent meg az elmúlt években, és ezek alapján a következő 

általános és vonzó tulajdonságaik emelhetők ki: 
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• Az ionos folyadékok nem rendelkeznek mérhető gőztenzióval, így nem 

párolognak, amely tulajdonság vonzó alternatív közeggé teszi őket a 

molekuláris oldószerekkel szemben. 

• Nem éghetőek, ezért biztonságtechnikai szempontból is vonzóak. 

• Egyaránt jól oldanak számos fémkatalizátort, szervetlen és szerves vegyületet, 

gázt, biokatalizátort, ezért lehetőséget adnak a homogén reakciók 

megvalósítására olyan esetekben is, ahol erre eddig nem nyílt mód. 

• Az ionpárok felépítésétől függően különböző mértékben elegyednek, illetve 

nem elegyednek szerves oldószerekkel és vegyületekkel, ami lehetőséget 

biztosít két- vagy többfázisú reakciók megvalósítására. 

• Az ionos folyadékok polaritása az alkoholokéhoz hasonló, amelyek a 

leggyakrabban alkalmazott oldószerek a homogén reakciókban. 

• A molekuláris oldószerekben létrejövő szolvatáció nem valósul meg az ionos 

folyadékokban, ehelyett koordinációs típusú kölcsönhatás valósul meg az 

oldott molekulákkal, ami sokszor a reakció mechanizmusára és sebességére is 

hatással van. 

• Nagy termikus stabilitással rendelkeznek, és igen széles hőmérséklet-

tartományban (–80°C – 300°C) alkalmazhatóak. 

• Az elérhető ionpár kombinációk nagy száma lehetőséget teremt 

feladatspecifikus ionos folyadékok előállítására. Így számos esetben a reakció 

szempontjából meghatározó kation és/vagy anion választható ki. Ez előrevetíti 

az adott feladathoz tervezett ionos folyadékok alkalmazását. 

• Annak ellenére, hogy nagyon kevés toxikológiai adat áll rendelkezésünkre, 

általánosan kijelenthető, hogy megfelelő kezelés mellett az ionos folyadékok 

nem jelentenek különös veszélyt az egészségre. 

 

2.1.1.1 Olvadáspont 

 

Mint már korábban szerepelt az ionos folyadékok általánosan 100°C alatti 

olvadásponttal rendelkeznek, azonban többségük már szobahőmérsékleten is folyadék. 

Az ionos folyadékok olvadáspontját nem mindig lehet egyértelműen meghatározni, 

mert sokszor előbb üvegesedési állapot lép fel, amelyet egy szélesebb hőmérséklet 

tartományt jellemez. Eltérő olvadáspontot kaphatunk attól függően, hogy az 
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olvadáspont meghatározását folyadék állapotból hűtéssel, vagy szilárd állapotból 

melegítéssel határozzuk meg. Az olvadáspontot legpontosabban DSC segítségével 

határozhatjuk meg, de találunk példát NMR-rel, vagy röntgendiffrakciós méréssel 

történő olvadáspont meghatározásra is. 

 

Az ionos folyadékok előnyös jellemzője, hogy fiziko-kémiai tulajdonságai az 

ionpárok megfelelő megválasztásával változtatható. Azonban a kation és anion 

együttes hatása például az olvadáspontra sokszor nehezen megjósolható. Általánosan 

az alacsony olvadáspontú ionos folyadékokat a kation alacsony szimmetria jellemzi, 

és a kation legfeljebb gyenge intermolekuláris kölcsönhatásokra képes, illetve pozitív 

töltése több atomon oszlik el. Az imidazolium alapú ionos folyadékoknál az egyes 

helyzetű alkilcsoport hosszának növelése kb. 8 szénatomig csökkenti az olvadáspontot, 

majd az alkilcsoport hosszának további növelése a kialakuló van der Waals 

kölcsönhatások miatt növeli az olvadáspontot. Az olvadáspontot az ionos folyadék 

anionja is jelentősen befolyásolja, amelynek nagyobb mérete a Coulomb-vonzás 

csökkenésén keresztül az olvadáspont csökkenését eredményezi. Az 1-etil-3-

metilimidazolium ([emim]+) kationból és különböző anionból álló ionos folyadékok 

olvadáspontját a 2.3. táblázat foglalja össze. 

 
2.3. táblázat. [emim][X] típusú ionos folyadékok 

olvadáspont változása az anion függvényében 

anion [X] olvadáspont (°C) 

Cl– 87 
Br– 81 
I– 79-81 
[PF6]– 62 
[AuCl3]– 58 
[NO2]– 55 
[AsF6]– 53 
[NO3]– 38 
[BF4]– 15 
[AlCl4]– 7 
[NTf2]– -3 
[OTf]– -9 
[N(CN)2]– -21 
[OAc]– -45 
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2.1.1.2 Viszkozitás és sűrűség 

 

Az ionos folyadékok viszkozitása nagyságrendekkel nagyobb, mint a 

molekuláris oldószereké, és az olajokéhoz hasonló. A viszkozitási értékek 

szobahőmérsékleten a 90 cp értéktől egészen az 500 cp értékig változhatnak az ionos 

folyadékot alkotó ionpárok minőségének függvényében. Összehasonlításképpen a 

viszkozitási értékek vízre, etilén-glikolra és gilcerinre rendre 0,89; 16,1; és 934 cp. Az 

ionos folyadékok viszkozitása nagymértékben hőmérsékletfüggő. A [bmim][PF6] 

ionos folyadék viszkozitása 27%-al emelkedik, ha a hőmérséklet 25°C-ról 20°C-ra 

csökken. Hasonlóan erős viszkozitás függést figyeltek meg az ionos folyadék 

tisztaságának függvényében is. Különböző technikával tisztított azonos ionos 

folyadékoknál igen nagy szórást tapasztaltak a viszkozitási értékekben. A legnagyobb 

hatása a halogén szennyezőknek és a víztartalomnak van a viszkozitásra, például 

[bmim][BF4] ionos folyadékban 2 tömeg % víz jelenléte a viszkozitás 50%-os 

csökkenését okozza. Azonos kation esetén a viszkozitás a következő sorrendben 

változik az anion függvényében: 

 

[NTf2]–  <  [BF4]–  <  [CF3CO2]–  <  [OTf]–  <  [MeSO3]–

 

A viszkozitás függést nem az anion mérete, hanem a kationnal gyenge 

hidrogénhidkötés kialakítására mutatott hajlandósága határozza meg. A víszkozitásra 

természetesen a szerves kation minősége is hatással van, az imidazolium kation 

alkilcsoportjának növelésével a viszkozitás nő. [NTf2]– anionból és különböző 

szubsztituált imidazolium kationból álló ionos folyadék viszkozitása a következők 

szerint változik: 

 

[emim]+  <  [eeim]+  <  [beim]+  <  [bmim]+  <  [pm2im]+  <  [em2im]+

 

A sűrűség talán a legegyszerűbb és legjobban ismert fiziko-kémiai tulajdonsága 

az ionos folyadékoknak. A sűrűségi értékek 1,12 g/cm3 és 2,4 g/cm3 között változnak 

az ionpár összetételének függvényében. Szemben a viszkozitással a sűrűség nagyon 

kis mértékben függ a hőmérséklettől. A szennyezőktől függése is sokkal kisebb 

mértékű, a szennyezők tömegszázalékos mennyiségével lineárisan változik. Azonos 
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kation esetén az ionos folyadékok sűrűségének növekedése azonos irányú az anion 

tömegének növekedésével: 

 

[MeSO3]–  ~  [BF4]–  <  [CF3CO2]–  <  [OTf]–  <  [NTf2]–  

 

2.1.1.3 Termikus stabilitás 

 

Mivel az ionos folyadékok nem rendelkeznek mérhető gőztenzióval, ezért az 

alkalmazhatóságuk hőmérséklettartományának felső határát a termikus bomlás 

hőmérséklete határozza meg. Ez a hőmérséklet gyakran 350-400°C feletti, amely 

hőmérsékleten a szerves kationok pirolízise játszódik le. A nagy termikus stabilitás 

lehetőséget ad, hogy az ionos folyadékokat igen nagy akár 400°C-os hőmérséklet-

tartományban is alkalmazzuk. Az ionos folyadékok termikus stabilitását az alkotó 

ionpárok függvényében vizsgálva, azt találjuk, hogy a különböző kationokból, de 

azonos anionokból álló ionpárok termikus stabilitása hasonló, így azt főként az anion 

jellege határozza meg. 1-alkil-3-metilimidazolium kationból és különböző anionokból 

képzett ionos folyadékok termikus bomlási tartományát a 2.4. ábra szemlélteti. A 

diagramon látható stabilitási sorrend az ionos folyadékokra általános jellemző, és 

megfelel az anion által meghatározott stabilitási sorrendnek, azonban fontos 

megjegyezni, hogy a termikus stabilitást a szennyezők nagy mértékben befolyásolják. 

 

 
2.4. ábra. 1-alkil-3-metilimidazolium [Rmim]+ kationból 
álló ionos folyadékok termikus bomlásának hőmérséklet 

tartománya 
 

A termikus stabilitást, azaz a bomlási hőmérsékletet többnyire TGA mérésekkel 

határozzák meg. A publikált mérési eredményekben azonban nagy szórás figyelhető 
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meg. A mért értékekben szórást tapasztaltak a TGA mérésekhez alkalmazott 

mintaedények anyagának, a TGA műszereknél alkalmazott hőmérséklet-gradiens 

profilok függvényében. A rövid idejű TGA méréseknél meghatározott bomlási 

hőmérsékletnél akár 50°C-al is alacsonyabb értékek is mérhetők, ha hosszú távú 

termikus stabilitást vizsgálunk. 

 

2.1.1.4 Polaritás 

 

Jól ismert, hogy egy kémiai reakciónál alkalmazott molekuláris oldószernek 

hatása lehet a reakció kimenetelére. Az oldószerhatást általában a molekuláris 

oldószerek polaritásával hozzák kapcsolatba. A fiziko-kémikusok a makroszkópikus 

fizikai oldószer polaritást permittivitással (dielektromos állandóval), 

dipólmomentummal (μ), és refraktív indexszel jellemzik. Azonban az oldószer–oldott 

anyag kölcsönhatás molekuláris szinten játszódik le. Az oldott anyag molekulái 

kölcsönhatásba kerülnek az őket közvetlenül körülvevő oldószer molekulákkal, egy 

lazább vagy szorosabb szolvát héjat kialakítva. 

 

Az ionos folyadékok, szemben a molekuláris oldószerekkel, nem szolvatálnak, 

mert ionokból állnak, csak erősebb vagy gyengébb koordináló képességgel 

rendelkeznek.9

 

Az oldott anyagok polarizálhatók (α) lehetnek, dipólus momentummal (μ) vagy 

töltéssel (2e) rendelkezhetnek, amelyek nem-specifikus kölcsönhatásokat 

eredményezhetnek az oldószer molekulákkal. Ezek mellett specifikus 

kölcsönhatásokat létesíthetnek hidrogénhídkötés donor (hydrogen-bond donor, HBD) 

és/vagy hidrogénhídkötés akceptor (hydrogen-bond acceptor, HBA), elekronpár donor 

(electron-pair donor, EPD) és elektronpár akceptor (electron-pair acceptor, EPA) 

tulajdonságaik révén. Nagymértékben rendezett oldószerekben, mint például vízben, 

további szolvofób kölcsönhatások is lehetségesek. A lehetséges sokféle oldószer–

oldott anyag kölcsönhatás miatt a makroszkopikus fizikai oldószer tulajdonságok nem 

mutatnak rendszerint sem kvalitatív, sem kvantitatív szoros korrelációt az 

oldószerhatásokkal. A fentiek miatt az oldószer polaritást tapasztalati úton 

molekuláris-mikroszkopikus oldószerfüggő folyamatokkal jellemzik. 
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A kivételesen nagy negatív szolvatokróm (azaz hipszokróm sáv eltolódás 

növekvő oldószer polaritással) tulajdonsága miatt, többek mellett, a Reichardt-féle, 

betain típusú színezéket (2.5. ábra), és származékait alkalmazzák az oldószer 

polaritás UV spektroszkópiás meghatározására. E színezék előnye, hogy:  

 

• nagy dipoláris momentummal (μa ≈ 15D) rendelkezik, ezért érzékeny 

dipólus/dipólus és dipólus/indukált dipólus kölcsönhatásokra  

 

• kiterjedt, polarizálható 44π elektront tartalmazó π elektronrendszere van, 

amely alkalmas diszperziós kölcsönhatásokra  

 

• a fenolát oxigénatom erős bázikus EPD centrum, amely kölcsönhatást alakít ki 

hidrogénhídkötés donorokkal és Lewis savakkal (EPD/EPA kölcsönhatások). 

A színezék pozitív töltése delokalizált és szterikus árnyékoltsága miatt nem 

alkalmas Lewis bázisokkal (EPD oldószerekkel) kölcsönhatások kialakítására. 

 

N+

O-  

2.5. ábra. Oldószerek, folyadékok 
polaritásának jellemzésére alkalmazott 

Reichardt-féle (No. 30) színezék10

 

Tapasztalati úton megállapított oldószer polaritási skálaként a Reichardt-féle 

betain szolvatokróm, látható abszorpciós sávjának eltolódását alkalmazzák, mintegy 

oldószerfüggő folyamatot. Az oldószerek polaritását ET(30) értékként adják meg. A 

betain első előállítását leíró közleményben a vegyületet 30-as számmal jelölték. Azért, 

hogy a fotokémiában a triplett energia jelölésére alkalmazott ET értékkel való 

összekeverést elkerüljék, a polaritást kifejező szimbólumhoz zárójelben csatolták a 

vegyület számát.  

 
 

16



Az ET(30) skála a legpolárosabb oldószer, a víz 63,1 kcal mol-1 értékétől a 

legkevésbé poláros oldószer, a TMS 30,7 kcal mol-1 értékig terjed. A nem SI 

mértékegység elkerülése végett, ezeket az értékeket átszámolták SI rendszerbe, és 

bevezették a dimenzió nélküli normalizált  skálát, amelyen a TMS a 0,00; a víz 

1,00 értéket jelzi.

N
TE

11

O CH2Cl2

Aceton

DMF nPrOH

EtOH MeOH

CH2OH

CF3CH2OH H2O

DMSO

CH2OH

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

TMS

OH OH

R4N+X- RNH3
+X- R2NH2

+X-

R3NH+X-R4P+X-

N N+
Me R1

X-

N N+
Me R1

X-

R2
N+

R2

R1
X-

N+

MeO MeX-  
2.6. ábra. Normalizált oldószer skála, a TMS és a víz önkényesen 0,00-nak és 1,00-nek választott 

 értékeivel, továbbá 14 molekuláris oldószer és 8 típusú ionos folyadék jellemző adataival.N
TE 9

 

A 2.6. ábra 14 molekuláris oldószer  értékét, és 8 különböző típusú ionos 

folyadék típus  tartományát jelzi. Az ábrán a TMS-től jobbra haladva a 

molekuláris oldószerek első csoportja az apoláris nem HBD oldószerek (ciklohexán, 

benzol, THF, diklórmetán), melyet a dipoláris nem-HBD (aprotikus) oldószerek 

(aceton, DMF, DMSO) követnek. A skála jobb oldalán helyezkednek el a dipoláris 

HBD (protikus) oldószerek (ciklohexanol, n-propanol, etanol, fenol, metanol, 

etilénglikol és 2,2,2-trifluor-etanol). Az ionos folyadékokra meghatározott E

N
TE

N
TE

T(30) 

tartomány (kb. 42-63 kcal/mol) kb. 0,35-1,00 közötti  értékeknek felel meg, azaz 

az ionos folyadékok belső szerkezetüktől függően a dipoláris aprotikus (nem HBD) és 

dipoláris protikus (HBD) oldószerek tartományában találhatók. 

N
TE
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A primer, szekunder és tercier alkil-ammónium sók ( ≈ 0,81-1,1) a dipoláris 

protikus molekuláris oldószerek tartományában találhatók, amely tartomány az alko-

holok értékeinek felel meg. Mind a három alkil-ammónium típusú ionos folyadék híd-

rogénhídkötés donor tulajdonságú, a három, kettő, illetve egy savas NH hidrogénatom 

jelenléte miatt. Ezzel szemben a kvaterner ammónium sók úgy viselkednek, mint a di-

poláris aprotikus molekuláris oldószerek, például DMF és ≈ 0,35-0,44 érték tarto-

mánnyal jellemezhetők. Az imidazolium alapú ionos folyadékok két tartományban 

találhatók attól függően, hogy az imidazolium váz kettes helyzetében van-e alkil-

csoport ( ≈ 0,50-0,56) vagy sem ( ≈ 0,53-0,75). Jól ismert, hogy az [Rmim]

N
TE

N
TE

N
TE N

TE + 

kation gyenge hidrogénhídkötés donorként viselkedik, a gyengén savas tulajdonságú 

C(2)-H hidrogénatom jelenléte miatt. 12  A molekula-dinamikai számítások össz-

hangban vannak azzal, hogy [bmim][PF6] ionos folyadék kationja gyenge, specifikus 

hidrogénhídkötéseket képez a színezék fenolát oxigénatomjával.13 A ketteshelyzetű 

hidrogénatom helyettesítése kevésbé poláris, kémiailag stabil ionos folyadékot 

eredményez. 14  Az egyik N-alkillánc növelése az érték csekély csökkenését 

eredményezi. Az anion kevésbé befolyásolja az értékét. Az [Rmim]

N
TE

N
TE + alapú ionos 

folyadékok polaritása a rövid szénláncú primer és szekunder alkoholokéhoz, valamint 

a szekunder amidokéhoz (például N-metil-formamidéhoz) hasonló. 

Az 1,3-dialkilimidazolium alapú ionos folyadékok lehetséges kölcsönhatásait 

egy oldott anyaggal sematikusan a 2.7. ábra szemlélteti.

N+ N

H H

HH

H

Gyenge H-hídkötés donor / HBD

HBA tulajdonságú
oldott anyagok

Lewis sav / EPA

EPD tulajdonságú
oldott anyagok

Lewis bázis / EPD

EPA tulajdonságú
oldott anyagok

H-hídkötés akceptor / HBA

HBD tulajdonságú
oldott anyagokPolarizálható 6π

elektronrendszer

Polarizálható
oldott anyagok

X-

 
2.7. ábra. 1,3-dialkilimidazolium alapú ionos folyadékok és az oldott anyag közti lehetséges 

intermolekuláris kölcsönhatások9
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2.1.2 Ionos folyadékok előállítása és beszerzési lehetőségei 

 

Az ionos folyadékok előállítása viszonylag egyszerű, ezért kis volumenű 

felhasználás esetén akár akadémiai, akár ipari szinten is a szükséges mennyiség 

előállítása lehetséges. Ma már egyes ionos folyadékok akár nagyobb mennyiségben is 

beszerezhetők a kereskedelmi forgalomban. Azonban minden esetben nagyon fontos 

az ionos folyadék minőségének ismerete (különösen víz és halogén tartalma) a velük 

végzett kémiai átalakítások reprodukálhatóságához. 

 

2.1.2.1 Ionos folyadékok előállítása 

 

Az első ionos folyadékot, etil-ammónium nitrátot 1914-ben etilamin és 

koncentrált salétromsav elegyítésével állították elő.15 A víz eltávolítását követően a 

kapott só szobahőmérsékleten folyadék halmazállapotú. Különböző aminok és 

foszfinok protonálása ma is az egyik legegyszerűbb módszer ionos folyadékok 

előállítására. Alkalmazásuk a várható deprotonálás következtében lejátszódó bomlás 

miatt korlátozott, leggyakrabban alkalmazott képviselőjük a piridínium hidroklorid. 

Az ionos folyadékok többsége nem állítható elő a kation nukleofil centrumának 

egyszerű protonálásával, ezért a leggyakrabban alkalmazott előállítások általánosan 

két lépésre bonthatóak: A megfelelő kation kialakítása; majd az anion cseréjével a 

kívánt ionos folyadék kialakítása. Vannak olyan esetek, amikor az első lépés is 

elegendő a kívánt termék előállítására (etil-ammónium nitrát), illetve amikor az első 

lépésben előállítandó halogenid vegyület, a kereskedelemben elérhető ([bmim]Cl), így 

csak az anion cseréje szükséges. 

 

2.1.2.1.1 Első generációs ionos folyadékok 

 

A legtöbb ionos folyadék előállítása viszonylag egyszerűen, só metatézissel 

megvalósítható. Az ilyen típusú szintézisek egyik legnagyobb kihívása az előállított 

ionos folyadék nagy tisztaságának biztosítása. Az nagy tisztaság elérésének költsége 

miatt, gyakran a szennyezőket is tartalmazó, olcsóbban beszerezhető ionos 

folyadékokat alkalmazzák. Sok esetben ezek a szennyezők, különösen a halogén 
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ionok befolyásolhatják a kémiai reakciók eredményét, különösen a katalitikus 

reakcióknál. Ezek elkerülésére, a nagy tisztaságú ionos folyadékok nagy volumenű 

előállítására jelentős kutatások folynak nagy vegyipari cégeknél (pl.: BASF, Merck). 

Ennek eredményeként a ma előállítható és beszerezhető ionos folyadékok tisztasága 

nagyságrendekkel jobb, mint akár csak néhány évvel ezelőtt.  

 

Ideális esetben a funkciós csoport nélküli ionos folyadékok színtelenek, azonban 

a gyakorlatban nagyon kevés az ilyen. Sokszor az intenzív színt okozó szennyező 

nagyon kis mennyiségben van jelen (ppm szint), azaz nem jelent akkora problémát, 

mint a láthatatlan halogén szennyezők. Különösen a hidrofil ionos folyadékok, 

például a [BF4]– vagy [OTf]– anionból állók tartalmazhatnak halogenidion 

szennyezőket. Ilyenkor az ionos folyadék alapos mosásával (pl. diklórmetánnal) az 

ionos folyadék tisztítható, és a halogénmentesség AgNO3-al ellenőrizhető. A hidrofób 

ionos folyadékoknál, például [PF6]– anionból állóknál, a szintézisből eredő 

halogenidion szennyezők könnyebben (pl. vizes mosással) eltávolíthatók, azonban 

ilyenkor az anion bomlásából származó HF megjelenése jelenti a legnagyobb 

problémát. 

 

A legelterjedtebb előállítási módot a 2.8. ábra szemlélteti, ahol az imidazolium 

alapú ionos folyadékok előállítási sémája látható. Ez az előállítási elv alkalmazható a 

többi kation esetében is, különösen a piridínium alapú ionos folyadékoknál.  
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2.8. ábra. Imidazolium alapú ionos folyadékok előállítása 
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Az első lépésben 1-metil-imidazolt alkil-halogeniddel reagáltatva imidazolium 

halogenidet kapnak. A kvaternerezés oldószermentes körülmények között is 

végrehajtható és az oldószer csak az elválasztáshoz, vagy a feleslegben alkalmazott 

alkil-halogenid eltávolításához szükséges. A kvaternerezési reakció gyakran nem 

kvantitatívan játszódik le, ami miatt a keletkezett só megtisztítása a kiindulási 

anyagoktól kiemelten fontos. Az így előállított magas olvadáspontú halogenid 

átkristályosítása (pl. acetonitrilből) ajánlatos az anioncsere végrehajtása előtt.  

 

A második lépésben végrehajtott anioncserében keletkező só szűréssel majdnem 

teljesen eltávolítható, azonban a már említett halogenidion szennyezők maradhatnak 

az ionos folyadékban. Alternatív megoldás lehet az anioncserére HBF4 alkalmazása, 

amely során a keletkező HCl(g) könnyebben eltávolítható a rendszerből. 

 

2.1.2.1.2 Halogenidion mentes ionos folyadékok előállítása 

 

A halogenidion szennyezések nagymértékben befolyásolhatják az ionos 

folyadékok fiziko-kémiai tulajdonságait, és így az adott célra történő 

alkalmazhatóságukat. Mivel az ionos folyadékok tisztasága, halogenidion szennyező 

tartalma nagymértékben függ az előállítás módjától számos olyan előállítási módot 

dolgoztak ki, amely során halogenidion mentes ionos folyadék állítható elő. Ezek 

közül mutat be egyet a 2.9. ábra. Az alkilimidazol metilezésére trimetiloxónium 

tetrafluoroborátot alkalmaznak, így a keletkező melléktermék dimetil-éter, amely 

nagy illékonysága miatt könnyen eltávolítható. 16  Az eljárás hátránya, hogy a 

reagensként alkalmazott trimetiloxónium tetrafluoroborát magas ára miatt nagyon 

költséges. 

