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B. BEVEZETÉS 

Több millió szerves vegyület ismert, az ezekhez vezető szintetikus utak száma is meglehetősen nagy. 
Az 1930-as évek elején Groggins ismerte fel, hogy az ipari technológiák viszonylag kisszámú 
„alapfolyamat” sorozatából könnyen felépíthetők. 

 Az alapfolyamat a kémiai reakció és hozzá tartozó gyakorlati ismeretek összessége, amelyet egy 
adott vegyülettípus előállítására használnak. Meg kell különböztetnünk az alapfolyamatokat és az 
alapműveleteket: az alapfolyamat elsősorban a folyamat kémiai oldalát, míg az alapművelet a 
folyamat fizikai megvalósítását vizsgálja. A kettő együtt jelenti a technológiát, és természetesen nem 
lehet merev határvonalat húzni a kettő között, ugyanis egy ipari folyamat megvalósítása mindig a kettő 
egysége. 
 Groggins a következő alapfolyamatokat különbözteti meg: nitrálás, aminok előállítása 
redukcióval, diazotálás és kapcsolás, szulfonálás, halogénezés, aminálás, alkilezés, Friedel–Crafts- 
reakció, acilezés, észteresítés, hidrolízis, oxidáció, redukció és polimerizáció. Ezeknek a „klasszikus” 
alapfolyamatoknak jó része megtalálható a modernebb felsorolásokban is. Egyesek, így pl. a 
polimerizáció, azóta különálló tudományterületté váltak, és ezért kiestek a tárgyalásból. Viszont a 
tématerület néhány esetben újabbakkal (pl. a petrolkémiai átalakulásokkal) egészült ki. Bizonyos 
diszciplínák, mint pl. a hidrogénezés, megerősödtek vagy teljesen újak (pl. a hidroformilezés vagy az 
oxoszintézis) jelentek meg. Jelentősen bővültek az alapfolyamatok speciális részekkel is, főleg 
gyógyszerkémiai átalakításokkal (pl. hidroxietilezés, klórmetilezés, Mannich-kondenzáció, aldol- és 
Claisen-reakció, Diels–Alder-reakció, Clemmensen-redukció, Meerwein–Pondorf–Verley-redukció, 
fém- és foszforganikus átalakítások stb).  
 Jelen munka során az integrált tárgyalási módot követtük, több szervesen egybetartozó fejezetet 
összevontunk, ill. más fejezetekbe olvasztottunk be (pl. az aminok előállítását a redukcióba és az 
alkilezésbe, az észteresítést és a Friedel–Crafts-acilezést az acilezésbe stb.). 

 Az egyes alapfolyamatok felépítése hasonló. Az alapfolyamat definiálásával, céljának és 
alkalmazásának ismertetésével kezdődnek, amit az alkalmazható szubsztrátumok felsorolása és a 
megvalósítási lehetőségek (pl. készülék) ismertetése követ. Tárgyaljuk, amennyiben az az ipari 
megvalósítás szempontjából fontos, a mechanizmust is. Igyekszünk foglalkozni a fontosabb 
biztonságtechnikai problémákkal, valamint a környezetvédelmi megfontolásokkal is. 
 Külön hangsúlyozzuk az ún. technológiai paraméterek hatását, mint pl. a hőmérséklet, a nyomás, 
a hűtés, a fűtés és az adagolás. Heterogén reakciók esetében tárgyaljuk a keverés szerepét, lehetőségét. 
 Több helyen is felbukkan a katalízis, külön alfejezet foglalkozik a fázistranszfer-katalízissel, 
kitérünk a legmodernebb „zöld” módszerekre is, mint pl. a zeolit katalizátorként történő alkalmazása. 
 Az ipari technológiák általában alapfolyamatokból tevődnek (kapcsolódnak) össze. Ez leginkább 
a gyógyszeriparban figyelhető meg. Ez is magyarázza a számos gyógyszeripari példát, amit a 
jegyzetben az egyes alapfolyamatokra hozunk. Jó példa erre a Klorocid-gyártás, melynek lépései: 
nitrálás, oxidáció, halogénezés (brómozás), alkilezés (aminálás), hidrolízis, acetilezés, hidroxi-
metilezés, redukció, reszolválás, acilezés (B.1. ábra). 
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B.1. ábra: A Klorocid-gyártás fontosabb lépései 

 A másik példánk petrolkémiai; hasonlóan több lépésben – alapfolyamatok sorozatával – jutnak el 
a poliuretánokhoz. Toluolból indulnak ki, amiből nitrálás és redukció után aromás diaminok elegyét 
nyerik, amiből foszgénezéssel diizocianáthoz jutnak. Ebből diollal reagáltatva nyerik a poliuretánt 
(B.2. ábra). 
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B.2. ábra: Poliuretánok előállítása 

 A foszgénezés műveleti megvalósítása a B.3. ábrán látható: 

 

B.3. ábra: Izocianát előállításának folyamatábrája 

A következőkben az alábbi 9 alapfolyamatot fogjuk tárgyalni: 
1. Nitrálás 
2. Szulfonálás 
3. Halogénezés 
4. Alkilezés és arilezés 
5. Acilezés 
6. Szén-monoxiddal megvalósított reakciók 
7. Oxidáció 
8. Redukció 
9. Diazotálás és azokapcsolás 
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1 NITRÁLÁS 

1.1 Bevezetés 

A nitrálás nitrocsoport (–NO2) bevitele egy szerves molekulába. Az oxigénatomhoz kapcsolódó 
hidrogén cseréje észteresítés, ami valójában salétromsav-észter (C–O–NO2) előállítása, amit helyesen 
nitratálásnak neveznek. 
 A nitrálás szubsztrátumai alifás és aromás vegyületek egyaránt lehetnek. 
 A nitrovegyületek fontos oldószerek, gyógyszer-, növényvédőszer- és színezékipari 
intermedierek, speciális üzemanyagok és robbanószerek. Az 1.1.1. ábra az alifás, az 1.1.2. ábra az 
aromás nitrovegyületek néhány szintetikus alkalmazását mutatja be vázlatosan. 
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1.1.1. ábra: Alifás nitrovegyületek felhasználása 
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1.1.2. ábra: Aromás nitrovegyületek felhasználása 
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1.2 Alifás vegyületek nitrálása 

Az alifás vegyületek folyékony salétromsavval vagy annak gőzével nitrálhatók. 
 

1.2.1 Mechanizmus és mellékreakciók  

Az alifás vegyületek nitrálása magasabb hőmérsékleten játszódik le gyökös mechanizmus szerinti 
láncreakcióval. Az iniciáló lépés a salétromsav gyökös bomlása (1.2.1.1. ábra). 
Iniciálás: 

HNO3 NO2 + OH

HNO3 OH + ONO 

1.2.1.1. ábra: Iniciáló lépés 

 A salétromsavból mellékreakciók során nitritgyökök is kialakulhatnak, amelyek hatására 
salétromossav észterek keletkeznek, de azok a nitrálás hőmérsékletén nem stabilisak, a C–C kötés 
bomlásával kisebb molekulákra eshetnek szét (1.2.1.2. ábra): 

RO  +  NO R'  +  CH2ORONO
(ahol R' az R bomlásából keletkezõ alkilrész)  

1.2.1.2. ábra: A salétromossav-észter bomlása 

Láncnövekedés (1.2.1.3. ábra): 

RH   +   HO R   +   H2O

R   +   HNO3 RNO2   +   HO  

1.2.1.3. ábra: Láncnövekedés 

Lánczárás (1.2.1.4. ábra): 

R   +   NO2 RNO2

R   +   HO ROH

R   +   ONO RONO 

1.2.1.4. ábra: Lánczárás 

 A gyök-rekombináció miatti lánczáródás, valamint a salétromsav oxidáló hatása miatt a kívánt 
nitrovegyületen kívül egyéb termékek is keletkezhetnek: pl. alkoholok, aldehidek és ketonok. 
 A nitrálás során különböző izomer mononitro vegyületek (a láncvégi primer, a láncközi szekunder 
szénatomon), valamint polinitro-vegyületek kialakulásával is számolni kell, melyek a feldolgozás 
során jelenthetnek nehézséget. 
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1.2.2 A technológiai tényezők hatása1 

Általában 60-70%-os salétromsavval dolgoznak folyadék- vagy gőzfázisban. Az utóbbi a jelentősebb, 
amit folytonos eljárásban végeznek. A kétféle eljárás fontosabb paramétereit az 1.2.2.1. táblázatban 
foglaljuk össze. 

1.2.2.1. táblázat: Folyadék és gőzfázisú nitrálások összehasonlítása 

 Gőzfázisú nitrálás Folyadékfázisú nitrálás 

Hőmérséklet [°C] 350–450 100–200 
Nyomás [bar] 4–200 8–12 
Jellemzője: mono- és poliszubsztitúció főleg monoszubsztitúció 

 
 A problémát az jelenti, hogy a reakció erősen exoterm. Gőzfázisú reakciók során a reakcióhőt 
többszörös szénhidrogén- (pl. propán-) felesleggel (ami hígít, és növeli a rendszer hőkapacitását), a 
60-70%-os salétromsav folyadék állapotú bepermetezésével (víztartalom általi hőkapacitás növelés, 
hőelvonás a párolgáshővel), valamint a kis tartózkodási idővel vonják el. Turbulens reaktánsárammal 
érik el a jó keverést. A salétromsavnak kb. a fele oxidál (nem nitrál), az oxidáció során keletkező 
nitrogén-oxidokat visszanyerik, és salétromsavvá alakítják. A reaktor módosított csőreaktor többhelyű 
betáplálással (1.2.2.1. ábra). 

 

1.2.2.1. ábra: Propán gázfázisú nitrálásának folyamatábrája 

 Paraffinok nitrálásakor nem homogén a termék, hanem különböző regioizomerek és lánctördelt 
nitrovegyületek elegye (1.2.2.2. és 1.2.2.3. ábra).  

                                                   
1 Korábban az volt az általános felfogás, hogy paraffinok csak gyökös úton nitrálhatók. A Nobel-díjas magyar 
származású vegyészmérnök, Oláh György (tanszékünk korábbi munkatársa) kimutatta, hogy a reakció 
szupersavakban megvalósítható elektrofil mechanizmus szerint: Olah, G.A.; Ramaiah, P.; Surya Prakash, 
G.K.S.: Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1997, 94, 11783. 

R H + NO2 PF6 R
NO2

H
R NO2 +  RF  +  PF5

-

R = alkil, cikloalkil

#
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1.2.2.2. ábra: Propán nitrálásának termékösszetétele (mol %-ban) 
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1.2.2.3. ábra: Bután nitrálásának termékösszetétele 

 Ismert eljárás a cikloparaffinok nitrálása is. A poliamidgyártás monomerének, a kaprolaktám 
szintézisének egyik változata ciklohexanon-oximon keresztül játszódik le. Ehhez ciklohexánt nitrálnak 
salétromsavval folyadékfázisban vagy NO2-dal gázfázisban. A keletkező nitro-ciklohexánt 
hidrogénezve nyerik a ciklohexanon-oximot (1.2.2.4. ábra): 

H +  HNO3

-H2O
H

NO2

H

NOH

+  H2O
H2

[kat.]  

1.2.2.4. ábra: Ciklohexán nitrálása 

1.3 Aromás vegyületek nitrálása 

1.3.1 Mechanizmus és mellékreakciók 

Az aromás vegyületek nitrálása aromás elektrofil szubsztitúció, amelyben az aktív komponens a 
nitrilkation (NO2

+). Az ilyen reakcióra a korábban tanultak itt is érvényesek (irányítás, reaktivitás, 
stb.). 
 Lehetséges mellékreakciók: 

– oxidáció (nitrofenol, alkil szubsztituens esetén karboxilcsoportot tartalmazó melléktermék), 
– túlnitrálás (magasabb hőmérsékleten), 
– egyes szubsztituensek (pl. I, Br, Cl) cseréje nitrocsoportra.  
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1.3.2 Nitrálószerek 

A nitrilkation különböző forrásból származhat. A nitrálószereket csökkenő aktivitási sorrendben a 
következő (1.3.2.1.) táblázat tartalmazza. Látható, hogy minél inkább elektronvonzó az X csoport a 
nitrálószerben, annál aktívabb reagensről van szó. 

1.3.2.1. táblázat: Különböző nitrálószerek (csökkenő aktivitási sorrendben) 

Nitrálószer X–NO2 X– 

   Protonált salétromsav 
          (kevertsav2) 

H2O+ NO2 H2O 

   Nitril-klorid Cl–NO2 Cl– 
   Dinitrogén-pentoxid NO3–NO2 NO3

– 
   Acetil-nitrát CH3COO–NO2 CH3COO– 
   Salétromsav HONO2 HO– 
   Etil-nitrát C2H5O–NO2 C2H5O– 

 
 Ipari jelentősége csak a salétromsavas és a kevertsavas (lásd később) nitrálásnak van. 
 

1.3.3 Nitrálás salétromsavval 

A salétromsavból egyensúlyi folyamatokon keresztül nitrilkation képződhet a közegtől függően 
különböző úton (1.3.3.1. ábra) 

szerves oldószerben oldószer nélkül
vízmentes savban

HNO3  +  HNO3 H2NO3  +  NO3

H2NO3

NO22 HNO3

NO2   +  H2O

gyors

+ H2O

2HNO3 N2O5 + H2O

N2O5 NO2 + NO3
lassú

NO3 +  

1.3.3.1. ábra: Nitrilkation képződési útjai salétromsavból 

 A nitrilkation mennyisége még tömény salétromsavban is csekély (3%), ezért a salétromsav 
gyenge nitrálószer (a víztartalom növekedésével tovább gyengül). 
 A salétromsavas nitrálást ezért főleg aktív (azaz könnyen nitrálható) vegyületek esetén használják, 
de ilyenkor is általában nagy felesleget kell alkalmazni a nitrálószerből (emiatt nagyobb berendezés 
szükséges). 
 Technológiai problémát jelent a készülék szerkezeti anyaga, valamint a heterogén fázisú reakció 
miatt a keverés. Elektrolitikus disszociáció és oxigénképződéssel járó bomlás is felléphet (1.3.3.2. 
ábra). 

HNO3 NO3 + H

4 HNO3 4 NO2  +  2 H2O  +  O2

-

 

1.3.3.2. ábra: Salétromsav elektrolitikus disszociációja és bomlása 
                                                   
2 A kevertsav-, salétromsav- és kénsavelegy, lásd 1.3.4. szakasz.  
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1.3.3.1 Benzol nitrálása salétromsavval 

Ha a nitrálás során képződő vizet azeotróp desztillációval folyamatosan eltávolítják a rendszerből, a 
nitrilkationhoz vezető egyensúly helyzete kedvezőbbé válik, nem játszik szerepet a reagensekkel bevitt 
és a nitrálás során keletkező víz mennyisége sem. Az ún. Othmer-féle folyamatos nitrálás során az 
azeotróp desztilláció szubsztrátuma benzol, melyet 71%-os salétromsavval egy desztilláló oszlophoz 
hasonló készülékben nitrálnak (a nitrálószert gőzként vezetik be a reaktorba). Az azeotróp 
desztillációval nyert biner víz-benzol elegyet elválasztják, és a benzolt visszavezetik a reakcióba 
(1.3.3.3. ábra). 

 

1.3.3.3. ábra: Az Othmer-féle nitrálás folyamatábrája 

 

1.3.4 Nitrálás kevertsavval (nitrálósavval) 

A nitrálósav salétromsav és egy másik erős (Lewis- vagy Brønsted-) sav elegye. Az iparban főleg 
kénsavval képzett elegyét használják (kevertsav). A nitrilkation előállítására Lewis-savval is történhet 
(1.3.4.1. ábra). 

BF3  +  HF  +  HNO3 BF4
-  +  NO2

+  +  H2O 

1.3.4.1. ábra: Nitrilkation előállítás Lewis-sav segítségével 

1.3.4.1 A kevertsav tulajdonságai 

A kénsav protonálja a salétromsavat3, majd egyensúlyi reakciókon keresztül nitrilkation képződik 
(visszaszorul a salétromsav elektrolitikus disszociációja is) (1.3.4.2. ábra): 

                                                   
3 Meglepőnek tűnhet, azonban a brønstedi elméletben a „sav” és a „bázis” fogalmak viselkedésformákat 
jelentenek. Relatív, hogy mi a sav és mi a bázis, ui. az a reakciópartnerek közötti „erőviszonyoktól” függ: a 
nagyobb protonálókészséggel bíró vegyület lesz a sav, protonálja a másikat, ami pedig bázisként fog viselkedni 
ebben a reakcióban. 
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HNO3 + H2SO4                          H2NO3
+ +  HSO4

-

H2NO3
+                           NO2

+ +  H2O

H2O + H2SO4                          H3O+ +  HSO4
-

HNO3 + 2 H2SO4                         NO2
+ +  H3O+ +  2 HSO4

-  

1.3.4.2. ábra: Egyensúlyok kevertsavban 

 10 (m/m)% víztartalomig a salétromsav teljesen nitrilkation formában van jelen, 50 (m/m)% 
víztartalom felett nincs nitrilkation (1.3.4.2.a ábra). 

 

1.3.4.2.a. ábra: A nitrilkation mennyisége (mólban) különböző tömegszázalékos összetételű 
kevertsavak esetén 

 A nitrálás heterogén reakció, mert az aromás vegyületek rosszul oldódnak kevertsavban. Mindkét 
fázisban végbemegy a reakció, de a vizesben sokkal gyorsabban, ezért a szerves fázis reakciója 
elhanyagolható. A kinetikus koncentrációkban (híg oldat) a nitrilkation támadása, az ipari 
koncentrációkban a nitrilkation képződése a sebességmeghatározó folyamat. Ez erősen függ a 
savasságtól, melyet savassági függvényekkel írhatnak le. A víztartalmon kívül a két sav aránya is 
befolyásolja a reakciósebességet. Mindkettő változik a reakció során. Nemcsak a víztartalom 
növekedése csökkentheti a reaktivitást, hanem a túlzott savasság is. Ekkor ugyanis az aromás vegyület 
protonálódás miatt dezaktiválódik. 
 A kénsav nemcsak a nitrilkation keletkezését segíti elő, hanem visszaszorítja a salétromsav 
elektrolitikus disszociációját, az oxidáló hatású nitrátion képződését is. Ezen kívül a kénsavnak 
oldásközvetítő hatása is van a fázisok között. 

 

1.3.4.2 Hőhatások a nitrálás során 

A nitrálás erősen exoterm reakció. A további nitrocsoportok bevitelekor kisebb hőmennyiség szabadul 
fel (1.3.4.1. táblázat). 
 
 
 



Nitrálás 15 

© Dr. Keglevich György, Dr. Sallay Péter, BME www.tankonyvtar.hu  

1.3.4.1. táblázat: Különböző nitrálások reakcióhője 

Szubsztrátum Termék Reakcióhő (kJ/mol) 

Benzol Nitrobenzol –113 
Toluol o-Nitrotoluol –106 
Toluol p-Nitrotoluol –141 
Toluol m-Nitrotoluol –123 
Fenol p-Nitrofenol –146 
Nitrobenzol 2,4-Dinitrobenzol –108 
o-Nitrotoluol 2,4-Dinitrotoluol –125 
o-Nitrotoluol 2,6-Dinitrotoluol –118 
2,4-Dinitrotoluol 2,4,6-Trinitrotoluol –74 
2,6-Dinitrotoluol 2,4,6-Trinitrotoluol –80 
o-Nitrofenol 2,4-Dinitrofenol –54 
Naftalin Nitronaftalin –209 

 
 A reakcióhő mellett jelentős még a kénsav-salétromsav elegy összeállításakor felszabaduló 
elegyítési hő, valamint a keletkező víz miatt fellépő hígítási hő (ez elérheti a reakcióhő 12%-át is). A 
hígítási hő változását a víztartalom függvényében különböző összetételű kevertsavak esetén az 1.3.4.3. 
ábra mutatja be. 

 

1.3.4.3. ábra: A hígítási hő változása a víztartalommal 

 A hőfelszabadulás a reakció kezdeti szakaszában a legnagyobb: ilyenkor a leggyorsabb a reakció 
és a legnagyobb a hígítási hő (legnagyobbak a koncentrációk), viszont ekkor a legkisebb az elegy 
fajhője (ez a víz keletkezésével nő: a 98 (m/m)%-os kénsav moláris hőkapacitása 1,38 kJ/mol; az 55 
(m/m)%-osé már 2,30 kJ/mol). Ezért sok esetben a reakciót az előző gyártás kimerült savában indítják, 
amit a reakció előrehaladtával friss reagensekkel erősítenek fel. 
 Egyes vegyületek esetében kristályosodási hő is felszabadulhat (-10–20 kJ/mol). 

1.3.4.3 A technológiai tényezők hatása 

Közeg (a kevertsav összetétele): jellemezhető a teljes savtartalommal, az ún. összaciditással. 
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 A szubsztrátum-salétromsav mólaránya 1:1. (A reakciót úgy vezetik, hogy a salétromsavra nézve 
közel kvantitatív legyen. Így elkerülhetők a salétromsavtól származó biztonságtechnikai és 
környezetvédelmi problémák.) 
 A kénsav mennyiségét úgy választják meg, hogy a reakcióelegy ne híguljon fel annyira, hogy a 
reakció teljes lejátszódása előtt megálljon (és ne váljon oxidálóvá a közeg). 
 A víz hatását az ún. dehidratáló értékkel (DÉ, angolul DV) jellemzik. 

 

nitrálószer H2SO4 tartalma (m/m)%

kimerült sav víztartalma (m/m)%
DÉ =

  

 A nevezőben a kiinduló elegy víztartalma és a keletkezett víz mennyiségének összege szerepel. 
 Minél kisebb a DÉ, annál könnyebben nitrálható egy vegyület (1.3.4.2. táblázat). 

1.3.4.2. táblázat: Néhány tipikus nitrálás dehidratáló értéke 

Szubsztrátum Termék DÉ 
Naftalin Nitronaftalin 2,1 
Toluol Nitrotoluol 2,4 
Benzol Nitrobenzol 3,5 
Benzol Dinitrobenzol 12,0 
Nitrobenzol Dinitrobenzol 7,4 
Klórbenzol Klórnitrobenzol 4,4 

 
 Látható, hogy a második nitrocsoport bevitele jóval nehezebb. 
 A kívánt savtartalmat a DÉ ismeretében számíthatják ki. Szükség esetén óleumot is adhatnak a 
rendszerhez, sőt a teljes vízmentességet szabad kéntrioxiddal biztosíthatják. 
 A kevertsav összetétele általában: 20–45 (m/m)% (100 (m/m)%-os) salétromsav, 55–60 (m/m)% 
(100 (m/m)%-os) kénsav, 0–24 (m/m)% (a reagensekkel bevitt) víz. 
 A heterogén rendszerben a megfelelő anyagátadás miatt igen fontos az intenzív keverés. Ezen 
kívül a helyi túlmelegedés elkerülésének érdekében és a hűtőfelületeken való gyors átmozgatás (jó 
hőcsere) miatt is fontos a megfelelő keverés. 
 A hőmérséklet nem befolyásolja a nitrocsoport belépési helyét, de a termék és a melléktermékek 
arányát igen: a hőmérséklet emelése az oxidációnak és a túlnitrálásnak is kedvez. 
 Félszakaszos reakciók idejét elsősorban az adagolás ideje határozza meg, vagyis a hőelvezetés 
sebessége. A túl hosszú reakcióidő a mellékreakcióknak kedvez. 
 Az eljárás paramétereire való érzékenysége miatt tartályreaktor alkalmazása előnyös. Mind 
folytonos, mind szakaszos (félszakaszos) eljárás ismert. A folytonos nitrálás során alkalmazhatnak 
kaszkádreaktort is. Itt három kaszkád esetén a 0,114 m3-es térfogat megfelel egy 6,58 m3-es szakaszos 
reaktor kapacitásának. Ez a megoldás a kisebb reaktortérfogat miatt biztonságosabb. 
 A nitrobenzol szakaszos előállításának folyamata látható a következő (1.3.4.4.) ábrán. 
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1.3.4.4. ábra: Nitrobenzol előállítása benzol kevertsavas nitrálásával  

 A kevertsavat külön műveletben készítik el 90–99%-os salétromsavból és 80–100%-os kénsavból 
(szükség esetén óleummal kiegészítve) keverés és hűtés közben. Így a tulajdonképpeni nitrálás során 
ez a hőmennyiség nem jön számításba. Célszerű a szilárd lebegő szennyezésektől ülepítéssel 
megtisztítani.  
 Készülékei: keverős tartályreaktor, melyben belső és külső hűtés is van (sólé v. hideg víz). A 
keverő propeller vagy turbó, melyet a hűtőcső kígyószerűen vesz körül (1.3.4.5. ábra). 

 

1.3.4.5. ábra: Hűtőcsöves nitráló berendezés 

 Speciális berendezés a Hough-féle külső csatornás nitráló (1.3.4.6. ábra). Kétoldalt elhelyezett 
külső keverőkamrákban 200–400/min fordulatszámú keverő forgatja a reakcióelegyet alulról felfelé. 
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3: hűtővíz be,  4: hűtővíz ki,  6: hűtő csőkígyó 

1.3.4.6. ábra: Hough-féle nitráló  

 A nagy hőfelszabadulással járó reakciók kivitelezésére alkalmas eszköz lehet a filmreaktor is, 
mert benne kicsi a diffúziós ellenállás, a tartózkodási idő, nagy a fajlagos kapacitás, jó a hőátadás. 
Mind a csörgedező, mind a rotációs filmreaktorokat használják. 
 A folytonos eljárások egy részét csőreaktorban végzik. A reakció adiabatikus, aminek az a 
következménye, hogy a hőmérséklet 105-145°C lesz, ezért túlnyomást kell alkalmazni. A reakcióidő 
viszont ebben az esetben rövid (0,5–7,5 min). 
 Érdekes az a megoldás, melyben a szubsztrátumot és a kevertsavat egy centrifugálszivattyú 
szívócsonkjára vezetik, ahol rendkívül intenzív a fáziskeveredés, és ezért a reakcióidő kicsi. 
 A szerkezeti anyag megválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a tömény savak korróziós 
hatása kisebb. Ezt mutatjuk be öntöttvas esetén az 1.3.4.7. ábrán. 

 

1.3.4.7. ábra: Öntöttvas korróziója kevertsav esetén 

 Végrehajtás: a heves reakció miatt a nitrálást úgy kezdik el, hogy a reaktort kimerült savval töltik 
fel (nagy lesz a hőkapacitás, lásd fent), és csak ezután adagolják a friss kevertsavat és a 
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szubsztrátumot. A reakció az adagolás sebességével és a hűtéssel szabályozható. A folytonos eljárás is 
így indul. 
 A beadagolás után 10–20 °C-kal emelik a hőmérsékletet, és utánkevertetnek.  
 A túlzott hűtés is veszélyes, mert az előírt hőmérséklet alatt megállhat (befagyhat) a reakció, majd 
később, újra melegedve, hevesen beindul, és robbanás következhet be, mivel túl sok szubsztrátum és 
reagens halmozódik fel a reakciótérben. 
 A reakció végpontját a vizes fázis salétromsav-tartalmából vagy a szerves fázis elemzéséből 
határozhatják meg (esetleg valamilyen fizikai tulajdonságból, pl. sűrűség). 
 

1.3.4.4 A reakcióelegy feldolgozása 

Első lépés az elválasztás. A reakcióelegyet állni hagyják a termék olvadáspontja feletti hőmérsékleten, 
majd a szerves fázist elválasztják. Ez igen nagy gondosságot igényel, mert ha a szerves fázis 
emulzióként a savhoz kerül, súlyos robbanás következhet be. Ezért a savas fázist a kiinduló aromás 
vegyülettel extrahálják. 
 A szerves fázist savmentesre mossák: először vízzel, majd híg lúggal, azután ismét vízzel. 
 A további feldolgozás többféle lehet: 

· desztilláció 
· kifagyasztás (pl. toluol nitrálása után a p-izomer kifagyasztható) 
· átkristályosítás pl. TNT esetében 
· a melléktermék eltávolítása kémiai reakcióval (dinitrobenzol elegy esetén az o- és 

a p-izomer vizes NaOH-dal vagy Na2SO3-tal keverve reagál és a vizes fázisba 
kerül, míg a m- nem) (1.3.4.8. ábra): 

NO2

NO2

NO2

NaOH

H2O

Na2SO3

H2O

NO2

NO2

NO2

NO2

NO2

ONa

ONa

SO3Na

SO3Na

+

+

+

 

1.3.4.8. ábra: Melléktermékek eltávolítása m-dinitrobenzol mellől 

 Eutektikus frakcionált kristályosítás (a keletkezett o- és p-nitroklórbenzol elegyből, amely 65 
(m/m)% p-izomert tartalmaz, az eutektikus pontig (14,65 °C; összetétele: 66,9 (m/m)% o-, 33,1 
(m/m)% p-izomer) csak a p izomer fog kikristályosodni, amit centrifugálással különítenek el. Ezután a 
maradékot vákuumban frakcionálják: a fejtermék az illékonyabb p-ban lesz dúsabb. Az így nyert két 
frakciót újabb eutektikus frakcionálásnak vethetik alá, és nyerik a tiszta izomereket). 
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1.3.4.9. ábra: o- és p-Nitroklórbenzol izomerelegy olvadáspontgörbéje 

1.3.5 Különböző aromás vegyületek nitrálása 

1.3.5.1 Toluol nitrálása 

A toluol sokkal gyorsabban nitrálódik, mint a benzol. A reakció körülményeinek megválasztásával 
mononitrálástól trinitrálásig mehet a folyamat. 
 A mononitrálás során a termék összetétele: 63% o-, 34% p- és 3% m-nitrotoluol. A salétromsav–
toluol mólarány 1:1. Többszörös szubsztitúcióhoz nagyobb mólarány és magasabb hőmérséklet 
szükséges (1.3.5.1. ábra): 

CH3

CH3

CH3
NO2

NO2

CH3

NO2

NO2

CH3

NO2

NO2O2N

HNO3/H2SO4

HNO3/H2SO4 HNO3/H2SO4

25-40 °C

80-110 °C60-65 °C

CH3

NO2

+

+

 

1.3.5.1 ábra: Toluol nitrálása 

 A nitrocsoportok számának növekedésével növekszik a vegyületek robbanékonysága, a trinitro-
toluol (TNT) az egyik klasszikus nagyhatékonyságú robbanószer. Trinitro-toluol előállításakor a 
reakció terméke oxidált vegyületeket is tartalmazhat (pl. trinitro-benzoesav), amelyeket lúgos 
mosással távolítanak el. A termék átristályosítással (pl. etanolból) tisztítható. 

1.3.5.2 Naftalin nitrálása 

A benzolnál sokkal reakcióképesebb vegyület (DH = 2,04, szemben a benzol 3,52-es és a toluol 2,2-es 
DH értékével). A termék főleg α-nitronaftalin, a β-izomer mennyisége kicsi (4–5%) (1.3.5.2 ábra). 



Nitrálás 21 

© Dr. Keglevich György, Dr. Sallay Péter, BME www.tankonyvtar.hu  

+
HNO3/H2SO4

30-50 °C NO2
NO2

 

1.3.5.2 ábra: Naftalin nitrálása 

 A tovább nitrálás 1,5- és 1,8-dinitro elegyhez vezet (1.3.5.3. ábra): 

+

NO2

NO2

NO2NO2

1:2  

1.3.5.3 ábra: Dinitronaftalinok 

1.3.5.3 Antrakinon nitrálása 

Antrakinon nitrálásával 1,5- és 1,8-dinitroantrakinon állítható elő, a termék vizes hígítással nyerhető ki 
(1.3.5.4 ábra). 

+
HNO3/óleum

50-100 °C
NO2O

O NO2

O

O

NO2O

O

NO2

 

1.3.5.4. ábra: Antrakinon nitrálása 

1.3.5.4 Klórbenzol nitrálása 

A klórbenzol nehezebben nitrálható, mint a benzol (a halogénatomok dezaktiválják az aromás gyűrűt 
elektrofil szubsztitúcióban). A reakció során o- és p-izomerek elegye keletkezik (1.3.5.5. ábra). 

Cl

NO2

Cl
NO2

Cl

HNO3/H2SO4

25-40 °C

+

 

1.3.5.5. ábra: Klórbenzol nitrálása 

 A kapott termékelegy tisztítása eutektikus kristályosítással lehetséges (lásd a feldolgozások 
leírásakor). 
 



22 Szerves vegyipari alapfolyamatok 

© Dr. Keglevich György, Dr. Sallay Péter, BME www.tankonyvtar.hu  

1.3.5.5 Fenolok nitrálása 

A fenol elektrofil szubsztitúciós reakciókban mutatott nagy aktivitása következményeként nem 
szükséges kevertsav, elég salétromsavat használni.  
 

1.3.6 Nitrálás ecetsavas oldatban acetil-nitráttal 

Ásványi savra vagy vízre érzékeny vegyületek nem nitrálhatók kevertsavval. Ilyenkor acetil-nitrátot 
használnak, melyben nincs ásványi sav, és így a reakció mellékterméke víz helyett ecetsav. Az acetil-
nitrát robbanásveszélyessége azonban problémát jelent. Ezen bizonyos mértékig segít, ha magában a 
reakcióelegyben állítják elő kis koncentrációban úgy, hogy azonnal elreagáljon. Az acetil-nitrátot 
salétromsav és ecetsavanhidrid vizes oldatban megvalósított reakcióval állítják elő: 

 HNO3  +  (CH3CO)2O                  CH3CONO2  +  CH3COOH  

 Az acetil-nitrát képződése katalitikus mennyiségű kénsavval segíthető elő. 
 A furfurol (furán-2-karbaldehid) az erősen savas nitrálósavban polimerizálódna, viszont 
ecetsavanhidrid–salétromsav eleggyel jó termeléssel (60%) nitrálható.  
 Egy magyar szabadalmi eljárás szerint először ecetsavanhidridből, katalitikus mennyiségű 
kénsavból és a salétromsav 7%-ából ún. nitrálóágyat készítenek, és ehhez folyatják hozzá intenzív 
keverés közben a furfurolt és a maradék savat (1 mol furfurolra 1,1 mol 98%-os salétromsav és 2 mol 
ecetsavanhidrid kell). 

 

1.3.7 Aromás aminok nitrálása 

Tömény salétromsav a szabad aminokkal oxidatív módon reagál. Ezért az aminokat sóként vagy védett 
(pl. acilezett) formában nitrálják. Példaképpen bemutatjuk a tetril előállítását (1.3.7.1. ábra). 

N
H3C CH3

N
H3C CH3

HNO3

NO2

NO2

N
H3C H

NO2

NO2

N
H3C H

NO2

NO2O2N
N

H3C NO2

NO2

NO2O2N

H2SO4

HNO3

HNO3

HNO3

 

1.3.7.1. ábra: Tetril előállítása 

 A dinitrálódás után a salétromsav oxidáló hatása érvényesül, az egyik metilcsoport karbonsavvá 
oxidálódik, majd egy gyors dekarboxileződés következik be. 
 Ismerünk speciális nitrálásokat is, pl. a következőkben ismertetett Zinke-nitrálást. 
 

1.3.7.1  Zinke-nitrálás 

A Zinke-nitrálás olyan aromás nukleofil szubsztitúciós reakció, amelynek során egy fenol vagy krezol 
bróm-szubsztituensét nitrocsoportra cserélik salétromsavval vagy nátriumnitrittel (1.3.7.2. ábra).  
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1.3.7.2. ábra: Zinke-nitrálás 

1.3.8 Gyógyszeripari példák nitrálásra 

A Klorocid-gyártás kiinduló anyagának, a 4-nitro-etilbenzolnak előállítása (1.3.8.1 ábra): 

Et

HNO3/H2SO4

Et Et

NO2

NO2
+

 

1.3.8.1. ábra: 4-nitroetilbenzol előállítása 

 Pentaeritrit-tetranitrát (1.3.8.2. ábra) előállítása: 

HOH2C C
CH2OH

CH2OH
CH2OH

HNO3
O2NOH2C C

CH2ONO2

CH2ONO2
CH2ONO2  

1.3.8.2. ábra: Pentaeritrit-tetranitrát előállítása 

 A folyamat valójában nitratálás. A terméket elsősorban robbanószerként használják, de hatékony 
értágítószer is (a belőle felszabaduló NO révén hat). 

 Nitroglicerin (1.3.8.3. ábra) előállítása: 
 A pentaeritrit-tetranitráthoz hasonlóan a folyamat szintén nitratálás. A termék kettős 
felhasználású. Igen erős és érzékeny robbanószer a dinamit fő komponense és gyorsan ható 
értágítószer. Gyártása a kevertsavas nitráláshoz hasonlóan történik. Mivel könnyen robban, igen fontos 
a reakciókörülmények, elsősorban a hőmérsékleti határok szigorú betartása. 

HO
CH2 CH

CH2
OH

OH

O2NO CH2
CH

CH2
ONO2

ONO2

HNO3/H2SO4

2,2-7,7 °C

 

1.3.8.3. ábra: Nitroglicerin előállítása 
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2 SZULFONÁLÁS 

2.1 Bevezetés 

A szulfonálás szulfonsavcsoport (–SO3H) bevitele szerves molekulába (szűkebb értelemben csak a C–
S kötés kialakulásával járó reakciókat nevezik szulfonálásnak, a C–O–S kötés kialakulása szulfatálás 
(észteresítés), a C–N–S kötés kialakulása szulfamálás). Ezek a közvetlen szulfonálások.  
 Létezik közvetett szulfonálás is, de ennek nincs ipari jelentősége (2.1.1. ábra): 

SH
oxidáció

SO3H 

2.1.1. ábra: Közvetett szulfonálás 

 A szulfonálás célja mosószerek és felületaktív anyagok, továbbá színezékipari és gyógyszeripari 
intermedierek előállítása. Pl. Dodecilbenzol-szulfonát mosóaktív anyag előállítása (2.1.2. ábra): 

C12H25

+   SO3
C12H25

SO3H

 

2.1.2. ábra: Dodecilbenzol-szulfonát előállítása 

 A naftalint 150 °C-on kénsavval szulfonálják, majd nátriumsójának lúgos ömlesztésével b-
naftolhoz jutnak (2.1.3. ábra): 

SO3Na OH
1. NaOH
2. HCl

1. H2SO4
2. NaOH

 

2.1.3. ábra: b-Naftol előállítása 

 Furosemid-gyártás intermedierjének előállítása (2.1.4 ábra): 

Cl Cl

CO2H

Cl Cl

CO2HH2NO2S

1.  2 ClSO3H

2.  NH3  

2.1.4. ábra: A Furosemid intermedierjének előállítása 

 A szulfonsavcsoport jelentősen megnövelheti a molekulák vízoldhatóságát: erre példa egy 
színezék alapanyag, az ún. H-sav (2.1.5. ábra) előállítása: 

NH2 OH

NaO3S SO3Na 

2.1.5. ábra: H-sav 

 Használható egy molekula bizonyos helyének átmeneti megvédésére is (pl. a mellipramin 
kiinduló anyagának előállítása, 2.1.6. ábra): 
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CH3

H2SO4/SO3

CH3 CH3
NO2H2SO4,HNO3 H3O

CH3
NO2

SO3H  

2.1.6. ábra: o-Nitrotoluol előállítása 

2.2 Szulfonálószerek 

2.2.1 Kén-trioxid (SO3) 

A kén-trioxid gáz (monomer) vagy folyadék formában (főleg trimerként) fordul elő. Előállítása kén 
oxidációjával (S ® SO2 ® SO3) vagy óleum desztillációjával (főleg laboratóriumi módszer) történhet. 
 A kén-trioxid nagyon reaktív. Előnye, hogy a szulfonálás során nem keletkezik melléktermékként 
víz (2.2.1.1. ábra). 

ArH  +  SO3 ArSO3H 

2.2.1.1. ábra: Kén-trioxidos szulfonálás 

 Kén-trioxidos szulfonáláskor mellékreakciók léphetnek fel, pl. alkilbenzolok szulfonálásakor 
(2.2.1.2. ábra) szulfonsav–kénsav vegyes anhidrid keletkezhet, ami szulfonálószerként viselkedik: 

R
SO3

R SO3H
SO3

R SO2OSO3H

R SO2OSO3H + R 2 R SO3H
 

2.2.1.2. ábra: Mellékreakciók alkilbenzolszulfonátok előállításakor 

2.2.2 Kén-trioxid–víz elegyek 

A víz és a kén-trioxid bármilyen arányban elegyíthető egymással, miközben különböző mólarányú 
SO3 – víz komplexek keletkeznek (2.2.2.1. ábra): 

O
S

O

OH

OH
vagy SO3*H2O

kén-trioxid - víz komplex

abszolút kénsav
  (81,6% SO3)

H2O SO3

hígabb töményebb
kénsav óleum

pl. SO3*2H2O

     H4SO5

    dihidrát

pl. (SO3)2*H2O

H2S2O7

pirokénsav
(45%-os óleum)

HO
S
O

OH
OHHO

O
S OH

OHS
OO

O O  

2.2.2.1. ábra: Kén-trioxid–víz komplexek 
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 Kénsavas szulfonáláskor az okozhat problémát, hogy a reakcióban víz keletkezik. Eltávolításával 
a szulfonálás teljessé tehető (2.2.2.2. ábra). 

ArH  +  H2SO4 ArSO3H  +  H2O 

2.2.2.2. ábra: Aromás vegyület szulfonálása kénsavval 

 A kén-trioxid-hidrátokat az 2.2.2.1. táblázatban, a kereskedelmi forgalomban előfordulókat a 
2.2.2.2. táblázatban foglaljuk össze. 

2.2.2.1. táblázat: Kén-trioxid-hidrátok 

SO3  
[mol] 

H2O  
[mol] 

Op. 
[°C] Név 

2 1  pirokénsav, 45.3 %-os óleum 
1 1 10,5 absz. kénsav 
1 2 9,5 dihidrát 
1 3 20,7 74,1%-os kénsav 
1 5 25 57,6%-os kénsav 

 

2.2.2.2. táblázat: A kereskedelmi forgalomban kapható leggyakoribb kén-trioxid-hidrátok 

Név Sűrűség 
[kg/m3] 

Szabad SO3  
[%] 

Összes SO3  
[%] 

93.2%-os kénsav 1835 – 76,1 
98%-os kénsav 1844 – 80 
óleum 1916 20 85 
óleum 1992 65 93,6 

 
 Az elterjedt óleumféleségeket (20 és 60%) a szobahőmérséklet alatti fagyáspontjuk miatt 
használják. Egyéb kén-trioxid komplexek is ismertek (szabad elektronpárt tartalmazó elemmel, pl. O, 
N), de főleg laboratóriumban használatosak, elsősorban savra érzékeny vegyületek szulfonálására. 
Fontosabb komplexképző vegyületek: 

– tercier aminok (pl. trialkil-aminok), 
– gyűrűs éterek/heterociklusok (pl. dioxán, tioxán, morfolin, piridin). 

 

2.2.3 Szulfonálás amidokénsavval (szulfaminsavval: NH2SO3H vagy NH3·SO3) 

Ilyen szulfonálási reakció a jól ismert édesítőszer, a ciklamát előállítása ciklohexil-aminból (2.2.3.1. 
ábra): 

NH2 NH2SO3Na

200 °C

NHSO3Na
H H

 

2.2.3.1. ábra: Ciklamát előállítása 
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2.2.4 Szulfonálás klórkénsavval (klórszulfonsav: HSO3Cl vagy SO3
.HCl) 

A kén-trioxid sósavas komplexe erőteljes szulfonálószer (Fp. 158°C). Enyhébb körülmények között 
használják, mint a kén-trioxidot (2.2.4.1. ábra). 

ArH  +  ClSO3H ArSO3H  +  HCl

ClSO3H

ArSO2Cl  +  H2SO4  

2.2.4.1. ábra: Szulfonálás klórkénsavval 

 Az első lépésben keletkező szulfonsav a szulfonálószer feleslegével a szélesebb felhasználást 
lehetővé tevő savkloriddá alakítható. Az egyensúly klórkénsav-felesleggel tolható jobbra (a 2.2.4.1. 
ábrán „lefelé”). Savklorid előállításához 2,5–3,5 mol klórszulfonsav-felesleg szükséges. 
 Az első lépés halogénmentes szulfonálószerrel is megvalósítható. Ilyenkor csak a savklorid-
képzéshez használnak klórkénsavat (az első lépésben nincs korróziós probléma), de ekkor tkp. 
halogénezőszerként használják. Lehetséges azonban az is, hogy klórszulfonsavval arilszulfonsavat 
képeznek, és azt alakítják savkloriddá pl. tionil-kloriddal. Az arilszulfonsav-kloridokat a Schotten-
Baumann acilezéshez használhatják. 
 

2.2.5 Kén-dioxid-alapú szulfonálószerek 

A kén-dioxidot klórral vagy oxigénnel együtt vagy vegyületei segítségével használják szulfonálásra: 
– SO2  +  Cl2    ®    szulfoklórozás 
– SO2  +  O2    ®    szulfoxidálás 
– Na2SO3 
– NaHSO3 
Pl. a Strecker-reakcióban:       RX + Na2SO3    ®    RSO2ONa + NaX 

 

2.3 Különböző vegyülettípusok szulfonálása 

2.3.1 Paraffinok 

A paraffinok meglehetősen kevéssé reakcióképes vegyületek, szulfonálásuk csak gyökös úton 
lehetséges. 
 

2.3.1.1 Szulfoklórozás 

Az iparilag kivitelezhető reakciót Reed és Horn 1938-ban szabadalmaztatták: az eljárásban 
paraffinokat UV fény segítségével szulfoklóroztak (2.3.1.1 ábra). A folyamat a második világháború 
alatt vált jelentőssé, amikor a természetes mosóhatású anyagok nyersanyagforrása beszűkült. 
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R1

CH2
R2

+ SO2 + Cl2
R1

CHSO2Cl
R2

+ HCl

n-paraffinok elegye
(C12-C18)

szekunder alkilszulfokloridok elegye

NaOH/H2O

R1

CHSO3Na
R2

UV

~ 30 °C

 

2.3.1.1. ábra: Paraffinok szulfoklórozása 

 A reakció gyökös mechanizmusú láncreakció. Az iniciáló lépésben a klórmolekula klóratomokra 
esik szét (amelyek ebben az esetben gyököknek tekinthetők). 

 Cl2 2Cl   

 A klóratomok hidrogénatomot szakítanak le a paraffinmolekuláról, és egy újabb gyök keletkezik. 
Ez reagál a kén-dioxiddal. A kialakuló szulfonilgyök egyesül a rendszerben lévő klóratommal, és a 
kívánt termék keletkezik: 

 

Cl   +  RH                 R   +  HCl

R   +  SO2              RSO2

RSO2   +   Cl               RSO2Cl  . 

 A di- és poliszulfonálás elkerülése céljából csak 30%-os konverzióig végzik a reakciót 
(recirkulálják az elegyet). A másik mellékreakciót, a paraffinlánc klórozását kén-dioxid-felesleggel 
szorítják vissza. 
 A felszabaduló sósavat meg kell kötni (korróziós és környezetvédelemi szempontból). 
 Általában nem a láncvégeken megy végbe a szulfonálás (a szekunder hidrogénatomok gyökös 
reakciókban aktívabbak). 
 Leggyakrabban folytonos eljárásban szulfonálnak. 
 A termék fontos mosószer-alapanyag. 

 

2.3.1.2 Szulfoxidálás 

A szulfoxidálás szulfonsavcsoport bevitele egy paraffinmolekulába kén-dioxid és oxigén segítségével. 
 A kén-dioxid és az oxigén elegye a szulfoklórozáshoz hasonlóan gyökös láncreakcióban 
szulfonál, viszont a termék közvetlenül szulfonsav (2.3.1.2. ábra). 

R1

CH2
R2

+ SO2 +
R1

CHSO3H
R2

NaOH/H2O

R1

CHSO3Na
R2

UV
~ 30 °C

0,5 O2

 

2.3.1.2. ábra: Szulfoxidálás 
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 A reakció a következők szerint játszódik le (2.3.1.3. ábra): 

RH  +  SO2  +  O2 RSO2OOH
SO2

H2O
RSO3H  +  H2SO4

RT, UV
20-40 °C

mólarány 1:12  

2.3.1.3. ábra: A szulfoxidálás lépései 

 Az ipari megvalósítást az 2.3.1.4. ábrán szemléltetjük: 

 

2.3.1.4. ábra: Folyamatos szulfoxidálás folyamatábrája 

 A szulfoxidálás környezetkímélőbb volta miatt egyre inkább kiszorítja a hagyományos 
szulfoklórozást. 

 

2.3.2 Szulfonálás szulfitokkal 

2.3.2.1.1.1 Az ún. Strecker-reakcióban alkáli-szulfittal szulfonálnak, amelyben az alkilhalogenid 
halogénatomját cserélik ki a nátriumbiszulfit anionjára. Ez azért lehetséges, mert a 
szulfition ambidens nukleofil (azaz két reakcióra képes atomot, ként és oxigént tartalmaz) 
és így a várt C–O kötés helyett C–S kötés alakul ki (2.3.2.1. ábra). 

NaO
S

HO
O

RX

-NaX
R S

O
OH

O  

2.3.2.1. ábra: Strecker-reakció 

2.3.2.2 Szulfoszukcinátok előállítása maleinsav-anhidridből 

Egy újabb, egyre szélesebb körben használt felületaktív anyagtípus a szulfoszukcinátok csoportja. 
Ezeket maleinsavanhidridből és rövidebb láncú zsíralkoholokból, hidroxietilezett zsíralkoholokból 
vagy fenolokból állítják elő. A monoészteresítés 50–60 °C-on gyors reakció, viszonylag könnyen 
megy, a további észteresítés erőteljesebb körülményeket igényel. Ezeket az észtereket szulfonálják 
vizes nátrium-szulfittal vagy -biszulfittal 70–90 °C-on (2.3.2.2. ábra): 
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+
O O

HO O(CH2CH2O)n

O O
HO O(CH2CH2O)n

NaO3S
Na2SO3

H2O, iPA

O O
RO OR

O O
RO OR

NaO3S
Na2SO3

RO (CH2CH2O)n H R

R

OO O

 

2.3.2.2. ábra: Szulfoszukcinátok előállítása 

2.3.3 Olefinek szulfonálása/szulfatálása 

Olefinekre kénsav addicionálható. A Markovnyikov-szabály szerint C–O–S kötés alakul ki, tehát a 
reakció szulfatálás. (A kapott termék az alkoholgyártás intermedierje is lehet, 2.3.3.1. ábra). 

R CH CH2 + H2SO4 R CH CH3
OSO3H  

2.3.3.1. ábra: Kénsavaddíció olefinekre 

 Etilén kén-trioxiddal karbil-szulfátot ad (2.3.3.2 ábra), amiből hidrolizálva etionsav, majd 
izetionsav keletkezik. 