 

NNR
N+NR

BF4
-[(CH3)3O]BF4 (CH3)2O+ +  

2.9. ábra. Halogenidion mentes ionos folyadék előállítása 
 

Egy viszonylag olcsó halogenidion szennyező mentes tetrafluoroborát só 

előállítását a 2.10. ábra mutat be. Egyedényes reakcióban 1,3-dialkilimidazolium 

tertafluoroborát ionos folyadékok keverékét kapták glioxál, butilamin, metilamin, 

formaldehid és HBF4 reakciójában.17
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2.10. ábra. Halogenidion mentes ionos folyadék keverék előállítása 

 

2.1.2.1.3 Feladatspecifikus ionos folyadékok előállítása 

 

Az ionos folyadékokat alkotó anionok és/vagy kationok oldalláncában 

megfelelő funkciós csoportok kialakításával az adott alkalmazásra kedvezőbb 

tulajdonságú ionos folyadékokhoz juthatunk. Ezeket feladatspecifikus ionos 

folyadékoknak nevezzük. Néhány feladatspecifikus ionos folyadék kationjának 

általános képlete és kedvező tulajdonsága a 2.11. ábrán látható. 
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2.11. ábra. Néhány feladatspecifikus ionos folyadék kationjának szerkezete 
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A feladatspecifikus ionos folyadékok a következő módokon befolyásolhatják az 

adott kémiai folyamatot: 

• befolyásolhatja a reakció szelektivitását 

• megkönnyítheti a termék izolálását 

• megkönnyítheti a szennyezők eltávolítását 

• megnövelheti a katalizátor stabilitását 

• újszerű katalitikus komplexet alakíthat ki 

• elősegítheti a katalizátor aktiválását 

• javíthatja a katalizátor immobilizációját és az újra alkalmazását 

 

A jelenleg ismert és alkalmazott feladatspecifikus ionos folyadékok többsége 

imidazolium alapú.  

 

2.1.2.2 Ionos folyadékok a kereskedelmi forgalomban  

 

Amennyiben nem kívánunk az ionos folyadékok előállításával foglalkozni, 

akkor lehetőség van azokat a kereskedelmi forgalomból beszerezni. Ma már számos 

kisebb és nagyobb vegyipari vállalat gyárt {Merck, BASF, Cytec, SACHEM, DuPont, 

Scionix, Solvent Innovation (2008. janárban a Merck felvásárolta), IoLiTec} és 

kereskedő cég kínál (ACROS, Sigma- Aldrich, Kanto Chemical, Nippon Gohsei, 

Solchemar, Chemada) különböző ionos folyadékokat akár több tonnás mennyiségben 

is. A piacra belépő vállalatok számának növekedésével megfigyelhető egyfajta 

specializáció is a gyártók között. A Merck a nagy tisztaságú és az elektrokémiai 

felhasználás szempontjából fontos trisz(pentafluoretil)trifluorfoszfát és 

tetracianoborát aniont tartalmazó ionos folyadékok, a Cytec a foszfónium alapú, a 

SACHEM az ammónium alapú, a Scionix a kolin alapú, míg a BASF főként az 1-

metilimidazolium alapú ionos folyadékok előállítására specializálódott.  

 

A specializációk következtében a kereskedelmi árak folyamatos csökkenése 

figyelhető meg, azonban az ionpár kombinációk nagy száma (akár 1012!) miatt vannak 

ionos folyadékok, amelyek igen magas áron érhetők el a kereskedelmi forgalomban. 

Általánosan megállapítható, hogy laboratóriumi mennyiségben az ionos folyadékok 

nagyságrendileg 5-20-szor drágábbak, mint a molekuláris oldószerek, azonban vannak 
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olyanok is, amelyek ettől a nagyságrendtől jelentősen eltérnek, akár sokkal olcsóbbak, 

vagy sokkal drágábbak is lehetnek. Ennek megfelelően az ionos folyadékok 10-20 

alkalommal történő visszaforgatásával a molekuláris oldószerekhez hasonló költséget 

jelentenek, míg akár 50-szeres visszaforgatással az alkalmazásuk gazdaságosabb is 

lehet. 

 

2.1.3 Ionos folyadékok toxicitása 

 

Az ionos folyadékok szélesebb körű ipari alkalmazásához még több ismeret 

szükséges toxicitásukról és a környezetre gyakorolt hatásukról. Egy-egy kémiai 

anyagot, így az ionos folyadékokat is a fenntartható fejlődés, és a „zöld kémia” 

alapelveinek teljesítéséhez három szempont szerint kell elemezni:18

• mely szerkezeti elemek (technikofór csoportok) jelenléte szükséges technikai 

alkalmazásukhoz 

• mely molekula részek (toxikofór elemek) jelentenek veszélyt az emberre és 

élőlényekre 

• mely szerkezeti elemek (ecotoxikofór elemek) hordoznak kockázatot a 

környezet számára. 

N+NMe Bu

BF4
-

Toxicofór
elemek

Technikofór
elemek

Ecotoxicofór
elemek

Ipari
szükséglet

Költség-haszon
arány

Alacsony
potenciális veszély

környezetre és emberre

 
2.12. ábra. Egy termék tervezésénél, fejlesztésénél a fenntartható fejlődéshez figyelembe veendő 

szempontok
 

Szerencsés esetben ezek teljes mértékben elkülönülnek, vagy csak részben 

fednek át (2.12. ábra). A lehetséges ionos folyadékok nagy száma (1012!) nagyobb 
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lehetőséget kínál a kedvezőtlen, előnytelen tulajdonságok elkerülésére, csökkentésére, 

a szerkezet módosítására, mint amire molekuláris oldószereknél lehetőségünk van. 

 

JASTORFF és munkatársai pókháló diagram segítségével hasonlították össze az 

[bmim][BF4] és [dmim][BF4] ionos oldószerek és az aceton ecotoxikológiai jellemzőit 

szerves reakciókban reakció közegként történő alkalmazásakor. A vizsgált 

szempontok:19

• a levegőbe történő kibocsátás (K) (release);  

• a bioakkumuláció (B) (bioaccumulation),  

• a biológiai aktivitás (A) (biological activity), és  

• a térbeli és időbeli megoszlás (T) (spatiotemporal range),  

• melyeket súlyoztak a rendelkezésre álló ismeretek bizonytalanságával (C).  

 

A multidimenzionális elemzés során az egyes jellemzőket négyfokozatú 

kvalitatív skálán helyezték el (2.13. ábra), ahol a 1-es érték nagyon alacsony, a 2-es 

alacsony, a 3-as meglehetősen magas, míg a 4-es fokozat magas kockázatot képvisel. 

A bizonytalanságot betűkkel jelölték: az A nagyon alacsony, a B alacsony, a C 

meglehetősen magas, a D igen nagyfokú bizonytalanságát jelöli a rendelkezésre álló 

ismereteinkben. 
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2.13. ábra. A két vizsgált ionos folyadék és aceton ecotoxikológiai tulajdonságainak 

összehasonlítása
 

A jelentős gyártási volumenű aceton mennyiségének csak töredékét alkalmazzák 

ugyan a szerves kémiai reakcióknál, de illékonysága miatt nagymértékben szennyezi a 

levegőt. Ezzel szemben az ionos folyadékok nem illékonyak, de környezetbe 

kerülésük esetén sorsuk bizonytalan. Ezért a kibocsátást vizsgálva az aceton 4A, míg a 

vizsgált ionos folyadékok 2D besorolást kaptak.  
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Bioakkumulációt vizsgálva az aceton ugyan igen illékony, de könnyen lebomlik 

biológiai úton, ezért az akkumuláció veszélye kicsi, és ismereteink bizonytalansága is 

igen alacsony. Az ionos folyadékok bioakkumulációja nem ismert. A [dmim][BF4] 

ionos folyadéknál feltételezhetjük, hogy a hosszabb alkillánc, a membrán lipidekhez 

való szerkezeti hasonlósága miatt, hajlamosabb a biológiai membránokba történő 

beépülésre. Azonban az imidazolium alapú [BF4]− aniont tartalmazó ionos folyadékok 

vízoldékonysága nem indokol magas bioakkumulációt. Ezek alapján az acetont 1A, a 

[bmim][BF4] ionos folyadékot 2D és a [dmim][BF4]-t 3D értékekkel jellemezték.  

 

A biológiai hatást standard toxicitási rendszereken vizsgálva azt találták, hogy 

az etil-imidazolium származék szignifikánsan toxikusabb, mint a metil homológ. 

Ennek alapján a [dmim][BF4] biológiai aktivitását jelentősre becsülték, nagy 

bizonytalansággal, míg a [bmim][BF4] biológiai hatása előbbinél alacsonyabb, nagy 

bizonytalansággal. A teszteken az aceton viszonylag alacsony aktivitást mutatott, 

amely összhangban van a standard ecotoxikológiai tesztek eredményeivel. Így az 

aceton biológiai aktivitását 1A-val, a [dmim][BF4] ionos folyadékét 3C-vel, míg a 

[bmim][BF4] ionos folyadékét 2C-vel jellemezték.  

 

Az imidazolium alapú ionos folyadékok tér és időbeli eloszlását a 

vízoldékonyságuk, természetes (biotic) és nem természetes (abiotic) átalakulásuk 

közötti kölcsönhatások és szilárd fázisokba történő szorpciós folyamatok 

szabályozzák. Jelenleg egyetlen ionos folyadéknál sincs kvantitatív információnk a 

bomlási és biodegradációs folyamataikról. Mindazonáltal feltételezhetjük, hogy a 

[BF4]– anion hidrolizál. Az imidazolium kationnál is várható a biodegradáció 

lehetősége, jelenleg nem ismert időkereten belül. Az aceton majdnem teljesen 

megoszlik a levegőben környezeti feltételek mellett, és a levegőben az HO• gyökökkel 

és ózonnal reagálva elbomlik kb. 10-22 napos felezési idővel. Azaz az aceton tér és 

időbeli eloszlás meglehetősen magas, igen kis bizonytalansággal (3B). Az 

imidazolium kationok szintén meglehetősen magas tér és időbeli eloszlással bírnak, 

határozottan igen nagy bizonytalansággal. Így besorolásuk 3D.  

 

Az előbbiekből látható, hogy a fenti kockázatelemzés bizonytalansága az 

acetonnál nagyon alacsony, míg az ionos folyadékoknál nagyon magas. Ez azt mutatja, 

 
 

26



hogy a jelenlegi tudás szintjén az aceton és ionos folyadékok kockázatának 

összehasonlítását csak előzetesnek tekinthetjük. A megrajzolt pókháló diagramokban 

az értékelések által behatárolt terület nagysága jól jellemzi a vizsgált anyagok 

alkalmazásával kapcsolatos kockázatot. 

 

Az ionos folyadékok széles körű ipari alkalmazását a molekuláris oldószerek 

helyett szerves kémiai reakciókban nem segíti elő, hogy toxikusságukról, környezetre 

kifejtett hatásaikról, megsemmisíthetőségükről (biológiai lebontás, elégetés útján), 

még felületes ismereteink vannak, különösen a fluor tartalmú ionos folyadékoknál. 

 

Molekuláris oldószerek helyettesítésénél, nagy valószínűséggel azok az ionos 

folyadékok kapnak majd nagyobb szerepet, amelyek a gyógyszer molekuláknál is 

alkalmazott atoxikus szervetlen (Cl⎯, Br⎯, NO3⎯, SO4⎯, PO4⎯, és az utóbbiak részleges 

észter származékai), vagy szerves savakat (acetát, szukcinát, maleát, citrát, glutamát, 

benzoát, szalicilát, aminosavak stb.) tartalmaznak anionként. Környezetbarát 

anionként oktil-szulfát, [C8H17SO4]⎯ anion alkalmazását tartják előnyösnek.20

 

Megjelentek már közlemények biológiailag lebontható ionos folyadékok 

előállítására, amelyeknél a kation oldalláncában enzimatikusan instabil kémiai 

csoportot (pl. észtercsoportot) alakítanak ki. Meg kell jegyezni, hogy e téren elért 

eredmények igen mérsékeltek. Az ionos folyadékok előállításánál előnyösnek vélik, 

ha megújítható alapanyagokból állítják elő ezeket. 

2.1.4 Ionos folyadékok ipari alkalmazása 

 

Nemrég megjelent a Chemical and Engineering News folyóiratban egy 

közlemény a következő címmel: „Out of the Ivory Tower”.21 A közlemény az ionos 

folyadékok kutatási jellegű felhasználása mellett az ipari alkalmazás is egyre 

jelentősebb szerepéről ír.  

 

Az első ipari alkalmazások közül az egyik legnagyobb publicitást a BASF 2002-

ben bejelentett, díjnyertes BASIL™ (Biphasic Acid Scavenging utilising Ionic Liquid) 

eljárása kapta.22 Alkoxifenilfoszfinok gyártásában savmegkötőként korábban trietil-

amint alkalmaztak, azonban a keletkező só miatt a reakcióelegy nehezen kezelhető 
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volt. 1-metilimidazol alkalmazásakor 1-metilimidazolium klorid [Hmim]Cl ionos 

folyadék keletkezik, amely mint savmegkötő, külön folyadékfázist alkotva elválik a 

terméktől és könnyen elválasztható (2.14. ábra). Az ionos folyadék az elválasztást 

követően regenerálható és az 1-metilimidazol visszaforgatható.23 Ma a korábbi tartály 

reaktor helyett egy kis csőreaktort alkalmaznak, és a kapacitás 85000-szeresére 

növekedett. 

Cl

R1
N N Me

OR

R1

N+ N MeH

Cl-

visszaforgatás

tiszta folyékony termék

ionos folyadék

ROH

        
2.14. ábra. BASF - BASIL eljárása alkoxi-fenilfoszfinok gyártására23

 

Elsőként a Central Glass Co. kutatói alkalmaztak ionos folyadékokat 

gyógyszeripari intermedierek előállításához. A közismert Sonogashira kapcsolást 

[P4,4,4,16]Br-ban hajtják végre (2.15. ábra), ahol a kapcsolás sokkal hatékonyabb, mint 

molekuláris oldószerekben, és a katalizátoros ionos folyadék visszaforgatható.24

 

OH

Br

CF3

OH

CF3

Pd(OAC)2, PPh3
CuI, Et3N

[P4,4,4,16]Br

80°C

+

 

2.15. ábra. Sonogashira kapcsolás ionos folyadékban24

 

Az Eli Lilly gyógyszeripari vállalatnál aril-éterek demetilezését oldották meg 

ionos folyadékban. Az eljárást 190 literes méretben a gyógyszer intermedier 4-

metoxifenil-butánsav demetilezésére alkalmazzák (2.16. ábra).25

 
OH

O
M eO

OH

O
HO

[Hpir]Cl

180°C  
2.16. ábra. 4-metoxifenil-butánsav demetilezése ionos folyadékban25
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2.2 Katalitikus transzfer hidrogénezések 

 

A szerves kémiában a H2 gáz segítségével lejátszódó katalitikus hidrogénezés 

jól ismert eljárás vegyületek redukciójára. Katalizátorok jelenlétében bizonyos 

szerves molekulák hidrogén donorként is viselkedhetnek, kiváltva a H2 gáz 

alkalmazását. Az így lejátszódó redukciós folyamatokat katalitikus transzfer 

hidrogénezéseknek nevezzük. A módszer segítségével elkerülhető a hidrogénezéshez 

használatos speciális berendezések, illetve a nagyobb mennyiség esetén potenciális 

veszélyforrást jelentő H2 gáz alkalmazása. A klasszikus hidrogénezésben jól ismert 

változtatható paraméterek mellett (katalizátor, hőmérséklet, oldószer), az alkalmazott 

hidrogén donor variálhatósága egy új lehetőséget ad a reakciókörülmények 

módosítására. A transzfer hidrogénezési reakciókban alkalmazott homogén és 

heterogén átmenetifém katalizátorok, hasonlóak a klasszikus hidrogénezéskor 

megszokottakkal. A leggyakrabban különböző palládium, platina, ruténium és ródium 

vegyületeket illetve komplexeket alkalmaznak a hidrogénezéskor használatos 

oldószerekben. 

 

Az alkalmas hidrogén donor molekulák leggyakrabb különböző formiát sók, 

szekunder alkoholok és olyan egyéb vegyületek, mint például ciklohexén, tetralin 

vagy indolin. A reakció hőmérsékletének emelésével a lehetséges hidrogén donorok 

száma jelentősen nő, hiszen kellően magas hőmérsékleten igen sok szerves molekula 

szolgáltathat hidrogént (katalitikus krakkolás), azonban ilyen körülmények között a 

reakciók kevésbé kontrollálhatóak. 

 

2.2.1 Katalitikus transzfer hidrogénezés ionos folyadékban 

 

A korábban említett, ionos folyadékokra jellemző vonzó tulajdonságok miatt az 

ionos folyadékok transzfer hidrogénezéseknél történő alkalmazása számos előnnyel 

jár. Az ionos folyadékok nagy termikus stabilitása lehetőséget ad magas 

hőmérsékleten lejátszódó hidrogénezések végrehajtására. Az, hogy nem rendelkeznek 

mérhető gőztenzióval további előnyt szolgáltat a környezet terhelésének 

szempontjából. Emellett, az ionos folyadékok jó oldóképessége lehetőséget biztosít 
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számos átmenetifém katalizátor és ligandumként alkalmazott komplex 

immobilizálására, ezzel elősegítve a gyakran igen drága katalizátorok és komplexek 

visszaforgatását. Végül, de nem utolsó sorban a nem-éghető ionos folyadékok 

alkalmazása katalitikus transzfer hidrogénezésekben, biztonságtechnikailag vonzó 

alternatívát jelent a H2 gázt és speciális berendezések alkalmazását igénylő klasszikus 

hidrogénezéssel szemben. 

 

Az irodalomban csak néhány példát találunk ionos folyadékokban végrehajtott 

katalitikus transzfer hidrogénezésekre. 

 

Ionos folyadékban az első katalitikus transzfer hidrogénezést ANDERSEN és 

munkatársai publikálták.26 Acetofenon Rh2(OAc)4 katalizált hidrogénezését kvaterner 

foszfónium tozilát sókban végezték, (1S,2R)-cisz-aminoindanol vagy (-)-DIOP 

ligandum jelenlétében 2-propanolt alkalmazva hidrogénforrásnak. (2.17. ábra) A 

hidrogénezett terméket közepes termeléssel kapták, azonban (-)-DIOP ligandum 

alkalmazásakor nagy 92%-os enatiomer felesleget értek el. Az alkalmazott ionos 

folyadékok mindegyik szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú, így a termékeket 

dekantálással választották el a katalizátort tartalmazó szilárd ionos folyadéktól.  

 

Me

O

Me

OH
[P2,R,R,R][OTs]

i-PrOH/KOH

R: Ph, p-to lil, n-oktil

[Rh2(OAc)4]/2L

*

 
2.17. ábra. Acetofenon transzfer hidrogénezése foszfónium tozilátokban26

 

DYSON és GELDBACH olyan Noyori-féle ruténium-komplexeket állítottak elő, 

amelyek a hozzájuk kapcsolt töltéssel rendelkező imidazolium rész miatt 

immobilizálhatóvá váltak ionos folyadékokban. 27  (2.18. ábra) Az így előállított 

komplexek hatékonyságát összevetették ionos folyadékban a jól ismert, töltéssel nem 

rendelkező komplexekkel mind 2-propanol, mind Et3N/HCOOH hidrogén forrás 

jelenlétében. 
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-
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NTs

Ph
Ph  

2.18. ábra. Az imidazolium résszel módosított Ru-komplexek27

 

Modell reakciónak acetofenon transzfer hidrogénezését választották. Több ionos 

folyadék kipróbálását követően [bm2im][PF6]-ot választották közegnek, mert ez az 

oldószer külön fázist alkot a hidrogén forrásként alkalmazott 2-propanollal. A 

hidrogénezések az eredeti komplexekhez hasonlóan jó eredménnyel végrehajthatók az 

imidazol részt tartalmazó katalizátorok alkalmazásával. Visszaforgathatóságra a 

töltéssel rendelkező imidazolium rész kialakítása kedvezően hatott az 2-propanol 

hidrogén forrás jelenlétében végrehajtott reakciónál. Et3N/HCOOH hidrogén forrás 

esetén a szükséges vizes extrakciós lépés miatt a jobb vízoldhatósággal rendelkező 

komplexeknél nagyobb volt a katalizátor veszteség. 

 

RZ RZ

NO2
Z NH2

Z

[bmim][PF6]

Pd/C
MW besugárzás

NH4HCOO v. Et3N/HCOOH

 
2.19. ábra. Pd/C katalizált transzfer hidrogénezés bmim[PF6] ionos folyadékban28

 

HÖNIG és munkatársai [bmim][PF6] ionos folyadékban mikrohullámú 

besugárzás mellett telítetlen és nitro vegyületeket transzfer hidrogéneztek Pd/C 

katalizátor és formiát-típusú hidrogén források alkalmazásával. 28  (2.19. ábra) Jó 

eredménnyel kapták mind a telített, mind az amin származékokat. A termékek metil-

terc-butil-éterrel történő extrakcióját követően az ionos folyadékot visszaforgatták. 
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2.20. ábra. Az imidazolium részt tartalmazó ligandum29

 

OHTA és munkatársai szintén imidazolium résszel módosított Noyori-féle 

katalizátort állítottak elő (2.20. ábra), amelyet sikeresen alkalmaztak és használtak 

újra ketonok aszimmetrikus transzfer hidrogénezésében Et3N/HCOOH hidrogén 

forrás jelenlétében (2.21. ábra). 29  A szerzők szerint a komplexen kialakított 

imidazolium rész itt is nagymértékben elősegítette a katalizátor immobilizálását 

[bmim][PF6] ionos folyadékban. 

 

R1

O

R2

R1

OH

R2

[bmim][PF6]

Et3N/HCOOH

R1: H, Me
R2: H, Me, OMe, CF3

Ru-komplex

 
2.21. ábra. Ketonok asszimetrikus hidrogénezése imidazolium részt  

tartalmazó Ru-komplex jelenlétében29

 

VAULTIER és munkatársai szintén királis alkoholok előállítását vizsgálták 

acetofenon modellvegyületen, különböző ionos folyadékban.30 Katalizátornak a már 

korábban bemutatott Noyori-féle ruténium komplexet, és az aszimmetrikus transzfer 

hidrogénezésekhez Chung 31  által már korábban alkalmazott ruténium komplexet 

használták (2.22. ábra). Amikor a B jelű komplexet [bmim][PF6] ionos folyadékban 

immobilizálták megnövekedett reakciósebességet tapasztaltak és a katalizátort négy 

ciklusban sikeresen visszaforgatták az elérhető enantiomer felesleg csökkenése nélkül. 

Az ötödik visszaforgatáskor az enantiomer felesleg 72%-ról 68%-ra csökkent. Az A 

jelű Noyori-féle komplexszel ionos folyadékban nem tapasztaltak aktivitásnövekedést 

összehasonlítva a molekuláris oldószerben végrehajtott reakcióhoz. A hidrofil ionos 

folyadékok ([bmim][BF4], [bmim][MeSO4] és [emim][OTf]) katalizátor méregként 

viselkedtek, és ezekben nem játszódott le a reakció, míg a hidrofób ionos 

folyadékokban ([PF6]–, [NTf2]– anionnal) ugyan lassabban, de lejátszódott a reakció, 

és nagyon jó enantiomer felesleget sikerült elérniük. [N1,1,1,4][NTf2] ionos 
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folyadékban a katalitikus rendszer három alkalommal volt visszaforgatható minimum 

96%-os enantiomer felesleg elérésével.  