H2C CH2 +  2SO3

O
H2C
H2C

S
O
S

O

O

O O

karbilszulfát

OSO3H
CH2
CH2
SO3H

etionsav

izetionsav

H2O

H2O

hidegen

melegen

OH
CH2
CH2
SO3H  

2.3.3.2 ábra: Etilén reakciója kén-trioxiddal 

 Hosszabb láncú olefinek kén-trioxiddal alkénszulfonsavat, az átmenetileg képződő ikerionos 
szerkezetben a pozitív töltés megoszlik a lánc szénatomjai között (több mezomer határszerkezet írható 
föl), így különböző gyűrűtagszámú szultonokat és a hidrolízis után hidroxialkán-szulfonsavakat 
képeznek (2.3.3.3. ábra). 
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R-CH=CH2 SO3 R-CH=CH-SO3+

O
SO2

O
SO2 O

SO2

R R' R"
1,2-szulton 1,3-szulton 1,4-szulton

H2O

R-CH-CH2-SO3H R'-CH-CH2-CH2-SO3H R"-CH-(CH2)3-SO3H

hidroxi-alkánszulfonsavak

olefin  +  NaHSO3  +  levegõ

R-CH-CH2-SO3

OHOHOH

H2O H2O

 

2.3.3.3. ábra: Olefinek és kén-trioxid reakciója 

 Hasonló termékeket kaphatunk olefinből és nátrium-biszulfitból levegőátfúvatással is (2.3.3.3. 
ábra). 

 

2.3.4 Alkoholok szulfatálása 

Alkoholok kénsavval vagy kén-trioxiddal észtert képeznek (szulfatálás). A termék R = C12-20 esetén 
fontos detergens (2.3.4.1. ábra): 

R-OH  +  H2SO4 RO-SO3H  +  H2O 

2.3.4.1. ábra: Alkoholok szulfatálása 

2.3.5 Karbonsavak szulfonálása 

Kén-trioxiddal a karbonsavak a-helyzetű szénatomja szulfonálódik és így a beépülő szulfonsavcsoport 
miatt a termék felületaktív tulajdonsága (pl. mosóhatás) jobb lesz, mint a kiinduló zsírsavé volt 
(2.3.5.1. ábra). 

R CH2 COOH R CH COOH

SO3H

SO3

 

2.3.5.1. ábra: Karbonsavak szulfonálása 

 Hasonló a helyzet észterek esetén is, de a szulfonálás után az észtercsoportot savvá hidrolizálják. 
Zsírsav-metilészterek esetén levegő-kén-trioxid eleggyel szulfonálnak filmreaktorban, 70-90°C-on. 
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2.3.6 Aromás vegyületek szulfonálása kénsavval 

Aromás vegyületek kénsavval SEAr egyensúlyi reakcióban monoszulfonálhatók, további szulfonálás 
óleummal lehetséges (2.3.6.1. ábra). 

vagy SO3
SO3H óleum

>200 °C SO3H

SO3H

H2SO4

R

SO3H
+

SO3H

R

alkilbenzol-szulfonsavak

(pl. a dodecilbenzol-szulfonsav, ahol  R = C12H25)

H2SO4

85 °C

R

 

2.3.6.1. ábra: Benzol és alkilbenzolok szulfonálása 

 A szulfonálás sebessége elektronküldő szubsztituensek esetén nagyobb (pl. alkilbenzolok). A 
diszulfonálás sebessége nagyságrendekkel az előzők alatt marad. 
 A kénsavas szulfonálás egyensúlyi reakció. Azt a %-os kén-trioxid-tartalommal kifejezett 
kénsavmennyiséget, ahol a szulfonálás gyakorlatilag leáll, azaz a reakció az egyensúlyhoz közel kerül, 
Guyot után p értéknek nevezték el. Minél nagyobb a p értéke, annál nehezebben szulfonálható a 
vegyület. Néhány vegyület π értékét a 2.3.6.1. táblázat tartalmazza. 

2.3.6.1. táblázat: Néhány aromás vegyület szulfonálási π értéke 

Szubsztrátum Az SO3H csoportok száma p Hőmérséklet [°C] 
benzol 1 66,4 70–75 
benzol 1 31 162 
naftalin 1 56 55–60 
naftalin 1 21 162 
nitrobenzol 1 82  

 
 Ismert töménységű kénsav (ahol a kénsav kén-trioxid koncentrációja (súly%) c) esetén a p érték 
segítségével kiszámítható az 1 mol szubsztrátum szulfonálásához szükséges c koncentrációjú kénsav 
tömege kg-ban, M (2.3.6.2 ábra): 

M 80100  
c

=
-

-
p

p  

2.3.6.2. ábra: A szükséges kénsav mennyiségének kiszámítása 

 A belépő szulfonsavcsoport helyét (a többi szubsztituensen kívül) befolyásolja a reakció 
hőmérséklete is. Pl. a naftalin 50°C-on a-, magasabb hőmérsékleten b-helyzetben szulfonálódik 
(2.3.6.3. ábra). A termékeket naftolok előállítása során hasznosítják. 
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SO3H
SO3H

50 °C 150 °C

NaOH NaOH

OH
OH

150 °C95% alfa 85% béta

 

2.3.6.3. ábra: Naftalin szulfonálása és az így kapott intermedierek hasznosítása 

 A termodinamikus kontroll eredményeképpen a két vegyület egymásba átalakítható, 150 °C-ra 
történő hevítéssel az a-termék b-vá alakítható. A nyert szulfonsavakból (a és b) lúgos ömlesztéssel a 
megfelelő naftolok nyerhetők (amelyek azoszínezékek előállításakor diazovegyületek 
kapcsolókomponensei lehetnek). 
 A nitráláshoz hasonlóan a heterogén fázisok miatt intenzív keverésre van szükség. A reakció 
exoterm, amihez a hígítási hő is hozzáadódik, ezért intenzív hűtés szükséges. Ennek megfelelően 
alakították ki a szulfonáló berendezéseket. 
 

2.4 Szulfonáló berendezések 

2.4.1 Reaktorok 

– Duplikátor (hűthető–fűthető, intenzív keveréssel ellátott). A leggyakrabban használt 
berendezés. 

– Töltött oszlop (lásd folyamatos eljárás). 
– Csörgedezőfilmes szulfonáló (2.4.1. ábra). Zsírok és olajok folyamatos üzemű 

szulfonálására szolgál.  

 
1: köpeny, 2: a szulfonálandó vegyület betáplálása, 3: szulfonálószer-szórófej, 4: terelőlemez 

2.4.1. ábra: Csörgedezőfilmes szulfonáló 
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– Filmreaktorok: hőre érzékeny anyagok szulfonálásakor előnyös: kis tartózkodási idő, jó 
hőátadási viszonyok, nagy fajlagos kapacitás, kis diffúziós ellenállás jellemzik (2.4.2. ábra). A filmet 
forgó lapátok alakítják ki a reaktorcső belső felületén. 

 

 

2.4.2. ábra: Rotációs filmszulfonáló 

– Golyósmalom-szulfonáló: nehezen homogenizálható, kenőcsös reakcióelegyek keverésére 
szolgál (lásd még a Friedel–Crafts-reakciók esetében is). 

 

2.4.2 A szerkezeti anyag megválasztása 

Mivel a szulfonálás viszonylag tömény kénsavban megy, itt kisebb a korrózió, ezért öntöttvas 
készülékben lehet dolgozni. A feldolgozás során azonban, mivel ott hígabbak az oldatok, savállóacél- 
készülék szükséges. A korróziós hatást a reaktor tömegének %-os csökkenésének nagyságával 
mutatjuk be a kénsav koncentrációjának függvényében. (2.4.1.1. ábra). 
 

 

2.4.2.1. ábra: Kénsav korróziós hatása öntöttvasra 
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2.5 Ipari példák 

2.5.1 Benzolszulfonsav előállítása 

2.5.1.1 Szakaszos módszer 

Öntöttvas, keverős duplikátorban az elméletileg szükséges abszolút kénsav kétszereséhez folyatják a 
benzolt 70–100 °C-on.  

– A termék kinyerése Ca- vagy Na-sóként lehetséges. (A meszes feldolgozás során a 
feleslegben alkalmazott kénsav gipsszé alakul, amely kiválik és elválasztható a szulfonsav oldható 
sójától. A kálciumsót azután szódával nátriumsóvá alakítják. Ekkor mészkő válik ki.) (2.5.1 ábra.) 

2 Ca(OH)2  +  2 RSO3H  +  H2SO4 CaSO4+

RSO3Na    +  CaCO3

R(SO3)2Ca

Na2CO3

 

2.5.1.1. ábra: Kénsav elválasztása a reakcióelegyből 

– A szulfonsav nátriumsója tömény sóoldatban rosszul oldódik, kisózható. 
– Bizonyos esetekben egyszerű jégre öntéssel is kinyerhető a szulfonsav. 

 A keletkezett víz folyamatos kidesztillálásával a feleslegben alkalmazott benzol segítségével 
kénsavra nézve kvantitatívvá tehető a reakció (Guyot-módszer, vö. Othmer-féle nitrálás, 2.5.1.2. ábra). 

 

2.5.1.2. ábra: A Guyot-féle szulfonálás folyamatábrája 

2.5.1.2 Folyamatos eljárás 

A benzol szulfonálása folyamatos eljárással a 2.5.1.3. ábrán látható. 
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2.5.1.3. ábra: Benzol folytonos szulfonálása 

 A duplikált szulfonálót 2/3 részig 100%-os kénsavval töltik meg, majd intenzív keverés mellett 
benzolt és kén-trioxidot vezetnek be úgy, hogy stabil emulzió keletkezzék. A szulfonáló felső részében 
elváló benzolszulfonsav–benzol elegyből vízzel (vagy NaOH-oldattal) kimossák a terméket. Az 
elválasztott benzolt szárítás után visszavezetik a reaktorba. A kénsav állandó töménységét kén-trioxid 
bevezetésével biztosítják. 
 A modern nagyipar jelenleg főként kén-trioxiddal szulfonál (amit levegővel hígítva vezetnek a 
szulfonálandó vegyülethez) vagy, amint láttuk, a kénsav töménységét tartják állandó értéken kén-
trioxid bevezetésével. Legcélszerűbb a kén-trioxidot a helyszínen előállítani kén égetésével, majd 
továbboxidálásával. Ilyen ipari megoldás az ún. Szulfurex-eljárás (2.5.1.4. ábra). 

 

2.5.1.4. ábra: Szulfurex-eljárás folyamatábrája 
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2.6 Gyógyszeripari példák 

2.6.1 Szulfonamidok előállítása (2.6.1. ábra) 

AcHN 2 ClSO3H AcHN SO2Cl N-acilezés

Schotten-Baumann 
acilezés

+
- HCl

- H2SO4  

2.6.1. ábra: Szulfonamidok előállítása 

2.6.1.1 Inzulin pótszerek előállítása 

Bukarbán (2.6.1.1. és 2.6.1.2. ábra) 

H2N

S
N
H

O O O

 

2.6.1.1. ábra: Bukarbán 

AcHN SO2NH2
Bu N C O

AcHN SO2NH
H2ONHBu

O  

2.6.1.2. ábra: Bukarbán előállításának egy lépése 

 Tolbutamid (2.6.1.3 és 2.6.1.4. ábra) 

H3C

S
N
H

O O O

 

2.6.1.3. ábra: Tolbutamid 

2 ClSO3H SO2Cl
NH3 Bu=N=C=O

+
 

2.6.1.4. ábra: Tolbutamid-előállítás szulfonáló lépése 

2.6.1.2 Vizelethajtók előállítása 

Klórtiazid (2.6.1.5. és 2.6.1.6. ábra) 

S
O2

NH

N

H2NO2S
 

2.6.1.5. ábra: Klórtiazid 
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Cl NH2 2 ClSO3H Cl NH2

ClO2S SO2Cl
heterociklusos rész kialakítása

SOCl2  

2.6.1.6. ábra: Klórtiazid-gyártás szulfonáló lépése 

 
 Furoszemid (2.6.1.7. és 2.6.1.8. ábra) 

Cl
SO2NH2

HOOC
HN

O

 

2.6.1.7. ábra: Furoszemid 

 

COOH
Cl

Cl

COOH
Cl

Cl
SO2Cl

N-acilezés2 ClSO3H
N-arilezés

 

2.6.1.8. ábra: Furoszemid-gyártás szulfonáló lépése 

 

2.6.2 Tbc-ellenes szer (PAS) (2.6.2.1. és 2.6.1.2. ábra) 

NH2

OH
CO2H

 

2.6.2.1. ábra: PAS 

 

NO2

+ SO3

NO2

SO3H H2 NaOH KOH

NH2

OK

NH2

OH
CO2H

CO2

Kolbe-szint.

 

2.6.1.2. ábra: PAS-gyártás a kezdeti szulfonálási lépéssel 
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3 HALOGÉNEZÉS 

3.1 Bevezetés 

A halogénezés halogénatom bevitele egy szerves molekulába (elsősorban C-halogén-kötés 
kialakításáról lesz szó). A szóban forgó halogénatom lehet F, Cl, Br vagy I. Mindegyik fontos lehet, de 
igazán nagy ipari jelentősége a klórtartalmú szerves vegyületeknek van. A klórvegyületek szinte 
valamennyi iparágban előfordulnak. Fontos oldószerek, gyógyszeripari intermedierek és termékek, 
műanyagipari alapanyagok stb.  
 A későbbiekben emiatt főleg a klórvegyületek előállításával foglalkozunk. A bróm- és 
jódvegyületek hasonlóak a klórvegyületekhez, de lényegesen drágábbak, ezért csak ott alkalmazzák 
őket, ahol valamilyen előnyük van a klórszármazékokhoz képest (pl. gyógyszerhatás szempontjából). 
A fluorvegyületeket általában különleges technológiával állítják elő. Legnagyobb felhasználási 
területüket régebben a különféle freonok képezték, amelyek azonban mára majdnem teljesen 
kiszorultak ózonkárosító hatásuk miatt. A tetrafluor-etilén, a teflon alapanyaga, monomerje. A 
fluorvegyületek megtalálhatók továbbá a tűzoltószerek, a gyógyszerek és a növényvédő szerek között 
is. 

 

3.2 Halogénezőszerek 

3.2.1 Elemi halogének 

3.2.1.1 Klór: nagy mennyiségben használják közvetlen klórozásra. 

3.2.1.2 Bróm: előfordulnak közvetlen brómozások. 

3.2.1.3 Jód: viszonylag ritka a közvetlen jódozás. 

3.2.1.4 Fluor: a közvetlen fluorozás ritka (a nagy reakcióképesség és az ezzel járó nagy reakcióhő 
miatt), felületek módosítására azonban alkalmazzák. 

3.2.2 Hidrogén-halogenidek 

3.2.2.1 Hidrogén-klorid: gáz formában vagy tömény (37%-os) vizes oldatban forgalmazzák. Nagy 
mennyiségben használják különböző klórozásokhoz. 

3.2.2.2 Hidrogén-bromid: 48%-os vizes oldatban áll rendelkezésre. Létezik jégecetes oldata is. 

3.2.2.3 Hidrogén-jodid: 57%-os vizes oldatban használják. 

3.2.2.4 Hidrogén-fluorid: halogéncserékben, elektrokémiai fluorozásban használják (különleges 
szerkezeti anyagot (pl. teflon) igényel a korróziós veszély miatt, ti. vizes oldata, a folysav, 
bár gyenge sav, oldja az üveget). 

3.2.3 Hipohalogénes savak  

Általános képletük: HOX (X tetszőleges halogén fluor kivételével). 

3.2.4 Szervetlen savhalogenidek 

SOCl2, COCl2 (valamint a difoszgén és a trifoszgén), PCl3, PCl5, POCl3. 
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3.2.5 Szervetlen fémhalogenidek 

A fluorozásban jelentősek. 
 

3.3 Paraffinok gyökös szubsztitúciós (SR) halogénezése 

A paraffinok kevéssé reakcióképes vegyületek („parum affinis”). Elemi halogénnel (Cl2, Br2) hő vagy 
fény (UV) hatására gyökös láncreakciókban reagáltathatók. 
 A reakció mechanizmusa (3.3.1. ábra): 

Cl2 Iniciálás (láncindító lépés)

HCl  +  RCl    +  RH

Cl2  +  R RCl  +  Cl
Ezek és az ehhez hasonló lépések, amelyekben gyök 
is keletkezik, a láncvivõ vagy láncfenntartó lépések.

R   +  R

RCl

R

Cl2

Két gyök rekombinációja: 
lánczáró vagy láncletörõ lépések.

2 Cl

Cl    +  R

Cl    +  Cl

R

 

3.3.1. ábra: A gyökös klórozás mechanizmusa 

 A gyökös láncreakció legkönnyebben a tercier szénatomon megy, legnehezebben a primeren. 
 A reakció konszekutív-kompetitív reakciósor, melynek a terméke polihalogénezett vegyület is 
lehet. Alifás vegyületek klórozásakor termikus módon képezik a gyököket: ehhez metán esetén pl. 400 
°C-ra van szükség. A halogén–szubsztrátum mólaránytól függ a termék összetétele. Metán 
klórozásának termékaránya 1:1 metán–klór reagensarány esetén a 3.3.2. ábrán látható. 

CH4 CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 CCl4
Cl2

-HCl

35% 45% 18% 2%

Cl2

-HCl

Cl2

-HCl

Cl2

-HCl

 

3.3.2. ábra: Termékeloszlás metán klórozásakor (1:1 mólarány esetében) 

 Gőz–gáz fázisú folyamatos üzemű reaktorban dolgoznak. A felszabaduló sósavat vízzel kötik meg 
(ezt a vizes oldatot is hasznosítják). A különböző mértékben klórozott vegyületek elegyét 
desztillálással választják el.  
 Tiszta kloroformot régebben aceton klórozásával, a haloform reakcióval állították elő: a 
keletkezett triklóracetonból hidrolízissel kapták a kloroformot (3.3.3. ábra).  

H3C CH3

O Cl2
H3C CCl3

O
hidrolízis

CHCl3
-HCl

H3C C
O

OH
+

 

3.3.3. ábra: Kloroform előállítása haloform reakcióval 

 A brómozás szelektívebb, mint a klórozás. Legkevésbé szelektív a fluorozás. Minél aktívabb a 
halogénezőszer, annal kisebb a szelektivitás. Szabadgyökös jódozás nem lehetséges. 
 Hasonló reakció az aromás vegyületek oldalláncának klórozása. A toluol oldalláncát, a 
metilcsoportot, 100 °C-on, UV fény jelenlétében klórozzák. Itt is a kezdeti mólaránytól, illetve az 
átalakulási foktól függ a termék összetétele (teljesen egységes termék itt sem nyerhető). Benzil-klorid 
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előállításakor, még ha 65% konverziónál meg is állnak, akkor is lesz benzilidén-klorid a 
reakcióelegyben (3.3.4. ábra). 

CH3

-HCl

Cl2

CH2Cl CHCl2 CCl3

-HCl

Cl2

-HCl

Cl2

 

3.3.4. ábra: Toluol gyökös klórozása 

 Az UV-besugárzással iniciált halogénezésekhez úgy kell a reaktort kialakítani, hogy lehetőség 
legyen a reakcióelegy megvilágítása (3.3.5. ábra). 

 

3.3.5. ábra: Keverős duplikátor halogénezéshez 

 A keverős duplikátor fedelére egy kvarcból készült (UV-áteresztő) megvilágító ablakot helyeznek 
(3.3.5. ábra), vagy külső oldalkamrában elhelyezett fényforráson keresztüli áramoltatással (3.3.6. ábra) 
világítják meg a reakcióelegyet. 

 

3.3.6. ábra: Külső kamrás megvilágítós halogénező reaktor 
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3.4 Olefinek addíciós halogénezése 

3.4.1 Halogénaddíció 

Elemi halogénekkel a telítetlen vegyületek halogénezése ionos elektrofil mechanizmusú addíció (AdE) 
szerint játszódik le (3.4.1. ábra). 

H2C CH2 +   Br2 C C
H

H

H

H

Br
Br

C C
H

H

H

H

Br

Br  

3.4.1.1. ábra: Etilén addíciós brómozása 

 Az addíció exoterm (3.4.1.1. táblázat). A fluorozás reakcióhője extrém nagy, a jódozásé 
viszonylag kis negatív érték. 

3.4.1.1. táblázat: Addíciós halogénezések reakcióhője 

Halogén ΔH [kJ/mol] 

F –675 
Cl –172 
Br –126 
I –40 

 
 A halogénmolekula Lewis-savval polarizálható (3.4.1.2. ábra), és ezáltal elősegíthető az addíció. 

Cl Cl + FeCl3 Cl Cl FeCl3
d+ d-

 

3.4.1.2. ábra: Klór polarizációja Lewis-savval 

 A vinil-kloridot etilénre történő klóraddícióval, majd ezt követő dehidrohalogénezéssel (régebben 
lúgos, Ca(OH)2-os kezeléssel) 110 °C-on, folyadék fázisban állították elő. A szubsztitúciós lépést 
tartalmazó vinil-klorid-előállítás etánból (3.4.1.3. ábra) nem gazdaságos.  

H3C CH3 + Cl2
FeCl3

Cl CH2 CH2 Cl

~ 45 °C

-HCl
Cl CH CH2

 

3.4.1.3. ábra: Etán klórozása 

 Az eljárás manapság használatos módosítása az oxiklórozás, amely során 300 °C-on gőzfázisban 
állítják elő a vinil-kloridot (3.4.1.4. ábra) (ilyenkor a felszabaduló sósav újra hasznosítható).  

H3C CH3 + 2HCl + 1/2 O2
CuCl2

~ 300 °C

+ H2OCl CH2 CH2 Cl
-HCl

Cl CH CH2
 

3.4.1.4. ábra: Etán oxiklórozása 
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3.4.2 Hidrogén-halogenid-addíció 

A hidrogén-halogenidek a Markovnyikov-szabálynak megfelelően addiciónálódnak a telítetlen kötésre 
(AdE, ionos mechanizmus, 3.4.2.1. ábra). A hidrogén-halogenidek addíciója exoterm folyamat 
(3.4.2.1. táblázat), amely a hőmérséklet emelkedésével megfordul (250°C-on), és dehidrohalogénezés 
figyelhető meg. 

3.4.2.1. táblázat: Reakcióhők hidrogének-halogenidek addíciójakor etilénre 

H–X ΔH [kJ/mol] 
HF –20 
HCl –64 
HBr –59 
HI –58 

 

H3C

H
C

CH2 H3C
CH

Br

CH3
H Br+ H3C

H
C

CH3  

3.4.2.1. ábra: Propilén addíciós brómozása HBr-dal 

 A hidrogén-halogenidek is polarizálhatók Lewis-savval. Pl. etil-klorid előállítását AlCl3 
jelenlétében is végezhetik (3.4.2.2. ábra). 

H2C CH2 +  HCl
AlCl3

~ 20 °C

H3C CH2 Cl 

3.4.2.2. ábra: Etil-klorid előállítása 

 Az iparban inkább az etán klórozásával nyernek etil-kloridot. 

 

3.4.3 Hipoklórossavvval (HOCl)  

A reakció elektrofil addíciós reakció, melynek termékei a klórhidrinek (3.4.3.1. ábra). 

H2C CH2 +   HOCl HO
CH2

CH2
Cl~ 55 °C

 

3.4.3.1. ábra: Etilénklórhidrin előállítása 

 Régebben a klórhidrin az etilén-oxid- és glikolgyártás alapanyaga volt. A propilén-oxidnak ma is 
egyik lehetséges intermedierje a megfelelő klórhidrin (3.4.8. ábra). A hipoklórossav-addíció is követi a 
Markovnyikov-szabályt. 

CH CH2 +   HOCl H3C
CHH3C

Cl

CH CH2

O
H3CCH2

OH
 

3.4.8. ábra: Propilén-oxid előállítása 
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3.5 Az acetilén klórozása 

Az acetilén és származékai mind addíciós, mind szubsztitúciós halogénezésekre képesek. Ilyen módon 
(valamint dehidrogénező lépésekkel összekötve) sok fontos ipari alapanyag (pl. vinil-klorid, triklór-
etilén, stb.) állítható elő (3.5.1. ábra). 

HC CH

ClHC CHCl ClH2C CHCl2 H2C CHCl

HClCl2
40 °C 140 °C

HgCl2

HCl Cl2

Cl2HC CHCl2 H2C CCl2 H3C CHCl2

Cl2 -HCl HCl

-HCl

ClHC CCl2

HCl

ClH2C CCl3

FeCl3

2Cl2

H3C CCl3

HClCl2

Cl2HC CCl3

Cl2

-HCl
Cl2C CCl2

Cl2

Cl3C CCl3

~ 85 °C

FeCl3
50 °C

 

3.5.1. ábra: Acetilén klórozása 

3.6 Aromás vegyületek klórozása 

3.6.1 Szubsztitúciós halogénezés 

Az aromás gyűrű ionos mechanizmus szerint klórozható elektrofil szubsztitúciós reakcióban (SEAr). A 
folyamatot Lewis-sav típusú katalizátorok segítik elő (leggyakrabban FeCl3, amit in situ, vasforgács 
jelenlétében állítanak elő, 3.6.1.1. ábra). 

+ Cl2
FeCl3

-HCl

Cl

+ Cl2
-HCl

Cl

+

Cl

Cl

Cl

 

3.6.1.1. ábra: Benzol aromás elektrofil szubsztitúciós klórozása 

 A reakciót szakaszosan és folyamatos üzemben is végezhetik, gázbevezetéses duplikátorban. A 
reakció folyadék–gáz (–szilárd) fázisú, ezért fontos a jó keverés, amelyet a sok esetben az intenzív 
gázbevezetéssel is el lehet érni. Van olyan megoldás is, amikor vasreszelék a katalizátor. Ekkor – első 
közelítésben – háromfázisú a reakció. (Keverés során bekövetkező mechanikus kopással (erózióval) is 
számolni kell a szilárd részecskék jelenléte miatt.). Mivel a folyamat egy konszekutív-kompetitív 
reakciósor (3.6.1.1. ábra), nem érhető el, hogy csak monoklór-benzol keletkezzék. Ha ez cél, 
alacsonyabb hőmérsékleten (40 °C), benzol feleslegben dolgoznak. Ha diklór-benzol a cél, akkor 55 
°C-on dolgoznak, nagyobb klórozási fokkal (3.6.1.2. ábra). 
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3.6.1.2. ábra: A termékösszetétel változása a klórozási fokkal benzol klórozásakor 

 
 Semlegesítés után a klórbenzolt a diklór-benzoloktól desztillációval választják el, majd a diklór-
benzolokat kristályosítással különítik el. (A p-származék kristályosodik ki.) A monoklór- terméket pl. 
a fenolgyártáshoz és a p-nitro-klórbenzol gyártáshoz használják. A diklórszármazék molyirtóként 
(Globol) alkalmazható. 
 

3.6.2 Addiciós halogénezés 

A benzol gyökös úton is klórozható addíciós reakcióban. Ilyenkor hexaklór-ciklohexánok (HCH) 
elegye (8 izomer) keletkezik (3.6.2.1. ábra), amelyekből csak a 14%-ban képződő g-izomer (a Lindán) 
inszekticid (rovarölő) hatású. Egészségvédelmi szempontok miatt ma már nem használják. 

Cl
Cl

Cl
Cl

Cl
Cl

Cl

ClCl2 H

diklór-hexadién hexaklór-ciklohexán (HCH) 

3.6.2.1. ábra: Benzol addíciós klórozása 

 

3.7 Alkoholok klórozása  

Alkoholok klórozása során első lépésben oxidáció játszódik le, és a keletkező aldehid az alkohollal 
félacetált képez, majd az a-helyzetű hidrogének klórra cserélődnek le. Ezután alakul ki a klorál 
(triklóracetaldehid) (3.7.1 ábra). (Ez a DDT-gyártás egyik alapanyaga. A másik a klórbenzol.) 
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H3C CH
OEt

OH
EtOH

Cl2
Cl3C C

OCl2
Cl3C CH

OEt

OH
acetaldehid félacetál

H- EtOH

 

3.7.1. ábra: Klorál előállítása 

 Az alkoholok hidroxilcsoportja tionil-kloriddal klórra cserélhető. A módszer előnye, hogy a 
terméken kívül csak gáz-halmazállapotú anyagok keletkeznek, amelyeket könnyű eltávolítani a 
reakcióelegyből (3.7.2. ábra). 

R CH2OH
SOCl2

R CH2Cl +   SO2    +  HCl  

3.7.2. ábra: Tionil-kloridos klórozás 

 A hidroxilcsoport klórra cserélhető foszfor-kloridokkal is (pl. 3.7.3. ábra). 

C4H9 OH C4H9 ClPCl3 H3PO33 + 3 +
melegítés

 

3.7.3. ábra: Alkohol klórozása foszfor-trikloriddal 

 Hasonló reakció hajtható végre fenolos hidroxilcsoporttal, amikor klórbenzolszármazék 
keletkezik (3.7.4. ábra). 

 

3.7.4. ábra: Fenolos hidroxilcsoport klórozása foszfor-trikloriddal 

3.8 Oxovegyületek klórozása 

Az oxocsoportot tartalmazó molekula az oxocsoport által aktivált a-szénatomon klórozódik (3.8.1. 
ábra): 

 

3.8.1. ábra: Oxovegyületek halogénezése a-szénatom 

 Ide tartozó példa a Klorocid-gyártás egyik intermedierének előállítása, a nitro-acetofenon 
brómozása (3.8.2. ábra): 

CH3

NO2O2N
OH

POCl3

CH3

NO2O2N
Cl

RH2C C
O

Y

X2
RHC C

O

YX

X = Cl, Br
Y = H, alkil
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CH3C
O

N
O O

Br2

CH2Br
C

O

N
O O  

3.8.2. ábra: Aromás vegyület oldalláncának brómozása 

 Ketonok foszfor-pentakloriddal geminális diklórvegyületté alakíthatók (3.8.3. ábra). 

R
C

R'
O

R
C

R' Cl

melegítés
PCl5+ POCl3

Cl
+

 

3.8.3. ábra: Keton klórozása foszfor-pentaloriddal 

3.9 Savak és észterek klórozása 

Karbonsavak tionil-kloridos reakciójával – az alkoholokhoz hasonlóan – a karboxilcsoport 
hidroxilcsoportja cserélődik klórra, és savkloridok keletkeznek (3.8.1. ábra). A terméket pl. savamidok 
előállításához használják. 

R C
O

OH
R C

O

Cl

SOCl2
+   SO2  +   HCl

 

3.8.1. ábra: Savklorid előállítása tionil-kloriddal 

 Észterek elemi klórral az α-helyzetű szénatomon klórozhatók. 
 

3.9.1 Fluorvegyületek előállítása 

A közvetlen fluorozás nagyon exoterm folyamat, ezért többnyire valamilyen inert gázzal együtt 
használják. Nem ad egységes terméket. Polimerek felületi fluorozására használják, ilyenkor a 
bevonatok ellenálló képességét fokozzák. Kenőanyagok előállítására is alkalmas. Teflon lehetséges 
gyártása: polietilént kezelnek fluorral hélium hígítógáz jelenlétében. 
 Kettős és hármas kötés hidrogén-fluoriddal addíciós reakcióban fluorozható. (Vigyázni kell, mert 
a hidrogén-fluorid polimerizációs reakciót is kiválthat). 
 Hidrogén-fluoriddal halogéncsere is végrehajtható (pl. különféle freonszármazékok – metán és 
etán klórozott és fluorozott származékai – állíthatók elő: 3.10.1. ábra) 

CHCl3 CHCl2F CHClF2
HF + + CHF3

F2C CF2 polimerizáció
teflon

700 °C
- 2HCl

~

 

3.10.1. ábra: Teflon előállítása 

 Hasonlóan halogéncsere az eljárás egy érzéstelenítőszer, a Halothan előállítása során (3.10.2. 
ábra) található: 
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F2C CFCl +  HBr CF2BrCHFCl
AlCl3

CF3CHClBr 

3.10.2. ábra: Halothan előállítása 

 Aromás vegyület triklórmetil-csoportjának klóratomjai fluorra is cserélhetők (3.10.3. ábra). 

ArCCl3 ArCCF3 

3.10.3. ábra: Halogéncsere 

 Alifás vegyületek (hosszúláncú alkoholok, karbonsavak és származékaik) elektrokémiai úton 
perfluorozhatók hidrogénfluoridos közegben. A nyert perfluor-alkoholok, -karbonsavak speciális, igen 
hatékony felületaktív anyagok alapvegyületei. Drágák, de olyan helyeken, ahol nagyon hatékony és 
gyors tűzoltás szükséges, pl. bánya- vagy repülőtéri tüzek esetén, alkalmazzák. 
 Aromás fluorvegyületek diazovegyületekből a Baltz–Schiemann-reakcióval állíthatók elő a 
diazovegyületek tetrafluoroborát sójából. Általában szilárd sóval, ömledékben dolgoznak (3.10.4. 
ábra). A diazotálásról bővebben a jegyzet utolsó fejezetében írunk. 

NH2

HCl/NaNO2

NaBF4

N2
+ BF4

- F

+  N2 + BF3
hevítés

 

3.10.4. ábra: Baltz–Schiemann-reakció 

 Alternatív megoldás: az anilint hidrogén-fluoridos közegben diazotálják és a közvetlenül 
keletkező diazónium-fluorid sóból nyerik a fluorszármazékot. 
 A Balz–Schiemann-reakcióhoz hasonlóan a többi halogénatom is bevihető aromás diazóniumsók 
segítségével: aromás diazónium kloridokat sósavas közegben főzve réz(I)-klorid jelenlétében a 
Sandmeyer-reakcióban aril-kloridok nyerhetők (3.10.5. ábra). Bromidok és jodidok is előállíthatók 
hasonló reakcióban. 

N2
+ Cl-

CH3

Cl

CH3

CuCl
HCl/H2O

vízfürdõ

 

3.10.5. ábra: Sandmeyer-reakció 

 Alifás halogénvegyületek, elsősorban kloridok, szervetlen fluoridokkal halogéncserés reakcióban 
adnak fluorvegyületeket. A reakció a fluoridokhoz tartozó kationtól is függ (3.10.6. ábra). 

Cl
OH +  MF

dietilén-glikol

125 °C
 15 óra

F
OH

M kationtól függõ aktivitási sorrend:  KF > NH4F > NaF > LiF  

3.10.6. ábra: Cl – F atomcsere 

 Hasonlóan a foszfor-pentakloridos klórozáshoz, ketonból geminális fluorvegyület, alkoholból 
pedig alkil-fluorid készíthető kén-tetrafluoriddal (3.10.7. ábra). 
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R
C

R'
O

R
C

R' F

melegítés
+

F
+SF4 SOF2

C5H11 OH + SF4 C5H11 F +  SOF2  +  HF 

3.10.7. ábra: Halogénezés kén-tetrafluoriddal 
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4 ALKILEZÉS ÉS ARILEZÉS 

4.1 Bevezetés 

Az alkilezés alkilcsoport (alifás- vagy aralkil-) bevitele egy szerves molekula oxigén-, kén-, nitrogén- 
vagy szénatomjára. Arilezés során arilcsoportot viszünk be. 
 Az egyik leggyakoribb eljárástípus, a szerves vegyipar szinte valamennyi ágában előfordul. 
Éterek, primer, szekunder és tercier aminok, szubsztituált acetecet- és malonészter-származékok, 
valamint savak és ketonok előállítása, amelyeket oldószerként, egyéb, pl. gyógyszeripari eljárások 
kiindulási anyagaként, intermediereként vagy egyéb módon használnak fel. 

Az alkilező reakciókat az alkilezendő atom szerint tehát a következő csoportokba sorolhatjuk: 
– N-alkilezés: aminok előállítása. 
– O-alkilezés: éterek előállítása. Karbonsavak O-alkilezése: észteresítés. 
– C-alkilezés: CH-savas vegyületek alkilezése és Friedel–Crafts-reakciók. 
– S-alkilezés: merkaptánok előállítása. 
– P-alkilezés: foszfinok előállítása 
– egyéb atom alkilezése: pl. fém- (Pb) vagy szilíciumalkilok előállítása. 

 

4.2 Alkilezőszerek 

4.2.1 Alkil-halogenidek  

Az alkil-halogenidek reaktivitási sorrendje az alkillánc minősége szerint: allil (vagy benzil) >> normál 
>> vinil (vagy aril; a telítetlenség és a halogén konjugáltsága függvényében). 
 A halogénatom is befolyásolja az alkil-halogenidek reaktivitását a következő sorrendben: 

 I > Br > Cl >> F.   

 Az ipari gyakorlatban olcsósága miatt a kloridokat használják legelterjedtebben. 
 

4.2.2 Egyéb alkilezőszerek 

Alkoholok, olefinek, szervetlen savak alkil-észterei (alkil-szulfátok, nitrátok, karbonátok és foszfátok), 
aromás szulfonsavak észterei, oxiránok (elsősorban etilén-oxid), diazometán. 
 

4.3 Különböző vegyülettípusok alkilezése 

4.3.1 Alkoholok alkilezése 

Az alkoholok alkilezése O-alkilezés, amely eljárással éterek állíthatók elő. 

4.3.1.1 Alkilezés alkoholokkal 

Alkoholok kénsav vagy egyéb vízelvonó szer jelenlétében vízvesztéssel szimmetrikus éterekké 
alakíthatók. Két általános megoldása van (4.3.1.1. ábra):  

A-út: folyadékfázisú előállítás 
B-út: gőzfázisú katalitikus verzió 
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EtOH

+ EtOH

Al2O3

H2C CH2

EtOEt
mellékreakció

H3CH2CO
S

O

O OH

130 °C

-H2O

-H2O

EtOH

-H2SO4

A

B

H2SO4

 

4.3.1.1. ábra: Általános szintézisutak éterek előállítására 

4.3.1.2 Alkilezés alkil-halogenidekkel (ill. arilezés aril-halogenidekkel) 

Alkoholból vagy alkoholátjából kiindulva alkil-halogenidekkel nyerhetünk étert. Ilyen úton nemcsak 
szimmetrikus, hanem vegyes étereket is előállíthatunk (Williamson-szintézis, 4.3.1.2. ábra). Ha 
reaktivitási vagy költségszempontból előnyösebb, az alkohol- és a halogén-származék alkilrésze 
felcserélhető. 

ROH + R'X -HX
bázis, pl. NaOH

RONa + R'X

ROR' SN reakció
-NaX

 

4.3.1.2. ábra: Éterek Williamson-féle előállítása (R és R’ lehet aromás is) 

 A fenacetin intermedierjének előállítása a 4.3.1.3. ábrán látható. 

ONa

NO2

OEt

NO2

Cl

NO2

EtCl

-NaCl

NaOEt

 

4.3.1.3. ábra: Fenacetin előállítása 

 A fenolok dialkil-szulfátokkal vagy aromás szulfonsav-észterekkel is alkilezhetők (Vigyázat! A 
dimetil-szulfát mérgező!). A dimetil-szulfát első metilcsoportja exoterm, a második endoterm 
reakcióban metilez (ez utóbbi melegítést igényel). 

 Az aromás halogénvegyületek SN-reaktivitása kicsi, ezért arilezni csak a gyűrűn aktiváló, 
elektronvonzó (pl. nitro-) csoportot tartalmazó halogenidek alkalmasak (esetleg Cu vagy CuCl 
katalizátor jelenlétében).  

4.3.1.3 Alkilezés olefinekkel 

Alkoholok addíciós reakcióban reagálnak olefinekkel (etilénnél nagyobb olefinek esetén a 
Markovnyikov-szabály szerint) savas jellegű katalizátorok jelenlétében (4.3.1.4. ábra). 
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ROH  + RO CH2 CH3H2C CH2
H+

 

4.3.1.4. ábra: Alkilezés olefinnel 

4.3.1.4 Alkilezés etilén-oxiddal 

Az iparban leggyakrabban használt oxirán az etilén-oxid (használják a propilén-oxidot is). A reakció 
gyűrűnyitással együttjáró SN reakció, amelynek terméke egy glikol-monoéter, amin szintén 
reakcióképes hidroxilcsoport van. Így 10–50 glikolegység is felvihető a kiindulóanyagra (mivel 8 
glikolegységtől kezdve a termék vízoldható, felületaktív anyagként használható, ezek a nemionos 
tenzidek). Mind savas, mind bázikus katalizátor használható.  
 A kevesebb etilén-oxid egységet tartalmazó vegyületek vízoldhatósága szulfatálással növelhető, 
4.3.1.5. ábra). 

ROH
O ROCH2CH2OH

O
+

 

4.3.1.5. ábra: Alkilezés etilén-oxiddal 

 Speciális oxirán az epiklórhidrin, mivel két funkcióscsoportot tartalmaz (Cl, oxirán). Pl. ha 
cellulózt alkileznek epiklórhidrinnel, az egyik funkcióscsoportjával hozzákapcsolódik a szálhoz, a 
másik reaktív funkcióscsoporttal egy újabb molekula kapcsolható a cellulózhoz. Így pamutszálhoz 
ciklodextrin köthető, amely komplexként különböző molekulákat köthet meg. Pl. a textília tartósan 
illatosítható egy ciklodextrinnel komplexet képező parfümmel, mivel a komplex csak lassan adja le a 
komplexált illatanyagot. 

 

4.3.2 Karbonsavak alkilezése    ®    észterek előállítása 

A savval végzett reakció (a direkt észteresítés, 4.3.2.1. ábra) nem tartozik ide, mivel a mechanizmusa 
más (O-acilezés): 

RCOOH  +  R'OH RCOOR'
-H2O  

4.3.2.1. ábra: Direkt észteresítés 

 Karbonsavak sója a Williamson-szintézishez hasonlóan alkilezhető (O-alkilezés 4.3.2.2. ábra): 

RCOONa +
-NaX

RCOOR'R'X
 

4.3.2.2. ábra: Karbonsav sójának alkilezése 

 Karbonsavak alkilezhetők olefinekkel, etilén-oxiddal és dimetil-szulfáttal is (4.3.2.3. ábra): 

RCOOH
O RCOOCH2CH2OH

O+

RCOOH + H2C CH2 RCOOEt

RCOOH + Me2SO4 RCOOMe  

4.3.2.3. ábra: Karbonsavak alkilezése 
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4.3.3 Ammónia és amininok alkilezése  ®    primer, szekunder és tercier aminok előállítása 

4.3.3.1 Alkilezés alkoholokkal 

Ilyen reakció pl. az anilin alkilezése metanollal konszekutív reakcióban, 200 °C hőmérsékleten 
(4.3.3.1. ábra). A magas hőmérséklet miatt a reakciót nagy nyomáson, autoklávban végzik. 

NH2

+ 2 MeOH

200 °C

H2SO4

NMe2

+ 2H2O
35 bar

 

4.3.3.1. ábra: N,N-dimetilanilin előállítása 

 A nyomás szerepe a reaktánsok folyadékfázisban tartása és az intenzív fázisérintkezés 
megvalósítása („belepréselés”). Speciális berendezésre, az autoklávra van szükség (4.3.3.2. ábra). Az 
autokláv nyomás alatt működő berendezés. Tehát a nyomásállóság különbözteti meg a szokásos 
duplikátoroktól. A nyomás miatt különleges üzemeltetési feltételeknek kell megfelelnie: olyan 
szerkezeti anyagból kell előállítani, amelyik bírja a nagy nyomást (semmiféle szivárgás, működési 
zavar nem megengedhető). A benne levő hőmérsékletet és nyomást állandóan mérni és rögzíteni kell. 
A nyomás „megszaladása” esetén (pl. hasadótárcsával) biztosítani kell a készülék lefúvatását. 
Különleges probléma a forgó alkatrészek tömítése. Egy keverő nélküli autokláv rajza látható a 4.3.3.2. 
ábrán. 

 

4.3.3.2. ábra. Autokláv vázlata   

 Jellemző példa az ammónia katalitikus alkilezése (4.3.3.3. ábra). A reakciót 400 °C-on, 10–15 bar 
nyomáson végzik. 

NH3  +  MeOH MeNH2   +  H2O

Me2NH  +  H2O

MeOH

MeOH

Me3N  +  H2O  

4.3.3.3. ábra: Ammónia alkilezése alkohollal 
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 A folyamat egy konszekutív reakciósor, amelynek főterméke a kiindulási mólaránnyal és a 
reakciókörülményekkel állítható be (4.3.3.4. ábra, 4.3.3.1. táblázat). 

 

4.3.3.4. ábra: A termék összetétele különböző kiinduló mólarányok esetén 

4.3.3.1. táblázat: Metanol és ammónia termékének függése a kiinduló mólaránytól 

Metanol NH3 A termék fő komponense 

1 4 Monometil-amin 
4 1 Trimetil-amin 

 
 A reakció során diszproporcionálódás is lejátszódik. 
 

4.3.3.2 Alkilezés alkil-halogenidekkel 

Az alkoholokkal végzett alkilezéshez hasonlóan az alkil-halogenidek is konszekutív-kompetitív 
reakciósorozatban alkilezik az ammóniát (4.3.3.5. ábra).  

NH3 + RX NH3RX NH2R
H2O

HX

+ HX

RX

R2NH2X

R2NH +

R3NH2X

RX

NR3 HX+

R =  Me, Et

 

4.3.3.5. ábra: Ammónia alkilezése alkil-halogeniddel 
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 Az alkoholos alkilezéshez hasonlóan a termék összetételét leginkább a mólarány és a hőmérséklet 
határozza meg. Nagy ammóniafelesleg a primer amin keletkezésének kedvez. Az egyes 
komponenseket desztillációval lehet szétválasztani. 
 Leginkább metil- és etil-halogenideket alkalmaznak, de aktivált aril-halogeniddel is elvégezhető a 
reakció (pl. o- vagy p-nitro-klórbenzolból a megfelelő amino-nitrobenzol állítható elő) (4.3.3.6. ábra). 

Cl

NO2

NH2

NO2

NH3

 

4.3.3.6. ábra: Ammónia arilezése nitro-klórbenzollal 

 Ismeretesek még reduktív alkilezések is, pl. a Leuckart-Wallach reakció, de ezekre nem térünk ki 
részletesen (4.3.3.7. ábra). 

R2CO  +  HCOONH4
R

R
NHCHO

R

R
NH2

H+D

 

4.3.3.7. ábra: Leuckart–Wallach-reakció 

4.3.4 C-H savas vegyületek alkilezése (C-alkilezés) 

A C-alkilezés nehezen végrehajtható folyamat, általában csak akkor lehetséges, ha a CH kötést lazító 
elektronvonzó csoportok vannak a molekulában. Így a hidrogén erős bázissal leszakítható, és a 
nukleofillá vált szénatom és az alkilezőszer reakciója végbemegy (4.3.5.1. ábra). 

CH
Y

H
Z

CH
Y

Z
CH
Y

R
Z

CR
Y

R'
Z

Na+NaOEt RX NaOEt R'X

 

4.3.4.1. ábra: CH-savas vegyületek alkilezése 

 Mindkét hidrogén helyettesíthető. Az elért eredményt befolyásolja az alkilezés sorrendje: célszerű 
először a nagyobb térkitöltésű alkilezőszerrel reagáltatni (4.3.5.1. táblázat). 

4.3.5.1. táblázat: A 4.3.4.1. ábra vegyületeiben az Y és a Z csoport 

Y CO2Et CO2Et CN CO2Et –C(O)– 

Z CO2Et CN CN CH3CO –P(O)= 
A vegyület neve malonészter ciánecetészter malonsav-dinitril acetecetészter  

 
 A reakció SN2 mechanizmusú, ezért királis reagens(ek) esetén inverzióval jár (4.3.5.2. ábra): 

Y

CH

Z

C X
1/21/2

 

4.3.4.2. ábra: SN2 reakció átmeneti állapota 
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 Az alkilezett acetecetészter bontásával (sav-, illetve ketobontásával) számos karbonsav-,  ill. 
aceton-származék állítható elő (4.3.4.3. ábra): 

 

4.3.4.3. ábra: Sav- és ketobomlás 

4.4 Víz alkilezése (hidrolízis) 

4.4.1 Alkil- és arilhalogenidek hidrolízise 

A reakcióban alkoholos, ill. fenolos hidroxilcsoport alakul ki (4.4.1. ábra). 

R X R OH+ H2O + HX 

4.4.1. ábra: Alkil- és arilhalogenid hidrolízise (R = alkil- v. arilcsoport) 

 A hidrolízis alkálikus közegben irreverzibilis (4.4.2. ábra): 

n RX n ROH+ M(OH)n + MXn

(M = Na, Ca, K)  

4.4.2. ábra: Alkálikus hidrolízis 

 A folyamat ipari jelentőségű, egyes alkoholok (pl. amil-alkohol, allil-alkohol, benzil-alkohol, 
glikol), illetve fenol és származékainak előállítására használják. 
 A reakció legtöbbször SN2 mechanizmusú, ennek megfelelően inverzióval jár. Aril-halogenidek 
SN2Ar mechanizmus szerint reagálnak (az átmeneti állapotban Meisenheimer-komplex képződik). 
 Az alkil-halogenidek reakcióképessége különböző (lásd 4.2. fejezet). 

 

4.4.2 Fenol-előállítások 

Klasszikus módszer a benzolszulfonsav alkálikus ömlesztése. Ma már iparilag fenolgyártásra nem 
alkalmazzák, de naftolok előállítására igen (4.4.3. ábra): 

SO3Na ONaNaOH

150-160 °C

H+ OH

 

4.4.3. ábra: b-Naftol előállítása 

 Dow-eljárás (4.4.4. ábra): 

savbomlás
(vizes lúg)

ketobomlás
(sav)

CH2

CO2Na

R

CH2

R

C

CH3

O

C

CO2Et

C

CH3

O

RH
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Cl2+
FeCl3

80 °C Cl
+  HCl

Cl
+  2 NaOH

360 °C

230-240 bar

ONa
+  NaCl  +  H2O

ONa
+  HCl

OH
+  NaCl

 

4.4.4. ábra: Dow-féle fenol-előállítás 

 Raschig-eljárás (4.4.5. ábra): Az eljárás tulajdonképpen a benzol közvetett oxidációja. 