 

RuCl
H2N

NTs

Ph
Ph

Ru

N
N

OH

O

Ph

Noyori-féle Ru-komplex Chung-féle Ru-komplex

A B  
2.22. ábra. Acetofenon aszimmetrikus transzfer hidrogénezésében vizsgált katalizátorok30
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3 SAJÁT MUNKA 
 

Doktori munkámban célul tűztük ki katalitikus transzfer hidrogénezések 

vizsgálatát ionos folyadékokban olyan Pd és Rh katalizátorokkal, amelyek 

kereskedelemben is kaphatóak, és lehetőleg levegőre és nedvességre kevésbé 

érzékenyek. Vizsgálni kívántuk a reakciók megvalósíthatóságát, valamint különböző 

reakció körülmények és ionos folyadékok alkalmazhatóságát. Célunk volt az 

alkalmazott katalizátor immobilizálása a közegként alkalmazott ionos folyadékban és 

így a katalitikus rendszer visszaforgatási lehetőségeinek vizsgálata. Vizsgáltuk még az 

ionos folyadékok alkalmazási lehetőségeit gyógyszeripari intermedierek szintézisében, 

többek között amidoximok szelektív előállításában. 

3.1 Katalitikus transzfer hidrogénezések vizsgálata ionos 
folyadékokban 

 

3.1.1 α,β-Telítetlen karbonsavak transzfer hidrogénezése 

 

 A transzfer hidrogénezési vizsgálatokhoz fahéjsav (1a) modell vegyületet 

választottunk. Az előkísérletekhez és a különböző paraméterek hatásának 

vizsgálatához ezt a modellvegyületet használtuk, majd néhány különböző fahéjsav 

származékon (1b-k) is végrehajtottuk a hidrogénezést. (3.1. ábra) 

 
Vegyület R1 R2 R3 R4

1a H H H H 
1b OMe H H H 
1c Cl H H H 
1d OH OH H H 
1e OMe OMe H H 
1f H H Me H 
1g H H Ph H 
1h H H NHCOCH3 H 
1i H H –NCH(CH3)– 
1j OH H CN H 
1k H H H Me 

 

OR4

O

(1a-k)
R1

R2

R3

 
 

 

 
 

3.1. ábra. A vizsgált fahéjsav-származékok 
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3.1.1.1 Transzfer hidrogénezések palládium(II) vegyületekkel* 

 

Fahéjsav (1a) katalitikus transzfer hidrogénezésére molekuláris oldószerekben 

több irodalmi referencia is rendelkezésre áll, emellett találunk példát vízben 

végrehajtott redukcióra is.32 Ehhez a vízben végrehajtott transzfer hidrogénezésnek 

megfelelően választottunk reakciókörülményeket az ionos folyadékban lejátszódó 

előkísérleteinkhez.  

 

OH

O

(1a)

OH

O

(2a)

10% Pd(II), HCOOH, NaOH

16 óra, 65 °C

 
 

A reakcióhoz hidrogénforrásként hangyasavból és NaOH-ból „in-situ” keletkező 

nátrium-formiát sót alkalmaztunk, mind vízben mind ionos folyadékban 10% PdCl2 

vagy Pd(OAc)2 katalizátor jelenlétében. A reakciót enyhe körülmények között 65°C-

on vizsgáltuk. Az előkísérletek eredményeit a 3.1. táblázatban foglaltam össze, 

amelyben a termék mennyiségét a reakcióelegyből vett minták HPLC mérésének 

eredményei adják. 

 
3.1. táblázat. Az előkísérletek eredményei fahéjsav (1a) transzfer hidrogénezésébenb

Sorszám Oldószer Katalizátor Lúg Reakciókörülmény (2a) (%)a

1 víz PdCl2 NaOH 16 óra / 65°C 46 
2 víz Pd(OAc)2 NaOH 16 óra / 65°C 16 
3 [bmim][BF4] PdCl2 – 16 óra / 65°C 0 
4 [bmim][BF4] Pd(OAc)2 – 16 óra / 65°C >99 
5 [bmim][BF4] Pd(OAc)2 –   5 óra / 65°C >95 

a HPLC mérés alapján 
b 1a (0,66 mmol) : Pd(OAc)2/PdCl2 (0,066 mmol) : HCOOH (2,4 mmol) : [bmim][BF4] (3 ml) 

 

Az eredményekből látható, hogy [bmim][BF4] ionos folyadékban Pd(OAc)2 

katalizátor esetén lúg alkalmazására nincs szükség ahhoz, hogy a hangyasav hidrogén 

donorként vegyen részt a reakcióban. Az enyhe körülmények ellenére ionos 

folyadékban a reakciósebesség növekedését tapasztaltuk, így a (2a) termék 5 órás 

reakcióidőt követően 95%-nál nagyobb arányban volt jelen az elegyben.  

                                                 
* BAÁN, Z. – FINTA, Z. – KEGLEVICH, GY. – HERMECZ, I.: Tetrahedron Lett., 2005, 46, 6203. 
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A reakció kezdeti szakaszában a palládium vegyület az ionos folyadék homogén 

oldataként van jelen, azonban a hidrogén donor hozzáadását követően 30 percen belül 

az elegy fekete színe jelzi a Pd0 részecskék kiválását. Ezek a részecskék a reakció 

végére aggregátumokat alkotnak, ezért az elegy ismét tiszta oldat lesz. Az így 

keletkező palládium aggregátok ellenére megpróbáltuk az ionos folyadék és vele 

együtt az alkalmazott katalizátor visszaforgatását. A terméket az ionos folyadékból 

dietil-éteres extrakcióval nyertük ki, az alkalmazott kis mennyiségek ellenére is 80%-

os termeléssel. Az ionos folyadékból ezt követően vákuumban eltávolítottuk az 

esetleges éter nyomokat, majd újabb hidrogénezési ciklusokban alkalmaztuk, ahol 

csak a kiindulási telítetlen vegyületet és a hidrogén donort pótoltuk. 

 
3.2. táblázat. A Pd(OAc)2 visszaforgatási eredményei [bmim][BF4] ionos folyadékbanb

Sorszám Ciklus Oldószer Katalizátor Reakciókörülmény (2a) (%)a

1 1 [bmim][BF4] Pd(OAc)2 5 óra / 65°C 95.. 
2 2 [bmim][BF4] Pd(OAc)2 5 óra / 65°C 49.. 
3 3 [bmim][BF4] Pd(OAc)2 5 óra / 65°C 6.. 

a HPLC mérés alapján 
b 1a (0,66 mmol) : Pd(OAc)2 (0,066 mmol) : HCOOH (2,4 mmol) : [bmim][BF4] (3 ml) 

 

A 3.2. táblázatból jól látható, hogy a visszaforgatott rendszer katalitikus 

aktivitása nagymértékben csökken, feltehetően az Pd0 aggregátumok csökkentett 

katalitikus aktivitása miatt. A fenti eredmények alapján a katalizátort tartalmazó ionos 

folyadék visszaforgatása ebben az esetben nem lehetséges, így ezt a továbbiakban 

nem vizsgáltuk. 

 

3.1.1.1.1 A reakció vizsgálata mikrohullámú reaktorban 

 

Jól ismert, hogy mikrohullám alkalmazása sok esetben a reakciósebesség 

nagymértékű növekedését eredményezi. Számos esetben alkalmaztak ionos 

folyadékokat mikrohullám segítségével végrehajtott reakciókban. 33  Mikrohullám 

hatására az ionos struktúra következtében az ionos folyadékok nagyon gyorsan 

melegszenek, így előszeretettel alkalmazzák őket közegként ilyen típusú reakciókban.  

 

A fenti, fahéjsav (1a) katalitikus transzfer hidrogénezését mi is megvizsgáltuk 

mikrohullámú reaktorban. Először a tiszta [bmim][BF4] ionos folyadék melegedését 
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és stabilitását vizsgáltuk meg mikrohullámú környezetben. 100W-os besugárzás 

hatására az ionos folyadék gyorsan melegedett, 3 perc alatt elérte a 255°C-ot, és a 

kezdeti színtelen folyadék a besugárzás végére megbarnult. 1H NMR vizsgálatok 

alapján az ionos folyadék nem bomlott el, a színt a kis mennyiségben (irodalmi adatok 

alapján akár csak ppm-es nagyságrendben) jelenlévő szennyeződések okozzák. 

 

Ezt követően a [bmim][BF4] ionos folyadékot 30W-al sugároztuk be, ebben az 

esetben 5 perc alatt melegedett 200°C-ra a reakcióelegy, és 140°C környékén kezdett 

sötétedni. Annak ellenére, hogy az ionos folyadékok nem rendelkeznek tenzióval és 

termikusan stabilak, a vizsgálataink alapján mikrohullámú környezetben valószínűleg 

ezzel az ionos folyadékkal 150°C alatt kell maradni, mert a kis mennyiségben 

megjelenő bomlástermékek ezen a hőmérsékleten keletkezhetnek. 

 

A reakció vizsgálatakor 30W-os besugárzást alkalmaztunk 7 alkalommal, 

mindig 1,5 perces időtartamban. A reakció végrehajtása közben ügyeltünk arra, hogy 

az elegy hőmérséklete 100°C alatt maradjon a hangyasav forráspontja miatt. Minden 

besugárzást követően a reakcióelegy 90°C-ig melegedett. A besugárzások után mintát 

vettünk, amiben a (2a) termék és az (1a) kiindulási anyag arányát HPLC-n mértük. A 

hetedik besugárzás után, azaz 10 percnél is csak, közel 3%-os konverziót tudtunk 

detektálni. (3.2. ábra)  
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3.2. ábra. A konverzió változása a mikrohullámú besugárzásokkal fahéjsav 

transzfer hidrogénezésében 
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Előre beállított hőmérséklettartó program szerint végrehajtva a reakciót, a 

program 10 perc alatt 90°C-ra melegíti a reakcióelegyet, majd kisebb besugárzásokkal 

(1-5W) még 50 percig ezen a hőmérsékleten tartja. 

Ebben az esetben az egy órás reakcióelegy HPLC-s mérése szerint 11%-ban 

keletkezett a (2a) termék. A nem mikrohullámú környezetben végrehajtott reakcióban 

5%-ban volt kimutatható a (2a) termék 1 óra reakcióidőt követően. Összehasonlítva a 

normál körülmények között végrehajtott reakcióval, elmondható, hogy ebben a 

transzfer hidrogénezésben a mikrohullámú környezet nem eredményezi a 

reakciósebesség jelentős növekedését. 

 

3.1.1.1.2  Az alkalmazott ionos folyadék minőségének hatása a reakcióra 
 

Az eddigi kísérletekben alkalmazott [bmim][BF4] ionos folyadékot a Solvent-

Innovation GmbH német ionos folyadékok előállításával és kereskedelmével 

foglalkozó vállalattól szereztük be. A rendelkezésünkre álló mennyiség az eddigi 

vizsgálatok alatt elfogyott, ezért ugyanettől a cégtől rendeltünk újra. Az újonnan 

kapott ionos folyadék más gyártási sarzsból származott, de a hozzá csatolt analitikai 

bizonylatok szerint a minőségük megegyezett. Kontrollként végrehajtottam a fahéjsav 

transzfer hidrogénezését és meglepően a reakcióban csak 6%-ban keletkezett 

dihidrofahéjsav (2a) a korábban alkalmazott körülmények között. A reakció során 

valószínűleg a hangyasav nem működött megfelelő hidrogén donorként, ezért az új 

[bmim][BF4] ionos folyadékban is megvizsgáltuk különböző hidrogén források 

alkalmazhatóságát. (3.3. táblázat) 

 
3.3. táblázat. Különböző hidrogén források alkalmazhatósága az új sarzs [bmim][BF4] 

ionos folyadékbanb

Sorszám H-forrás Katalizátor Segédanyag Reakciókörülmény (2a) (%)a

1 HCO2H PdCl2 – 5 óra / 65°C 0... 
2 HCO2H Pd(OAc)2 – 5 óra / 65°C 6... 
3 HCO2NH4 PdCl2 – 5 óra / 65°C >99... 
4 HCO2NH4 Pd(OAc)2 – 5 óra / 65°C >99... 
5 HCO2Et3NH Pd(OAc)2 – 5 óra / 65°C >99... 
6 HCO2H Pd(OAc)2 NaOH 5 óra / 65°C >99... 
7 HCO2H Pd(OAc)2 NaCl 5 óra / 65°C 0... 

a HPLC mérés alapján 
b 1a (0,66 mmol) : Pd(OAc)2/PdCl2 (0,066 mmol) : H-forrás (2,4 mmol) : [bmim][BF4] (3 ml) 
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A korábban alkalmazott körülmények között, csak hangyasavat használva 

hidrogén forrásként a reakció 5 óra alatt 6%-ban szolgáltatta a (2a) hidrogénezett 

terméket Pd(OAc)2 katalizátor jelenlétében. Amennyiben hangyasav sókat, 

ammónium-formiátot, vagy trietil-ammónium-formiátot alkalmaztunk a reakció mind 

PdCl2, mind Pd(OAc)2 katalizátorral 5 óra alatt >99%-ban adta a dihidrofahéjsavat 

(2a). A két sikeresen működő hidrogén donor közül az ammónium-formiát a hidrogén 

vesztést követően ammóniára és szén-dioxidra bomlik, amely kedvezőbb a termék 

kinyerésének szempontjából, mint a másik hidrogén forrás esetében visszamaradó 

trietil-amin.  

 

Amennyiben az új [bmim][BF4] ionos folyadékhoz hangyasav alkalmazásakor 

NaOH-ot adtunk a reakció a korábbiaknak megfelelően jó termeléssel adta a 

hidrogénezett terméket. Az ebben az esetben „in-situ” képződő nátrium-formiát 

megfelelő hidrogén donor volt, ezzel szemben NaCl-ot juttatva a rendszerbe a 

hidrogénezés nem játszódott le. Az eredmények alapján a kezdetben alkalmazott 

[bmim][BF4] ionos folyadék valamilyen szennyező következtében lúgos lehetett, így 

az ahhoz használt hangyasavból a megfelelő formiát sót képezhette. Ennek igazolását 

a korábban alkalmazott [bmim][BF4] ionos folyadék hiánya miatt azonban nem tudtuk 

elvégezni. A fenti példából jól látható mennyire fontos kérdés az előállított vagy 

kereskedelmi úton beszerzett ionos folyadékok minősége és az, hogy a benne 

megtalálható szennyezők mekkora hatással lehetnek egy kémiai reakció kimenetelére. 

A mi esetünkben a gyártótól kapott analitikai bizonylatok nem utaltak ilyen 

minőségbeli különbségre, ezért nem számítottunk ilyen hatásra. 

 

3.1.1.1.3  A reakcióban alkalmazható katalizátorok vizsgálata 
 

Az új sarzs [bmim][BF4] ionos folyadékban alkalmazható körülmények között, 

ammónium-formiát hidrogén forrás jelenlétében, összehasonlítottuk számos 

kereskedelemben kapható palládium katalizátor aktivitását a hidrogénezésben. A 

katalizátor vizsgálatok eredményeit a 3.4. táblázat tartalmazza.  
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OH

O

(1a)

OH

O

(2a)

10% kat, HCO2NH4,
[bmim][BF4]

5 óra, 65 °C

 
 

3.4. táblázat. Különböző katalizátorok alkalmazhatósága fahéjsav (1a) 
[bmim][BF4]-ben végrehajtott transzfer hidrogénezésébenb

Sorszám Katalizátor Reakciókörülmény (2a) (%)a

1 Pd/C (5%-os) 5 óra / 65°C 0.. 
2 PdCl2 5 óra / 65°C >99.. 
3 Pd(OAc)2 5 óra / 65°C >99.. 
4 Pd(OAc)2 

visszaforgatott 5 óra / 65°C 17.. 

5 Pd(PPh3)2Cl2 5 óra / 65°C 5.. 
6 RhCl(PPh3)3 5 óra / 65°C 53.. 

a HPLC mérés alapján 
b 1a (0,66 mmol) : katalizátor (0,066 mmol) : HCO2NH4 (2,4 mmol) : [bmim][BF4] (3 ml) 
 

A kipróbált, kereskedelemben is kapható katalizátorok közül a heterogén 5%-os 

Pd/C alkalmazásakor a reakció körülményei között a hidrogénezés nem játszódott le. 

Az olyan palládium(II) vegyületekkel, mint PdCl2 és Pd(OAc)2 a transzfer 

hidrogénezés kiváló eredménnyel, kvantitatív adta a hidrogénezett terméket. Ezek a 

katalizátorok ebben az esetben homogén oldatot képeznek az ionos folyadékkal a 

reakció hőmérsékletén. Ehhez hozzáadva az alkalmazott hidrogén forrást, jelen 

esetben ammónium-formiátot a homogén reakcióelegy heterogénné válása, valamit a 

keletkező NH3 és CO2 gázok fejlődése jelezte a reakció beindulását. A korábban 

homogén elegy fekete színű és heterogén lett az „in-situ” keletkező Pd0 részecskék 

kiválásával. A hidrogénezés lejátszódását követően ezek a palládium részecskék 

aggregátumokat képeztek, ezzel jól követhető volt a reakció. A (2a) termék extrakciós 

kinyerését követően a palládium aggregátumokat tartalmazó ionos folyadékot 

visszaforgattuk, azonban már az első ciklusban is nagymértékű aktivitás csökkenést 

tapasztaltunk. Ezeknek a palládium(II) katalizátoroknak a visszaforgatása az ionos 

folyadékkal a fenti körülmények között nem valósítható meg. 

 

A palládium jobb immobilizálásának reményében megvizsgáltuk Pd(PPh3)Cl2 

katalizátor jelenlétében is a reakciót. Érdekesség, hogy ezzel a katalizátorral is 

hasonló Pd0 kiválást tapasztaltunk és az azonos reakcióidő alatt elérhető eredmények 

is jelentősen elmaradtak a PdCl2 és Pd(OAc)2 alkalmazásakor elértektől. 

 

 
 

40



A palládium katalizátorok mellett egy olyan ródium katalizátort is 

megvizsgáltunk, amelyről ismeretes, hogy a [bmim][BF4] ionos folyadékkal homogén 

oldatot képez, és számos ionos folyadékban végrehajtott klasszikus hidrogénezésben 

is alkalmazták már.34 Ez a katalizátor a kereskedelemben elérhető RhCl(PPh3)3, más 

néven Wilkinson-katalizátor. A korábbiakkal megegyező körülmények között ezzel a 

katalizátorral azonban csak 53%-os konverziót tudtunk elérni, ezért ennek és más 

típusú ródium katalizátoroknak a vizsgálatával a továbbiakban nem foglalkoztunk. 

 

3.1.1.1.4 Hőmérséklet hatása a reakciósebességre 
 

A katalitikus transzfer hidrogénezési reakciók kimenetelét jelentősen 

befolyásolja az alkalmazott hőmérséklet. Ennek megfelelően az eddig alkalmazott 

65°C-os reakcióhőmérséklet mellett megvizsgáltuk a hőmérséklet változtatásának 

hatását is a reakciósebességre. A reakciót szobahőmérsékleten elvégezve jelentős 

reakciósebesség lassulást tapasztaltunk, 5 óra alatt csak 20%-ban keletkezett a (2a) 

hidrogénezett termék. A hőmérséklet 100°C-ra történő emelésével nem tapasztaltuk a 

reakciósebesség növekedését, hiszen ebben az esetben is 5 óra alatt érte el az 

átalakulás a 99%-ot. Ennek függvényében a továbbiakban is enyhe körülmények 

között, 65°C-on hajtottuk végre a reakciókat.  

 

3.1.1.1.5 Az alkalmazott reakcióközeg hatásának vizsgálata 
 

A már korábban [bmim][BF4] ionos folyadékban sikeresen végrehajtott fahéjsav 

transzfer hidrogénezést megvizsgáltuk a korábban alkalmazott körülmények között 

néhány molekuláris oldószerben és a rendelkezésünkre álló ionos folyadékokban. A 

fahéjsav hidrogénezésében elért eredményeket a 3.5. táblázat foglalja össze.  

 

OH

O

(1a)

OH

O

(2a)

10% Pd(OAc)2, HCO2NH4
oldószer

5 óra, 65 °C
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A megvizsgált molekuláris oldószerek közül alkoholban 5 óra alatt 32%-ban 

kaptuk a (2a) hidrogénezett terméket, míg toluol és kloroform alkalmazása vélhetően 

a hidrogénforrás oldhatatlansága miatt nem vezetetett eredményre.  

 
3.5. táblázat. Különböző reakcióközegek alkalmazhatósága fahéjsav 

(1a) transzfer hidrogénezésébenb

Sorszám Oldószer Reakciókörülmény (2a) (%)a

1 EtOH 5 óra / 65°C 32… 
2 CHCl3 5 óra / 65°C 0… 
3 Toluol 5 óra / 65°C 0… 
4 [bmim][BF4]  5 óra / 65°C >99… 
5 [bmim]Cl 5 óra / 65°C 46… 
6 [emim][EtSO4] 5 óra / 65°C >99… 
7 [emim][BuSO4] 5 óra / 65°C >99… 
8 [emim][HeSO4] 5 óra / 65°C >99… 
9 [emim][PF6] 5 óra / 65°C 2… 

10 [bmim][PF6] 5 óra / 65°C 2… 
11 ECOENG-500™ 5 óra / 65°C >99… 

a HPLC mérés alapján 
b 1a (0,66 mmol) : Pd(OAc)2 (0,066 mmol) : HCO2NH4 (2,4 mmol) : ionos folyadék (3 ml) 

 

Ezzel szemben a vizsgált ionos folyadékok közül több imidazolium alapú ionos 

folyadék is alkalmaz közegnek bizonyult a reakció végrehajtásához. A hidrofil 

tulajdonságú ionos folyadékok közül a már bevált [bmim][BF4] mellett, a 

higroszkópos [bmim]Cl-ban közepes eredménnyel, 46%-ban kaptuk a terméket. Ez az 

ionos folyadék szobahőmérsékleten szilárd, azonban a reakció hőmérsékletén már 

folyadék halmazállapotú (op.: 65-70°C). A vele végzett munkát megnehezíti, hogy 

rendkívül higroszkópos, így a reakció végrehajtása és a termék kinyerése alatt inert 

atmoszféra alkalmazása ajánlatos.  

 

A halogénmentes anionból álló imidazolium-alkilszulfátok mindegyike, 

[emim][EtSO4], [emim][BuSO4]és [emim][HeSO4] is alkalmas közege a reakciónak, 

hiszen kiváló eredménnyel, kvantitatív szolgáltatták a hidrogénezett terméket. A 

megvizsgált hidrofób ionos folyadékok közül a magasabb olvadásponttal rendelkező 

[emim][PF6] (op.: 58-62°C) szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú, ezért a 

reakciót az olvadáspontja felett, 70°C-on hajtottuk végre. A kissé magasabb 

hőmérséklet ellenére a reakcióban csak 2%-ban keletkezett a hidrogénezett termék.  

 

Egy hasonlóan hidrofób tulajdonságú, azonos anionból álló, szobahőmérsékleten 

folyadék állapotú ionos folyadékban is megvizsgáltuk a reakciót, annak ellenőrzésére, 
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hogy az elért alacsony konverzió az anion hatásának, vagy a magas olvadáspontú 

[emim][PF6] alkalmazásának köszönhető e. Azonban ebben a [bmim][PF6] ionos 

folyadékban az előzőhez hasonlóan csak 2%-ban keletkezett a hidrogénezett termék. 

Ennek a gyenge átalakulásnak az oka feltehetően a [PF6]– anionból álló ionos 

folyadékokra jellemző bomlásból ered, amelynek során az anionból HF keletkezhet.  

 

A fenti imidazolium alapú ionos folyadékokon kívül rendelkezésünkre állt a 

Solvent-Innovation GmbH által ECOENG-500™ márkanéven forgalmazott kvaterner 

ammónium alapú ionos folyadék is. (3.3. ábra) 

 

N+C13H27

O

O
OH

O

OH
[MeSO4]

-

ECOENG-500™  
3.3. ábra. Az ECOENG-500™ ionos folyadék szerkezete 

 

Ez egy nagy viszkozitással rendelkező, mézszerű folyadék, amelynek a 

viszkozitása a hőmérséklet emelésével is csak kis mértékben csökken. A benne 

elérhető nagyon jó eredmények ellenére ennek az ionos folyadéknak az alkalmazása 

nem ajánlatos a nagy viszkozitása miatt, ami megnehezíti a termék kinyerését a 

reakcióelegyből. 

 

3.1.1.1.6 Fahéjsav-származékok transzfer hidrogénezése 
 

A korábbi vizsgálatok és a reakciókörülmények optimálását követően 

megvizsgáltuk különböző α,β-telítetlen karbonsavak, szubsztituált fahéjsav-

származékok transzfer hidrogénezési lehetőségeit a legjobb eredményt adó és a 

legkönnyebben elérhető [bmim][BF4] ionos folyadékban. A vizsgált származékok a 

3.1. ábrán láthatóak, míg az elért eredményeket a 3.6. táblázat foglalja össze. A 

termékek azonosítása standard-vegyületek segítségével HPLC-n történt, az új 

termékeke szerkezetazonosítását 1H NMR mérések segítségével végeztük el. 
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OR4

O

(1a-k)

OR4

O

(2a-k)

10% Pd(OAc)2, HCO2NH4
[bmim][BF4]
5 óra, 65 °C

R1

R2

R3
R1

R2

R3

 
3.6. táblázat. Fahéjsav-származékok transzfer hidrogénezése [bmim][BF4] 

ionos folyadékbanb

Sorszám Vegyület R1 R2 R3 R4 (2a-k) (%)a

1 1a H H H H >99… 
2 1b OMe H H H >99… 
3 1c Cl H H H 26… 
4 1d OH OH H H 69… 
5 1e OMe OMe H H 98… 
6 1f H H Me H >99… 
7 1g H H Ph H >99… 
8 1h H H NHCOCH3 H 52… 
9 1i H H –NCH(CH3)– 46… 

10 1k H H H Me >99… 
 a HPLC mérés alapján 
b 1a-k (0,66 mmol) :Pd(OAc)2 (0,066 mmol) : HCO2NH4 (2,4 mmol) : [bmim][BF4] (3 ml) 

 

Az aromás helyzetben helyettesített származékok közül a 4-metoxi (1b) 

származék a fahéjsavhoz hasonlóan jó eredménnyel hidrogénezhető, míg a 3,4-

dihidroxi-fahéjsav (1d) a rossz oldhatóságának köszönhetően csak 69%-ban adta 

megfelelő telített származékot. A 3,4-dihidroxi-fahéjsavból (1d) dimetil-szulfáttal 3,4-

dimetoxifahéjsav metilésztert állítottunk elő, amelynek a hidrolízisével 3,4-dimetoxi-

fahéjsavat (1e) kaptunk. Ez a dimetilezett származék jobban oldódik [bmim][BF4] 

ionos folyadékban, mint a dihidroxi (1d) származék, és ezért az elért konverzió 98%-

ra emelkedett. A 4-es helyzetben klórt tartalmazó vegyületnél (1c) a transzfer 

hidrogénezést követően vegyes termékelegyet kaptunk. A HPLC-s vizsgálatok alapján 

a reakcióelegy 25%-ban kiindulási vegyületet, 26%-ban telített 4-klór származékot és 

48%-ban telített, dehalogénezett származékot tartalmazott. Mivel a HPLC-s 

reakciókövetés alapján azt tapasztaltuk, hogy a telítési és a dehalogénezési reakciók 

párhuzamosan játszódnak le, ezért ennél a származéknál a kettős kötés szelektív 

hidrogénezése ilyen körülmények között nem lehetséges. 

 

Az α-helyzetben szubsztituált származékok közül az α-metil (1f) és α-fenil (1g) 

származékok jó eredménnyel hidrogénezhetők. Az α-acetamido-fahéjsav (1h) a 

korábban alkalmazott reakcióidő alatt 53%-ban alakítható át a hidrogénezett termékké.  
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Az α-acetamido-fahéjsavból ecetsavanhidrid segítségével előállítottuk az 

oxazolon (1i) származékot, amelynek hidrogénezési lehetőségeit szintén 

megvizsgáltuk. Az oxazolon vegyület hidrogénezésekor 46%-os konverziót értünk el. 

A modellvegyületként alkalmazott fahéjsavból elkészítettük a metil-észter 

származékot (1k), amelyet szintén jó eredménnyel sikerült transzfer körülmények 

között hidrogénezni. 

 

3.1.1.2 Transzfer hidrogénezések heterogén Pd/MgLa és Pd/MgAl 

katalizátorokkal* 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és 

Biomérnöki Karának Szerves Kémia és Technológia Tanszékén Dr. Hell Zoltán 

vezetésével évek óta foglalkoznak savas és bázikus karakterű szilárd katalizátorok 

kutatásával együttműködve a Lyoni Institut de Recherches sur la Catalyse 

kutatócsoporttal. A kutatások során számos hidrotalcitot és vegyesoxidot alkalmaztak 

katalizátorként szintézisekben, valamint palládium hordozóként is kipróbálták ezeket 

az anyagokat különböző keresztkapcsolási reakciókban.  

3.1.1.3 MgAl hidrotalcitok35 

 

Az anionos agyagásványok közül nagy ásványcsaládot képeznek a hidrotalcitok 

amelyeket réteges kettős hidroxidoknak is neveznek. A hidrotalcit ásványt, ami nem 

más, mint a magnézium és alumínium hidroxikarbonátja 1842 körül fedezték fel 

Svédországban,. 

 

Szerkezetileg a hidrotalcit pozitív töltésű síkokból épül 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. (3.4. ábra) A hidrotalcitoknál a kétértékű kation 

részben háromértékű kationnal van helyettesítve. (3.5. ábra) 

 

                                                 
* BAÁN, Z.– POTOR, A. – CWIK, A. – HELL, Z. – KEGLEVICH, GY. – FINTA, Z. – HERMECZ, I.: Synth. 
Commun., 2008, 38, 1601. 
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3.4. ábra. A brucit szerkezete35

 

 
3.5. ábra. A hidrotalcit szerkezete35

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

interlamelláris tér választja el egymástól, ahol interszticiális (un. kompenzáló) 

anionok és vízmolekulák helyezkednek el. Az oktaéderek az él mentén kapcsolódnak 

egy végtelen síkba. A síkok egymáson helyezkednek el, és hidrogénhidkötések tartják 

össze őket. 

 

Vizsgálataink során a kereskedelmi forgalomban kapható Mg:Al 2:1 

hidrotalcitot (HAS-típus) használtuk fel heterogén palládium hordozóként. Ez ásványi 

eredetű anyag, amelynek a gyártója a Süd Chemie AG. A gyártó által megadott 

jellemző adatok a következők: összegképlet [Mg4Al2(OH)12]CO3, fajlagos felület 

(BET) 80 m2/g, az 5%-os szuszpenzió pH-ja 8,6. 
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3.1.1.4 A MgLa vegyes oxid35 

 

A bázikus katalizátorok kutatásában, a különböző hidrotalcitok vizsgálatakor 

számos fémet próbáltak ki a magnézium mellett, figyelembe véve azt, hogy ha 

alumíniummal képezünk belőle vegyes oxidot, akkor a magnézium-oxid felülete, 

valamint a bázicitása is megnő. E munka egyik eredménye a magnézium-lantán 

vegyes oxid (MgLa), amelynek előállítását az együtt lecsapás módszerével végezték, 

és a kapott anyagot különböző analitikai módszerekkel vizsgálták.36

 

Az XRD pordiagram azt mutatta, hogy a nem kalcinált MgLa vegyes oxid 

három fázisból felépülő rendszer, amely hidratált lantán-karbonátot, valamint 

magnézium- és lantán-hidroxidot tartalmaz. Az anyag ugyanakkor nem rendelkezik a 

brucit réteges szerkezetével, valószínűleg a lantán-oxid egyszerűen lerakódik a 

magnézium-oxidra.37  A MgLa további vizsgálatai alapján úgy találták, hogy ez a 

vegyes oxid a hidrotalcitnál nagyobb bázicitással és nagyobb fajlagos felülettel 

rendelkezik. Mindezek alapján a tanszéki csoport ezt a vegyes oxidot, mint heterogén 

hordozót alkalmazta palládium katalizált keresztkapcsolási reakciókban. 

3.1.1.4.1 A katalizátor előállítása és jellemzése 
 

A magnézium-lantán vegyes oxidot az irodalomban korábban leírt együtt 

lecsapás módszer segítségével készítették el. Az így készült anyag összetétele a 

következő volt: 39.8% La, 5.4% K és 37% H2O. A nem aktivált MgLa röntgen 

pordiagramja a hidratált lantán-karbonát, magnézium-hidroxid és lantán-hidroxid 

diffrakciós vonalait mutatta, ami megfelel az irodalomban leírt adatoknak.  

 

A PdII/MgLa katalizátort ioncsere segítségével állították elő, amelyhez Na2PdCl4 

vizes oldatát használták. Ezen eljárás során jól diszpergált tetrakloropalladát-anionok 

rögzülnek a hordozó felületén. Az irodalom szerint a Pd0 elkészítéséhez a palládiumsó 

kémiai redukciója szükséges vizes vagy szerves oldószerben, különböző 

redukálóágensekkel, mint pl. hidrazin, hidrogén, vagy nátrium-borohidrid. A 

kutatócsoport a hidrazinos redukciót választotta. (3.6. ábra) 
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    MgLa
vegyes oxid PdII/MgLa Pd0/MgLa

Na2PdCl4, víz

25 °C, 12 óra 25 °C, 3 óra 

N2H4*H2O, etanol

 
3.6. ábra. Új Pd/MgLa katalizátor készítése 

 

Ezt az előállított Pd/MgLa vegyes oxidot sikeresen alkalmazták Heck, 

Sonogashira és Szuzuki-Miyaura szén-szén keresztkapcsolási reakciókban. 38  

Valamennyi vizsgált reakciótípus esetén a katalizátor jó aktivitást mutatott a kevésbé 

aktív aril-halogenidekkel is. A palládium kioldódás igen alacsony volt és a 

reakciókban nem volt szükség inert atmoszféra alkalmazására. 

 

Ezek alapján úgy gondoltuk, érdemes megvizsgálni ennek a Pd/MgLa vegyes 

oxid katalizátornak az alkalmazhatóságát a már korábban tárgyalt ionos folyadékban 

végrehajtott transzfer hidrogénezési reakciókban. Annak ellenére, hogy a már 

korábban kipróbált heterogén Pd/C alkalmazása nem vezetett sikerre, ettől a 

katalizátortól nagyobb aktivitást vártunk a hordozóként alkalmazott MgLa speciális 

tulajdonsága miatt. 

 

3.1.1.5 Fahéjsav transzfer hidrogénezése PdII/MgLa vegyes oxiddal 

 
A reakcióparaméterek hatásának vizsgálatához ebben az esetben is a fahéjsav 

(1a) modellvegyületet választottuk a korábbi eredményekkel történő könnyebb 

összehasonlítás érdekében. A reakció hőmérséklettől és az alkalmazott katalizátor 

mennyiségétől való függését a 3.7. táblázat foglalja össze. Ebben az esetben a 

korábban már optimálisnak talált [bmim][BF4] ionos folyadékot és ammónium-

formiát hidrogén forrást alkalmaztuk. A PdII/MgLa vegyes oxid katalizátort a tanszéki 

csoport állította elő és bocsátotta rendelkezésünkre. 

 

A reakcióhoz korábban alkalmazott 10% katalizátor mennyiségénél kevesebbet 

kívántunk alkalmazni a vegyes oxid magas ára és a várt nagyobb aktivitás miatt. 

Mindössze 1% katalizátor alkalmazásakor (1-3. sorok) a reakció a korábban 

alkalmazott 65°C-os hőmérsékleten csak 38%-ban adta a telített származékot. A 

hőmérséklet 80°C-ra, illetve 100°C-ra történő emelésével az elérhető átalakulás csak 

 
 

48



51%-ra, illetve 58%-ra emelkedett. Ez alapján úgy gondoltuk érdemes megvizsgálni a 

Pd(II) vegyületek esetében alkalmazott katalizátor mennyiség jelenlétében is a 

reakciót. 10% PdII/MgLa vegyes oxiddal a reakció már 65°C-on (4. sor) is kiváló 

konverzióval szolgáltatta a várt terméket a feltüntetett 5 órás reakcióidő alatt. Ezzel 

szemben 100°C alkalmazásakor (6. sor) a reakcióidő jelentős csökkenését tapasztaltuk, 

20 perc alatt lejátszódott a hidrogénezés.  

 

OH

O

(1a)

OH

O

(2a)

1-10% PdII/MgLa, HCO2NH4

[bmim][BF 4]

 
 

3.7. táblázat. Fahéjsav (1a) transzfer hidrogénezése PdII/MgLa katalizátor 
jelenlétében [bmim][BF4] ionos folyadékbanb

Sorszám Katalizátor (mol%) Reakciókörülmények (2a) (%)a

1 1 5 óra / 65°C ..38 
2 1 5 óra / 80°C ..51 
3 1 5 óra / 100°C ..58 
4 10 5 óra / 65°C >99 
5 10 5 óra / 80°C >99 
6 10 20 perc / 100°C >99 
7 2 5 óra / 80°C >99 
8 2 (Pd0/MgLa) 5 óra / 80°C >99 
9 2* 5 óra / 80°C >99,>99, 98, 92 

10 10* 20 perc / 100°C >99,>99 
a HPLC mérés alapján 
b 1a (0,2 mmol) : PdII/MgLa : HCO2NH4 (0,8 mmol) : [bmim][BF4] (1 ml) 
* Visszaforgatott katalizátorral 

 

Végül 2% katalizátor alkalmazásával 80°C hőmérsékletet választottuk az 

optimális reakciókörülménynek (7. sor), mert a hidrogén forrásként alkalmazott 

ammónium-formiát a 100°C-os hőmérsékleten részben kiszublimált az elegyből. A 

katalizátor megnövekedett aktivitását jól mutatja, hogy a korábban Pd(II) 

katalizátorok esetében alkalmazott 10% helyett, itt 2% PdII/MgLa vegyes oxid is 

elegendő volt a transzfer hidrogénezés végbemeneteléhez 

 
Fontos megjegyezni, hogy a reakcióhoz alkalmazott PdII/MgLa vegyes oxid 

katalizátor a reakció folyamán Pd0/MgLa vegyes oxid katalizátorrá redukálódik, 

amely szintén aktív katalizátora a reakciónak. Ezt előzőleg előállított Pd0/MgLa 

katalizátor sikeres alkalmazásával bizonyítottuk (8. sor). A PdII/MgLa katalizátort 

etil-alkoholban hidrazinnal redukáltuk, majd szárítottuk és az így kapott katalizátort 

haszáltuk fel a reakcióban. 
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Annak ismeretében, hogy a reakció közben keletkező Pd0/MgLa vegyes oxid 

hasonló aktivitású ebben a típusú transzfer hidrogénezésben, mint a PdII/MgLa úgy 

gondoltuk érdemes megvizsgálni a heterogén katalizátor visszaforgatási lehetőségeit. 

A reakció lejátszódását követően a [bmim][BF4] ionos folyadékot etil-alkohollal 

hígítottuk, majd a heterogén katalizátort szűréssel eltávolítottuk. Ezt később etil-

alkohollal mostuk és szárítottuk. A kiszűrt Pd0/MgLa vegyes oxid katalizátor 

visszaforgatásával elért eredményeket a 3.7. táblázat 9-10 sorai tartalmazzák, 

feltüntetve az egyes ciklusok hozamát. Fontos megjegyezni, hogy a katalizátor 

aktivitásának 7%-os csökkenését csak a negyedik ciklusban tapasztaltuk. 

 

3.1.1.5.1 Az alkalmazott reakcióközeg hatásának vizsgálata 
 

A transzfer hidrogénezést PdII/MgLa katalizátor alkalmazásakor is 

megvizsgáltuk néhány számunkra elérhető ionos folyadékban. Az elért eredményeket 

a 3.8. táblázat foglalja össze. Minden esetben 2% PdII/MgLa vegyes oxid katalizátort 

és ammónium-formiát hidrogén forrást alkalmaztunk 80°C-on végrehajtva a reakciót 

5 órás reakcióidővel. 

 
3.8. táblázat. Fahéjsav (1a) transzfer hidrogénezése 
PdII/MgLa katalizátor jelenlétében különböző ionos 

folyadékokbanb

Sorszám Ionos folyadék (2a) (%)a

1 [bmim][BF4] >99 
2 [bmim]Cl >99 
3 [bmim][OAc]   10(17c) 
4 [bmim][PF6]   51(50c) 
5 [bmim][NTf2] >99 
6 [emim][EtSO4]   53(85c) 
7 [emim][BuSO4] >99 
8 [emim][HeSO4] >99 
9 ECOENG-500™   78 

10 [P6,6,6,14]Cl     9 
11 [P6,6,6,14][BF4] >99 
12 [P6,6,6,14][PF6]     0 
13 [P4,4,4,1][OTs]     0 

a HPLC mérés alapján 
b 1a (0,2 mmol) : PdII/MgLa (0,004 mmol) : HCO2NH4 (0,8 
mmol) : ionos folyadék (1 ml) 
c Pd0/MgLa katalizátorral 

 

A rendelkezésünkre álló hidrofil tulajdonságú imidazolium alapú ionos 

folyadékok közül a [bmim][OAc] és az [emim][EtSO4] kivételével mindegyikben 

hasonló eredményt kaptunk. A [bmim]Cl, [emim][BuSO4] és [bmim][HeSO4] illetve a 
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hidrofób [bmim][NTf2] ionos folyadékokban a [bmim][BF4]-ben elért eredménnyel 

megegyezően kiváló konverziót értünk el. A korábbi transzfer hidrogénezésekben 

alkalmasnak talált [emim][EtSO4] és a kvaterner ammónium alapú ECOENG-500™ 

ionos folyadékokban ebben az esetben váratlanul csak 53% illetve 78%-ban játszódott 

le a reakció.  A hidrofób [bmim][PF6]-ban, a korábbi tapasztalatoknak megfelelően 

gyengébb 51%-os konverziót tudtunk csak elérni. A korábban nem vizsgált 

[bmim][OAc] ionos folyadékban csak 10%-os átalakulással játszódott le a 

hidrogénezés. 

 

Imidazolium alapú ionos folyadékoknál azokban az esetekben, amikor gyengébb 

eredményt értünk el, végrehajtottuk a reakciót a vizsgálatokhoz általánosan 

alkalmazott PdII/MgLa vegyes oxid katalizátor helyett Pd0/MgLa vegyes oxid 

alkalmazásával is. Ezeket az eredményeket a 3.8. táblázatban a zárójelben szereplő 

átalakulási eredmények jelzik. A reakció kiindulásakor alkalmazott palládium 

katalizátor állapotának ilyen módú megváltoztatásával egyik esetben sem sikerült 

jelentős konverzió növekedést elérni, a legnagyobb változás az [emim][EtSO4] ionos 

folyadék alkalmazásakor volt. 

 

Érdekes szelektivitást figyeltünk meg a foszfónium alapú ionos folyadékoknál. 

Míg a fahéjsav katalitikus transzfer hidrogénezése kiváló eredménnyel végrehajtható 

[P6,6,6,14][BF4] ionos folyadékban, addig [P6,6,6,14]Cl ionos folyadékban gyenge 9% 

konverzió érhető csak el. A másik két megvizsgált fószfónium alapú ionos 

folyadékban, [P6,6,6,14][PF6]-ban és [P4,4,4,1][OTs]-ban a reakció nem játszódott le.  

 

3.1.1.5.2 Fahéjsav-származékok transzfer hidrogénezése 
 

Ahogyan azt korábban tettük, ebben az esetben is megvizsgáltuk különböző 

fahéjsav-származékok transzfer hidrogénezését [bmim][BF4] ionos folyadékban 

katalizátorként 2 mol% új típusú PdII/MgLa vegyes oxidot alkalmazva. (3.9. táblázat) 

A α-helyzetben szubsztituált származékok közül az α-metil (1f) és α-fenil (1g) 

vegyületek kiváló konverzióval szolgáltatták a hidrogénezett terméket. A korábban is 

vizsgált α-acetamido (1h) származék ebben az esetben is gyengébb eredménnyel, 

42%-ban adta a várt terméket. Megvizsgáltuk még α-ciano-4-hidroxifahéjsav (1j) 
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hidrogénezését is, ebben az esetben közepes konverzióval jutottunk a hidrogénezett 

származékhoz. Érdekes, hogy az α-helyzetű nitril csoport a hidrogénezés körülményei 

között nem redukálódott. 

 

Az aromás helyzetben helyettesítőket tartalmazó származékok közül ebben az 

esetben is a 4-metoxi-fahéjsav (1b) kiváló konverzióban adta a hidrogénezett 

származékát. A 4-klór-fahéjsav (1c) esetében a korábban már megfigyelt 

dehalogénezést tapasztaltuk. A katalizátorként alkalmazott PdII/MgLa vegyes oxid 

nagyobb aktivitása miatt ebben az esetben a dehalogéneződés teljesen lejátszódott. Az 

alkalmazott reakcióidőt követően a reakcióelegy HPLC-s vizsgálatával kizárólag 

dihidrofahéjsavat (2a) tudtunk kimutatni. Természetesen elvégeztük a 

rendelkezésünkre álló fahéjsav metilészter (1k) hidrogénezését is, amely mint a 

korábbiakban most is kiváló konverzióval játszódott le. 

 

OR4

O

(1a-k)

OR4

O

(2a-k)

2% PdII/MgLa, HCO 2NH4
[bmim][BF4]
5 óra, 80 °C

R1

R2

R3
R1

R2

R3

 
 

3.9. táblázat. Fahéjsav-származékok transzfer hidrogénezése [bmim][BF4] 
ionos folyadékban PdII/MgLa katalizátor jelenlétébenc

Sorszám Vegyület R1 R2 R3 R4 (2a-k) (%)a

1 1a H H H H >99 
2 1f H H Me H >99 
3 1g H H Ph H >99 
4 1h OH H NHCOCH3 H   42 
5 1j OH H CN H   46 
6 1b OMe H H H >99 
7 1c Cl H H H  >99b

8 1k H H H Me >99 
a HPLC mérés alapján 
b dehalogénezés is lejátszódott 
c 1a-k (0,2 mmol) : PdII/MgLa (0,004 mmol) : HCO2NH4 (0,8 mmol) : [bmim][BF4] (1 ml) 
 

 

3.1.1.5.3 PdII/MgAl hidrotalcit katalizátor alkalmazása 
 

Az eddigi vizsgálatokban katalizátorként alkalmazott PdII/MgLa vegyes oxid 

mellett egy a kereskedelmi forgalomban kapható hidrotalcithoz rögzített palládium 
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katalizátort is kipróbáltunk. Ezzel a MgAl 2:1 hidrotalcithoz rögzített palládium 

katalizátorral néhány kontroll reakciót végeztünk el. (3.10. táblázat) Mind a 

fahéjsavat (1a), mind annak 4-metoxi (1b) és α-metil (1f) származékát kiváló 

eredménnyel sikerült hidrogénezni a korábban alkalmazott körülmények között. A 

katalizátor a reakció körülményei között hasonló aktivitást mutatott, és ebben az 

esetben is elegendőnek bizonyult 2 mol% alkalmazása. Ez a típusú katalizátort a 

korábbiakhoz hasonlóan forgattuk vissza és három alkalommal sikeresen 

újrahasználtuk. Az így elért eredményeket a 3.10. táblázatban zárójelben tüntettük fel. 

 

OR4

O

(1a,b,f)

OR4

O

(2a,b ,f)

2% PdII/MgAl, HCO2NH4
[bmim][BF4]
5 óra, 80 °C

R1

R2

R3
R1

R2

R2

 
 

3.10. táblázat. Fahéjsav-származékok transzfer hidrogénezése [bmim][BF4] 
ionos folyadékban Pd/MgAl katalizátor jelenlétébenb

Sorszám Vegyület R1 R2 R3 R4 (2a,b,f) (%)a

1 1a H H H H >99(99,98) 
2 1f H H Me H >99 
3 1b OMe H H H >99 

a HPLC mérés alapján 
b 1a-k (0,2 mmol) : PdII/MgAl (0,004 mmol) : HCO2NH4 (0,8 mmol) : [bmim][BF4] (1 ml) 
 

 

3.1.2 Aromás nitrovegyületek transzfer hidrogénezése 

 

A már tárgyalt, ionos folyadékban lejátszódó palládium(II) vegyületekkel 

katalizált transzfer hidrogénezési eljárás alkalmazhatóságát megvizsgáltuk aromás 

nitro vegyületek hidrogénezésében is.  