1/2 O2  +  HCl+
Cl

+  H2O

Cl
+  H2O

Ca3(PO4)2

500 °C

OH
+  HCl

+  O2
OH

 

4.4.5. ábra: Raschig-féle fenol-előállítás 

4.5 Gyógyszeripari példák az alkilezésre 

4.5.1 O-alkilezések 

4.5.1.1 Kodein előállítása (4.5.1.1. ábra): 

Me2SO4

SO3Me

X-

vagy

vagy

+

Me4N+

O

HO

HO

N
Me

H

H

O

HO

MeO

N
Me

H

H

 

4.5.1.1. ábra: Kodein szintézise 

4.5.1.2 Papaverin-gyártás első lépése (4.5.1.2. ábra): 

HO

HO
Me2SO4

MeO

MeO
+

NaOH/H2O

2 lépés  

4.5.1.2. ábra: Papaverin-gyártás alkilező lépése 
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4.5.2 N-alkilezések 

4.5.2.1 Koffein előállítása (4.5.2.1. ábra): 

HN

N N

N
Me

Me

O

O

+ CH3Cl

70 °C
10 atm

NaOH

N

N N

N
Me

Me

O

O

Me

 

4.5.2.1. ábra: Koffeinszintézis  

4.5.2.2 Lidokain előállítása (4.5.2.2. ábra): 

HNEt2 +

NHCOCH2Cl
H3C CH3

NHCOCH2NEt2
H3C CH3

 

4.5.2.2. ábra: Lidokainszintézis 

4.5.2.3 Adrenalin előállítása (4.5.2.3. ábra): 

H2NMe +
OH

OH

Cl
O

OH
OH

NHMe
O  

4.5.2.3. ábra: Adrenalinszintézis 

4.5.2.4 Klorocid-gyártás egyik lépése (4.5.2.4. ábra): 

N N

N
N O2N

O

Br
+

2.) HCl
3.) NaOH/H2O

O2N
O

NH2

acilezés  

4.5.2.4. ábra: Alkilezés Klorocid-gyártás során 

4.5.2.5 Hibernál-gyártás két lépése (4.5.2.5. ábra), az első alkilezési lépés az ún. Ullmann-reakció: 

H2N Cl Cl
COOH

Cu

K2CO3
+ HN Cl

COOH

N
H

S

Cl
Cl N

CH3

CH3

N

S

Cl

N
CH3

CH3

+

NaNH2
vagy

NaOH (por)

 

4.5.2.5. ábra: A Hibernál-gyártás két alkilező lépése 



Alkilezés és Arilezés 59 

© Dr. Keglevich György, Dr. Sallay Péter, BME www.tankonyvtar.hu  

4.5.2.6 Furosemid gyártása (4.5.2.6. ábra): 

OH2N
COOH

ClCl

H2NO2S

COOH

NHCl

H2NO2S

O

+

 

4.5.2.6. ábra: Furosemid szintézise 

4.5.2.7 Barbitursav-származékok gyártása (4.5.2.7. ábra): 

COOEt
CH2
COOEt

R2X

NaOEt

COOEt
C
COOEt

R1 R2
R1X

NaOEt

Et

Et
Et

Et

n-Bu
i-Bu

R1 R2 Gyógyszer

Veronal

Etoval
Dorlotin  

4.5.2.7. ábra: Barbitursav-származékok előállítása  

A Sevenált másképpen (kerülő úton) készítik. 
 

4.6 Fázistranszfer-katalízis (PTC, az angol „phase transfer catalysis” kifejezés 
kezdőbetűiből) 

A PTC folyadék–folyadék vagy folyadék–szilárd kétfázisú reakciókat tesz lehetővé általában enyhe 
körülmények között, nagy szelektivitással és jó termeléssel. 
 A katalizátorok sószerű szerkezetük vagy komplexképző tulajdonságaik révén lehetővé teszik, 
hogy egy szerves fázisban egyébként oldhatatlan anion a szerves oldószerben oldhatóvá tett kation 
kísérőjeként a szerves fázisba jusson, és ott a másik molekulával reagálhasson.  
 A katalizátor szerkezetét tekintve pl. kvaterner ammóniumsó vagy foszfóniumsó (Q+X–) lehet, 
melyekkel megvalósított fázistranszfer alkilezés példája a 4.6.1. ábrán látható. A reakció során a CH-
savas vegyület anionjának (Na-sójának: MY) alkilezése történik az alkil-halogeniddel (RX).  

RX   +   MY RY   +   MX
Q   X

Y = pl. CH
Z

Z
; M = Na

 

4.6.1. ábra: PTC-alkilezés 

 A katalitikus folyamat a következő (4.6.2. ábra): 
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Q   XQ   Y +   RX RY   +

Q   XQ   Y +   MX MY   +

Szerves fázis

Vizes fázis  

4.6.2. ábra: A PTC részfolyamatai 

 A fázistranszfer katalizátorok másik csoportját a koronaéterek alkotják. A koronaéter 
oxigénatomjai komplexet képeznek a vizes fázisban levő alkáliionnal, és így segítik elő annak szerves 
fázisba jutását, amelyet anionja követ a szerves fázisba az anion és a kation között levő 
elektrosztatikus vonzás miatt. Ilyen módon tehát a szerves fázisba jutott anion (pl. halogenid, cianid, 
hidroxid, más nukleofil) már részt vehet a kémiai reakcióban. 
 A 18C6 (jelentése: 18-Crown-6, vagyis 18-Korona-6, mivel a koronaéter gyűrűje 18 atomból áll, 
amiből 6 a heteroatomok – esetünkben oxigénatomok – száma) és K+A- esetén a 4.6.3. ábra mutatja be 
a keletkezett komplex szerkezetét (a szaggatott vonalak az (iondipólus) másodrendű kötőerőket 
szemléltetik): 

 

4.6.3. ábra: 18-Korona-6 komplexképzése káliumionnal. 

 A koronaéterek gyűrűméretüktől függően más-más fémiont preferálnak: a nátriumionok a 15C5-
be, a káliumionok a 18C6-ba, a lítiumionok a 12C4-be férnek be legjobban (vagyis képzik a 
legstabilabb komplexet).  
 Fontos, hogy ezek a reakciók kétfázisúak, ezért intenzív keverés szükséges, hogy a megfelelő 
fázisérintkezés létrejöjjön. 
 A kereskedelmi forgalomban kapható fontosabb PTC-katalizátorokat a 4.6.4. ábra mutatja be. 

O
O O

O

OO
K

A
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N
H3C

CH3

CH3

Cl

N

Cl

H3C CH3

CH3

N
Cl

CH3

CH3

H3C

TMBAC TEBAC

TBBAC

N

H3C

CH3

CH3

Br

TBAB

H3C

P

H3C

CH3

CH3

Cl

H3C

TBPC

P

CH3

Cl

TFBPC

P

H3C

CH3

Br

H3C

TBHDP

O
O

O
O

O

O

[18]-korona-6
"18C6"

O
O

O
O

O

O

dibenzo[18]-korona-6
"DB18C6"

O O

O O

O O

O
O

O

"15C5" "12C4"

(CH2)14

CH3

P X

CH3

OH
N CH3

(CH2)11
CH3

Br

N

CH3

CH3

CH3
(CH2)14

CH3

H3C

Br

TMHDAB (-)-N-dodecil-N-dimetilefedrin-bromid

N X- kvaterner ammóniumsók

- kvaterner foszfóniumsók

- koronaéterek

 

4.6.4. ábra: A kereskedelemben kapható leggyakoribb fázistranszfer-katalizátorok 
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4.6.1 Példák PTC-alkilezésekre: 

4.6.1.1 O-alkilezések (4.6.1.1. ábra) 

Alkoholok vagy fenolok O-alkilezése alkil-halogenidekkel. A bázis vizes lúgoldat, a leggyakrabban 
alkalmazott szerves oldószer éter vagy diklórmetán szokott lenni. 

R-X  +  Ar-OH

   TEBAC
NaOH/H2O

      éter
        v.
diklórmetán

(pl. fenol-
származék)

Ar-O-R

(fõtermék)

- az RX-t feleslegben célszerű
  használni
- olefinképződés is lehetséges
  (eliminációs mellékreakció terméke)

PTC

R-OH
R-X

NaOH/H2O
PTC

R-O-R
(melléktermék)

NaOH/H2O

 

4.6.1.1. ábra: PTC O-alkilezések 

4.6.1.2 N-alkilezések 

Folyadék–folyadék (L–L) vagy folyadék–szilárd (L–S) fázisú reakciók is lehetségesek (4.6.1.2. ábra). 

NH2

O

+  RBr
Bu4N HSO4

bázis
N

O
R

H

RBr, Bu4NHSO4

bázis
N

O
R

R  

4.6.1.2. ábra: Fázistranszfer N-alkilezések 

L–L PTC:  50% NaOH / víz vagy cc.KOH / víz    ®    monoalkilezés 
 túltelített NaOH / víz vagy KOH / víz    ®    biszalkilezés 
S–L PTC: porított NaOH és KOH keveréke (oldószer benzol vagy toluol) 
 szilárd NaOH és K2CO3 elegye (oldószer benzol vagy toluol) 

 

4.6.1.3 C-alkilezések 

Benzil-cianid különféle fázistranszfer alkilezéseit mutatja be a 4.6.1.3., a 4.6.1.4. és a 4.6.1.5. ábra. 

CN RX CN CNRX

R R
R

 

4.6.1.3. ábra: Benzil-cianid alkilezése 1. 



Alkilezés és Arilezés 63 

© Dr. Keglevich György, Dr. Sallay Péter, BME www.tankonyvtar.hu  

CN X (CH2)nCN
(CH2)nCN

CN
(CH2)nCN

(CH2)nCN

CN
X (CH2)nCN

 

4.6.1.4. ábra: Benzil-cianid alkilezése 2. 

CN

((CH2)nX)2

CN

(CH2)nX

CN

CN

X (CH2)nX

(CH2)n

CN CN

L-L

S-L

50% NaOH/H2O
TEBAC

benzol vagy toluol

K2CO3
TEBAC
aceton

(CH2)n

 

4.6.1.5. ábra: Benzil-cianid alkilezése 3. 

 A benzil-cianid alkilezését befolyásoló tényezők: 
– a benzil-cianid – alkilezőszer mólarány (1:1 vagy 1:2), 
– hőmérséklet, 
– az  n (alkilezőszer szénatomszáma, 4.6.1.4. és 4.6.1.5. ábrák). 

 

4.7 Friedel–Crafts-alkilezések 

A Friedel–Crafts-reakciók Lewis- vagy protonsavak jelenlétében megvalósított C-alkilezések, 
acilezések, izomerizációk és polimerizációk. A reakció szubsztrátumai: elektrofil szubsztitúcióban 
megfelelően aktív aromás vegyületek (pl. naftalin, benzol, toluol stb.). 
 Aktív komponensek: a megfelelő alkilezőszerek, így 

– alkil-halogenidek, 
– alkoholok, 
– olefinek, 
– oxiránok (etilén-oxid). 

 Katalizátorok:  
– Lewis-savak: AlCl3, ZnCl2, SnCl4, FeCl3, TiCl4, BF3, 
– Brønsted-savak: H2SO4, H3PO4, ioncserélő gyanták, 
– zeolitok („Z–OH”): a felületen hidroxilcsoportokat tartalmazó kristályos alumínium-

szilikátok, amelyek Brønsted- és Lewis-savas centrumokat egyaránt tartalmaznak. Fontos 
tulajdonságuk, hogy meghatározott méretű üregek vannak a belsejükben, emiatt bizonyos alak szerinti 
megkülönböztetésre képesek (angol terminológiával: shape selectivity, size selective catalysis). Az 
alakszelektivitást mutatjuk be toluol etilénes alkilezésén módosított ZSM-5 katalizátor jelenlétében 
(4.7.1. táblázat). Látható, hogy a zeolit ebben az esetben majdnem teljes paraszelektivitást mutat. 
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4.7.1. táblázat: Etiltoluol izomerek eloszlása toluol etilezése után 

Etiltoluol izomer Mennyiség (%) 

para 96,7 
meta 3,3 
orto 0 

 

4.7.1 Alkilezés alkil-halogenidekkel (4.7.1. ábra) 

Y Y Y

+   RX

katal. mennyiségű
AlCl3

- HX

R

R
+

"p" "o"Y = H, Me, Cl, stb.  

4.7.1. ábra: F-C alkilezés alkil-halogeniddel 

A katalizátor szerepe: az alkil-halogenid aktiválása az SE reakcióhoz, amelyben az alkil-halogenid 
parciálisan pozitív töltéssel rendelkező szénatomja reagál az aromás gyűrűvel (ArH) az aromás 
elektrofil szubsztitúciós reakciók szokásos mechanizmusa szerint. 
 Legtöbbször a szubsztrátum feleslege az oldószer (de lehet reakcióképtelen petroléter, 
nitrobenzol, széndiszulfid is). 
 Általában hűtés közben adagolják be az alkilezőszert, majd ezután emelhetik a hőmérsékletet (de 
csak ritkán 100 °C fölé). 
 Fontos az AlCl3 szemcsenagyságának helyes megválasztása (minél finomabban porított, annál 
hevesebb a reakció) és a heterogenitás (mivel a katalizátor nem vagy csak kismértékben oldódik a 
közegben) miatt az intenzív keverés. 
 A reakció lejátszódása után hidrolízissel bontják meg a termék-AlCl3 komplexet és távolítják el a 
katalizátort. 
 A feldolgozás során az AlCl3 elfogy, nem nyerhető vissza (gazdasági kérdés), illetőleg korrozív 
sósav képződik belőle (környezetvédelmi probléma).  

 

4.7.2 Alkilezés alkoholokkal 

AlCl3 jelenlétében: az alkoholból képződő alkil-halogenid az aktív ágens (4.7.2. ábra). Ennek az 
átalakulásnak lejátszódásához 1 ekv. katalizátor szükséges (de szekunder alkoholokhoz már 0,75; míg 
tercier alkoholokhoz 0,5 ekvivalens is elégséges). 

 

4.7.2. ábra: Aktív komponens kialakulása alkoholból 

 Így a reakció sémája (4.7.3. ábra): 

ArH  +  ROH  +  AlCl3 ArR  +  2 HCl  +  AlOCl

1 mól + kat. mennyiség  

4.7.3. ábra: Aromás vegyület alkilezése alkohollal 

ROH   +   AlCl3
-HCl

ROAlCl2
-AlOCl

RCl



Alkilezés és Arilezés 65 

© Dr. Keglevich György, Dr. Sallay Péter, BME www.tankonyvtar.hu  

 Zeolit katalizátor is alkalmazható p-xilol előállítása (ipari szintézise) során (4.7.4. ábra). 

CH3 CH3

CH3

"Z-OH"

-H2O
+   MeOH

(BTX-frakcióból)  

4.7.4. ábra: Zeolit-katalizált F-C alkilezés 

 Nem keletkezik orto-izomer, mert csak a para-izomer fér be a katalizátor pórusaiba (shape 
selectivity). A termék a poliésztergyártásban (PET – polietilén-tereftalát, pl. üdítőspalackok anyaga) 
használt tereftálsav alapanyaga. 

 

4.7.3 Akilezés olefinekkel 

4.7.3.1 Etilbenzol előállítása (ipari jellegű szintézis) 

Az etilbenzol a polisztirol (PS) gyártás monomerjének alapanyaga (a kőolajpárlat csak kis 
mennyiségben tartalmaz etilbenzolt) (4.7.5. ábra). 

+ H2C CH2

       AlCl3
kat. mennyiség

HCl  vagy EtCl
kat.

95 °C
Et

+   di-, tri- és polietilbenzol

 

4.7.5. ábra: Etilbenzol előállítása etilénnel 

– 10 m magas acéltoronyban végzik a reakciót, alul vezetik be a benzolt és az etilént (+ EtCl-
ot), felül (szállítócsigával) az AlCl3-ot, a reakcióelegy a túlfolyón távozik. 

– Piridines vagy vizes NaOH-dal távolítják el az AlCl3-ot a feldolgozás során. 
– 3 fokozatban végzett desztillációval jutnak a termékhez, a visszanyert benzolt és a polietil-

benzolokat tartalmazó frakciót visszavezetik a reaktorba. Utóbbiak a reakciósorozat reverzibilitása 
miatt újrahasznosulnak az ún. transzalkilezés, magyarul átalkilezés folytán, mivel a többszörös 
helyettesítés reverzibilis reakció. 
 A folyamat vázlata a 4.7.6. ábrán látható. 
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4.7.6. ábra: Etil-benzol-előállítás folyamatábrája 

 

4.7.3.2 Kumol előállítása (ipari jellegű szintézis, 4.7.7. ábra) 

+
H3PO4

 

4.7.7. ábra: Kumol előállítása 

 A kumol a fenol előállításának alapanyaga. A melléktermék, az aceton is értékesíthető. 
 

4.7.4 F-C alkilezés etilén-oxiddal 

4.7.4.1 β-Fenil-etilalkohol előállítása (ipari jellegű szintézis, 4.7.8. ábra) 

+ O

AlCl3
(1 ekv.)

O

AlCl3

OH

H2
C

H2C

 

4.7.8. ábra: β-Fenil-etilalkohol előállítása 

 A terméket a kozmetikai és az illatszeriparban használják. További etilénoxi-egységek is 
addícionálódhatnak a kialakult hidroxilcsoporthoz. 
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4.8 Alifás vegyületek alkilezése 

Kőolajipari jelentősége van: ez egy ún. konverziós eljárás, melynek során nagy oktánszámú benzin-
keverőkomponenseket állítanak elő. Izobután + butilén ® trimetil-pentánok elegye (nagy oktánszámú 
benzin-keverőkomponens) 

4.9 Az alkilezéssel rokon reakciók 

4.9.1 Izomerizáció  

Az alkilezéseket gyakran kísérik izomerizációs reakciók (4.9.1. ábra). 

CH3

CH3 Z-OH

CH3

H3C

 

4.9.1. ábra: Izomerizációs reakciók 

 Az o-xilol a reformáló eljárások főterméke, mivel több áll rendelkezésre, mint amennyiből 
oxidációval ftálsavanhidridet állítanak elő. 

n-alkán
AlCl3

elágazó szénláncú izomerek (pl. bután, heptán). 

4.9.2 Polimerizáció (4.9.2. ábra) 

H2C
CH3

CH3

BF3

AlCl3

TiCl4

CH3

CH3

H2C

n

v.

v.

poli izo-butilén
n = 5000-10000

izo-butilén

H2C CH2 CH2 CH2
n

PE

TiCl4

nagy molekulatömegű polimer

 

4.9.2. ábra: Olefinek polimerizációs reakciói 

A polimerizáció végbemehet Lewis-sav nélkül, magas hőmérsékleten és nagy nyomáson is. 
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5 ACILEZÉS 

5.1 Bevezetés 

Acilezés alatt szubsztitúció vagy addíció útján történő acilcsoport-bevitelt értünk, mely lejátszódhat  
O-, S-, N- vagy C-atomon is. 
 Acilcsoport a karbonsavból a hidroxilfunkció eltávolítása után visszamaradó molekularész.  
 Tágabb értelemben az oxisavakból 5.1.1. táblázatban látható acilcsoportok vezethetők le. 

5.1.1. táblázat: Különböző acilcsoportok 

Kiinduló sav  Acilcsoport  
Karbonsav  R–C(O)– 
Foszforsav (RO)2P(O)– 
Foszfonsav (RO)R’P(O)– 
Foszfinsav R2P(O)– 
Szulfonsav R–SO2– 
Szénsav-félészter R–OC(O)– 
Karbaminsav R–NH–C(O)– 

 
 Az acilezés célja észterek, amidok, más savszármazékok vagy ketonok előállítása, amelyek 
intermedierként, oldószerként, gyógyszerként, növényvédő szerként, műanyagként, lágyítóként vagy 
más módon használhatók. Gyakran védőcsoport kialakítása a cél. 

5.2 Acilezőszerek 

– Savak 
– Savhalogenidek 
– Savanhidridek 
– Észterek 
– Savamidok 
– Savnitrilek 
– Kumulált kettőskötésű vegyületek (ketén, izocianátok) 
– Aldehid-származék 
 

5.3 Különböző vegyülettípusok acilezése 

5.3.1 O-Acilezés 

5.3.1.1 Alkoholok acilezése (észterek előállítása) 

A.) Acilezés savakkal (közvetlen (direkt) észteresítés): alkoholok reakciója savakkal (5.3.1.1. ábra) 

ROH + R'COOH
K

R'COOR H2O+  

5.3.1.1 ábra: Direkt észteresítés 

 A reakció során kétféle típusú intermedier jöhet számításba (5.3.1.2. ábra). 
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O
C OHR'
OH

R

BAC2

OH
C OHR'
OH

R

AAc2

vagy

A B

 

5.3.1.2. ábra: Lehetséges intermedierek direkt észteresítés során 

A: 
 Az észterképződés (ill. fordított reakciója a hidrolízis) egyensúlyi lépések sorozata, kivéve a 
báziskatalizált folyamatot, amikor a karbonsavból só keletkezik. Ezért bázissal csak az észterhidrolízis 
katalizálható. 
B:  
 általánosabb a savkatalízis: 

· protonsavakkal: pl. kénsav, sósav, p-toluolszulfonsav  
· Lewis-savakkal (pl. BF3) 
· ioncserélő gyanták (H+ formában) 
· újabban terjedőben van az enzimekkel katalizált acilezés, amellyel sztereoszelektív acilezés 

valósítható meg. 
 A reakció egyensúlyi, jellemzője a K egyensúlyi állandó. Mind a reakció sebességét, mind az 
egyensúlyi állandó nagyságát befolyásolja a kiinduló sav és alkohol szerkezete. Erre láthatunk néhány 
példát a következő táblázatokban (5.3.1.1., 5.3.1.2., 5.3.1.3. és 5.3.1.4. táblázat). 

5.3.1.1. táblázat: Ecetsavra vonatkoztatott relatív sebességi állandók 20°C-on különböző savak 
metanollal történő észteresítésekor  

Sav k(relativ) Sav k(relativ) 

HCOOH 14,4 CH3CH2CH(CH3)CH2COOH 0,1000 
CH3COOH 1 (CH3)3C–COOH 0,0320 
CH3CH2COOH 0,91 CH3CH2)2CHCOOH 0,0080 
CH3(CH2)3COOH 0,49 (C3H7))2CHCOOH 0,0067 
CH3(CH2)4COOH 0,50 (C4H9)2CHCOOH 0,0060 
CH3(CH2)7COOH 0,48 (i-C4H9)2CHCOOH 0,0032 
CH3(CH2)10COOH 0,51   

 

5.3.1.2. táblázat: Relatív sebességi állandók (100°C-on) alkoholok észteresítésekor ecetsavval  
az (etil-alkohol reakciójára vonatkoztatva) 

Alkohol k(relatív) 

CH3CH2OH 1 
(CH3)2CH–OH 0,57 
(CH3)3C–OH 0,51 
C6H5CH2–OH 0,58 
(C6H5)2CH–OH 0,34 
(C6H5)3C–OH 0,09 
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 Az 5.3.1.1. és 5.3.1.2. táblázat adataiból látható, hogy a reakciósebességre a savrész szerkezetének 
van nagyobb hatása. Minél elektrofilebb a karboxilcsoport, ill. nukleofilebb a hidroxilcsoport, annál 
gyorsabb a reakció (azaz a savrész elektronvonzó, az alkoholrész elektronküldő csoportot tartalmaz).  

5.3.1.3. táblázat: Különböző savak észteresítésének egyensúlyi állandói 155°C-on i-butil-alkohollal 

Sav K Sav K 

HCOOH 3,22 (CH3)3CCOOH 0,0049 
CH3COOH 4,27 C6H5CH2COOH 0,0089 
CH3CH2COOH 4,82 C6H5(CH2)2COOH 0,0192 
C6H5COOH 7,00 PhCH=CH–COOH 2,12 
CH3C6H4COOH 10,62 CH3(C2H5)2CCOOH 2,01 

 

5.3.1.4. táblázat: Különböző alkoholok észteresítésének egyensúlyi állandói 155°C-on ecetsavval 

Alkohol K Alkohol K 

Metil-alkohol 5,24 s-Butil-alkohol 0,0049 
Etil-alkohol 3,96 Fenol 0,0089 
Butil-alkohol 4,24 2-i-Propil-5-metil-fenol 0,0192 
Allil-alkohol 2,18 1-Metil-propanol 2,12 
Benzil-alkohol 2,39 1-Etil-propanol 2,01 

 
 A sav szénláncának növekedésével nő az egyensúlyi állandó értéke, elágazás csökkenti azt. Az 
alkoholnak kisebb a hatása. Nagyon elágazó láncú alifás és fenolos hidroxilcsoportot tartalmazó 
vegyület egyensúlyi állandója kicsi. 
 Mivel az egyensúlyi állandó által meghatározott konverzió általában ipari előállításokhoz nem 
elégséges, szükséges az egyensúly helyzetének eltolása az észter irányába. Ez kétféle úton lehetséges: 

– A kiinduló anyagok közül valamelyiket (ált. az olcsóbbat) feleslegben kell alkalmazni 
(hátránya: nagyobb készülék, ill. beruházási költség, nagyobb elválasztási, desztillációs költség), 

– Valamelyik terméket (víz vagy észter) el kell távolítani a reakcióelegyből. 
A víz eltávolítása a reakcióelegyből történhet fizikai úton desztillációval vagy vízmegkötőszerekkel, 
illetve kémiai úton. 
 1. Desztillációval:  
 a.) A víz kidesztillálása csak nagy forráspontú anyagok mellől lehetséges. 
Ilyen reakció pl. a sztearinsav és az etilénglikol reakciója (5.3.1.3. ábra) 

C17H35COOH  +  HOCH2CH2OH C17H35COOCH2CH2O2CC17H35  + H2O  

5.3.1.3. ábra: Víz eltávolítása a reakcióelegyből 

 b.) A víz kidesztillálása biner azeotrópként: butanollal vagy nagyobb szénatomszámú 
alkoholokkal az azeotróp vízben gazdag, lehűtve két fázisra válik szét, amelyből elválasztás után az 
alkohol visszavezethető a reakcióelegybe (a propanol még korlátlanul, a butanol már csak 
korlátozottan elegyedik vízzel). 
 Ha pl. szalicilsavat észteresítenek n-butanollal (5.3.1.4. ábra), a keletkező vizet az alkohol biner 
azeotrópként viszi ki a rendszerből, az észter a berendezésben marad. A butil-alkoholt elválaszják a 
víztől, és visszavezetik a reakcióedénybe. 
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OH

OH

O

+
OH

OBu

O

+ H2OBuOH
 

5.3.1.4. ábra: Butil-szalicilát előállítása 

 c.) Valamilyen inert segédanyaggal, amely vízzel azeotrópot képez, desztillálják ki a keletkező 
vizet. Ilyen lehet pl. CCl4 vagy benzol. 
 2. Vegyszerekkel is megköthető a keletkező víz: 

– Fizikai módszerrel (pl. CaCl2) 
– Kémiai úton (P2O5, karbodiimidek: 5.3.1.5. ábra) 

N C N
+ H2O

HN NH

O

 

5.3.1.5. ábra: Vízelvonás diciklohexil-karbodiimiddel 

 Lehetséges az is, hogy nem a keletkező vizet, hanem magát az észtert távolítjuk el a rendszerből: 
– Desztillációval: ha megfelelően illékony, és nem képez azeotrópot (5.3.1.6. ábra): 

HCOOH  +  MeOH HCOOMe  +  H2O
(fp. 32 °C)  

5.3.1.6. ábra: Metil-formiát előállítása direkt észteresítési reakcióval 

 
– Terner azeotropként (5.3.1.7. ábra) 

CH3COOH  +  EtOH CH3COOEt  +   H2O 

5.3.1.7. ábra: Etil-acetát előállítása 

 Az észter-víz-alkohol terner elegy fp-ja 70 °C,  észtertartalma  83%.  Ennek  a  terner  elegynek  a  
forráspontja a legkisebb a lehetséges biner és terner azeotrópok között. A termék kinyerése: víz 
hozzáadása, elválasztás, desztilláció. 
 Az észteresítési reakciókat az iparban legtöbbször keverős, fűthető duplikátorban valósítják meg, 
amelyet jó hatásfokú kolonnával látnak el (hogy megfelelő legyen az elválasztás). A távozó gőzöket 
hűtik, a fázisokat elválasztják és a szerves fázist visszavezetik a reaktorba. Nagyobb hatásfok érhető el 
sorbakapcsolt kaszkád reaktorokkal, folyamatos üzemmódban. 
 Poliészterek előállítása: az első lépés közvetlen észteresítés (A), majd a következő alkoholízis (B). 
(Etilénglikollal is lehet közvetlen észteresítés (C)). Az utolsó lépés mindenképpen polikondenzáció 
(5.3.1.8. ábra). 
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HOOC COOH

2MeOH

MeOOC COOMe

HOCH2CH2OH

125 °C, 40 bar, Cu, Co vagy Zn(OAc)2

HOH2CH2CO2C CO2CH2CH2OH

kb. 210 °C, SbO3 kat
csökkent nyomás
glikolkidesztillálás

polikondenzátum

A.)

B.)

C.)

D.)

 

5.3.1.8. ábra: PET poliészter előállítás 

 A poliészterek részaránya a szintetikus szálak között jóval meghaladja az 50%-ot. 

 B.) Alkoholok acilezése savhalogenidekkel (5.3.1.9. ábra): szinte kizárólag savkloridokat 
használnak 

 

5.3.1.9. ábra: Észteresítés savkloriddal 

 Elsősorban laboratóriumi módszer; az iparban leginkább akkor használják, ha (1) szénsav-
származékok (5.3.1.10-12. ábrák), (2) szulfonsav-észterek (5.3.1.13. ábra) vagy (3) különböző, 
foszforatomot tartalmazó savak észtereinek (5.3.1.14-15. ábrák) előállítása a cél. 
 1. A szénsavészterek nem állíthatók elő a szénsav direkt észteresítésével. 

Cl

Cl
O

OR

Cl
O

OR

OR
O

ROH ROH

klórhangyasavészter dialkil-karbonát

H2CO3

ROH

 

5.3.1.10. ábra: Szénsavészterek előállítása 

 Ha az alkalmazott OH-vegyület biszfenol típusú molekula, akkor a termék egy termoplasztikus 
(hőre lágyuló) műanyag, a polikarbonát (5.3.1.11. ábra). 

C
CH3

CH3

n HO OH +   n COCl2 C
CH3

CH3

O O

O

n 

5.3.1.11 ábra: Polikarbonát előállítása 

 A foszgén gáz-halmazállapotú veszélyes anyag, mivel erősen mérgező (tüdővizenyőt okoz, az 
első világháborúban harci gázként is használták). Lehetőség van helyettesítésére az ún. trifoszgénnel, 
amely szilárd halmazállapotú, ezért nem illékony és biztonságtechnikailag sokkal előnyösebb az 
alkalmazása (5.3.1.12. ábra). A bisz(triklórmetil)karbonát összegképlete három foszgénével egyezik 
meg, és ennek megfelelően is reagál, bár kémiailag más a szerkezete. 

ROH  +  R'COCl RCOOR'  +  HCl
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5.3.1.12. ábra: Trifoszgén 

 2. Az aromás szulfonsavak sem észteresíthetők közvetlenül. 

ROH
ArSO2Cl ArSO3R ArSO3H

ROH

 

5.3.1.13. ábra: Szulfonsavészter előállítása 

 3. A különböző foszforsavak észtereit ugyancsak a megfelelő savkloridokból állítják elő. 

PCl Cl

O

Cl
PRO Cl

O

Cl
PRO OR

O

Cl
PRO OR

O

OR
PHO OH

O

OH

ROH ROH ROH

PR Cl

O

Cl
PR OR

O

Cl
PR OR

O

OR
PR OH

O

OH

ROH ROH

PR R

O

Cl
PRO OR

O

OR
PR R

O

OH

ROHROH

foszfor- (foszforos-)

foszfon- (foszfonos-)

foszfin- (foszfinos-)

ROH

ROH

 

5.3.1.14. ábra: Foszfortartalmú észterek előállítása 

 Ha ROH = o-krezol (o-metilfenol), a termék a trio-krezil-foszfát. Számos funkciója van, pl. 
műanyaglágyító, ipari oldószer stb. (5.3.1.15. ábra). 

O
O
P

O

O

 

5.3.1.15. ábra: A trio-krezil-foszfát egyik lehetséges izomere 

 A fenti reakciókban hidrogén-klorid képződik, amit a levegőszennyezés elkerülése és a korróziós 
problémák miatt tercier aminnal meg kell kötni. (Mivel először acil-ammóniumsó  (pl. Et3N esetén 
R’CON+Et3Cl- keletkezik, ami a savhalogenidnél aktívabb acilezőszer, az amin egyben katalizátor is. 
A katalizátor Lewis-sav is lehet.) 
 Ha a savklorid nem érzékeny vízre (aromás savkloridok, szulfonsavkloridok), vizes NaOH vagy 
Na2CO3 is használható a hidrogén-klorid megkötésére. Ezt Schotten–Baumann-acilezésnek nevezik. 
Mivel ez heterogén fázisú reakció, fontos a keverés. 
 Módosítás: A sósavfejlődés elkerülhető alkoholát (alkoxid) alkalmazásával (5.3.1.16. ábra): 

O O

O

Cl3C CCl3
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RONa +  R'COCl RCOOR'  +  NaCl 

5.3.1.16. ábra: Sósavfejlődés elkerülése savkloridos észteresítés során 

 C.) Acilezés savanhidridekkel (5.3.1.17. ábra) 

ROH  +
R'

O
R'

O

O

R'COOR  +  R'COOH

 

5.3.1.17. ábra: Észteresítés savanhidriddel 

 A képződő sav további észteresítésben vehet részt (közvetlen észteresítés). 
 Vegyes vagy dikarbonsavanhidrid is használható. Ipari szempontból inkább ez utóbbiak 
jelentősek. Pl. ftálsavanhidridből 2-etilhexanollal (i-oktanollal) a PVC egyik fontos lágyítója állítható 
elő. A második lépésben keletkező vizet biner azeotrópként távolítják el (közvetlen észteresítés) 
(5.3.1.18. ábra). 

O

O

O

+ i-C9H17OH
180 °C

COOH

COOiOct 230 °C

COOiOct

COOiOct

(iOctOH)

PVC lágyítószer

+ H2O

iOctOH

 

5.3.1.18. ábra: Ftálsavészterek előállítása 

 A reakció vagy katalizátor nélkül, vagy Lewis-sav katalízissel megy végbe. 
 A közvetlen észteresítés katalizátorain kívül tercier aminok is használhatók: a hatás lényege, hogy 
reakcióképes R'CONEt3

(+)(–)O(O)CR keletkezik először (hasonlóan a fentiekhez, csak savhalogenidnél 
az acilammónium kation ellenionja a halogenid, savanhidrid esetén a karboxilátion). 
 Különleges esetek: 
 Xantogenátképzés szén-diszulfiddal (5.3.1.19. ábra): 

CS2 + NaOR C
SNa

OR
S

xantogenát 

5.3.1.19. ábra: Xantogenátképzés 

 Ha a fenti ábrán ROH cellulóz, iparilag fontos a folyamat, mivel ezzel a reakcióval a cellulóz 
szálképzésre alkalmas formává alakítható át, amelyből azután a cellulóz a xantogenátcsoport savas 
hidrolízisével, kicsapással szálas formában nyerhető vissza (viszkózszál- és selyem-előállítás). 
 Foszfor-pentoxidból és foszfor-pentaszulfidból foszforsav-, ill. tiofoszforsav-származékok 
állíthatók elő, mivel ezek a megfelelő (szervetlen) savak anhidridjei (5.3.1.20. ábra). 

P2O5  +  2 ROH

P2S5  +  ROH

2 (RO)2P(O)OH  +  H2O

(RO)2P(S)SH  +  H2O  

5.3.1.20. ábra: Foszforsav-, tiofoszforsav-származékok előállítása 
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 D.) Acilezés észterekkel (alkoholízis, 5.3.1.21. ábra): egyensúlyi folyamat. 

ROH  +  R'COOR" R'COOR  +  R"OH
K

 

5.3.1.21. ábra: Alkoholízis 

Akkor jelentős, amikor 
– sav helyett egy másik észter (általában olcsóbb) áll rendelkezésre (pl. glicerin észterek), 
– nem megy a közvetlen észteresítés (5.3.1.22. ábra), pl. a szénhidrátok érzékenyek savas 

körülményekre (ezért először a savból, amivel a szénhidrátot észterezni szeretnék, egy könnyen 
előállítható észtert, általában metilésztert, készítenek), vagy ha sóképzés lép fel a direkt észteresítés 
során, pl. dimetilamino-alkoholokkal.  

O
H

HO

H
HO

H

OH
OHH

H

OH

+ RCOOMe
120 °C

DMSO

O
H

HO

H
HO

H

OH
OHH

H

OC(O)R

+   MeOH

a-D-glükóz  

5.3.1.22. ábra: Glükózészterek előállítása 

 A közvetlen észteresítés katalizátorain kívül bázikus katalizátorok – alkáli-alkoholátok 
(alkoxidok) vagy hidroxidok – is használhatók, melyekkel gyorsabb a reakció. 
 Az egyensúlyi állandó kiszámítható a keletkező (K1) és a kiindulási észterek közvetlen 
észteresítési egyensúlyi állandójának (K2) hányadosából: K = K1/K2 

 E.) Acilezés savamidokkal 
 A savamidok általában gyenge és viszonylag ritkán használt acilezőszerek (5.3.1.23. ábra). 

ROH  +  R'CONH2
K

R'COOR  +  NH3  

5.3.1.23. ábra: Acilezés savamiddal 

 Az ammóniát ki kell űzni a reakcióelegyből vagy meg kell kötni (5.3.1.24. ábra). 

Y CONH2  sav + EtOH Y COOEt NH3  sav+

sav = HNO3, H2SO4  

5.3.1.24. ábra: NH3 megkötése savamiddal történő acilezéskor 

 Ipari  jelentőségű az  uretánok  (Y  =  NH2, a szénsav félészter-félamidjai; kiinduló anyag a 
karbamid) és akrilnitrilből az akrilamid (Y = CH2=CH–), amelyből akrilészter állítható elő. 

 F.) Acilezés nitrilekkel (Pinner-reakció) 
 Akkor alkalmazzák ezt a módszert (5.3.1.25. ábra), ha az acilezőszerek közül a nitril áll 
rendelkezésre (pl. könnyen előállíthatók RCl + KCN reakcióval, vagy propilén ammonoxidációjával). 
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ROH  +  R'CN  +  HCl

R' C
NH

Cl

R' C
NH

OR

HCl
H2O

R' C
O

OR
(közvetett acilezés)

R' C
OR

OR
OR

ortoészter

ROH

 

5.3.1.25. ábra: Pinner-reakció 

 A reakció közvetett acilezés, mert hidrolízisre is szükség van az acilcsoport kialakításához. A 
keletkező iminoéter-hidrokloridot vagy hidrolizálják, és így észtert vagy alkoholfelesleggel reagáltatva 
ortoésztert nyernek. 

 G.) Acilezés kumulált kettőskötésű vegyületekkel (ketén és izocianát, 5.3.1.26 ábra): 

R OH H2C C O CH3COOR (ecetsavészter)

R OH R'N C O R'NHCOOR

+

+ (uretán)  

5.3.1.26. ábra: Acilezés kumulált kettőskötést tartalmazó vegyületekkel 

 Bifunkciós izocianátokból poliuretánokat állítanak elő (5.3.1.27. ábra). 

CH3

O C N N C O

CH3

NH NH C O (CH2)m

O
C
On HO (CH2)m OH

O
+

n

n

 

5.3.1.27. ábra: Poliuretán előállítása 

 Az élőlényekben lejátszódó foszforilezések során is hasonló reakcióképes speciesek az 
intermedierek (5.3.1.28. ábra). 

N

NN

N

O

HOH

HH

H

CH2

H

OPO
O

O
POPO

O O

O O

(ATP energiahordozó)

O P
O

O

ROH

kumulált kettős kötésű
intermedier

O
P

O

ORHO

ADP

ha R = H DE = -7,3 kcal/mol
más foszfátoknál -2,2 kcal/mol

 

5.3.1.28. ábra: Foszforilezések 
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 H.) Egyéb észteresítések 
 Az átészteresítés, két észter reakciója (5.3.1.29. ábra), az előzőkkel ugyan rokon reakció, azonban 
tisztázatlan mechanizmusa és kisebb ipari jelentősége miatt nem tárgyaljuk részletesen. 

R'COOR"' + R"COOR"" R'COOR"" R"COOR"'+  

5.3.1.29. ábra: Átészteresítés 

 Az alkilező észter-előállításokról az alkilezések során esett szó. 
 Az egyéb észteresítések közül a karbonilezésekre később fogunk részletesebb példákat látni 
(5.3.1.30. ábra): 

+ CO + R'OH RCH CH2CO2R'

PhCH2Cl  +  CO  +  NaOEt PhCH2COOEt

RCH CH2

- NaCl  

5.3.1.30. ábra: CO-os észteresítések 

 Az 5.3.1.30. ábra második reakciója a cianidokből (nitrilekből) történő észterszintézis 
alternatívája. 

 

5.3.1.2 Savak acilezése (savanhidridek előállítása) 

A.) Acilezés észterekkel (5.3.1.31. ábra): 

RCOOH R'COOR"
R' C

O
CR

O

O

_
_ + + R"OH

_
_ RCOOR"  +  R'COOH

visszatámadással továbbmegy a reakció
(alkohol acilezése savanhidriddel)

nem visz elõre

a reakció összességében acidolízis

 

5.3.1.31. ábra: Savak acilezése 

 Észter helyett amidot használva az amidcsoport „cserél helyet a két karbonsav között”, másik 
amid keletkezik. 
 Speciális eset az izopropenil-acetát használata (5.3.1.32. ábra): 

H2C C O + O
CH3

CH3

RCOOH + H3C
O

C CH2

O

CH3
R C

O
CH3C

O

O

O
CH3

CH3

+

izopropenil-acetát  

5.3.1.32. ábra: Acilezés izopropenil-acetáttal 
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 B.) Acilezés (acetilezés) keténnel 
 Az acetilezőszert, a ketént, az ecetsav pirolízisével, az ecetsavanhidridet pedig ecetsav és ketén 
reakciójával állítják elő iparilag (5.3.1.33. ábra). 

RCOOH
700 °C

-H2O

pirolízis

H2C C O

elnyeletés abszorberben

CH3COOH
(CH3CO)2O

 

5.3.1.33. ábra: Acetilezés keténnel 

5.3.1.3 A víz acilezése (hidrolízis) 

A.) Acilezés észterrel (észterek hidrolízise, a közvetlen észteresítés megfordítása 5.3.1.34. ábra) 

RCOOR'  +  H2O RCOOH  +  R'OH 

5.3.1.34. ábra: Észterhidrolízis 

 A természetben található észterek hidrolízise (pl. zsírok, olajok szappanosítása) ipari méretű 
eljárás. Mind savas, mind bázikus katalízis használható. Savas katalízis esetén (AAc2 reakció), az 
alkohol mellett a szabad savat nyerik. A lúgos katalízis (BAc2 mechanizmus) elterjedtebb, mert így a 
reakció gyorsabb, irreverzibilis és kisebbek a korróziós problémák. Ilyenkor a sav sója a termék. 
 Nemcsak a keletkezett savat, illetve sóját (szappan) használják, hanem a természetes zsírokból és 
olajokból felszabaduló glicerint is. 
 A modern eljárások nem használnak katalizátort, egyszerűen csak vizet alkalmaznak nagyobb 
hőmérsékleten. 
 B.) A savhalogenidek és a savanhidridek hidrolízise  
 Általában nem ipari folyamat, de egyes szintézisekben a feldolgozás egyik lépése lehet (felesleg 
elbontása), valamint fontos lehet ipari méretben is, amikor egy savat anhidriden keresztül állítanak elő 
(pl. ftálsav előállítása során o-xilolból először ftálsavanhidridet nyernek, majd ennek hidrolízisével 
magát a savat). 
 C.) A nitrilek és amidok hidratálása és hidrolízise  
 Iparilag is jelentős (5.3.1.35. ábra). 

RX  +  NaCN RCN
H2O

R
NH2

C
O

R
OH

C
O

C O + KCN C OH
CN H2O

C OH
COOH

H2O

 

5.3.1.35. ábra: Nitrilek hidrolízise 

 Az acilezéssel kialakított védőcsoportok eltávolítása is gyakran hidrolízis. Pl. a szulfonamid 
gyógyszerek előállítása során az acetilezéssel védett aminocsoportból hidrolízissel szabadítják fel a 
szabad amint (5.3.1.36. ábra). 

NH2 NHAc NHAc NHAc

AcOH HSO3Cl

SO2Cl

NH

SO2

NH2

SO2

H2O

N N
 

5.3.1.36. ábra: Védőcsoport-eltávolítás hidrolizissel 
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5.3.1.4 Gyógyszeripari példák O-acilezésre 

A.) Észteresítések 
 Acetil-szalicilsav (Aspirin, Istopyrin) előállítása (5.3.1.37. ábra) 

+

COOH
OH 78 °C

C6H6

COOH
OAc

+ AcOHAc2O
 

5.3.1.37. ábra: Aspirin előállítása 

O

HO

HO

N
Me

H

H

+
Ac2O
vagy

CH3COCl

80 °C
+ AcOHO

AcO

AcO

N
Me

H

H
 

5.3.1.38. ábra: Heroin előállítása 

 B.) Észteresítés és hidrolízis 
 Sombrevin előállítása (5.3.1.39. ábra): sebészeti altató. 
 Az előállítás három O-acilezést (két észteresítés, egy hidrolízis) tartalmaz. 

+Ac2O

MeO

HO CHO

MeO

AcO CHO
KCN/H2O

MeO

AcO CH
SnCl2

HCl
H2O

MeO

HO CH2COOH

MeO

HO CH2COOnPr
nPrOH

H2SO4

MeO

O CH2COOnPr

O

N

CN

OH

 

5.3.1.39. ábra: Sombrevin előállítása 

 C.) Hidrolízisek 
 1. Noxiron előállítása (5.3.1.40. ábra):  
 Az eljárás hidratálásos/hidrolízises lépéseket tartalmaz: 

C
Et

CN
CH2 C

Et
CH2

O NH2
H2SO4

2H2O gyűrűzárás

-NH3 N
H

Et

Ph
O O

etil-fenil-glutárimid

CH2 CONH2CH2 CN

 

5.3.1.40. ábra: Noxiron előállítása 
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 2. Papaverin előállítása (5.3.1.41. ábra): 

NH

O

O

O

O

 

5.3.1.41. ábra: Papaverin  

 Az eljárás a következő hidrolízises lépést tartalmazza (5.3.1.42. ábra): 

CN
O

O

COOH
O

O

1.) NaOH
       H2O

2.) H+
 

5.3.1.42. ábra: Hidrolizis Papaverin előállítás során 

 3. Nevigrammon (nalidixsav) előállítása (5.3.1.43. ábra): baktériumellenes szer. 

N N

COOEt

Et
H3C

O

N N

COOH

Et
H3C

O

1.) NaOH/H2O

2.) H+

 

5.3.1.43. ábra: Nevigrammon előállítása 

 4. Szulfonamidok előállítása (5.3.1.44. ábra): A példaként hozott szulfonamidok baktériumellenes 
szerek. Az előállítás során az acetil-védőcsoport eltávolítása történik meg hidrolízis útján. 

HN
CH3C

O

SO2NHY
25% NaOH/H2O

H2N SO2NHY

S
C NH2 Salvoseptyl

N

S Ultraseptyl

N

N

CH3

CH3

Superseptyl

gyógyszernévY

H Deseptyl

 

5.3.1.44. ábra: Szulfonamidok előállítása 
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5.3.2 N-Acilezés (ammónia és aminok acilezése, savamidok előállítása) 

5.3.2.1 Acilezés savakkal 

Amin és karbonsav között az első reakciólépés a sóképzés, amit azután vízvesztés követ (5.3.2.1. 
ábra). 

RR'NH  +  R"COOH R"COO RR'NH3
140-200°C

-H2O
R"CONRR'

 

5.3.2.1. ábra: Acilezés savakkal 

 Pl. acetanilid előállítása (5.3.2.2. ábra): 

PhNH2  +  AcOH AcNHPh +  H2O  

5.3.2.2. ábra: Acetanilid előállítása 

 A reakció 120 °C-on játszódik le, miközben a keletkező víz az ecetsav feleslegével kidesztillál a 
reakcióelegyből. A reakció végpontját a desztillátum hőmérsékletének az ecetsav forráspontjára 
emelkedése jelzi. Az acetanilidet önmagában toxikus hatása miatt nem használják lázcsillapítónak, de 
a szulfonamidok gyártásának fontos közbenső terméke (az aminocsoportot védi meg a szulfonáláskor). 
 Túl erős savak esetén más irányú bomlás is lehetséges (pl. hangyasavból ammóniával nem lehet 
formamidot készíteni). 

 

5.3.2.2 Acilezés savhalogenidekkel  

Leggyakrabban kloridokkal végzik gazdasági megfontolások miatt (5.3.2.3. ábra). 

RR'NH  +  R"COCl R"CONRR' +  HCl
<50 °C

 

5.3.2.3. ábra: Acilezés savhalogeniddel 

 A reakció hőmérséklete általában 50 °C alatt marad. A képződött hidrogén-klorid megkötése 
általában olyan aminnal történik, amelyik nem tartalmaz acilezhető hidrogénatomot. A tercier-amin 
egyben katalizátor is (lásd fent). 
 Gyakran alkalmazott ipari módszer: a szénsav (5.3.2.4. ábra), a szulfonsavak (5.3.2.5. ábra) és a 
foszforatomot tartalmazó savak (5.3.2.6. ábra) amidjainak kizárólagos előállítási módszere.  

Cl
C

Cl
O

NH2R RNH
C

Cl
O

RNH
C

RNH
O

NH2R

O C N R
NH2R

 

5.3.2.4. ábra: N-Acilezés foszgénnel 

ArSO2Cl ArSO2NH2
NH3

 

5.3.2.5. ábra: Acilezés szulfonsavkloriddal 
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P ClCl
O

Cl
P ClN
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NH NH NH

P ClR
O

Cl
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Cl
P NR
O

N

NH NH

P RR
O

Cl
P RR
O

N

NH

 

5.3.2.6. ábra: Acilezés foszfortartalmú savkloridokkal 

 

5.3.2.3 Acilezés savanhidridekkel (5.3.2.7. ábra) 

RNH2  +  (R'CO)2O
RT - 100 °C

R'CONHR + R'COOH (R'CO)2NR
_

R'CONHR

RNH2 imid

 

5.3.2.7. ábra: Acilezés savanhidriddel 

Vegyes vagy dikarbonsavanhidriddel is mehet a reakció (5.3.2.8. ábra). 

ftálimidszármazék

O

O

O

RNH2+ NR

O

O

 

5.3.2.8. ábra: Acilezés dikarbonsav-anhidriddel 

 

5.3.2.4 Acilezés észterekkel (5.3.2.9. ábra) 

RNH2 + R'COOR" R'CONHR + R"OH  

5.3.2.9. ábra: Acilezés észterrel 

Az észterek viszonylag gyenge acilezőszerek, ezért vagy az R'-nek vagy az R"-nek,  elektronvonzónak 
kell lennie (aktív észter).  
 Formamid és dimetilformamid előállítási módszere (5.3.2.10. ábra). 
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HCOOMe +
R

NH
R

H N
R

R

O

+ MeOH

 

5.3.2.10. ábra: Formamidok előállítása (R = H vagy Me) 

 A hangyasav-származékok előállítására (formilcsoport bevitelére) kevesebb lehetőség van, mivel 
a szokásos acilezőszerek közül hangyasav-származékok közül csak sav, észter és amid létezik  és 
használható fel acilezésre, de savklorid és savanhidrid nincs (bár létezik a hangyasavnak és az 
ecetsavnak vegyes anhidridje, amely formilezőszer). 
 