 

Az átalakításokat a fahéjsav transzfer hidrogénezéséhez már bevált [bmim][BF4] 

ionos folyadékban, 65°C-on, ammónium-formiát hidrogén forrás alkalmazásával 

hajtottuk végre Pd(OAc)2 katalizátor jelenlétében. Az elért eredményeket és a HPLC-

vel megállapított teljes átalakuláshoz szükséges reakcióidőket a 3.11. táblázat 

foglalja össze. A vizsgált nitrovegyületek mindegyike jó eredménnyel hidrogénezhető 

ionos folyadékban. A termékeket minden esetben szerves extrakcióval nyertük ki és 

HPLC illetve 1H NMR mérésekkel azonosítottuk. 
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R1 10% Pd(OAc)2, HCO2NH4
[bmim][BF4]
1-6 óra, 65 °C

NO2 NH2

R2

R3

R1

R2

R3
R4 R4

(3a-j) (4a-j)  
 

3.11. táblázat. Aromás nitro vegyületek transzfer hidrogénezése [bmim][BF4] ionos 
folyadékbanb

No. Vegyület R1 R2 R3 R4 Reakcióidő (4a-j) (%)a

1 3a OMe H COOH H 6 óra   90 
2 3b OMe H COOMe H 3 óra >99 
3 3c H COOH H H 6 óra >99 
4 3d H COOMe H H 3 óra >99 
5 3e NH2 H H H 3 óra >99 
6 3f NHAc H H H 1 óra >99 
7 3g NH2 H H OMe 3 óra   95 
8 3h NH2 H H CH3 3 óra   95 
9 3i H H NH2 H 3 óra   95 

10 3j H H CH3 H 3 óra >99 
a HPLC mérés alapján 
b 3a-k (0,2 mmol) : Pd(OAc)2 (0,02 mmol) : HCO2NH4 (0,8 mmol) : [bmim][BF4] (1 ml) 

 

3.1.3 Halogénezett aromás vegyületek hidrogenolízise ionos 

folyadékokban* 

 

A fahéjsav-származékok közül a 4-klór vegyület transzfer hidrogénezésekor a 

vegyület kettőskötésének hidrogénezése mellett teljes dehalogéneződést is 

tapasztaltunk. Ez a hidrogenolízis Pd(OAc)2 és PdCl2 katalizátorok alkalmazásakor 

csak részleges volt és vegyes termék keletkezéséhez vezetett. A heterogén Pd/MgLa 

vegyes oxid alkalmazásakor azonban a megnövekedett katalizátor aktivitás 

következtében teljes hidrogenolízist tapasztaltunk.  

 

Aromás halogénvegyületek dehalogénezése fontos ipari jelentőséggel bíró 

kémiai átalakítások közé tartozik.39 A redukció többnyire átmenetifém katalizátorok 

(Pd, Pt, Ni, Rh) jelenlétében történik molekuláris hidrogén, fémhidridek, vagy olyan 

hidrogén források segítségével, mint a hangyasav és annak sói. 40  Ez és a 4-klór-
                                                 
* BAÁN, Z.– POTOR, A. – CWIK, A. – HELL, Z. – KEGLEVICH, GY. – FINTA, Z. – HERMECZ, I.: Synth. 
Commun., 2008, 38, 1601. 

 
 

54



fahéjsav esetében lejátszódó hidrogenolízis alapján úgy gondoltuk érdemes 

megvizsgálni különböző aromás halogénvegyületeket hidrogenolízisét ionos 

folyadékban a transzfer hidrogénezés körülményei között. 

 

A sikeres dehalogénezéskor alkalmazott PdII/MgLa vegyes oxid katalizátor 

helyett ebben az esetben a kereskedelmi forgalomban kapható MgAl hidrotalcithoz 

rögzített PdII/MgAl katalizátort alkalmaztuk. Ez a katalizátor a korábbi ellenőrző 

vizsgálatok alapján hasonló aktivitást mutatott fahéjsav-származékok transzfer 

hidrogénezésében mint a PdII/MgLa vegyes oxid. 

 

3.1.3.1 A reakció körülményeinek optimálása 

 

A 4-klóranizol (5a) transzfer körülmények között, [bmim][BF4] ionos 

folyadékban végrehajtott dehalogénezésekor kapott eredményeket a 3.12. táblázat 

mutatja. 

 

Cl 5% PdX2, HCO2NH4
[bmim][BF4]
4 óra, 40-80 °C

MeO MeO

(5a) (6a)  
 

3.12. táblázat. A 4-klóranizol (5a) [bmim][BF4] ionos 
folyadékban végrehajtott transzfer dehalogénezéseb

Sorszám Katalizátor Hőmérséklet (6a) (%)a

1 5 mol% Pd(OAc)2 40°C 3… 
2 5 mol% Pd(OAc)2 60°C 17… 
3 5 mol% PdCl2 60°C 16… 
4 5 mol% Pd(OAc)2 80°C 15… 
5 2 mol% Pd(OAc)2 80°C 6… 

a HPLC mérés alapján 
b 5a (0,2 mmol) : HCO2NH4 (0,8 mmol) : [bmim][BF4] (1 ml) 
 

A további paraméterek, mint az alkalmazott katalizátor és a hidrogén forrás 

hatásának vizsgálatához 4-klór-benzonitril (5b) modellvegyületet választottuk, annak 

reményében, hogy annak átalakulási foka meghaladja a 4-klóranizolét. A 

vizsgálatokat [bmim][BF4] és a halogénmentes [emim][EtSO4] ionos folyadékokban 

végeztük. (3.13. táblázat) 
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A korábbi transzfer hidrogénezési reakciókban bevált és alkalmazott 

ammónium-formiát hidrogén forrás jelenlétében a reakció gyengébb eredménnyel 

szolgáltatta a dehalogénezett terméket, mint hangyasav és trietil-amin 5:2 arányú 

elegyének alkalmazásával. A továbbiakban ezért az utóbbi hidrogén forrást 

alkalmaztuk.  

 

Az [emim][EtSO4] ionos folyadékban végrehajtott reakcióknál a katalizátor 

mennyiségének 5 mol%-ról 10 mol%-ra emelése nem változtatta jelentősen az 

elérhető konverziót. Amennyiben a katalizátort tartalmazó ionos folyadékot és a 

szubsztrátot a reakció hőmérsékletén 30-40 percig kevertettük és csak ezt követően 

adtuk hozzá a hidrogén forrásként alkalmazott vegyületet, a reakció 98%-os 

konverzióval adta a benzonitril (6b) terméket 5 mol% katalizátor jelenlétében is. 

Ennek az előkeverésnek a szükségességét a reakció többszöri megismétlésével 

igazoltuk. Ezt figyelembe véve próbáltuk ki azt a katalizátort, amivel a 4-klór-

fahéjsav dehalogéneződése sikeresen lejátszódott. Ebben az esetben is alkalmaztuk az 

előkeverést, és a korábbihoz hasonlóan jó eredménnyel kaptuk a benzonitril (6b) 

vegyületet. 

 

Cl 5% kat., H-forrás
[bmim][BF4] / [emim][EtSO4]

4 óra, 60 °C
NC NC

(5b) (6b)  
 

3.13. táblázat. A 4-klór-benzonitril (5b) transzfer dehalogénezésének optimálásab

Sorszám Ionos folyadék Katalizátor H-forrás (6b) (%)a

1 [emim][EtSO4] 5 mol% Pd(OAc)2 HCO2NH4 13 
2  5 mol% Pd(OAc)2 HCO2Et3NH 32 
3  10 mol% Pd(OAc)2 HCO2Et3NH 37 
4  5 mol% Pd(OAc)2 HCO2Et3NH   98* 
5  5 mol% Pd/MgAl HCO2Et3NH   98* 
6 [bmim][BF4] 5 mol% Pd(OAc)2 HCO2Et3NH 36 
7  5 mol% PdCl2 HCO2Et3NH 34 
8  5 mol% PdII/MgAl HCO2Et3NH   98* 

a HPLC mérés alapján 
* 30 perc előkeverés alkalmazásával 
b 5b (0,2 mmol) : HCO2NH4 / HCO2Et3NH (0,8 mmol) : [bmim][BF4] / [emim][EtSO4] (1 ml) 

Az [emim][EtSO4] ionos folyadékban folytatott kísérletekkel párhuzamosan a 

korábban alkalmazott [bmim][BF4] ionos folyadékot is megvizsgáltuk. A táblázatból 

látható, hogy a PdCl és Pd(OAc)2 jelenlétében végrehajtott reakció során nem 
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alkalmaztunk előkeverést, míg a PdII/MgAl hidrotalcit katalizátornál igen. Az 

eredmények alapján mind a két típusú ionos folyadék egyaránt alkalmas a reakcióhoz 

közegként. 

 

3.1.3.2 Az alkalmazott reakcióközeg hatásának vizsgálata 

 

A korábban alkalmasnak talált [bmim][BF4] és [emim][EtSO4] ionos folyadékok 

mellett más típusú ionos folyadékokban is vizsgáltuk, hogy milyen eredménnyel 

hajtható végre a 4-klór-benzonitril (5b) hidrogenolízise. A reakcióknál a már említett 

előkeverést még nem alkalmaztuk, mert ezek a vizsgálatok az előkeverés 

szükségességének felismerése előtt történtek. A 3.14. táblázat tartalmazza a 

megvizsgált ionos folyadékokban elért eredményeket. 

 

Cl 5% PdII/MgAl, HCO2Et3NH
ionos folyadék

4 óra, 60 °C
NC NC

(5b) (6b)  
 

3.14. táblázat. 4-klór-benzonitril (5b) transzfer 
dehalogénezése különböző ionos folyadékokbanb

Sorszám Ionos folyadék (6b) (%)a

1 [bmim][BF4] 34 
2 [bmim]Cl   1 
3 [emim][EtSO4]  32 
4 [emim][PF6] 49 
5 [bmim][PF6] 25 
6 [hmim][PF6]  22 

a HPLC mérés alapján 
b 5b (0,2 mmol) : PdII/MgAl (0,01 mmol) : HCO2H (0,8 mmol) : Et3N 
(0,32 mmol) : ionos folyadék (1 ml) 

 

Az ionos folyadékok közül a hidrofil és koordináló anionból álló [bmim]Cl-ban 

a reakció gyakorlatilag nem játszódott le, HPLC vizsglattal csak nyomokban lehetett 

kimutatni a várt terméket. A szintén hidrofil [bmim][BF4] és [emim][EtSO4] ionos 

folyadékok mindegyikében közel azonos eredménnyel, ~33%-ban játszódik le a 

reakció. 30 perces előkeverést alkalmazva [emim][EtSO4]-ban a konverzó 98%-ra 

változott. (3.14. táblázat) A hidrofób ionos folyadékok közül érdekes módon, a 

reakció hőmérsékletén megolvadó, szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú 
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[emim][PF6] reakcióközegben kaptuk a legjobb eredményt. A hosszabb alkilláncot 

tartalmazó, szobahőmérsékleten is folyadék [bmim][PF6] és [hmim][PF6] ionos 

folyadékokban csak 25%-ban, illetve 22%-ban keletkezett a benzonitril   (6b) termék. 

 

3.1.3.3 p-Szubsztituált aromás halogénvegyületek dehalogénezése 

 

A 4-klór-benzonitril (5b) mellett megvizsgáltunk néhány p-szubsztituált klór– és 

brómbenzol származék (5a-j) dehalogénezését is. A vizsgálatokat [emim][EtSO4] 

ionos folyadékokban végeztük a korábban alkalmazott körülmények között, hidrogén 

forrásként trietil-ammónium-formiátot alkalmazva. Minden esetben 30 perces 

előkeverést alkalmaztunk a reakció hőmérsékletén a hidrogén forrás hozzáadása előtt. 

A Pd(OAc)2 katalizátor jelenlétében elért eredményeket a 3.15. táblázat foglalja 

össze.  

 

X 5% Pd(OAc)2, HCO2Et3NH
[emim][EtSO4]
4 óra, 60 °C

R R

(5a-j) (6a-j)  
 

3.15. táblázat. Különböző aril-halogenidek transzfer 
dehalogénezése Pd(OAc)2 jelenlétébenb

Sorszám Vegyület X R (6a-j) (%)a

1 5b Cl CN 98 
2 5c Cl COOH 25 
3 5d Cl CH3 17 
4 5a Cl OMe 10 
5 5e Cl OH   4 
6 5f Br Cl 79 
7 5g Br COOH 46 
8 5h Br CH3 81 
9 5i Br t-Bu 55 

10 5j Br OMe 65 
a HPLC mérés alapján 
b 5a-j (0,2 mmol) : Pd(OAc)2 (0,01 mmol) : HCO2H (0,8 mmol) : Et3N (0,32 
mmol) : [emim][EtSO4] (1 ml) 
 

 

A különböző klórozott aromás vegyületek transzfer hidrogenolízise során 

minden esetben a 4-klór-benzonitrilénél (5b) gyengébb eredményt sikerült elérni. Az 

elért átalakulások nagyjából megfelelnek a különböző szubsztituensek eltérő 

aktiválási hatásainak. A brómozott aromás vegyületek esetében a dehalogéneződés a 
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vártnak megfelelően nagyobb mértékben játszódott le. A 4-klór-brómbenzolnál 79%-

ban 4-klórbenzol terméket kaptunk. A 4 órás reakcióidő alatt minden esetben közepes, 

vagy jó konverzióval keletkezett a dehalogénezett termék. 

 

Az előbbiekkel azonos körülmények között (4 óra, 60°C) megvizsgáltuk a 

nagyobb aktivitással rendelkező PdII/MgAl hidrotalcithoz rögzített heterogén 

katalizátort is. Az ezzel a katalizátorral elért eredményeket a 3.16. táblázat 

tartalmazza.  

 
3.16. táblázat. Különböző aril-halogenidek transzfer 

dehalogénezése PdII/MgAl jelenlétébenb

Sorszám Vegyület X R (6a-j) (%)a

1 5b Cl CN 98 
2 5c Cl COOH 32 
3 5d Cl CH3 14 
4 5a Cl OMe 30 
5 5e Cl OH 11 
6 5f Br Cl 84 
7 5g Br COOH 93 
8 5h Br CH3 44 
9 5i Br t-Bu 60 

10 5j Br OMe 80 
a HPLC mérés alapján 
b 5a-j (0,2 mmol) : PdII/MgAl (0,01 mmol) : HCO2H (0,8 mmol) : Et3N (0,32 
mmol) : [emim][EtSO4] (1 ml) 
 

A heterogén PdII/MgAl katalizátor jelenlétében végrehajtott reakcióban a kapott 

eredmények a p-klór– és p-bróm-toluolt kivéve minden esetben jobbak, mint 

Pd(OAc)2 katalizátor alkalmazásakor. A különböző klórozott és brómozott aromás 

vegyületek átalakulási fokai között hasonló tendencia figyelhető meg, és a brómozott 

származékok ebben az esetben is sokkal aktívabbnak bizonyultak. 

 

PdCl2
HCO2Et3NH [bmim][BF4]

5 nap 80 °CN N

N
H

CH3

Cl

O O

NH2 N N

N
H

CH3

O O

NH2

(7) (8)  
 

Az eljárást a gyakorlatban is tudtuk alkalmazni egy folyó kutatási témában, ahol 

a szintézis során kis mennyiségben keletkező dehalogénezett melléktermék 

előállítására volt szükség. A melléktermék szerkezetigazolásához szükséges 
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referencia anyag előállítását a korábban ismertetett ionos folyadékban végrehajtott 

dehalgénezéssel valósítottuk meg. A dehalogénezés lassan játszódott le, az átalakulás 

a HPLC-s reakciókövetés szerint 5 nap alatt érte el a 90%-ot. Az kipreparált (8) 

termék 95%-os tisztaságú volt, így a szennyező szerkezetazonosításához elegendő 

tisztaságban és mennyiségben sikerült előállítani. 

 

3.1.4 α,β-Telítetlen ketonok transzfer hidrogénezése 

 

A korábbiakban alkalmazott ionos folyadékokban lejátszódó katalitikus 

transzfer hidrogénezést alkalmaztuk α,β-telítetlen ketonok szelektív hidrogénezésére 

is. Ebben az esetben modellvegyületnek kalkont választottuk. Eddigi transzfer 

hidrogénezésekben alkalmazott palládium katalizátor (Pd(OAc)2) mellett RhCl(PPh3)3, 

más néven Wilkinson-, illetve [Rh(cod)Cl]2 katalizátorok alkalmazhatóságát is 

vizsgáltuk.  

 

3.1.4.1 Transzfer hidrogénezések Wilkinson-katalizátor jelenlétében 
 

A Wilkinson-katalizátor ionos folyadékban történő alkalmazására számos példát 

találhatunk az irodalomban.41 A katalizátor bizonyos ionos folyadékokkal homogén 

oldatot képez, ezért célunk volt a katalizátor immobilizálása, majd annak többszöri 

újra alkalmazása a vizsgált transzfer hidrogénezésekben. 

 
Az előkísérletekhez a korábban már bevált körülményeket és ionos folyadékot 

alkalmaztuk. Célunk volt a reakcióban a modellvegyületként használt kalkon (9a) 

szelektív hidrogénezésével keletkező 1,3-difenilpropán-1-on (10a) előállítása. A 

reakció melléktermékekeként a kettőskötés mellett a karbonilcsoport telítődésével 

keletkező 1,3-difenilpropán-1-ol (11a) vegyületet vártuk. 

 

Pd(OAc)2 vagy RhCl(PPh3)3,
HCO2NH4 [bmim][BF4]

3 óra 60 °C

O O OH

+

(9a) (10a) (11a)  
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A különböző mennyiségű palládium és ródium katalizátorokkal 3 órát követően 

60°C-on elért eredményeket a 3.17. táblázat foglalja össze. 

 
3.17. táblázat. Kalkon (9a) transzfer hidrogénezése különböző katalizátorok 

alkalmazásával [bmim][BF4] ionos folyadékbanb

Sorszám Katalizátor (10a) keton (%)a (11a) alkohol (%)a

1 2 mol% Pd(OAc)2 57   2 
2 5 mol% Pd(OAc)2 85   5 
3 10 mol% Pd(OAc)2 70 30 
4 2 mol% RhCl(PPh3)3 15   0 
5 5 mol% RhCl(PPh3)3 16   0 
6 10 mol% RhCl(PPh3)3 74   0 

a HPLC mérés alapján 
b 9a (0,2 mmol) : HCO2NH4 (0,8 mmol) : [bmim][BF4] (1 ml) 

 

Amennyiben Pd(OAc)2 katalizátort alkalmaztunk, minden esetben 

termékelegyet kaptunk, amelyben a telített keton (10a) volt a főtermék. A telített 

ketonnak (10a) és a hidroxi származéknak (11a) az aránya a palládium(II) katalizátor 

mennyiségétől függött. Amennyiben Wilkinson-katalizátort alkalmaztunk a reakció 

szelektíven szolgáltatta a telített keton (10a) terméket. Az alkalmazott katalizátor 

mennyiségének csökkenésével, ebben az esetben is az átalakulás jelentős csökkenését 

tapasztaltuk. A reakcióban alkalmazott 60°C-os hőmérséklet valószínűleg túl alacsony 

a reakció teljessé tételéhez. 

 

3.1.4.1.1 Az alkalmazott hidrogén források hatásának vizsgálata 
 

A korábbi tapasztalatok alapján ismertük, hogy az ionos folyadékban lejátszódó 

palládium katalizált transzfer hidrogénezésekhez a legalkalmasabb hidrogén források 

a hangyasav különböző bázisokkal alkotott sói, különösen az ammónium-formiát 

vagy a trietil-ammónium-formiát. Wilkinson-katalizátor alkalmazásakor érdemesnek 

láttuk megvizsgálni különböző hidrogén források hatását a reakció kimenetelére. 

Ebben az esetben is [bmim][BF4] ionos folyadékot alkalmaztunk, azonban az előző 

eredmények alapján már 90°C-on hajtottuk végre a reakciót 10 mol% Wilkinson-

katalizátor jelenlétében. A 30 perces reakció időt követően elért eredményeket a 

3.18. táblázat tartalmazza. 
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10% RhCl(PPh3)3,
H-forrás [bmim][BF4]

30 perc 90 °C

O O OH

+

(9a) (10a) (11a)  
3.18. táblázat. Kalkon (9a) transzfer hidrogénezése különböző hidrogén 

források alkalmazásávalb

Sorszám Hidrogén forrás (10a) keton (%)a (11a) alkohol (%)a

1 HCO2NH4 >99 0 
2 HCO2Na   64 0 
3 HCO2K   54 0 
4 HCOOH:Et3N 1:1   40 0 
5 HCOOH:Et3N 2:1   45 0 
6 HCOOH:Et3N 5:2   37 0 
7 IPA(Na2CO3)   55 0 

a HPLC mérés alapján 
b 9a (0,2 mmol) :RhCl(PPh3)3 (0,02 mmol) : hidrogén forrás (0,8 mmol) : [bmim][BF4] (1 ml) 

 
 

A HPLC-s reakcókövetés alapján ammónium-formiát alkalmazásával 30 perc 

alatt kvantitatív lejátszódott a reakció. Nátrium- és kálium-formiátot alkalmazva ennél 

gyengébb eredményeket kaptunk. A hangyasav és trietil-amin különböző arányú 

keverékeivel a reakció túl aktívnak bizonyult és a reakcióelegy hevesen pezsgett, 

habzott. Valószínűleg a túlzott aktivitásnak és a hidrogén forrás kimerülésének 

következtében a 30 perc alatt elért átalakulások további keverés hatására sem 

változtak. Végezetül a [bmim][BF4]-ben végrehajtott reakcióhoz kis mennyiségű 2-

propanolt és Na2CO3-ot adtunk mint közismert hidrogén forrást. Ebben az esetben 

csökkentett aktivitást tapasztaltunk és a reakció 55%-os konverziót mutatott 30 perc 

elteltével, ami 4 óra alatt is csak 70%-ra emelkedett.  

 

A túl aktívnak bizonyult hangyasav és trietil-amin 5:2 keveréket alacsonyabb 

hőmérsékleten és alacsonyabb katalizátor mennyiségek alkalmazása mellett is 

megvizsgáltuk, annak reményében, hogy a hidrogén transzfer és ezzel a reakció 

szabályozott keretek között tartható. A reakciókat HPLC-n követtük és a 

3.19. táblázatban a 4 órás eredményeket tüntettük fel. Az eredmények alapján a 25°C 

túl alacsony a reakció lejátszódásához, míg 50°C-on végrehajtva a reakciót, a 

korábbiakhoz hasonló pezsgést tapasztaltunk, ami a katalizátor és hidrogén forrás 

túlzott aktivitását mutatja. A túlzott aktivitás és a nem kontrollálható reakcióvezetés 

miatt a reakció nem robusztus, így ennek a hidrogén forrásnak a további 

alkalmazásától elálltunk. 
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3.19. táblázat. Kalkon (9a) hidrogénezése hangyasav és trietil-amin 5:2 arányú keverékének 

alkalmazásával alacsonyabb hőmérsékletenb

Sorszám Hidrogén forrás Katalizátor 
mennyiség Hőmérséklet (10a) keton 

(%)a
(11a) alkohol 

(%)a

1 HCOOH:Et3N 5:2 2 mol% 25°C   0 0 
2 HCOOH:Et3N 5:2 5 mol% 25°C   0 0 
3 HCOOH:Et3N 5:2 10 mol% 25°C   0 0 
4 HCOOH:Et3N 5:2 2 mol% 50°C 67 0 
6 HCOOH:Et3N 5:2 5 mol% 50°C 35 0 
7 HCOOH:Et3N 5:2 10 mol% 50°C 40 0 

a HPLC mérés alapján 
b 9a (0,2 mmol) : HCO2H (0,8 mmol) : Et3N (0,32 mmol) : [bmim][BF4] (1 ml) 

 

3.1.4.1.2 Az alkalmazott reakcióközeg hatásának vizsgálata 
 

A Wilkinson-katalizátor alkalmazásakor ionos folyadékban tapasztalt 

szelektivitást érdekesnek találtuk, ezért néhány molekuláris oldószerben is 

végrehajtottuk a transzfer hidrogénezést. A vizsgálatok célja annak az igazolása volt, 

hogy a szelektivitás a közegként alkalmazott ionos folyadéknak köszönhető-e. A 

reakciókat 10 mol% katalizátor alkalmazásával, azonos hígításban 90°C-on, vagy 

amennyiben az adott oldószer forráspontja alacsonyabb, akkor forrás hőmérsékleten 

végeztük. Az összevethető eredmények érdekében minden esetben a 30 perces HPLC 

reakciókövetés eredményét tüntettük fel a 3.20. táblázatban.  

 

A táblázat első két sorában kontrollként a [bmim][BF4] ionos folyadékban elért 

eredményeket tüntettük fel mind ammónium-formiát, mind trietil-ammónium-formiát 

hidrogén forrás alkalmazása esetén. A molekuláris oldószerekben mind a kettőskötés 

telítése, mind a keton csoport redukciója megtörtént. Molekuláris oldószerekben 30 

perces reakcióidő mellett termékelegyeket kaptunk. A reakcióban 2-propanolt 

alkalmazva közegként és hidrogén forrásként is, mindkét reakció gyors volt és 30 perc 

alatt kvantitatív kaptuk az ionos folyadékban nem keletkező 1,3-difenilpropán-1-olt 

(11a). Amennyiben az 2-propanolban végrehajtott reakciónál az alkalmazott 

katalizátor mennyiségét 2 mol%-ra lecsökkentettük, 30 percet követően ebben az 

esetben is termékelegyet kaptunk, amelyben a telített keton (10a) volt a főtermék. 
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3.20. táblázat. Kalkon (9a) transzfer hidrogezése különböző oldószerekben 

Sorszám oldószer Hidrogén forrás (10a) keton 
(%)a

(11a) alkohol 
(%)a

1 [bmim][BF4] HCOOH:Et3N 5:2   37     0 
2 [bmim][BF4] HCO2NH4 >99     0 
3 Etanol HCOOH:Et3N 5:2   55   45 
4 Etanol HCO2NH4   88   12 
5 DMF HCOOH:Et3N 5:2   97     3 
6 DMF HCO2NH4   69   31 
7 DMSO HCOOH:Et3N 5:2   74   26 
8 DMSO HCO2NH4   92     8 
9 THF HCOOH:Et3N 5:2   69   31 

10 Hexán HCOOH:Et3N 5:2   86   14 
11 IPA IPA(Na2CO3)     0 >99 

12* IPA IPA(Na2CO3)   70   30 
a HPLC mérés alapján 
* 2 mol% katalizátor alkalmazása 
b 9a (0,2 mmol) : RhCl(PPh3)3 (0,02 mmol) : hidrogén forrás (0,8 mmol) : [bmim][BF4] (1 ml) 

 

Megvizsgátuk a [bmim][BF4] ionos folyadék és 2-propanol különböző térfogat 

arányú keverékeiben lejátszódó transzfer hidrogénezést annak igazolására, hogy a 

szelektivitást valóban az ionos folyadék jelenléte okozza. Ennek megfelelően 

különböző összetételű [bmim][BF4] és 2-propanol oldószerkeverékeket alkalmaztunk, 

ahol a hidrogén forrás szerepét az oldószerben jelenlévő 2-propanol és Na2CO3 látta el. 

A korábbiaknak megfelelő körülmények között, 90°C-on, 30 percet követően kapott 

eredményeket a 3.21. táblázat tartalmazza. 

 
3.21. táblázat. Kalkon (9a) transzfer hidrogénezése [bmim][BF4] 

és 2-propanol keverékében 

Sorszám 
Oldószerkeverék 
[bmim][BF4]:IPA 
térfogat aránya 

(10a) keton 
(%)a

(11a) alkohol 
(%)a

1 0:10     0 >99 
2 1:9   71     4 
3 2:8   64     0 
4 4:6   45     0 
5 6:4   40     0 
6 8:2     0     0 

7* 10:0 >99     0 
8 0,5:9,5   81     4 
9 0,2:9,8     4   96 

a HPLC mérés alapján 
* hidrogén forrásként HCO2NH4 (0,8 mmol) alkalmazva 
b 9a (0,2 mmol) : RhCl(PPh3)3 (0,02 mmol) : [bmim][BF4] (1 ml) 
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A táblázatból látható, hogy amennyiben az oldószerként alkalmazott 2-propanol 

már 10% [bmim][BF4] ionos folyadékot is tartalmaz a telített keton (10a) redukciója 

jelentősen lelassul és csak nyomokban keletkezik a teljesen hidrogénezett (11a) 

származék. A keverékben az ionos folyadék mennyiségének növelésével a 

reakciósebesség nagymértékben csökken, feltehetően az egyre kisebb mennyiségben 

jelenlévő 2-propanol miatt, amely hidrogén forrásként is szolgál.. A tisztán 

[bmim][BF4] ionos folyadékban végrehajtott reakciónál hidrogén forrásként 

ammónium-formiátot alkalmaztunk.  

 

Tettünk kísérletet a 10% ionos folyadék lecsökkentésére is, ennek eredményét a 

táblázat utolsó két sorában tüntettük fel. Amennyiben 5% ionos folyadékot 

tartalmazott a rendszer, az eredmény hasonló volt, mint 10% [bmim][BF4] 

alkalmazásakor. Ebben az esetben a reakcióelegyben található ionos folyadék 

mennyisége 1,25 ekvivalens volt a kalkonhoz (9a) képest. Amennyiben az ionos 

folyadék mennyiségét tovább csökkenttettük 2%-ra, már nem tapasztaltuk a reakció 

szelektivitását, és a korábbi 2-propanolos kísérleteknek megfelelően a hidroxi (11a) 

termék keletkezett feleslegben. Ekkor a reakcióelegyben található [bmim][BF4] ionos 

folyadék moláris mennyisége 0,5 ekvivalens volt a kiindulási kalkonhoz (9a) képest. 

Ebből az eredményből jól látható, hogy a szelektivitás eléréséhez szükséges az ionos 

folyadék minimálisan moláris ekvivalens jelenléte. Ennek alapján feltételezhetjük, 

hogy a szelektivitást a kiindulási vegyület ionos folyadékkal kialakított kölcsönhatása 

határozza meg. 

 

Ahogyan a korábbi transzfer hidrogénezésekben, ebben az esetben is 

megvizsgáltuk a reakciót a rendelkezésünkre álló imidazolium és foszfónium alapú 

ionos folyadékokban. Kíváncsiak voltunk, hogy a tapasztalt szelektivitás mennyire 

függ az ionos folyadék minőségétől, annak tulajdonságától. A reakciót az eddigiekkel 

azonos körülmények között, 90°C-on, HCO2NH4 hidrogén forrás és 10 mol% 

RhCl(PPh3)3 jelenlétében hajtottuk végre, az eredményeket a 3.22. táblázat foglalja 

össze. 

 

Az imidazolium-alkilszulfát típusú ionos folyadékoknál érdekes, hogy 

[emim][EtSO4]-ban a szelektív reakció lassabban játszódik le, mint [emim][BuSO4] és 
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[emim][HeSO4] ionos folyadékokban, amelyek csak az anionjukban különböznek. 

[bmim][BF4]-ben hasonlóan jó eredményeket kaptunk 30 perces reakcióidőt követően. 

 

10% RhCl(PPh3)3,
HCO2NH4 ionos folyadék

90 °C

O O OH

+

(9a) (10a) (11a)  
 

3.22. táblázat. Kalkon (9a) transzfer hidrogénezése Wilkinson-katalizátorral 
különböző ionos folyadékokbanb

Sorszám Ionos folyadék Reakcióidő (10a) keton 
(%)a

(11a) alkohol 
(%)a

1 [emim][EtSO4] 90 perc   84 0 
2 [emim][BuSO4] 15 perc >99 0 
3 [emim][HeSO4] 15 perc >99 0 
4 [bmim][BF4] 30 perc >99 0 
5 [bmim]Cl 240 perc   74 26.. 
6 [bmim][AlCl4] 240 perc     0 0 
7 [emim][PF6] 240 perc   88 3 
8 [bmim][PF6] 240 perc   93 6 
9 [hmim][PF6] 240 perc   60 0 

10 ECOENG-500™ 15 perc >99 0 
11 [P14,6,6,6][Cl] 30 perc >99 0 
12 [P14,6,6,6][PF6] 240 perc   55 0 
13 [P14,6,6,6][BF4] 240 perc >99 0 
14 [P1,i4,i4,i4][TsO] 240 perc     0 0 
15 [P4,4,4,4][BF4] 90 perc >99 0 

a HPLC mérés alapján 
b 9a (0,2 mmol) : RhCl(PPh3)3 (0,02 mmol) : HCO2NH4 (0,8 mmol) : ionos folyadék (1 ml) 
 

A halogén aniont tartalmazó [bmim]Cl ionos folyadékban a reakció szelektív. A 

kloroaluminát anionból álló [bmim][AlCl4] ionos folyadékban a hidrogénezés nem 

játszódott le. A hidrofób [PF6]– aniont tartalmazó ionos folyadékok közül egyedül a 

[hmim][PF6]-ban figyeltünk meg szelektivitást, míg az [emim][PF6] és [bmim][PF6] 

ionos folyadékokban ugyan kis mennyiségben, de keletkezett a hidroxi (11a) 

származék is. A fahéjsav transzfer hidrogénezésében is remek eredményt mutató 

ECOENG-500™ ionos folyadék a kalkon hidrogénezésénél is szelektíven és kiváló 

eredménnyel adta a keton terméket. Ennek ellenére alkalmazása nem ajánlatos a 

korábban említett viszonylag nehéz kezelhetőség miatt. Az imidazolium alapú ionos 

folyadékokban elért eredmények alapján úgy gondoltuk, hogy a reakció közben 

kialakuló ródium-karbén komplex lehet felelős a reakció szelektivitásáért, ugyan 
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ennek ellentmond a [bmim]Cl-ban tapasztalt 26% hidroxi (11a) származék 

keletkezése. 

 

Ennek bizonyítására végrehajtottuk a reakciót a rendelkezésünkre álló 

foszfónium alapú ionos folyadékokban is, hiszen ebben az esetben Rh-karbén 

komplex kialakulására nincs lehetőség. A reakciót megvizsgáltuk három egyforma 

kationból, (Trihexil-tetradecil-foszfónium) álló ionos folyadékban, amelyek 

mindegyikében szelektíven játszódott le a hidrogénezés és csak a keton (10a) 

származék keletkezett. Érdekes, hogy a halogén anionból álló [P14,6,6,6][Cl] 

alkalmazásakor 30 perc alatt szelektíven jutottunk a keton (10a) termékhez. A [PF6]– 

aniont tartalmazó, [P14,6,6,6][PF6] ionos folyadékban alacsonyabb konverziót 

tapasztaltunk, azonban ez a különbség megfelelt az imidazolium alapú ionos 

folyadékoknál tapasztaltaknak. A [P4,4,4,4][BF4] ionos folyadékban szintén kiváló 

eredményt kaptunk, míg [P1,i4,i4,i4][TsO] ionos folyadékban nem történt reakció. 

Ennek oka számunkra egyelőre ismeretlen. Annak ellenére, hogy ezeknek a 

foszfónium alapú ionos folyadékoknak az alkalmazása nem a legkedvezőbb nagy 

viszkozitásuk miatt, a katalitikus transzfer hidrogénezés jó eredménnyel és 

szelektíven végrehajtható.  

 
Az [emim][BuSO4] ionos folyadékban tapasztalt nagyon rövid reakcióidő miatt, 

megvizsgáltuk, hogy az alkalmazott katalizátor mennyisége milyen mértékben 

csökkenthető. A reakciót különböző mennyiségű Wilkinson-katalizátorok jelenlétében 

a korábbiakkal azonos körülmények között elvégezve a 3.23. táblázatban feltüntetett 

eredményeket kaptuk, amely alapján 5 mol% Wilkinson-katalizátor is elegendőnek 

bizonyult [emim][BuSO4] ionos folyadékban ahhoz, hogy a reakció 15 perc alatt 

lejátszódjon. 

 
3.23. táblázat. Kalkon (9a) transzfer hidrogénezése különböző mennyiségű Wilkinson-

katalizátor jelenlétében [emim][BuSO4] ionos folyadékbanb

Sorszám Ionos folyadék RhCl(PPh3)3 
mennyisége Reakcióidő (10a) 

keton (%)a
(11a) alkohol 

(%)a

1 [emim][BuSO4] 10 mol% 15 perc >99 0 
2 [emim][BuSO4] 5 mol% 15 perc >99 0 
3 [emim][BuSO4] 2 mol% 15 perc   46 0 
4 [emim][BuSO4] 2 mol% 240 perc   72 0 
5 [emim][BuSO4] 1 mol% 240 perc   19 0 

a HPLC mérés alapján 
b 9a (0,2 mmol) : HCO2NH4 (0,8 mmol) : [emim][BuSO4] (1 ml) 
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3.1.4.1.3 A reakció szelektivitásának igazolása 
 

Azt, hogy ionos folyadékban végrehajtott reakció valóban szelektív és nem csak 

arról van szó, hogy a reakció lassúsága miatt könnyen megállítható a hidroxi (11a) 

származék képződése előtt [emim][BuSO4] ionos folyadékban kívántuk igazolni. Az 

igazolást a szelektív reakcióban keletkező termék, az 1,3-difenilpropán-1-on direkt 

transzfer hidrogénezésének kísérletével végeztük. 

 

10% RhCl(PPh3)3,
HCO2NH4 [emim][BuSO4]

2 nap 90 °C

O OH

(10a) (11a)  
 

Azonban a korábbiaknak megfelelő körülmények között tartva a reakcióelegyet 

még 2 nap után sem keletkezett az 1,3-difenilpropán-1-ol (11a), azaz a hidroxi 

származék. 

 

3.1.4.1.4 Kalkon származékok és más α,β-telítetlen ketonok transzfer hidrogénezése 
 

A már optimált reakciókörülmények között és a vizsgált ionos folyadékok közül 

a reakcióhoz legalkalmasabbnak talált [emim][BuSO4]-ban megvizsgáltuk néhány 

aromás helyzetben szubsztituált kalkon származék és néhány egyéb α,β-telítetlen 

keton vegyület transzfer hidrogénezését.  

 
O O

R1 R2

O

(9b-e) (9f) (9g)

R1 R2

9b: Cl H
9c: H Cl
9d: OMe H
9e: H OMe

 
3.7. ábra. A vizsgált α,β-telítetlen keton származékok 

 

A 15 perc után megállított reakciókban már csak 5 mol% Wilkinson-katalizátort 

alkalmaztunk, a termékeket 1H NMR, HPLC és egyes esetekben GC-MS 

vizsgálatokkal azonosítottuk. A vizsgált származékok szerkezeti képletét a 3.7. ábra 

tartalmazza, míg a transzfer hidrogénezés eredményeit a 3.24. táblázat összegzi. 
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Az aromás helyzetben szubsztituált származékoknál minden esetben szelektíven 

kaptuk a telített ketont (10b-g). A benzilidénaceton (9f) esetében a reakció valamivel 

lasabban, 30 perc alatt játszódott le.  

 
3.24. táblázat. Különböző α,β-telítetlen ketonok transzfer 

hidrogénezéseb

Sorszám Vegyület (10b-g) 
keton (%)a

(11b-g) 
alkohol (%)a

1 9b 4-klórkalkon >99 0 
2 9c 4’klórkalkon >99 0 
3 9d 4-metoxikalkon >99 0 
4 9e 4’metoxikalkon >99 0 
5 9f benzilidénaceton   98 0 
6 9g ciklohexén-2-on >99 0 

a HPLC illetve GC-MS mérés alapján 
b 9b-f (0,2 mmol) : RhCl(PPh3)3 (0,01 mmol) HCO2NH4 (0,8 mmol) : [emim][BuSO4] (1 ml) 

 

3.1.4.1.5 A katalizátor és az ionos folyadék visszaforgatása 
 

Azokban az ionos folyadékokban amelyekben A kalkon (9a) [bmim][BF4]-ben 

és [emim][BuSO4]-ban végrehajtott transzfer hidrogénezési vizsgálatánál a 

Wilkinson-katalizátor tökéletesen oldódik, homogén oldatot képez. Vizsgáltuk a 

termék extrahálását követően az ionos folyadék és a katalizátor visszaforgatási 

lehetőségeit.  

 

A katalizátort tartalmazó ionos folyadék visszaforgatását az alábbiak szerint 

valósítottuk meg kalkon (9a) modellvegyület hidrogénezésekor: 

• A reakció végén a terméket kétfajta módon, 2-propanollal illetve hexánnal 

extraháltuk, mindkét esetben a szerves oldószer külön fázist alkot az ionos 

folyadéktól. 

• Az extraktumot bepároltuk és a maradékot vízzel elkevertük. A kivált anyagot 

(10a) leszűrtük, amely nyomokban PPh3-t tartalmazott mindkét extrakciós 

módszer esetén.  

• Az extrakciót követően az ionos folyadékot 100°C-on vákuumban kevertettük 

1 órán át a maradék szerves oldószer eltávolításának céljából.  

 
 

69



• Ezt követően a katalizátort tartalmazó ionos folyadékhoz hozzáadtuk a kalkont 

és az ammónium-formiát hidrogén forrást. Az elegyet a reakció hőmérsékletén, 

90°C-on kevertettük és HPLC-n monitoroztuk. 

• A katalizátort tartalmazó újrahasznált ionos folyadékban 4 óra reakcióidő után 

is csak 30-40%-os konverziót sikerült elérni. 

 

A fenti katalizátor visszaforgatási próbálkozások sikertelennek bizonyultak, így 

annak ellenére, hogy a katalizátor tökéletesen immobilizálható az ionos folyadékban, 

a második ciklusra nagy mértékben veszít aktivitásából. 

 

3.1.4.2 Transzfer hidrogénezés [Rh(cod)Cl]2 katalizátor jelenlétében 

 

A Wilkinson-katalizátorral elért eredmények figyelembevételével megvizsgáltuk 

a [Rh(cod)Cl]2 dimer katalizátor (3.8. ábra) alkalmazhatóságát és 

visszaforgathatóságát is a kalkon (9a) ionos folyadékban végrehajtott, szelektív, 

transzfer hidrogénezési reakciójában. 

 

Rh
Cl

Rh
Cl  

3.8. ábra. A [Rh(cod)Cl]2 dimer katalizátor 
 

A már bevált [bmim][BF4] ionos folyadékban összehasonlítottuk az ammónium-

formiát és a különböző arányú trietil-ammónium-formiát hidrogén forrásokat, hogy 

milyen aktivitást mutatnak ezzel a típusú ródium katalizátorral. (3.25. táblázat) 

 

Az eredményekből látható, hogy a [Rh(cod)Cl]2 dimer katalizátor esetében az 

ammónium-formiát nem elég aktív hidrogén forrás. Szemben a Wilkinson-

katalizátorral, amelynél a trietil-ammónium-formiátok minden esetben túl aktívnak 

bizonyultak, ennél a katalizátornál ez a megfelelő hidrogén forrás. Ennek megfelelően 

a további vizsgálatokhoz HCOOH:Et3N 5:2 arányú elegyét alkalmaztuk. 
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10% [Rh(cod)Cl]2,
H-forrás [bmim][BF4]

90 °C

O O OH

+

(9a) (10a) (11a)  
 

3.25. táblázat. Kalkon (9a) transzfer hidrogénezése különböző hidrogén források és 
[Rh(cod)Cl]2 katalizátor alkalmazásávalb

Sorszám Hidrogén forrás Reakcióidő (10a) keton 
(%)a

(11a) alkohol 
(%)a

1 HCO2NH4 4 óra 35 0 
2 HCOOH:Et3N 1:1 90 perc 89 0 
3 HCOOH:Et3N 2:1 90 perc 71 0 
7 HCOOH:Et3N 5:2 90 perc 89 0 

a HPLC mérés alapján 
b 9a (0,2 mmol) : [Rh(cod)Cl]2 (0,02 mmol) : hidrogén forrás (0,8 mmol) : [bmim][BF4] (1 ml) 

 

A rendelkezésre álló ionos folyadékok hatását is megvizsgáltuk a reakció 

szelektivitására, hiszen ebben az esetben egy egészen más típusú ródium komplexről 

van szó. A 10 mol% [Rh(cod)Cl]2 katalizátor és HCOOH:Et3N 5:2 hidrogén forrás 

alkalmazásával elért eredményeket a 3.26. táblázat foglalja össze. 

 
3.26. táblázat. Kalkon (9a) transzfer hidrogénezése [Rh(cod)Cl]2 katalizátorral 

különböző ionos folyadékokbanb

Sorszám Ionos folyadék Reakcióidő (10a) keton 
(%)a

(11a) alkohol 
(%)a

1 [emim][EtSO4] 240 perc 73 0 
2 [emim][BuSO4] 90 perc 84 0 
3 [emim][HeSO4] 90 perc 82 0 
4 [bmim]Cl 240 perc 89 4 
6 [bmim][BF4] 90 perc >99 0 
7 [emim][PF6] 240 perc 75 0 
8 [bmim][PF6] 240 perc 91 0 
9 [hmim][PF6] 240 perc 70 0 

10 ECOENG-500™ 90 perc 89 11 
11 [P14,6,6,6][Cl] 240 perc 0 >99 
12 [P14,6,6,6][PF6] 240 perc >99 0 
13 [P14,6,6,6][BF4] 240 perc 91 9 
14 [P1,i4,i4,i4][TsO] 240 perc 68 32 
15 [P4,4,4,4][BF4] 240 perc 50 50 

a HPLC mérés alapján 
b 9a (0,2 mmol) : [Rh(cod)Cl]2 (0,02 mmol) : HCO2H (0,8 mmol) : Et3N (0,32 mmol) : ionos 
folyadék (1 ml) 
 

Az imidazolium alapú ionos folyadékok esetében általánosan kisebb aktivitást 

tapasztaltunk a [Rh(cod)Cl]2 katalizátorral, mint a Wilkinson-katalizátor 

alkalmazásával (3.24. táblázat). A lassabb reakció ellenére a hidrogénezés 
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szelektivitása ezekben az ionos folyadékokban megmaradt. Ezzel ellentétben a 

foszfónium alapú ionos folyadékok közül [P14,6,6,6][Cl]-ban a teljesen hidrogénezett 

hidroxi származék keletkezett, míg [P1,i4,i4,i4][TsO]-ban és [P4,4,4,4][BF4]-ban a reakció 

nem volt szelektív és a két termék keverékét kaptuk, ellentétben a korábbiakkal. Ezt a 

szelektivitásbeli különbséget jelenleg nem tudjuk megmagyarázni az eddigi 

tapasztalatok alapján. 

 

Hasonlóan a Wilkinson-katalizátorhoz (3.24. táblázat), itt is végrehajtottuk 

néhány α,β-telítetlen keton transzfer hidrogénezését. Közegként [bmim][BF4] ionos 

folyadékot, hidrogén forrásként HCOOH:Et3N 5:2 arányú keverékét alkalmaztuk 

90°C-on 10 mol% katalizátor jelenlétében. A 3.27. táblázatban feltüntetett értékek 

90 perces reakcióidőt követően mért HPLC, illetve GC-MS eredmények. A vizsgált 

származékok mindegyikéből kiváló szelektivitással sikerült megkapni a keton 

származékot ennek a katalizátornak az alkalmazásával is. 
 

3.27. táblázat. Különböző α,β-telítetlen ketonok transzfer hidrogénezése 
[Rh(cod)Cl]2 katalizátor jelenlétébenb

Sorszám Vegyület (10b-g) keton 
(%)a

(11b-g) alkohol 
(%)a

1 9b 4-klórkalkon 96 0 
2 9c 4’klórkalkon 96 0 
3 9d 4-metoxikalkon 95 0 
4 9e 4’metoxikalkon 90 0 
5 9f benzilidénaceton 98 0 
6 9g ciklohexén-2-on 98 0 

a HPLC illetve GC-MS mérés alapján 
b9b-g (0,2 mmol) : [Rh(cod)Cl]2 (0,02 mmol) : HCO2H (0,8 mmol) : Et3N (0,32 mmol) : 
[bmim][BF4] (1 ml) 

 

Az eredeti célunk egy visszaforgatható katalitikus rendszer kialakítása volt 

ennek a katalizátornak és ionos folyadéknak az alkalmazásával. A Wilkinson-

katalizátorhoz hasonló visszaforgatási technikát alkalmaztuk azzal a különbséggel, 

hogy ebben az esetben 2-propanollal és toluollal végeztük az extrakciókat.  

 

• A reakció végén a terméket 2-propanollal illetve toluollal extraháltuk, mindkét 

esetben a szerves oldószer külön fázist alkot az ionos folyadéktól. 

• Az extraktumot bepároltuk – a toluol esetében ezt követően 2-propanolban 

felvettük – és vízre öntöttük. A kivált anyagot leszűrtük.  
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• Az extrakció uán az ionos folyadékot 100°C-on vákuumban kevertettük 1 órán 

át a maradék szerves oldószer eltávolításának céljából.  