5.3.2.5 Acilezés savamidokkal (aminolízis) 

Mivel a savamidokban az acilcsoporthoz kapcsolódó aminocsoport elektronküldő, ezért a karbonil 
szénatom csökkent elektrofilitású, azaz a savamidok gyenge acilezőszerek (5.3.2.11. ábra). 

RNH2  +  R'CONHR" R'CONHR  +  R"NH2  

5.3.2.11. ábra: Acilezés savamidokkal 

 Ipari megoldás a kaprolaktám polimerizációja. A Nylon 6 előállítása (5.3.2.12. ábra), ami 
katalitikus mennyiségű víz jelenlétét igényli: 

NH
C +  H2O NH2(CH2)5COOH

kaprolaktám

NH2(CH2)5CONH(CH2)5COOH

poliamid (Nylon 6)

O

 

5.3.2.12. ábra: Kaprolaktám polimerizációja 

5.3.2.6 Acilezés kumulált kettőskötésű vegyületekkel 

Keténekkel karbonsavamid, izocianátokkal helyettesített karbamid a termék (5.3.2.13. ábra). 

R2C C O R'NH2 R2CHCONHR'+

RN C O R'NH2 RNHCONHR'+  

5.3.2.13. ábra: Acilezés kumulált kettőskötésű vegyületekkel 
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5.3.2.7 Gyógyszeripari példák N-acilezésre (az előállítások egyes lépései) 

A.) N-Acilezések savakkal 
 1. Rubofen (paracetamol, 5.3.2.13. ábra): 

O2N
CoS
H2

H2SO4
HOHN H2N OH AcHN OH

AcOH

 

5.3.2.13. ábra: Rubofen előállítása 

 2. Papaverin (5.3.2.14. ábra):  

COOH
O

O O

O

NH2
+

175 °C COOH

H2N -H2O
O

O

HN
O

H2C

O
O

 

5.3.2.14. ábra: Papaverin előállítása 

 B.) N-Acilezések savanhidriddel 
 1. Fenacetin (5.3.2.15. ábra):  

Ac2O +

OEt

NH2

125 °C

OEt

NHAc

+  AcOH

 

5.3.2.15. ábra: Fenacetin-előállítás 

 2. Klorocid (5.3.2.16. ábra):  

Ac2O + O2N C
O

CH2NH2

 NaOH
NaOAc

O2N C
O

CH2NHAc
 

5.3.2.16. ábra: Acilezés Klorocid-gyártás során 

 Ugyanitt egy későbbi lépésben acilezés észterrel (5.3.2.17. ábra): 

+ O2N
H
C
OH

H
C
NH2

CH2OH O2N
H
C
OH

H
C

NH

CH2OH

CO
CHCl2

Cl2CHCOOEt

 

5.3.2.17. ábra: Acilezés észterrel Klorocid-gyártás során 
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 C.) N-Acilezés észterrel 
 1. Barbitursav-származékok (5.3.2.18. ábra):  

COOEt
C R2R1

EtOOC

+
H2N

C
H2N

O
-2EtOH N

H

NH
R1

R2

O

OO
 

5.3.2.18. ábra: Barbitursav-származékok előállítása 

 A kereskedelmi forgalomban lévő néhány barbitursav-származékot az 5.3.2.1. táblázat 
tartalmazza. 

5.3.2.1. táblázat: A kereskedelmi forgalomban lévő néhány barbitursav-származék 

R1 R2 Gyógyszernév 

Et Et Veronal 
Et n-Bu Etoval 
Et i-Amil Dorlotin 

 
 2. Seduxen előállítása (5.3.2.19. ábra):  

COOEt
CH2

NH2

+

H2N

C ClO

-H2O

H
N

N Cl

O

-EtOH

 

5.3.2.19. ábra: Seduxen előállítása 

 D.) N-Acilezés savkloriddal 
 1. Seduxen: A szintézis egy korábbi lépése is N-acilezés (5.3.2.20. ábra). 

PhC(O)Cl  + H2N Cl PhC(O)HN Cl
 

5.3.2.20. ábra: p-Klór-anilin benzoilezése 

 2. Lidocain előállítása (5.3.2.21. ábra):  

Cl
Cl

O
+

NH2
Me Me

NHC(O)CH2Cl
Me Me

továbbalakítást 
l. N-alkilezés  

5.3.2.21. ábra: Lidocain előállítása 
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 3. Penicillin-származékok előállítása (5.3.2.22. ábra):  

Y C(O)Cl + N

SH2N

O

Me
Me

COO

TEA vagy NaOH

aceton N

SYC(O)HN

O

Me
Me

COO

Y=
MeO OMe

N O

Meticillin Oxacillin  

5.3.2.22. ábra: Penicillinek előállítása 

 4. Szulfonamidok előállítása (5.3.2.23. ábra): 

N
H

SO2Cl

O

+ H2N Y N
H

SO2NHY

O

hidrolízis
l. Hidrolízis 

5.3.2.23. ábra: Szulfonamidok előállítása 

 5. Furoszemid (5.3.2.24. ábra):  

Cl

HOOC SO2Cl

Cl
+ H3N

Cl

HOOC SO2NH2

Cl
furfurilamin arilezése

 

5.3.2.24. ábra: Furoszemid előállítása 

 6. Acilezés kumulált kettőskötésű vegyülettel 
 Bucarban (5.3.2.25. ábra): antidiabetikus szulfonamid. 

N C OnBu + H2NO2S NHC(O)CH3 nBuHN(O)CHNO2S NHC(O)CH3
H2O

 

5.3.2.25. ábra: Bucarban előállítása 

5.3.3 C-acilezés 

5.3.3.1 Különleges C-acilezések 

A.) Claisen-kondenzáció 
 Két molekula etilacetát reakciójában acetecetészter keletkezik (5.3.3.1. ábra): 

CH3COOEt -CH2COOEt
NaOEt

benzol

CH3COOEt
CH3C(O)CH2COOEt

-EtOH  

5.3.3.1. ábra: Claisen-kondenzáció 
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 Ketén dimerizációjával diketén keletkezik, amely alkohollal szintén acetecetésztert képez (5.3.3.2. 
ábra). 

H2C C O2
C

H2C C
O

H2C

O
diketén

ROH
CH3C(O)CH2COOR

acetecetészter  

5.3.3.2. ábra: Acetecetészter korszerű előállítása 

 B.) CH-savas vegyületek acilezése 
 Hagyományos módon lehetséges: aktív CH-savas vegyületek hidrogénjét bázissal leszakítva 
nukleofil szénatom keletkezik, és ez reagál az elektrofil acilezőszerrel (pl.: 5.3.3.3. ábra). 

H2
C

CN NaOEt

benzol

H
C

CN OEt

OEt
O

CH
CN

O OEt

Seduxen

H2
C

CN NaOEt

benzol

H
C

CN OEt

Me
O

CH
CN

O Me

Amfetamin

-EtOH

 

5.3.3.3. ábra: CH-savas vegyületek acilezése 

 Fontos reakció gyógyszer-intermedierek előállítása során (Seduxen-, Amfetamin-gyártás 
intermedierje). Megvalósítható a C-acilezés fázistranszfer körülmények között is (5.3.3.4. ábra): 

CO2Et
CH2
CO2Et

+ RC(O)Cl

L-L

S-L

TEBAC
NaOH/H2O
benzol

koronaéter
Na2CO3
aceton

CO2Et
CH
CO2Et

RC(O)

-HCl  

5.3.3.4. ábra: C-acilezés PTC-reakcióban 

 Foszforilezésre is használható a fázistranszfer megoldás. 

5.3.4 Nukleofil acilezés 

Az eddigi acilezések elektrofil acilezések voltak, mivel a támadószer a C+
O

 szinton volt. 

Kifejlesztettek egy nukleofil acilező technikát is, amikor az acilezőszer a C-
O

 szintonja, amelyet a 
C=O csoport rejtésével (maszkírozásával) és a polaritásának megváltoztatásával (Umpolung vagy 
inverz reakciókészség) alakítanak ki. 
 A maszkírozás történhet acetál (elsősorban tioacetál), illetve védett ciánhidrin formában. Ezekből 
erős bázis hatására alakul ki a támadó anion. A reakciósor vége az acilcsoport visszaalakítása, 
általában hidrolízissel (5.3.4.1. ábra). 
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S

SR

H

1,3-ditioacetál
S

SR

S

SR

R'

R'XBuLi

R CH
OCO csoport rejtése

maszkírozással  +
a polaritás 
megváltoztatása:
"Umpolung"

HS

HS

C
CN

OR"R

H

1, HCN
2, védés

támadó ágens 
kialakítása

C
CN

OR"Rbázis R'X C
CN

OR"R

R'

R
O

R'

az acilcsoport 
visszaalakítása

reakció

H2O

H2O

SN2

 

5.3.4.1. ábra: Nukleofil acilezés 

 Meg kell említeni, hogy a nukleofil acilezési technika kidolgozása előtt már ismert volt a benzoin 
kondenzáció (5.3.4.2. ábra), amely tulajdonképpen ugyancsak egy nukleofil acilezés. 

PhCHO + KCN Ph C
O-

H
CN

Ph C
OH

CN

PhCHO
Ph C

HO

NC
C
O

Ph
H

+/-H+
Ph C

O

NC
C
OH

Ph
H

Ph C
O

C
OH

Ph
H-CN  

5.3.4.2. ábra: Benzoinkondenzáció 

5.3.5 Friedel–Crafts-acilezések (és formilezések) 

Lewis- vagy protonsavak jelenlétében megvalósított C-acilezések (és formilezések). 
 Szubsztrátumok: elektrofil szubsztitúcióra megfelelően aktivált aromás vegyületek. 
 Aktív komponensek: a szokásos acilezőszerek, úgymint  

– savkloridok, 
– savak, 
– savanhidridek, 
– savnitrilek, 
– speciális formilezőszerek. 

 Katalizátorok: elsősorban Lewis-savak, pl. AlCl3, ZnCl2, SnCl4, FeCl3, TiCl4, valamint 
protonsavak: polifoszforsav, OH-zeolitok. 
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5.3.5.1 Acilezés (ketonok előállítása) 

A.) Savkloridokkal (5.3.5.1. ábra) 

Y

+ R C
O

Cl

AlCl3

Y

C
R O

+

Y
C

R

O

+ HCl

 

5.3.5.1. ábra: Friedel–Crafts-acilezés savkloriddal 

 Az orto-termék mennyisége kicsi. Szubsztituensek: Y= H, Me, Cl, stb. 
 A katalizátorból 1 ekvivalens (savkloridra nézve) + katalitikus mennyiség kell, mivel az 
oxocsoport oxigénatomjának elektronjai megkötnek egy mól Lewis-savat (Lewis-bázisok: 5.3.5.2. 
ábra). 

R
Cl

C
O AlCl3

AlCl3

d

d

d

 

5.3.5.2. ábra: Savklorid és AlCl3 komplexe 

 A Friedel–Crafts-alkilező reakciókhoz képest a különbség, hogy a bevitt acilcsoport a gyűrűt 
dezaktiválja, ezért diszubsztituált termék nem keletkezik. 
 Benzol és foszfor-triklorid reakciójában két lépés után difenil-foszfinossav-klorid keletkezik. A 
harmadik fenilcsoport csak lítiumorganikus vegyülettel vihető be. Az így kapott termékek fontos 
intermedierek (5.3.5.3. ábra). 

+ PCl3
AlCl3

PCl2

P Cl
PhLi

Ph3P

Ph P
O

Cl
Cl

Ph P
S

Cl
Cl

ox. S8

 

5.3.5.3. ábra: Foszfortriklorid Friedel–Crafts-reakciói 

 A Friedel–Crafts-acilezések katalízisében is terjednek a zeolitok. 
B.) Savakkal 
 A karbonsavakból alumínium-klorid hatására képződő RC(O)Cl lesz az aktív acilező ágens. 
Ehhez 1 ekvivalens katalizátor szükséges (5.3.5.4. ábra), ekkor a keletkezett savklorid acilezőszerhez 
további 1 + kat. mennyiségű Lewis-sav szükséges, ahogy az imént láthattuk. 

(RCO)2O  +  AlCl3 RC(O)Cl  +  RC(O)OAlCl2
-AlOCl

RC(O)Cl
 

5.3.5.4. ábra: Aktív komponens kialakulása savkloridos Friedel–Crafts-acilezés során 
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 Így a Lewis-savak katalizálta, karbonsavakkal történő, Friedel-Crafts acilezések sémája (5.3.5.5. 
ábra): 

ArH  +  RC(O)OH  +  (2 + kat.) AlCl3 ArC(O)R   +  2HCl  +  AlOCl 

5.3.5.5. ábra: Friedel–Crafts-acilezés savval 

 Általános tapasztalati szabály az alumínium-klorid mennyiségére: annyi mol kell belőle, amennyi 
heteroatom van a támadószerben + katalitikus mennyiség. 
 C. Savanhidridekkel 
 Ebben az esetben is savklorid keletkezik in situ az anhidridből (5.3.5.6. ábra): 

(RCO)2O  +  AlCl3 RC(O)Cl  +  RC(O)OAlCl2
-AlOCl

RC(O)Cl
 

5.3.5.6. ábra: Friedel–Crafts-acilezés savanhidriddel 

 Így a reakció sémája az 5.3.5.7. ábrán látható. 

2ArH  +  (RCO)2O  +   (3 + kat.) AlCl3 2ArC(O)R  +  2HCl  +  AlOCl 

5.3.5.7. ábra: Savanhidriddel történő Friedel–Crafts-acilezés sémája 

 Dikarbonsav-anhidridekkel a reakció kétlépéses (5.3.5.8. ábra). 

O

O

O

+
AlCl3

2 + kat.

O

CO2H

AlCl3

2 + kat.

O

o-benzoil-benzoesav antrakinon
O

 

5.3.5.8. ábra: Antrakinon előállítás 

 A szilárd halmazállapotú reakcióelegy miatt az első reakciót oldószer nélkül, golyósmalomban 
(5.3.5.9. ábra) végzik. A forgódobban mozgó acélgolyók dolgozzák össze a komponenseket, végzik a 
homogenizálást és a keverést. A ftálsav-anhidridet és a katalizátort, vagyis a szilárd komponenseket, 
az adagolónyíláson keresztül teszik a reaktorba a golyókkal együtt, melyet ezután lezárnak és forgatni 
kezdenek, a benzolt pedig a furatos tengelyen keresztül adagolják. A tengely másik végén, amely 
szintén furatos, távozhat a keletkező sósavgáz, amely egyúttal a reakció előrehaladásáról is 
információt nyújt. 
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5.3.5.9. ábra: Golyósmalom mint reaktor 

 D.) Houben–Hoesch-reakció (5.3.5.10. ábra) 
 Savnitrillel sósav jelenlétében végrehajtott közvetett acilezés (vö. Pinner-reakció). Csak kellően 
aktív szubsztrátummal megy végbe (floroglucin, pirogallol stb.), ZnCl2 jelenlétében. 
 Az első lépésben keletkező imidklorid az acilező ágens, és a második lépésben hidrolízissel alakul 
ki a ketoncsoport (a vizes bontás miatt ez egy közvetett acilezési módszer). 

OH
R

NH
C

Cl

OHHO

floroglucin

+ RCN
ZnCl2

+ HCl

OH

OHHO

HCl × HN R

OH

OHHO
C

O R

H2O

 

5.3.5.10. ábra: Houben–Hoesch-reakció 

 2. Formilezések (aldehidek előállítása) 
 A.) Gattermann–Koch-reakció (5.3.5.11. ábra) 

Szén-monoxid és sósav ekvimólos elegye az acilezőszer: 

Me

CO
HCl

AlCl3

Me

CH O

O
C

Cl

CuCl

hipotetikus fomilklorid

+

H

 

5.3.5.11. ábra: Gattermann–Koch-szintézis 
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 B.) Gattermann-szintézis (5.3.5.12. ábra) 
 A Houben–Hoesch-reakció és a Gattermann–Koch-reakció analógja. Ez a reakció is közvetett 
acilezés. 

OMe

HCN
HCl

AlCl3

OMe

CH NH × HCl

OMe

CH O

H2O

H
NH

C
Cl

+
CuCl

anizol

 

5.3.5.12. ábra: Gattermann-szintézis 

 C.) Vilsmeyer-szintézis (5.3.5.13. ábra): A Vilsmeyer-reagens N,N-dimetilformimidoilium kation 
N,N-dimetil-formamidból és foszfor-oxikloridból alakul ki. Ez a módszer is közvetett acilezés 
(hidrolízis).  

R

(vagy OR)

Me
N

R'
C

O

H
+ + POCl3

Me
N

R'
C

OP(O)Cl2

H

R

C
H N

R'

Me
Cl

H2O

R

C
H OR' = Me vagy Ph

 

5.3.5.13. ábra: Vilsmeyer-szintézis 

5.3.6 Gyógyszeripari példák a Friedel–Crafts-acilezésre 

5.3.6.1 Seduxen (5.3.6.1. ábra):   

PhC(O)Cl + NH
C

O

Cl

ZnCl2
NH
C

O

Cl C
O

hidrolízis

 

5.3.6.1. ábra: Seduxen előállítás 
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5.3.6.2 L-Adrenalin (5.3.6.2. ábra): 

ClCH2 C
O

Cl

OH
OH

OH
OH

C
C
H2

Cl
O

+

 

5.3.6.2: ábra L-Adrenalin előállítása 

5.3.6.3 Mebendazol (5.3.6.3. ábra):  

O2N

Cl

Cl
C
O

+
AlCl3

O2N

Cl

C
O

 

5.3.6.3. ábra: Mebendazol előállítása 

5.3.6.4 Pepulsan (5.3.6.4. ábra):  

COOH

O O

O

H2SO4

100 °C

 

5.3.6.4. ábra: Pepulsan előállítása 

5.3.6.5 Nevigrammon (5.3.6.5. ábra): antibiotikum. 

N N
H

CO2Et

CO2Et
H3C

25 °C

difil N N
H

H3C

O
CO2Et

 

5.3.6.5. ábra: Nevigrammon előállítása 
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6 REAKCIÓK SZÉN-MONOXIDDAL 

A szén-monoxid ugyan egy veszélyes (szagtalan és mérgező), gáz-halmazállapotú anyag, az iparban 
mégis széleskörű felhasználásnak örvend, olyannyira, hogy külön fejezetben foglalkozunk reakcióival. 

 

6.1 Szén-monoxid előállítása 

A szén-monoxidot alkalmazó előállítások alapanyaga a szintézisgáz (tehát a CO- és H2-tartalmú 
elegy), amelyet szénből, földgázból vagy kőolajból állítanak elő. Régen a szén tökéletlen elégetéséből 
nyerték. A különböző módszerek energiamérlege: 

Vízgáz: C  +  H2O    ®    CO  +  H2 +119 kJ/mol 
Bontási gáz  metánból: CH4  +  H2O    ®    CO  +  3 H2  
Földgáz, kőolaj bontásából: –CH2–  +  H2O    ®    CO  +  2 H2 +151 kJ/mol 
Szénelgázosítás: 2 C  +  O2  2 CO –246 kJ/mol 

 

6.2 A szén-monoxid reakciói 

6.2.1 A szén-monoxid redukciója (metanol előállítása) 

A metanol előállításának egyik lehetséges útja a szén-monoxid és a hidrogén reakciója. 

 CO  +  2 H2    ®    CH3OH –92 kJ/mol 

 Két fontosabb ipari módszert különböztetnek meg az alkalmazott nyomás alapján. A 
nagynyomású eljárásokat (6.2.2.1. táblázat) ZnO-Cr2O3 katalizátorral 320–380°C-on és kb. 340 bar 
nyomáson végzik, míg a közepes nyomású eljárásokkal (6.2.2.2. táblázat), amelyekben a katalizátor 
CuO-ZnO-Al2O3-Cr2O3 valamilyen kombinációja, a hőmérséklet 200–350°C, a nyomás pedig 20–250 
bar. Valamennyi reakciót csőreaktorban végzik. 

6.2.1.1. táblázat: Nagynyomású eljárások 

Gyártó Katalizátor Hőmérséklet [°C] Nyomás [bar] 

BASf ZnO–Cr2O3 320-380 340 
UK-Wesseling ZnO–Cr2O3 350 300 

 

6.2.1.2. táblázat: Közepes nyomású eljárások 

Gyártó Katalizátor Hőmérséklet [°C] Nyomás [bar] 

ICI Cu-Zn-Al-oxid 240–260 50–100 
Haldor-Topsoe CuO-ZnO-Cr2O3 230–260 100–150 

Pritchard CuO nincs megadva 100–250 
BASF Cu-ZnO-Al2O3 200–350 20–250 

Mitsubishi Cu+promotor 200–280 50–150 
Cat. and Chem. Inc. Cu-ZnO-Al2O3 240–250 100–150 
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6.2.2 Foszgén képzése szén-monoxid és klór reakciójával 

Foszgén és klór szénalapú katalizátor segítségével foszgénné alakítható, ami sok szintézis 
alapanyagául szolgálhat (vö. acilezés, pl. karbonátok előállítása, izocianátok előállítása stb.): 

 CO  +  Cl2    ®    COCl2.  

6.2.3 Karbonilezési reakciók 

6.2.3.1 Telítetlen vegyületek karbonilezése 

A.) Acetilén karbonilezése (Reppe-reakció) 
 Acetilén karbonilezésével víz vagy alkohol jelenlétében akrilsav, ill. akrilsavészterek állíthatók 
elő katalitikus eljárásokkal (Reppe-reakció):   

 HCºCH + CO + H2O (ROH) → H2C=CHCOOH(R).  

 A reakcióhoz Ni(CO)4 formájában adják a CO-t, sztöchiometrikus mennyiségben, HCl 
jelenlétében, 40 °C-on. A keletkezett NiCl2-ból a karbonilvegyület 100 bar nyomáson, 80 °C-on 
regenerálható. Ez a sztöchiometrikus megoldás. 
 A másik lehetőség a katalitikus megoldás: gázként adagolják a szén-monoxidot, nikkel- vagy 
kobaltalapú komplex katalizátor jelenlétében 170–350 °C-on, 30–150 bar nyomáson. Ez a katalitikus 
eljárás. 
 B.) Olefinek karbonilezése: RCH=CH2 + CO + HX    ®    RCH2–CH2–CO–X,  
 ahol  X  csoport:  –OH;  –OR;  –SR;  –NHR;  –O2C–R (a termék ennek megfelelően sav, észter, 
tioészter, savamid vagy savanhidrid). 
 A katalizátor Ni-, Co-, Fe-, Rh-, Ru- vagy Pd-karbonil.  
 Így etilénből szén-monoxiddal vízben nikkel-propionát katalizátor jelenlétében 270–320 °C-on és 
200–240 bar nyomáson propionsav állítható elő: 

 H2C=CH2 + CO + H2O    ®    CH3CH2COOH     (–159 kJ/mol).  

 Újabban ezt a reakciót Pd-tartalmú zeolit katalizátorral heterogén fázisban 100 °C-on 50 bar 
nyomáson valósítják meg. 
 Diének is lehetnek kiinduló anyagok. Így butadiénből adipinsav-diészter állítható elő kétlépéses 
(konszekutív) karbonilező reakcióban metanol segítségével (6.2.3.1. ábra). 

H2C CH CH CH2 + CO
130 °C, 60 bar

H3C CH CH CH2 COOMe+ MeOH

H3C CH CH CH2 COOMe + CO + MeOH
170 °C, 150bar

MeOOC (CH2)4 COOMe  

6.2.3.1. ábra: Diének karbonilezése 

 A reakciók katalizátora Co-karbonil-piridin. 
 C.) Koch-reakció 
 A Koch-reakció olefinek és szén-monoxid között játszódik le. A savkatalizált reakció során 
karbonsavak képződnek. A reakció során stabilis karbéniumion alakul ki, és az reagál a szén-
monoxiddal, valamint a vízzel. Pivalinsavat ezzel a módszerrel 20–80 °C-on, 20–100 bar nyomáson, 
foszforsav-bór-trifluorid katalizátor jelenlétében állítottak elő (6.2.3.2. ábra). Jelenleg egy BASF- 
eljárás szerint heterogén fázisú katalízissel (Pentasil, zeolit) dolgoznak 250–300 °C-on, 300 bar 
nyomáson. 
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C CH2

CH3

CH3

C CH3

CH3

CH3

H+

-OH
C CH3

CH3

CH3

COOH
C CH3

CH3

CH3

C O

CO

 

6.2.3.2. ábra: Pivalinsav előállítása 

6.2.3.2 Telített vegyületek karbonilezése 

A.) Alkohol 
 Metanol karbonilezésével ecetsav állítható elő folyadék fázisban CoI2 katalizátorral 250°C-on, 
680 bar nyomáson, vagy RhI2 katalizátorral 150–200 °C-on és 300 bar nyomáson. 