• Ezt követően a katalizátort tartalmazó ionos folyadékhoz hozzáadtuk a kalkont 

és a trietil-ammónium-formiát hidrogén forrást. Az elegyet a reakció 

hőmérsékletén, 90°C-on kevertettük és HPLC-n monitoroztuk. 

• A 2-propanolos kísérlet esetében a reakcióidő a második és a harmadik 

ciklusban jelentősen megnőtt. (3.28. táblázat) 

 
3.28. táblázat. Visszaforgatott katalizátorral a 90%-os konverzió 

eléréséhez szükséges idő az egyes ciklusokban 

Sorszám Ciklus száma Reakcióidő (10a) keton (%)a

1 első 90 perc >90 
2 második 360 perc >90 
3 harmadik 660 perc >90 

a HPLC mérés alapján 
 

• A toluolos extrakció esetében a katalizátort tartalmazó rendszer a 

visszaforgatást követően kis mértékben veszít aktivitásából, a reakció lelassul, 

azonban az ezt követő további háromszori visszaforgatásnál a reakció nem 

lassul tovább. (3.29. táblázat) 

 
3.29. táblázat. Visszaforgatott katalizátorral a 90%-os konverzió 

eléréséhez szükséges idő az egyes ciklusokban 

Sorszám Ciklus száma Reakcióidő (10a) keton (%)a

1 első 90 perc >90 
2 második 240 perc >90 
3 harmadik  240 perc >90 
4 negyedik 240 perc >90 

a HPLC mérés alapján 
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3.2 Amidoximok szelektív előállításának vizsgálata 

 

Az amidoxim-csoportot tartalmazó vegyületek fontos intermedierek 1,2,4-

oxadiazol molekularészt tartalmazó vegyületek előállításakor, beleértve számos ismert 

gyógyszermolekulát. (3.9. ábra) 
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N
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Prenoxdiazine OxolamineButalamine

ProxazolePrenoxdiazine  
3.9. ábra. Néhány 1,2,4-oxadiazol csoportot tartalmazó ismert gyógyszermolekula 

 

Az amidoxim csoport kialakításának általános módja a hidroxilamin addíciója a 

megfelelő nitrilcsoportra. A hidroxilamin robbanékony és nehezen kezelhető 

tulajdonsága miatt többnyire hidroxilamin sókat alkalmaznak valamilyen bázis 

jelenlétében.42

 

NH2 OH+
R NH2

N
OH

R N
R NH2

O
+

bázis
oldószer

 
 

A kívánt amidoxim főtermék mellett az alkalmazott reakciókörülmények és 

nitril vegyület függvényében változó mennyiségben, akár 30-40%-ban savamid 

melléktermék keletkezik. A savamid melléktermék keletkezése az esetek többségében 

nem okoz problémát, hiszen az amidoximtól könnyen elválasztható, így sokszor 

ennek képződése nem is tudatosodik az amidoxim vegyület előállítójában.  

 

Egy fejlesztés alatt álló gyógyszermolekula szintézisének egyik kritikus lépése 

az amidoxim vegyület kialakítása a nitril származékból. Az itt keletkező amidoxim 

vegyület a szintézissor utolsó intermediere, így ennek tisztasága különösen fontos. A 
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keletkező savamid melléktermék mennyisége kritikus, mert annak gazdaságos 

elválasztása a főterméktől nehezen megoldható. A szintézis fejlesztése során ez a 

savamid melléktermék igen változó mennyiségben keletkezett az alkalmazott 

reakciókörülmények függvényében. Ezen okok miatt vizsgáltuk az amidoximok 

szelektív előállítását mind molekuláris oldószerekben, mind ionos folyadékokban. 

 

3.2.1 A (13) amidoxim előállítása a (12) nitril vegyületből 

 
A nitril funkciós csoportot tartalmazó molekulából (12) hidroxilamin-

hidroklorid segítségével, báis jelenlétében állították elő az amidoxim származékot, 

(13) és ahogyan az várható volt a reakcióban savamid (14) melléktermék is 

keletkezett. A fejlesztés során a savamid melléktermék mennyiségét kívánták 

csökkenteni és a reakció hozamát növelni, méretnövelhető robusztus 

reakciókörülmények alkalmazásával.  
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A reakcióban alkalmazott bázis és oldószer függvényében a keletkező savamid 

melléktermék mennyisége igen széles tartományban, 2-35% között változott. A 

3.10. ábra összefoglalja a különböző molekuláris oldószer és bázis kombinációk 

alkalmazásával a fejlesztés során elért eredményeket. 

 

Annak ellenére, hogy n-propanolban Na2CO3 bázis alkalmazásával csak 2%-ban 

keletkezett a savamid (14) melléktermék, a reakció robusztussága nem volt kielégítő. 

Laboratóriumi méretekben többször megismételve a reakciót a (14) melléktermék 

mennyisége valóban 2% körül alakult, míg méretnövelve az eljárást a (14) 

melléktermék mennyisége ingadozott és bizonyos esetekben a 12%-ot is elérte.  
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3.10. ábra. A savamid (14) (Z61 néven jelzett) melléktermék 
keletkezése különböző oldószerek és bázisok alkalmazásával 
(rate= amidoxim termelése / Z61=savamid mennyisége) 43

 

3.2.2 A (14) savamid keletkezésének lehetőségei 

 

Amennyiben a melléktermék keletkezésének a módját kívánjuk megérteni a 

következő lehetőségeket kell számba vennünk: 

 

• A legkézenfekvőbb útnak a savamid keletkezéséhez, a nitril vegyület 

hidrolízise tűnik víz jelenlétében. Ehhez az úthoz azonban a 

reakciókörülmények nem elég erélyesek, és ezt igazolták az elvégzett kontroll 

kísérletek is. A nitrilt (12) víz és bázis jelenlétében nem sikerült savamiddá 

(14) alakítani. A savamid melléktermék keletkezhet még a keletkező 

amidoxim (13) vegyület hidrolíziséből is, azonban kontroll kísérletekkel ezt az 

utat sem sikerült bizonyítani. (3.11. ábra) 
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3.11. ábra. Savamid keletkezése hidrolízissel 
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• További lehetőség, hogy a hidroxilamin ambidens nukleofilként viselkedik és 

„fordított” támadással is reagál a nitril vegyülettel. Erre a mechanizmusra 

találtunk egy javaslatot az irodalomban44 amelyet a 3.12. ábra mutat be.  
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3.12. ábra. Savamid keletkezésének mechanizmusa a hidroxilamin „fordított” támadásával44

 

Az amidoxim keletkezése a hidroxilamin nitrogénjének támadásával indul ezt 

ábrázolja a felső reakcióút Azt az esetet, amikor a hidroxilamin oxigénje támad, az 

alsó reakcióút ábrázolja. Az első lépésben kialakuló átmeneti termék egy újabb 

hidroxilaminnal reagálva adja a savamid mellékterméket, míg a mellette keletkező 

hidroxil-hidrazin egy újabb hidroxilaminnal reagálva vízzé, ammóniává és nitrogénné 

alakul. 

 

Azt, hogy a két fenti reakcióút közül milyen mértékben kedvezményezett a 

„fordított” támadás, a korábbi eredmények alapján a reakciókörülmények 

nagymértékben befolyásolják. Ennek megfelelően célul tűztük ki molekuláris 

oldószerek mellett ionos folyadékokban is megvizsgálni a reakciót és annak 

szelektivitását. 

 

3.2.3 A (13) amidoxim előállítása ionos folyadékokban 
 

Az ionos folyadékokban végrehajtott reakciónál az ionos folyadékokban jobban 

oldódó NaHCO3-ot és trietil-amint alkalmaztuk bázisként a n-propanolnál 
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optimálisnak talált Na2CO3 helyett. A különböző típusú ionos folyadékokban elért 

eredményeket a 3.30. táblázat tartalmazza.  
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3.30. táblázat. A Z6 amidoxim (13) előállítási kísérletei különböző típusú ionos folyadékokbanb

Sorszám Ionos folyadék Bázis Reakcióidő Z6 amidoxim 
(13) (%)a

Z61 
savamid 
(14) (%)a

Z5 nitril 
(12) (%)a

1 [bmim][BF4] NaHCO3 4 óra 0 0 >99 
2 [bmim][BF4] Et3N 4 óra 1 1   98 
3 [bmim][OAc] NaHCO3 2 óra 97.. 1     2 
4 [bmim][OAc] Et3N 2 óra 96.. 1     3 
5 [bmim]Cl Et3N 4 óra 0 0 >99 
6 [emim][PF6] Et3N 4 óra 0 0 >99 
7 [bmim][NTf2] Et3N 4 óra 0 0 >99 
8 [emim][EtSO4] Et3N 4 óra 0 0 >99 

a HPLC mérés alapján 
b12 (2 mmol) : H2N-OH.HCl (8 mmol) : bázis (8 mmol) : ionos folyadék (5 ml) 

 

A vizsgált ionos folyadékok közül érdekes módon csak [bmim][OAc]-ban (3-4 

sorok) játszódott le a reakció, mindkét bázis alkalmazásakor közel azonos 

eredménnyel. A [bmim][OAc] ionos folyadékban végrehajtott reakcióban szelektíven 

csak az amidoxim (13) származék keletkezett. A 95%-nál nagyobb átalakulás 

eléréséhez csak 2 órára volt szükség, szemben a n-propanol alkalmazásakor szükséges 

7-9 órával. Töményebb reakcióelegy alkalmazásával, a reakcióhőmérséklet 100°C-ra 

emelésével, valamint K2CO3 bázis alkalmazásával ezt a reakcióidőt sikerült 30 percre 

csökkenteni, míg a melléktermékként keletkező savamid (14) mennyisége továbbra 

sem haladta meg az 1%-ot. Érdekesség, hogy a [bmim][OAc] ionos folyadék 

alkalmazásakor a termékelegy feldolgozása a molekuláris oldószerekhez hasonlóan 

vízre öntéssel, majd a termék kiszűrésével történhet.  
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3.2.4 Az amidoxim képzés szelektivitása néhány egyéb nitril 
vegyület esetén 

 

A (12) nitril vegyületből az (13) amidoxim molekula ionos folyadékban történő 

előállításakor tapasztalt szelektivitás igazolására néhány modell nitril vegyülettel is 

elvégeztük a reakciót. Modellvegyületeknek egyszerű aromás nitrileket választottunk, 

a benzonitrilt (15) és a nikotinsavnitrilt (18). 

 

3.2.4.1 Amidoxim képzés benzonitrilből 
 

Első modellvegyületnek a benzonitrilt (15) választottuk. Különböző bázisok 

alkalmazásával reagáltattunk hidroxilamin-hidrokloridot benzonitrillel n-propanolban, 

etanolban, vízben és [bmim][OAc] ionos folyadékban. Molekuláris oldószerek 

esetében forrás hőmérsékleten, míg ionos folyadékban 80°C-on végeztük a reakciót. 

Ahhoz, hogy a reakcióban keletkező savamid melléktermék mennyiségéről 

információt kapjunk a reakcióelegyek HPLC-s vizsgálatát végeztük el. Az 

reakcióelegyek HPLC szerinti összetételét a 3.31. táblázat tartalmazza. 
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3.31. táblázat. A benzamidoxim (16) előállítási kísérletei különböző típusú oldószerekbenb

Sorszám oldószer Bázis Reakcióidő (16) amidoxim 
(%)a

(17) 
savamid 

(%)a

(15) nitril 
(%)a

1 n-propanol Na2CO3 6 óra 89 5   3 
2 n-propanol K2CO3 6 óra 66 9 20 
3 n-propanol Et3N 6 óra 83 6   6 
4 etanol Na2CO3 6 óra 87 7   5 
5 etanol K2CO3 3 óra 75 2 16 
6 etanol Et3N 3 óra 86 3   5 
7 víz Na2CO3 3 óra 66 17.. 13 
8 [bmim][OAc]  Na2CO3 2 óra >99.. 0   0 

a HPLC mérés alapján 
b15 (10 mmol) : H2N-OH.HCl (20 mmol) : bázis (20 mmol) : oldószer (10 ml) 
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A n-propanolban végzett reakciók (1-3 sorok) közül K2CO3 alkalmazásakor 

kaptuk a benzamid (17) mellékterméket a legnagyobb mennyiségben, és a reakció is 

itt bizonyult a leglassabbnak. Az etanol alkalmazásakor Na2CO3 esetén kaptuk a 

legtöbb benzamid (17) mellékterméket. Az alkoholban végrehajtott reakciók 

mindegyike kétfázisú szuszpenzió volt és a tapasztalt különbségek feltehetően a 

bázisok és a keletkező sók eltérő oldhatóságából erednek. A vízben végrehajtott 

homogén reakcióban viszonylag nagy mennyiségben, 17%-ban keletkezett a 

benzamid (17) melléktermék. A [bmim][OAc] ionos folyadékban ezúttal is rövidebb 

idő alatt, szelektíven jutottunk a benzamidoxim (16) termékhez. A benzamid (17) 

melléktermék jelenlétét kromatográfiás módszerekkel sem tudtuk kimutatni. 

 

3.2.4.2 Amidoxim képzés nikotinsavnitrilből 
 

A másik választott modellvegyületünk a nikotinsavnitril (18) volt, amelyből az 

amidoxim képzést az előzőekkel megegyező oldószerekben és körülmények között 

vizsgáltuk. A nikotinsavnitrilnél a termékek rossz elválaszthatósága miatt nem volt 

lehetőségünk a reakcióelegy HPLC-s követésére, ezért ebben az esetben a reakció 

végpontját vékonyréteg kromatográfia alapján állapítottuk meg, míg a keletkező 

savamid melléktermék mennyiségét a bepárolt reakcióelegy 1H NMR vizsgálatával 

mértük. A különböző oldószerekben kapott eredményeket a 3.32. táblázat 

tartalmazza. 

 

A n-propanolban a reakcióknál itt is K2CO3 alkalmazásakor kaptuk a 

legnagyobb mennyiségben a nikotinsavamid (20) melléktermék. Etanolban az 

alkalmazott bázistól függetlenül közel azonos mennyiségben keletkezett a 

nikotinsavamid (20) melléktermék. A [bmim][OAc] ionos folyadékban végrehajtott 

reakciónál az elegy bepárlására és így az 1H NMR mérésekre nem volt lehetőség. 

Ennek megfelelően a reakcióelegy vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálatát tudtuk 

elvégezni, ami alapján a nikotinasvamid (20) melléktermék keletkezését nem lehetett 

kimutatni. A reakció a [bmim][OAc] ionos folyadékban ebben az esetben is szelektív, 

illetve a teljes átalakulás 1 óra alatt megtörtént szemben az alkoholban szükséges 3 

órával. 
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3.32. táblázat. A nikotinsav-amidoxim (19) előállítási kísérletei különböző típusú oldószerekbenb

Sorszám oldószer Bázis Reakcióidő (19) amidoxim 
(%)a

(20) 
savamid 

(%)a

(18) nitril 
(%)a

1 n-propanol Na2CO3 3 óra 92 7 0 
2 n-propanol K2CO3 3 óra 74 28.. 0 
3 n-propanol Et3N 3 óra 93 6 0 
4 etanol Na2CO3 3 óra 96 4 0 
5 etanol K2CO3 3 óra 94 6 0 
6 etanol Et3N 3 óra 95 5 0 
7* [bmim][OAc] Na2CO3 1 óra >99 0 0 

a 1H-NMR vizsgálat alapján 
b18 (10 mmol) : H2N-OH.HCl (20 mmol) : bázis (20 mmol) : oldószer (10 ml)  

* Vékonyréteg-kromatográfia alapján 
 

 

A [bmim][OAc] ionos folyadékban megfigyelt szelektivitást jelenleg nem 

tudjuk értelmezni. Azonban egy újabb bizonyítékot szolgáltattunk ahhoz az ismert 

tényhez, hogy az ionos folyadékok tulajdonságait és a bennük elvégzett kémiai 

átalakításokat az ionpár anionja milyen nagy mértékben befolyásolhatja. 
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4 ELŐÍRATOK 
 

4.1 Műszerek és mérési módszerek 

 

A reakciók követését, a termékelegyek összetételének vizsgálatát és a termékek 

standard mintákkal történő azonosítását Merck Lachrome fordított fázisú, DAD 

detektorral felszerelt HPLC készüléken végeztük. A mérésekhez Supelco Discovery 

C18 (15cm x 4mm, 5μm) kromatográfiás oszlopot, valamint gradiens áramú 

NaH2PO4 (ph=3) és acetonitril eluenseket alkalmaztunk. 

 

A GC-MS vizsgálatok Shimadzu GC-2010-es készüléken, Agilent-HP-5MS 

(30m x 0,25mm, 0,25μm) oszlop alkalmazásával készültek. A tömegspektrumok 

azonosítása spektrum könyvtár segítségével történt. 

 

A reakciók vékonyréteg-kromatográfiás követését Merck Kieselgel 60 F254 lapokon 

végeztük. Az eluens hexán:etil-acetát 3:1 arányú keveréke volt. A vékonyréteg-

kromatográfiás lapok előhívását jód segítségével végeztük. 

 

Az 1H NMR spektrumok Bruker Avance 200 (200 MHz) készülékeken, TMS belső 

standard alkalmazásával készültek. 

 

4.2 Általános előiratok és az analitikai eredmények 

4.2.1 α,β-Telítetlen karbonsavak transzfer hidrogénezése 

4.2.1.1 Általános előirat 
 

3 ml ionos folyadékban elkeverünk 0,66 mmol fahéjsav-származékot (1a-k) és 0,066 

mmol Pd(OAc)2/PdCl2/Pd(PPh3)2Cl2/Pd-C/Rh(PPh3)3Cl katalizátort. Ehhez keverés 

mellett hozzáadunk 2,4 mmol hangyasav/ammónium-formiát/trietil-ammónium-

formiát hidrogén forrást. A reakcióelegyet 65°C-ra melegítjük és 5 órán keresztül 

azon a hőmérsékleten kevertetjük. A reakciót vékonyréteg-kromatográfiás és HPLC 
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vizsgálatokkal követjük. A lehűlt reakcióelegyet 2x8 ml dietil-éterrel extraháljuk. Az 

éteres fázist vízmentes Na2SO4-on szárítjuk, majd az oldatot bepárolva kapjuk meg a 

(2a-k) terméket. 

 

4.2.1.2 Mikrohullámú reaktorban végzett reakció 
 

4.2.1.2.1 Mikrohullámú reaktor alkalmazása állandó erősségű sugárzással 
 
A mikrohullámú reaktor speciális üvegedényében elkeverünk 3 ml [bmim][BF4] ionos 

folyadékban 0,1g (0,66 mmol) fahéjsavat (1a) és 15mg (0,066 mmol) Pd(OAc)2-ot. 

Ehhez keverés mellett hozzáadunk 0,09 ml (2,4 mmol) hangyasavat. A reakcióelegyet 

a Prolabo Synthewave 402 típusú mikrohullámú reaktorba helyezzük és 1,5 percig 

tartó 30W-os besugárzásokkal a reakcióelegyet ~90°C-on tartjuk. A besugárzást 7 

alkalommal megismételjük, és minden besugárzást követően a reakcióelegyet HPLC-

n vizsgáljuk.  

 

4.2.1.2.2 Mikrohullámú reaktor alkalmazása változó erősségű sugárzással 
 
A mikrohullámú reaktor speciális üvegedényében elkeverünk 3 ml [bmim][BF4] ionos 

folyadékban 0,1 g (0,66 mmol) fahéjsavat (1a) és 15 mg (0,066 mmol) Pd(OAc)2-ot. 

Ehhez keverés mellett hozzáadunk 0,09 ml (2,4 mmol) hangyasavat. A reakcióelegyet 

a Prolabo Synthewave 402 típusú mikrohullámú reaktorba helyezzük és egy 

hőmérséklet profilnak megfelelően változó erősségű besugárzásokkal 10 perc alatt 

90°C-ra melegítjük és 50 percig azon a hőmérsékleten tartjuk majd a reakcióelegyet 

HPLC-n vizsgáljuk.  

 

4.2.1.3 Általános előírat a katalizátor és az ionos folyadék visszaforgatására 
 

3 ml [bmim][BF4] ionos folyadékban elkeverünk 0,1 g (0,66 mmol) fahéjsavat (1a) és 

15 mg (0,066 mmol) Pd(OAc)2-ot. Ehhez keverés mellett hozzáadunk 0,09 ml (2,4 

mmol) hangyasavat. A reakcióelegyet 65°C-ra melegítjük és 5 órán keresztül azon a 

hőmérsékleten kevertetjük. A reakciót vékonyréteg-kromatográfiás és HPLC 

vizsgálatokkal követjük. A lehűlt reakcióelegyet 2x8 ml dietil-éterrel extraháljuk. Az 
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éteres fázist vízmentes Na2SO4-on szárítjuk, majd az oldatot bepárolva megkapjuk a 

0,08 g (2a) terméket.  

Az ionos folyadékot ezt követően 2 órán keresztül rotadeszt segítségével oldószer 

mentesítjük, majd újabb 0,1 g (0,66 mmol) fahéjsavat és 0,09 ml (2,4 mmol) 

hangyasavat adunk hozzá. A reakcióelegyet 65°C-ra melegítjük és további 5 órán át 

ezen a hőfokon kevertetjük. A reakcióelegyből a terméket a korábbiaknak 

megfelelően kinyerjük és az ionos folyadékot újra alkalmazzuk. 

 

4.2.1.4 Pd/MgLa és Pd/MgAl katalizátor alkalmazása 
 

1 ml ionos folyadékban elkeverünk 0,2 mmol fahéjsav-származékot (1a-k) és 0,004 

mmol Pd/MgLa vagy Pd/MgAl katalizátort. Ehhez keverés mellett hozzáadunk 0,8 

mmol ammónium-formiátot. A reakcióelegyet 80°C-ra melegítjük és 5 órán keresztül 

azon a hőmérsékleten kevertetjük. A reakciót vékonyréteg-kromatográfiás és HPLC 

vizsgálatokkal követjük. A lehűlt reakcióelegyet 2x8 ml dietil-éterrel extraháljuk. Az 

éteres fázist vízmentes Na2SO4-on szárítjuk, majd az oldatot bepárolva megkapjuk a 

(2a-k) terméket. 

 

Analitikai eredmények:  

 

Az anyagok azonosítása olvadáspont és 1H-NMR mérések irodalmi értékekkel 

történő összehasonlításával történt. A reakciók követését és a reakcióelegyek 

összetételének meghatározását standard mintákkal Merck Lachrome fordított fázisú, 

DAD detektorral felszerelt HPLC készüléken végeztük. A mérésekhez Supelco 

Discovery C18 (15cm x 4mm, 5μm) kromatográfiás oszlopot valamint gradiens 

áramú NaH2PO4 (pH=3) és acetonitril eluenseket alkalmaztunk. 

 

• 3-fenilpropionsav (2a): op.: 48°C, 1H-NMR (CDCl3, TMS): 2.69 (t, 2H), 2.94 

(t, 2H), 7.02-7.44 (m, 5H) 

• 3-(4-metoxifenil)-propionsav (2b): op.:103°C, 1H-NMR (CDCl3, TMS): 2.64 

(t, 2H), 2.89 (t, 2H), 3.78 (s, 3H), 6.83-7.12 (m, 4H) 
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• 3-(4-klórfenil)-propionsav (2c): op.: 123°C,  1H-NMR (CDCl3, TMS): 2.67 (t, 

2H), 2.93 (t, 2H), 7.14 (d, 2H), 7.27 (d, 2H) 

• 3-(3,4-dihidroxifenil)-propionsav (2d): op.:138°C, 1H-NMR (CDCl3, TMS): 

2.50 (t, 2H), 2.75 (t, 2H), 6.51-6.65 (m, 3H) 

• 3-(3,4-dimetoxifenil)-propionsav (2e): op.:98°C, 1H-NMR (CDCl3, TMS): 

2.67 (t, 2H), 2.91 (t, 2H), 3.86 (s, 3H), 3.87 (s, 3H), 6.73-6.82 (m, 3H) 

• 2-metil-3-fenilpropionsav (2f): olaj, 1H-NMR (CDCl3, TMS): 1.19 (d, 3H), 

2.78 (dd, 2H), 3.09 (dd, 1H), 7.11-7.24 (m, 5H) 

• 2,3-difenilpropionsav (2g): op.: 88°C, 1H-NMR (CDCl3, TMS): 3.01 (dd, 1H), 

3.39 (dd, 1H), 3.84 (dd, 1H), 7.07-7.19 (m, 10H) 

• 2-acetamido-3-fenilpropionsav (2h): op.: 156°C, 1H-NMR (DMSO, TMS): 

1.90 (s, 3H), 3.12 (d 2H), 4.42 (t, 1H), 7.28-7.36 (m, 5H) 

• 2-ciano-3-(4-hidroxifenil)-propionsav (2j): op.: 135°C, 1H-NMR (CDCl3, 

TMS): 3.07 (dd, 1H), 3.27 (dd, 1H), 3.75 (dd, 1H), 6.73 (d, 2H), 6.98 (d, 2H) 

• 3-fenilpropionsav-metilészter (2k): op.: 240°C, 1H-NMR (CDCl3, TMS): 2.55 

(t, 2H), 2.87 (t, 2H), 3.58 (s, 3H), 7.10-7.23 (m, 10H) 

 

4.2.2 Aromás nitro-vegyületek transzfer hidrogénezése 
 

1 ml [bmim][BF4] ionos folyadékban elkeverünk 0,22 mmol aromás nitro-vegyületet 

(3a-j) és 0,022 mmol (5 mg) Pd(OAc)2 katalizátort. Ehhez keverés mellett 

hozzáadunk 0,6 mmol (50 mg) ammónium-formiátot. A reakcióelegyet 65°C-ra 

melegítjük és 6 órán keresztül azon a hőmérsékleten kevertetjük. A reakciót 

vékonyréteg-kromatográfiás és HPLC vizsgálatokkal követjük. A lehűlt 

reakcióelegyet 2x8 ml etil-acetáttal extraháljuk. A szerves fázist vízmentes Na2SO4-

on szárítjuk, majd az oldatot bepárolva kapjuk a (4a-j) terméket. 
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Analitikai eredmények:  

 

Az anyagok azonosítása olvadáspont és 1H-NMR mérések irodalmi értékekkel 

történő összehasonlításával történt. A reakciók követését és a reakcióelegyek 

összetételének meghatározását standard mintákkal Merck Lachrome fordított fázisú, 

DAD detektorral felszerelt HPLC készüléken végeztük. A mérésekhez Supelco 

Discovery C18 (15cm x 4mm, 5μm) kromatográfiás oszlopot valamint gradiens 

áramú NaH2PO4 (pH=3) és acetonitril eluenseket alkalmaztunk. 

 

• 4-amino-3-metoxibenzoesav (4a): op.: 185°C, 1H-NMR (CDCl3, TMS): 3.83 

(s, 3H), 6.87 (t, 2H), 3.58 (s, 3H), 4.21 (m, 2H), 6.85 (d, 1H), 7.41-7.52 (m, 

2H) 

• 4-amino-3-metoxibenzoesav-metilészter (4b): op.: 128°C, 1H-NMR (CDCl3, 

TMS): 3.86 (s, 3H), 3.89 (s, 3H), 4.22 (b, 2H), 6.66 (d, 1H), 7.45-7.54 (m, 2H) 

• 3-aminobenzoesav (4c): op.: 242°C, 1H-NMR (DMSO, TMS): 5.85 (b, 2H), 

6.63 (d, 1H), 7.03-7.23 (m, 3H) 

• 3-aminobenzoesav-metilészter (4d): olaj, 1H-NMR (DMSO, TMS): 2.52 (s, 

3H), 5.49 (b, 2H), 6.77 (d, 1H), 7.15-7.28 (m, 3H) 

• 1,2-diaminobenzol (4e): olaj, 1H-NMR (CDCl3, TMS): 3.49 (b, 4H), 6.53 (d, 

2H), 6.85 (d, 2H) 

• N-(2-aminofenil)-acetamid (4f): op.: 134°C, 1H-NMR (CDCl3, TMS): 2.52 (s, 

3H), 6.2 (b, 3H), 6.51-6.74 (m, 2H), 7.23 (t, 1H), 7.74 (dd, 1H) 

• 1,2-diamino-4-metoxibenzol (4g): op.: 51°C, 1H-NMR (CDCl3, TMS): 3.81 (s, 

3H), 3.5 (b, 4H), 6.07-6.42 (m, 3H) 

• 1,2-diamino-4-metilbenzol (4h): op.: 88°C, 1H-NMR (CDCl3, TMS): 2.31 (s, 

3H), 3.6 (b, 4H), 6.24-6.42 (m, 3H) 

• 1,4-diaminobenzol (4i): op.: 141°C, 1H-NMR (CDCl3, TMS): 3.2 (b, 4H), 5.98 

(s, 4H) 

 
 

86



• p-toluidin (4j): op.: 42°C, 1H-NMR (CDCl3, TMS): 2.30 (s, 3H), 3.6 (b, 2H), 

6.35 (d, 2H), 6.98 (d, 2H) 

4.2.3 Halogénezett aromás vegyületek hidrogenolízise 
 

1 ml ionos folyadékban elkeverünk 0,2 mmol halogénezett aromás vegyületet (5a-j) 

és 0,004 mmol Pd(OAc)2 / Pd/MgAl katalizátort. Ehhez keverés mellett hozzáadunk 1 

mmol hangyasav és 0,4 mmol trietil-amin előzőleg elkészített keverékét. A 

reakcióelegyet 60°C-ra melegítjük és 5 órán keresztül azon a hőmérsékleten 

kevertetjük. A reakciót HPLC vizsgálatokkal követjük. A (6a-k) termékek 

azonosítása a reakcióelegyek és standard vegyületek HPLC analízisével történik. 

 

3 ml [bmim][BF4] ionos folyadékban elkeverünk 0,28 g (1 mmol) 2-amino-7-kloro-1-

etil-N-metil-4-oxo-1,4-dihidro-1,8-naftiridin-3-karboxamidot (7) és 8,8 mg (0,05 

mmol) PdCl2 katalizátort. Ehhez keverés mellett hozzáadunk 0,18 g (4 mmol 

hangyasav és 0,16 g (1,6 mmol) trietil-amin előzőleg elkészített keverékét. A 

reakcióelegyet 60°C-ra melegítjük és 5 napon keresztül azon a hőmérsékleten 

kevertetjük. A reakciót HPLC vizsgálatokkal követjük. A reakcióelegyhez 10 ml vizet 

adunk és a nem oldódó anyagot kiszűrjük, majd 2x3 ml vízzel mossuk. A kiszűrt 

anyagot 10 ml metanolban melegen oldjuk és a nem oldódó anyagot kiszűrjük A 

metanolos oldatot 1 napig hűtőszekrényben tároljuk, majd a kivált anyagot kiszűrjük. 

és a 0,2 g kristályos (8) terméket kapunk. 

 

Analitikai eredmények:  

 

Az anyagok azonosítása standard vegyületek segítségével HPLC mérésekkel 

történt. A reakciók követését és a reakcióelegyek összetételének meghatározását 

Merck Lachrome fordított fázisú, DAD detektorral felszerelt HPLC készüléken 

végeztük. A mérésekhez Supelco Discovery C18 (15cm x 4mm, 5μm) kromatográfiás 

oszlopot valamint gradiens áramú NaH2PO4 (pH=3) és acetonitril eluenseket 

alkalmaztunk. 
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• 2-amino-1-etil-N-metil-4-oxo-1,4-dihidro-1,8-naftiridin-3-karboxamid (8): op: 

268,8°C, 1H-NMR (CDCl3, DMSO): 1.24 (t, 3H), 2.80 (d, 3H), 4.49 (q, 2H), 

7.40 (dd, 1H), 7.98 (b, 1H), 8.50 (dd, 1H), 8.70 (dd, 1H), 11.09 (q, 1H), 11.72 

(b, 1H) 

 

4.2.4 α,β-Telítetlen ketonok transzfer hidrogénezése 
 

4.2.4.1 Általános előírat Rh(PPh3)3Cl katalizált transzfer hidrogénezéshez 
 

1 ml ionos folyadékban elkeverünk 0,2 mmol α-β-telítetlen ketont (9a-g) és 0,02 

mmol Rh(PPh3)3Cl katalizátort. Ehhez keverés mellett hozzáadunk 0,8 mmol 

ammónium-formiátot. A reakcióelegyet 90°C-ra melegítjük és 30 percen keresztül 

azon a hőmérsékleten kevertetjük. A reakciót GC-MS és HPLC vizsgálatokkal 

követjük. A lehűlt reakcióelegyet 2x8 ml 2-propanollal extraháljuk. A 2-propanolos 

fázist töményítjük, majd vízre öntjük, és a kivált anyagokat kiszűrve kapjuk a (10a-f) 

terméket. A (10g) termék esetén az azonosítás standard vegyület és GC-MS 

segítségével történt. 

 

4.2.4.2 Általános előírat [Rh(cod)Cl]2 katalizált transzfer hidrogénezéshez 
 

1 ml ionos folyadékban elkeverünk 0,2 mmol α-β-telítetlen ketont (9a-g) és 0,02 

mmol [Rh(cod)Cl]2 katalizátort. Ehhez keverés mellett hozzáadunk 1 mmol 

hangyasavból és 0,4 mmol trietil-aminból készített elegyet. A reakcióelegyet 90°C-ra 

melegítjük és 30 percen keresztül azon a hőmérsékleten kevertetjük. A reakciót GC-

MS és HPLC vizsgálatokkal követjük. A lehűlt reakcióelegyet 2x8 ml 2-propanollal 

extraháljuk. A 2-propanolos fázist töményítjük, majd vízre öntjük, és a kivált 

anyagokat kiszűrve kapjuk a (10a-f) terméket. A (10g) termék esetén az azonosítás 

standard vegyület és GC-MS segítségével történt. 

 

 

 
 

88



4.2.4.3 Általános előírat az ionos folyadék és a katalizátor visszaforgatására 
 

1 ml [bmim][BF4] folyadékban elkeverünk 0,045g (0,2 mmol) kalkont (9a) és (0,02 

mmol) Rh(PPh3)3Cl/[Rh(cod)Cl]2 katalizátort. Ehhez keverés mellett hozzáadunk 0,8 

mmol ammónium-formiátot. A reakcióelegyet 90°C-ra melegítjük és 30 percen 

keresztül azon a hőmérsékleten kevertetjük. A reakciót GC-MS és HPLC 

vizsgálatokkal követjük. A lehűlt reakcióelegyet 2x5 ml 2-

propanollal/hxánnal/toluollal extraháljuk. A szerves fázist töményítjük, majd vízre 

öntjük, és a kivált anyagokat kiszűrve 0,04 g (10a) terméket kapunk. 

 

Az ionos folyadékot ezt követően 2 órán keresztül rotadeszt segítségével oldószer 

mentesítjük, majd újabb 0,045 g (0,2 mmol) kalkont (9a) és (0,8 mmol) ammónium 

formiátot/trietil-ammónium-formiátot adunk hozzá. A reakcióelegyet 90°C-ra 

melegítjük és további 4 órán át azon a hőfokon kevertetjük. A reakcióelegyből a 

terméket a korábbiaknak megfelelően kinyerjük és az ionos folyadékot újra 

alkalmazzuk. 

 

Analitikai eredmények: 

 

Az anyagok azonosítása olvadáspont és 1H-NMR mérések irodalmi értékekkel 

történő összehasonlításával történt. Emellett, GC-MS vizsgálatokat is végeztünk és a 

kapott MS spektrumok alapján adatbázis segítségével azonosítottuk a termékeket. A 

reakciók követését és a reakcióelegyek összetételének meghatározását standard 

mintákkal Merck Lachrome fordított fázisú, DAD detektorral felszerelt HPLC 

készüléken végeztük. A mérésekhez Supelco Discovery C18 (15cm x 4mm, 5μm) 

kromatográfiás oszlopot valamint gradiens áramú NaH2PO4 (pH=3) és acetonitril 

eluenseket alkalmaztunk. 

 

• 1,3-difenilpropán-1-on (10a): op.: 72°C, 1H-NMR (CDCl3, TMS): 3.02 (t, 2H), 

3.22 (t, 2H), 7.15-7.95 (m, 10H) 

• 1,3-difenilpropán-1-ol (11a): op.: 55°C, 1H-NMR (CDCl3, TMS): 1.90 (s, 1H), 

2.12 (t, 2H), 2.65 (t, 2H), 7.15-7.35 (m, 10H) 
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• 3-(4-klórfenil)-1-fenilpropán-1-on (10b): op.: 54°C, 1H-NMR (CDCl3, TMS): 

3.04 (t, 2H), 3.28 (t, 2H), 7.17-7.60 (m, 7H), 7.94 (d, 2H) 

• 1-(4-klórfenil)-3-fenilpropán-1-on (10c): op.: 78°C, 1H-NMR (CDCl3, TMS): 

2.37 (t, 2H), 3.06 (t, 2H), 7.19-7.32 (m, 5H), 7.42 (d, 2H), 7.89 (d, 2H) 

• 3-(4-metoxifenil)-1-fenilpropán-1-on (10d): op.: 65°C, 1H-NMR (CDCl3, 

TMS): 3.06 (t, 2H), 3.24 (t, 2H), 3.85 (s, 3H), 6.92 (m, 2H), 7.19-7.23 (m, 5H), 

7.95 (m, 2H) 

• 1-(4-metoxifenil)-3-fenilpropán-1-on (10e): op.: 97°C, 1H-NMR (CDCl3, 

TMS): 3.01 (t, 2H), 3.27 (t, 2H), 3.79 (s, 3H), 6.84 (m, 2H), 7.16-7.18 (m, 2H), 

7.44-7.57 (m, 3H), 7.95-7.97 (m, 2H) 

• 4-fenilbután-2-on (10f): olaj, 1H-NMR (CDCl3, TMS): 2.11 (s, 3H), 2.69-2.93 

(m, 4H), 7.17-7.30 (m, 5H) 

4.2.5 Amidoximok szelektív előállítása nitrilekből 
 

4.2.5.1 Általános előírat amidoximok molekuláris oldószerben történő 
előállítására 
 

5 ml oldószerbe bemérünk 5 mmol nitril vegyületet (12,15,18) és reflux (max 90°C) 

hőmérsékletre melegítjük. Ehhez keverés közben hozzáadunk 10 mmol hidroxilamin-

hidrokloridot és 10 mmol K2CO3/Na2CO3/Et3N bázist. A reakcióelegyet 1-6 órán 

keresztül reflux (max 90°C) hőmérsékleten kevertetjük. A reakciót vékonyréteg-

kromatográfiás és amennyiben lehetséges HPLC vizsgálatokkal követjük. A lehűlt 

reakcióelegyet vízre öntjük és a kivált anyagot szűrve kapjuk a (13,16,19) amidoxim 

terméket. A reakcióban keletkező amidoxim termékek és savamid melléktermékek 

arányának megállapítása a reakcióelegyek HPLC és vékonyréteg-kromatográfiás 

analízisével történik. 

 

 

 
 

90



4.2.5.2 Általános előírat amidoximok ionos folyadékban történő szelektív 
előállítására 
 

5 ml [bmim][OAc] ionos folyadékba bemérünk 5 mmol nitril vegyületet (12,15,18) és 

kb. 80°C hőmérsékletre melegítjük. Ehhez keverés közben hozzáadunk 10 mmol 

hidroxilamin-hidrokloridot és 10 mmol Na2CO3 bázist. A reakcióelegyet 1-2 órán 

keresztül 80°C-on kevertetjük. A reakciót vékonyréteg-kromatográfiás és amennyiben 

lehetséges HPLC vizsgálatokkal követjük. A lehűlt reakcióelegyet vízre öntjük és a 

kivált anyagot szűrve kapjuk a (13,16,19) amidoxim terméket. A (13) és (14) 

termékek azonosítása standard segítségével HPLC méréssel történik.  

 

Analitikai eredmények: 

 

A reakcióban keletkező amidoxim termékek és savamid melléktermékek arányának 

megállapítását a reakcióelegyek HPLC és vékonyréteg-kromatográfiás analízisével 

végeztük. A HPLC vizsgálatokhoz Merck Lachrome fordított fázisú, DAD detektorral 

felszerelt HPLC készüléket, valamint Supelco Discovery C18 (15cm x 4mm, 5μm) 

kromatográfiás oszlopot és gradiens áramú NaH2PO4 (pH=3) és acetonitril eluenseket 

alkalmaztunk. 

 

• benzamidoxim (16): 79°C 1H-NMR (DMSO, TMS): 5.8 (s, 2H), 7.36 (m, 3H), 

7.34-7.69 (m, 2H) 

• benzoesavamid (17): op.: 127°C, 1H-NMR (CDCl3, TMS): 5.80 (b, 2H), 7.48 

(t, 2H), 7.57 (t, 1H), 7.76 (d, 2H) 

• nikotinsavamidoxim (19): 129°C 1H-NMR (DMSO, TMS): 5.96 (s, 2H), 7.39 

(t, 1H), 7.98 (d, 1H), 8.55 (d, 1H), 8.84 (d, 1H), 9.82 (s, 1H) 

• nikotinsavamid (20): 128°C 1H-NMR (DMSO, TMS): 7.51 (m, 1H), 7.58 (b, 

1H), 8.08 (b, 1H), 8.12 (m, 1H), 8.63 (m, 1H), 8.98 (d, 1H) 
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5 ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A BME Szerves Kémia és Technológia Tanszéke illetve és a sanofi aventis, 

Chinoin Zrt együttműködésében a gyógyszergyár preklinikai fejlesztési 

laboratóriumában végzett doktori munkámban az ionos folyadékok alkalmazási 

lehetőségeit vizsgáltuk katalitikus transzfer hidrogénezésekben, illetve bizonyos 

gyógyszeripari intermedierek előállításában. A munkánk során a következő 

eredményeket értük el: 

 

Sikeresen hajtottuk végre α,β-telítetlen karbonsavak katalitikus transzfer 

hidrogénezését ionos folyadékokban, kereskedelemben kapható palládium(II) 

vegyületek (Pd(OAc)2 és PdCl2) jelenlétében. Megvizsgáltuk a reakció 

paramétereinek, az alkalmazott hidrogén forrás és az ionos folyadék minőségének 

hatását a reakció kimenetelére. Enyhe körülmények között nagyon jó eredménnyel 

hidrogéneztük a fahéjsavat (1a) és származékait (1a-k) [bmim][BF4] ionos 

folyadékban. Mikrohullámú reaktort alkalmazva nem tapasztaltuk a reakciósebesség 

növekedését.  

 

OR4

O

(1a-k)

OR4

O

(2a-k)

Pd(OAc)2 v. Pd/MgLa v. Pd/MgAl
HCO2NH4, [bmim][BF4]

5 óra, 65-80 °C
R1

R2

R3
R1

R2

R3

 
 

Sikeresen alkalmaztuk ionos folyadékban a BME Szerves Kémiai és 

Technológia Tanszékén kifejlesztett Pd/MgLa vegyes oxid és a kereskedelemben 

elérhető hordozóra kötött Pd/MgAl hidrotalcit heterogén katalizátorokat fahéjsav (1a) 

és származékai (1a-k) transzfer hidrogénezésében. Ebben az esetben is vizsgáltuk a 

különböző paraméterek és az alkalmazott ionos folyadék hatását a reakció 

kimenetelére. A heterogén katalizátort többször sikeresen visszaforgattuk és 

minimális aktivitás csökkenéssel újra alkalmaztuk. 

 

A fahéjsav-származékok ionos folyadékokban végrehajtott katalitikus transzfer 

hidrogénezésében alkalmazott eljárást kiterjesztettük aromás nitro vegyületek 
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redukciójára is. Jó eredménnyel hidrogéneztünk különböző aromás nitro vegyületet 

(3a-j) [bmim][BF4] ionos folyadékban Pd(OAc)2 katalizátor és a vizsgáltak közül 

legaktívabbnak mutatkozó ammónium-formiát hidrogén forrás jelenlétében. 

 

R1 10% Pd(OAc)2, HCO2NH4
[bmim][BF4]
1-6 óra, 65 °C

NO2 NH2

R2

R3

R1

R2

R3
R4 R4

(3a-j) (4a-j)  
 

A 4-klór-fahéjsav transzfer hidrogénezésekor megfigyelt dehalogénezés 

mintájára megvalósítottuk néhány halogénezett aromás vegyület (5a-j) 

hidrogenolízisét is. A hidrogenolízist mind Pd(OAc)2 mind a heterogén Pd/MgAl 

katalizátor jelenlétében végrehajtottuk a legalkalmasabbnak bizonyuló [emim][EtSO4] 

ionos folyadékban. Az eljárással sikeresen állítottuk elő egy fejlesztés alatt álló 

gyógyszerszintézis egyik dehalogénezett melléktermékét. 

 
X Pd(OAc)2 v. Pd/MgAl

HCO2Et3NH, [emim][EtSO4]
4 óra, 60 °C

R R

(5a-j) (6a-j)  
 

Az α,β-ketonok Wilkinson-katalizátor jelenlétében lejátszódó transzfer 

hidrogénezésekor az imidazólum alapú ionos folyadékokban a kettőskötés szelektív 

telítődését tapasztaltuk. Ezzel szemben, molekuláris oldószerekben a keton karbonil 

csoportja is redukálódott és a reakcióidőtől függően vagy termékelegyet, vagy csak a 

telített alkohol származékot kaptuk. A reakció paraméterek és az ionos folyadékok 

vizsgálata alapján [emim][BuSO4] ionos folyadékban a reakciósebesség nagyfokú 

növekedését tapasztaltuk, a kíváló szelektivitás megmaradása mellett. Az optimális 

körülmények között a kalkon (9a) modellvegyületen kívül néhány származék (9b-g) 

szelektív hidrogénezését is sikeresen végrehajtottuk. A katalizátort tartalmazó ionos 

folyadék visszaforgatásakor az aktivitás nagymértékű csökkenését tapasztaltuk. 

 

 
 

93



[Rh(cod)Cl]2 v. Rh(PPh3)3Cl
H-forrás [emim][BuSO4]

90 °C

O O OH

+

(9a) (10a) (11a)  
Amennyiben az ionos folyadékokban szintén teljesen oldódó [Rh(cod)Cl]2 

katalizátor Wilkinson-katalizátor jelenlétében végeztük a kalkon (9a) és egyéb α,β-

telítetlen ketonok (9b-g) transzfer hidrogénezését, hasonlóan szelektíven a C-C 

kettőskötés telítődött. Ehhez a katalizátorhoz a Wilkinson-katalizátorral alkalmazott 

ammónium-formiát hidrogén forrás helyett a hangyasav:trietil-amin 5:2 arányú 

elegyét találtuk alkalmasnak. A katalizátort tartalmazó ionos folyadék a termék 

toluolos extrakcióját követően többször sikeresen visszaforgathatónak bizonyult. 

 

Az amidoxim előállításának vizsgálatakor [bmim][OAc] ionos folyadékban 

szelektív reakciót tapasztaltunk szemben a molekuláris oldószerekkel, ahol 

valamennyi savamid melléktermék képződése mindig kíséri az amidoxim keletkezését. 

A vizsgált ionos folyadékok közül érdekes módon csak [bmim][OAc]-ban ment végbe 

az átalakulás. A reakció szelektivitását egy fejlesztés alatt álló szintézis egyik 

lépésében vizsgáltuk, ahol a reakcióban képződő savamid melléktermék 

mennyiségének visszaszorítása volt a cél. Emellett, modellvegyületeken is 

bizonyítottuk az amidoximok szelektív előállítási lehetőségét [bmim][OAc] ionos 

folyadékban. 

 

NH2 OH.HCl+ [bmim][OAc]

80°CX

CN

X

NH2

N
OH

X

NH2

O

+R R R

X=C,N

Na2CO3

 
 

Az ösztöndíj ideje alatt lehetőségem adódott a BASF Ludwigshafenben található 

gyárában az ionos folyadékok kutatásával foglalkozó GCI/P csoportnál 3 hónapos 

szakmai gyakorlatot eltölteni. Ez idő alatt új típusú, bázikus ionos folyadékok 

szintézisével foglalkoztam. Sajnos az aláírt szerződés nem teszi lehetővé, hogy az ott 

elért eredményeket a disszertációmban bemutassam, de a szerzett tapasztalatokat 

sikeresen alkalmaztam munkám során. 
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