 MeOH  +  CO    ®    CH3COOH           –138 kJ/mol  

 B.) Észter 
 Metil-acetát karbonilezésével ecetsavanhidrid állítható elő hasonló reakciókörülmények között. 
 C.) Halogén-származékok 
 Halogénvegyületeket alkoholát jelenlétében karbonilezve észter nyerhető. Így etil-klóracetátból 
nátrium-etilát segítségével malonészter készíthető (6.2.3.3. ábra). 

Cl C
O CH3

O

+  CO  +   EtONa
Ni, Co, Fe v. Pd

50-100 °C, 1-10 bar
O O

O O

 

6.2.3.3. ábra: Malonészter előállítása 

 D.) Éter 
 Ha étert karbonileznek, észter a termék: (6.2.3.4. ábra). 

H3C
O

CH3
+  CO

 BF3 és Co
CH3CO2CH3 

6.2.3.4. ábra: Éterek karbonilezése 

6.2.3.3 Reduktív karbonilezés 

Ezekben a szén-monoxidos reakciókban a szén-monoxid egy része redukálószerként funkcionál (szén-
dioxiddá oxidálódik) és csak egy hányada lép be a szubsztrátumba, mint karbonilezőszer. Nitrocsoport 
reduktív karbonilezésével uretánhoz juthatunk, amiből izocianát készíthető (foszgénmentes izocianát 
előállítás, 6.2.3.5. ábra). 

PhNO2  +  2CO  +  ROH PhNHCOOR  +  CO2 Ph N C O 

6.2.3.5. ábra: Reduktív karbonilezés 

6.2.3.4 Oxidatív karbonilezés 

Ezekben a reakciókban a szén-monoxidon kívül oxigénre is szükség van. 
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 A.) Metanol oxidatív karbonilezésével oxálsavészterhez juthatunk, amelyből hidrogénezéssel 
glikol állítható elő (6.2.3.6. ábra). 

2 MeOH  +  CO
Pd (HNO3  jelenlétében)

110 °C, 90 bar O
O

O

O  

6.2.3.6. ábra: Dimetil-oxalát előállítása 

 B.) Olefinek (etilén) oxidatív karbonilezése akrilsavhoz vezet (6.2.3.7. ábra). 

H2C CH2 +   CO
PdCl2/CuCl2

AcOH
H2C CH COOH

 

6.2.3.7. ábra: Etilén oxidatív karbonilezése 

 C.) Anilin oxidatív karbonilezése alkohol jelenlétében uretánhoz vezet, ami az izocianátgyártás 
kiinduló anyaga lehet (6.2.3.8. ábra). 

PhNH2  +  3 CO  +  EtOH  +  [O]
Pd(I), 150-180 °C, 50-80 bar

95% konverzió
PhNHCO2Et  +  H2O

 

6.2.3.8. ábra: Anilin oxidatív karbonilezése 

6.2.4 Formilezések 

6.2.4.1 Hidroformilezés (más néven oxoszintézis) 

A szén-monoxid legfontosabb és legnagyobb ipari volumenű felhasználása. A hidroformilezés 
olefinek átalakítása eggyel nagyobb szénatomszámú aldehiddé, szén-monoxiddal és hidrogénnel való 
reakcióban. A reakcióban két izomer keletkezik (6.2.4.1. ábra), a lineáris láncú (normál, „n”) és az 
elágazó láncú (izo, „i”). Ez a legnagyobb ipari méretben megvalósított homogén katalitikus folyamat. 
Az így előállított aldehid mennyisége a XX. század végére elérte az évenkénti 7 millió tonnát. Jó 
példája annak, hogy egy homogén katalitikus folyamat is versenyképes lehet. 

R CH CH2 +  CO  +  H2

R
H
C

O

OHC

R

n

i

 

6.2.4.1. ábra: Hidroformilezés (R = alkil) 

 A kiinduló olefinek szénatomszáma nagyon változó, etiléntől kezdve elérheti a húszas lánchosszat 
is. A reakció katalitikus folyamat, amelynek ipari katalizátorai Co- és Rh-vegyületek különböző 
ligandumokkal (Co(CO)4 és Rh-foszfinok, pl. Rh(PPh3)3Cl), amelyeknek különböző az aktivitása és a 
szelektivitása. Az izomerarány a hőmérséklettől és a CO parciális nyomásától is függ. 
(Laboratóriumban jónak bizonyult Pt is PPh3-nal és SnCl2-dal együtt, de még nem használják ipari 
méretben.)  
 Az egyik fontos ipari hidroformilező eljárás a propilénből induló, amely során butiraldehid és 
izobutiraldehid keletkezik. Az ipari megvalósítás során kobaltot és ródiumot is használnak 
katalizátornak. A két eljárás fontosabb paramétereit a 6.2.4.1. táblázatban foglaltuk össze. 
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6.2.4.1. táblázat: Propilént hidroformilező eljárások összevetése 

Katalizátor Co(CO)4 Rh(PPh3)3Cl 

Hőmérséklet 140–180°C 30–50°C 
Nyomás 200–300 bar 30–50 bar 

Izomerarány (n/i) 8/2 9/1 
Katalizátorelválasztás Hevítés, savas oldás, lúgos extrakció A fázisok elválasztása 

 
 Kobaltkatalizátor esetén a reakció sebességi egyenlete a 6.2.4.2. ábrán látható. 

d aldehid

dt
=

olefin Co pH

pCO

2

 

6.2.4.2: ábra: Az aldehid fogyását leíró differenciálegyenlet 

 Az olefin és a katalizátor koncentrációjával, valamint a hidrogén parciális nyomásával növekszik 
a reakció sebessége. A katalizátorkoncentráció növelésének határt szab a heterogén rendszer 
keverhetősége. A túl nagyra választott hidrogénnyomás pedig elősegítheti a kiinduló olefin és a 
keletkezett aldehid nemkívánatos hidrogénezését. Az utóbbiból keletkező alkohol reagálhat a 
keletkező aldehiddel (félacetál-, acetálképződés). A szén-monoxid parciális nyomását célszerű olyan 
kis értéken tartani, ahol még jól megy a reakció. 
 A hatvanas években ismerték fel, hogy a kobalt periódusos rendszerbeli nagyobb móltömegű 
szomszédja, a ródium is jó katalitikus hatású karbonilvegyület formájában (aktivitása négy 
nagyságrenddel meghaladja a kobaltét). Viszont az izomer arány csupán 1:1 volt, ami nem megfelelő. 
A Rh akkor jutott jelentős szerephez mint katalizátor, amikor felismerték, hogy tercier foszfin 
ligandumokkal a szelektivitás nagymértékben növelhető. A Rh-ot használó eljárásokban a 
korábbiakhoz képest enyhébbek a reakciókörülmények, kedvezőbb a normál láncú termék aránya, 
viszont a katalizátor lényegesen drágább. Ezért csak akkor vált iparivá az eljárás, amikor sikerült a 
katalizátor kvantitatív visszanyerését megoldani. Ezt vízoldható ligandumokkal érték el (6.2.4.3. ábra). 

P

HOOC

P

HO3S  

6.2.4.3. ábra: Vízoldható ligandumok 

 Újabb ligandumok (6.2.4.2. táblázat) bevezetésével a trifenilfoszfinnál is jobb eredményeket értek 
el. 
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6.2.4.2. táblázat: P-Ligandumok hatása a termékeloszlásra hex-1-én hidroformilezése során 

Katalizátor Komplexképző Lineáris:elágazó termék 

Rh PPh3 9:1 

Rh 
PPh2

PPh2

 

70:1 

Rh 
PPh2

PPh2

 

120:1 

Rh 
O

PPh2 PPh2 

80:1 

 
 A jobbnak látszó ródiumos eljárás jelenleg csak kis lánchosszúságú olefinek esetén (elsősorban 
propilén) használható. Hosszabb olefinek hidroformilezéséhez a kobaltalapú katalizátort alkalmazzák.  
 Hidroformilezés során a lineáris aldehidek képződése mellett más mellékreakciók is  
lejátszódhatnak (6.2.4.4. ábra). 

R
H

R

O
R

O
R
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R

O
2

aldolreakció

OH

R
O

3
O

O
O

R

R

R

trimerizáció

R2 OH
R

OH
RGourbet-reakció

R
O

R
OH

+
félacetálképzés R

H

O
R

OH
R

H

O
R

O
Racetálképzés

R
O

R
OH

hidrogénezés

-H2O

-H2O

 

6.2.4.4. ábra: Mellékreakciók a hidroformilezés során 
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 A keletkezett (oxo)aldehideket4 sokféleképpen hasznosíthatják: 
– hidrogénezve alkoholok nyerhetők (oxoalkoholok), ami sok esetben a szintézis fő célja. 

Ilyenkor dolgozhatnak nagyobb nyomással, hiszen az alkoholhoz vezető lépés nem mellékreakció. A 
hidrogénezés folyamatábráját a 6.2.4.5. ábrán mutatjuk be.  

 

6.2.4.5. ábra: Oxoaldehid hidrogénezése 

– oxidálva savakat kapunk (oxosavak): 

 R–CH2–CH2–CHO  +  O2    ®    R–CH2–CH2–COOH  

– lúg jelenlétében aldoldimerizáció váltható ki, amelynek a termékét hidrogénezve alkohol 
nyerhető, pl. butiraldehidből 2-etilhexanol (6.2.4.6. ábra) 

O

O OH

aldoldimerizáció

CO + H2

Co

H2

Ni

2-etil-hexanol  

6.2.4.6. ábra: 2-Etil-hexanol előállítása 

Különleges eset a vinilészterek aszimmetrikus hidroformilezése, amellyel optikailag aktív 
aminosav-származék állítható elő5 (6.2.4.7. ábra). 

O

O

H2/CO

90 °C, 10 bar

O

OO

HCN

NH4OH

H2N
O

CN

O
H2N

OH
COOH

H+

L-treonin

** *

királis Rh-foszfin komplex

 

6.2.4.7. ábra: L-Treonin előállítása 

                                                   
4 Az oxoaldehid elnevezés megtévesztő lehet: ebben a molekulában nem két oxocsoport van, a név elején levő 
oxo-előtag a molekula előállítási módjára (oxoszintézis) utal. Hasonló a helyzet, az ezekből előállított 
oxoalkoholokkal, oxosavakkal stb. 
5 Az oxoszintézis és a hidrolízis közötti lépés az ún. Strecker-szintézis. 
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 Tehát egy olefin királis hidroformilezésekor csak az elágazó aldehid aktív optikailag (vannak 
enantiomerjei), azaz a királis indukció mellett a megfelelő regioszelektivitás is fontos, ha ez a termék a 
szintézis célja. 
 

6.2.4.2 Formilezés a Friedel–Crafts-reakciók körülményei között 

Sósav jelenlétében Lewis-sav hatására aromás gyűrűn aldehidcsoport alakítható ki (Gattermann–
Koch-reakció): PhH + CO + HCl   ®   PhCHO (bővebben lásd Acilezés/Friedel–Crafts- reakciók.) 
 Speciális alkalmazásként Antrakinon is nyerhető ezen az úton (6.2.4.8. ábra). 

+ CO
FeCl3, CuCl2, HCl

215-225 °C,  25-70 bar

O O

O

2
CO

 

6.2.4.8. ábra: Antrakinon előállítása 

6.2.4.3 Formilezések 

A formilezés CO-csoport bevitele különböző szerves molekulákba. 

6.2.4.3.1. Víz formilezése 
Hangyasav egyik lehetséges előállítása:                 CO + H2O    ®    HCOOH. 
 A reakciót bázis jelenlétében (NaOH, Ca(OH)2), 8–30 bar nyomáson és 115–150 °C-on végzik. 

6.2.4.3.2. Alkoholok formilezése 
A reakcióval hangyasav-észterek állíthatók elő:     CO + ROH    ®    HCOOR. 
 Metanolból kiindulva katalitikus mennyiségű nátrium-metilát jelenlétében 70 °C-on, 20–300 bar 
nyomáson képződik a metil-formiát. A termék hidrolízisével hangyasav nyerhető. 

6.2.4.3.3. Formaldehid formilezése  
Formaldehid formilezésével (észteresítés és redukció után) glikolhoz juthatnak (6.2.4.9. ábra). 

HCHO + CO +  H2O
H2SO4

200-250 °C, 300-700 bar
HOCH2COOH

MeOH
HOCH2COOMe glikol

redukció

 

6.2.4.9. ábra: Formaldehid formilezése 

6.2.4.3.4. Aminok formilezése 
Formamidok egyik előállítási lehetősége, pl. 6.2.4.10. ábra. 

H3C
NH

H3C
+  CO

NaOMe, MeOH

20-100 bar, 80-100 °C

H3C
N

H3C
C

O

H 

6.2.4.10. ábra: DMF előállítása 

6.2.5 Primer aminok előállítása 

Ammónia, CO, hidrogén hatására az olefinek primer aminná alakíthatók: 

 Olefin  +  CO  +  H2  +  NH3    ®    Primer amin.  
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 Mitsubishi-eljárás: kobalt-foszfin komplexszel etanolban. A TexaCo-eljárás katalizátora dikobalt-
oktakarbonil-trifenilfoszfin. A reakció oldószerei dioxán, tetraglim, acetamid 150–200 °C-on, 40–100 
bar nyomáson. 
 Hexénből hét szénatomos primer amin 30%, 14 szénatomos primer amin 25% termeléssel 
keletkezik 15% hét szénatomos és 7% 14 szénatomos alkohol mellett. 
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7 OXIDÁCIÓ 

7.1 Bevezetés 

Oxidációnak azokat az alapeljárásokat nevezzük, melyekben a molekulák oxidációs száma6 növekszik. 
Ez az alábbiak szerint következhet be: 

– a molekulában lévő oxigénatomok száma nő 

 CH3CHO    ®    CH3COOH,  

– a molekulában lévő hidrogénatomok száma csökken 

 CH3OH    ®    CH2O,  

– a molekula vagy atom elektronjainak száma csökken 

 Fe2+    ®    Fe3+.  

 Az oxidációhoz mindig tartozik egy párhuzamos redukció is (az oxidálószer, miközben oxidál, 
önmaga redukálódik). 
 A szerves vegyületcsoportok sorrendje növekvő „oxidáltság” szerint: szénhidrogén, alkohol, 
aldehid vagy keton, karbonsav, szén-dioxid. 
 Tágabb értelemben az is oxidáció, amikor a CH-egység hidrogénatomja nagyobb 
elektronegativitású heteroatomra cserélődik, tehát C–X kötés alakul ki, pl. 

 R–CH3 + Cl2    ®    R–CH2Cl + HCl.  

 Oxidációval sokféle termék állítható elő, amelyeket aztán különbözőképpen hasznosíthat a 
vegyipar, ezen belül a gyógyszer-, a műanyag- és a finomkémiai ipar is. Az oxidációval nyert 
termékek lehetnek végtermékek, intermedierek, reagensek vagy oldószerek. 
 Az oxidáció a természetben is előfordul:  

– a zsírok és olajok avasodása tulajdonképpen gyökös autooxidáció, amely inhibeálható és 
retardálható (retardáció: késleltetés, inhibíció: folyamatos gátlás; 7.1.1. ábra), 

                                                   
6 Az oxidációs szám és az oxidációfok a legtöbb szakkönyvben szinonimák, de léteznek eltérő 
definíciók is. 
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7.1.1. ábra: Inhibíció és retardáció oxidálás során 

 
– a szervezetünkben végbemenő lassú égés is tulajdonképpen oxidáció (enzimatikus folyamat; 

eredménye szén-dioxid és víz), 
– különböző fémek, szerkezeti anyagok (vas, alumínium) korróziója is oxidáció. 

 

7.2 Oxidálható vegyületek és a reakció termékei 

A fontosabb oxidálandó vegyületeket és az oxidáció termékeit a 7.2.1. táblázatban, valamint a 7.2.1. 
ábrán foglaljuk össze. 

7.2.1. táblázat: Oxidálandó vegyületek és az oxidáció termékei 

Kiinduló vegyület 
Termék 

 Karbonilvegyületek  

 OH-
vegyületek C O

 
C

O

OH 

R

R
O

O

O  

O

 

CnH2n+2   +   
CnH2n + + +  + 

 
 + + +  

ROH  + +   
RCHO   +   
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7.2.1. ábra: Egyéb lehetséges oxidációs utak 

 Látható, hogy oxidációk során leginkább oxigén beépülése vagy hidrogénleadás következett be 
(azaz elektronleadás). 
 Többnyire olyan oxigéntartalmú vegyületek képződnek, amelyekben az oxigén egy 
karbonilcsoport része (így IR spektroszkópiásan könnyen kimutatható, az elnyelési maximum az 1700 
cm–1 körüli tartományba esik). 
 A keletkező karbonilvegyületek felhasználása: 

– Oldószerként, pl. aceton, ecetsav. 
– Reagensként: Az oxovegyületekben a C=Ol-szénatomon vagy az a-helyzetű szénatomon 

(savas hidrogének) játszódhatnak le reakciók (pl. aldol-kondenzáció, Claisen-kondenzáció stb.). 
– A savak és az anhidridek fontos acilezőszerek. 
– Az alkoholok és az epoxidok jó alkilezőszerek. 

– Intermedierként (pl. dikarbonsavak és anhidridek) poliészterek, illetve lágyítók gyártásában 
jelentősek. 
 

7.3 Oxidálószerek 

7.3.1 Oxigén 

A légkör 21%-a oxigén, ebből nyerik ki és palackozzák. Ritkán használnak tiszta oxigént, legtöbbször 
elegendő a levegő is, esetleg bizonyos mennyiségű oxigénnel dúsítva. A levegőt felhasználás előtt 
tisztítani kell. Mind a mechanikus szennyezéseket, mind a vegyi szennyezőket el kell távolítani 
(üveggyapot, aktív szén). A szorpciós folyamatok során fellépő hőfejlődés miatt a tisztítótornyokat 
hűteni kell. 
 Oxigénfajták: 

– Szinglet oxigén: energiaközlés hatására spinátfordulás következik be (triplet alapállapotból), 
és különleges reakciókészségű oxigén keletkezik. 

– Ózon (O3): elektromos kisülésekkor keletkezik. Jelenleg csak ritkán használják, de várható, 
hogy a jövőben a víztisztításon kívül más ipari felhasználása is lesz.  

7.3.2 Aktív oxigént tartalmazó vegyületek 

– Peroxidok (hidrogén-peroxid),  
– hidroperoxidok: ROOH (előállítása: alkohol és H2O2), 
– alkil-peroxidok: ROOR, 
– persavak: RCO2OH (R = CF3, Ph, ClC6H4, stb.) (előállítása: sav + H2O2) 
– hipoklórossav és származékai peroxiddal együtt. 

7.3.3 Mn- és Cr-sók (változó vegyértékű fémek sói) 

Legtöbbször vizes oldatban használják őket. A pH-tól függően más-más redoxpotenciállal 
rendelkeznek, és más lesz az oxidáció terméke. 
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Savas közegben: 

 2 KMnO4  +  6 H+    ®    2 K+  +  2 Mn2+  +  5 O  +  3 H2O.  

 Semleges vagy lúgos közegben: 

 2 KMnO4  +  H2O    ®    2 KOH  +  2 MnO2  +  3 O.  

 (A felszabaduló KOH MgSO4-tal semlegesíthető.) 

 K2Cr2O7  +  8 H+    ®    2 K+  +  2 Cr3+  +  3 O  +  4 H2O.  

 

7.4 Katalizátorok 

Sokszor katalizátor kell a reakcióhoz (főleg levegő és oxigén alkalmazása esetén). Ilyenkor katalitikus 
oxidációkról beszélünk. 

7.4.1 Fémek 

– Cu, Ag (pl. szitaszövetként vagy granulátumként), 
– Pt, Pd, (hordozóra, pl. csontszén, felvíve – nagyobb felület, kevesebb kell belőlük (drágák)) 
– Co, Mn (szuszpendálva vagy hordozón).  

7.4.2 Fémsók 

– Co-, Mn-acetát-, palmitát-, sztearát-, rezinát-, naftenát-sóikként.  

7.4.3 Fémoxidok 

V2O5, CuO (hordozón: Al2O3, CaCO3). 
 

7.5 Az oxidációk megvalósítása 

Az oxidációk kivitelezése a komponensek halmazállapotától függ, ennek megfelelően kell a 
készüléket kiválasztani. 

7.5.1 Gáz–gőz(–szilárd) fázisú oxidációk 

7.5.1.1 Technológia 

Tipikusan folyamatos üzemi technológia, amikor szilárd katalizátoron vezetik át a reagenseket 
tartalmazó gázelegyet. A levegőt telítik a szubsztrátum gőzeivel (átszívás vagy átnyomatás az 
anyagon), majd ezt a levegő-szubsztrátum elegyet vezetik be a reaktorcsőbe (7.5.1.1. ábra). Ilyenkor a 
hatékonyság növelése érdekében több (esetleg több száz) csőből álló csőköteges reaktort (7.5.1.2. 
ábra) használnak. 
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7.5.1.1. ábra: Levegős oxidáció folyamatának bemutatása 

 

7.5.1.2. ábra: Csőköteges reaktor 

 Egy csőreaktor üzemeltetéséhez ismernünk kell a reaktor hőmérséklet-elosztását a reaktor mentén 
(7.5.1.3. ábra), mivel a legnagyobb mértékű oxidáció a legmelegebb ponton fog bekövetkezni. 
Ismeretében elkerülhető a teljes oxidáció szén-dioxiddá és vízzé.  

 

7.5.1.3. ábra: Hőmérséklet-eloszlás csőreaktorban 

 A reaktor hőmérsékleti maximuma (az ún. hot spot) nem érheti el azt az értéket, amelyen teljes 
oxidáció következik be. Helyét befolyásolhatjuk a katalizátor koncentrációjával (mennyiségével), a 
tartózkodási idővel, a betáplálás helyének megválasztásával stb. 
 Az oxidációk erősen exoterm reakciók. A felszabaduló hő elvezetése problémát jelent. Az erősen 
exoterm reakciók hőmérséklet-szabályozása forrásban levő folyadék fürdőbe való merítéssel oldható 
meg (fürdősreaktor: 7.5.1.4. ábra). A fürdő forráspontja a nyomás megválasztásával állítható be.  
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7.5.1.4. ábra: Fürdősreaktor 

 Régen higany volt a fürdőfolyadék, ma már nem használják, helyette inkább difilt alkalmaznak. 
Korszerű megoldás, amikor nitrátkeverék ömledéke a fürdőfolyadék, végül is gőzt fejlesztve viszik el 
a reakcióhőt (amit azután hasznosítanak). Ilyennel találkozhatunk a ftálsav-anhidrid előállítása során. 

7.5.1.2 Alkalmazások 

A.) Ftálsav-anhidrid előállítása (7.5.1.5. ábra): Az eljárás régebben naftalinból indult, ma o-xilolból 
indul. 

CH3

CH3
+  O2

V2O5

350 °C
O

O

O

+  O2  +  H2O

 

7.5.1.5. ábra: Ftálsav-anhidrid előállítás o-xilolból 

 A reakció exoterm (naftalin esetében sokkal inkább, -1800 kJ/mol, mivel 2 szénatom oxidálódik – 
az atomhatékonyságot csökkentve – szén-dioxiddá). 
 A vázlatos folyamatábrát a 7.5.1.6. ábra mutatja. A reaktor csőköteges megoldású.  

 

7.5.1.6. ábra: Ftálsav-anhidrid-előállítás folyamatábrája 
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 A régi higanyfürdős reaktort ma már keverővel mozgásban tartott kálium-nitrát-nitrit sóolvadékos 
reaktor váltotta fel, ahol a felszabaduló hővel gőzt fejlesztenek. A gáz-halmazállapotú reakcióelegyből 
két lépésben hűtéssel nyerik a terméket (op. 132 °C). A hűtőkamrákban levált ftálsav-anhidridet 
leolvasztják, majd desztillálják. Ez a művelet szakaszos. A folyamatos munkamenet érdekében két 
kamrát használnak. 
 A terméket sokféle célra használják: észteresítéssel (pl. butanollal, 2-etilhexanollal) fontos PVC-
lágyítók készíthetők, valamint műgyantákká, színezékekké, festékekké, növényvédő szerekké 
alakíthatók. A balatonfűzfői Nitrokémia egykor 2000 t/év kapacitással állította elő. (Ma már 
kizárólagosan o-xilolból gyártják.) 
 Hasonló elven benzolból (és ciklohexánból is!) maleinsavanhidrid készíthető. 
 B.) Formaldehid előállítása metanolból (7.5.1.7. ábra) 

CH3OH CH2O + H2 DH =  84 kJ

CH3OH + 1/2O2 CH2O + H2O DH = -160 kJ 

7.5.1.7. ábra: A formaldehid-előállítás reakciói 

 Metanolból oxidációval (és a vele párhuzamosan menő, kisebb mértékű dehidrogénezéssel) 
állítható elő formaldehid. A folyamatot a 7.5.1.8. ábra mutatja be. Az eljárás a kétféle kompetitív 
reakció eredményeként exoterm, olyannyira, hogy általában a keletkező reakcióhő elegendő a reaktor 
fűtéséhez. 500 °C-on 45-55%-os az átalakulás: A gázelegy összetételét az elpárologtató 
hőmérsékletével és pótlevegő adagolásával állítják be. A katalizátor ezüst (vagy réz) háló vagy 
szemcse formában. A terméket vizes abszorpcióval és rektifikálással nyerik ki (35%-os formalin- 
oldatként, amit igen sokféle célra használnak fel az iparban: fenoplasztok, aminoplasztok előállítása, 
Mannich-reakciók, hidroxi-metilezés, klórmetilezés.  

 

7.5.1.8. ábra: Formaldehid előállítása metanolból 

 C.) Etilén-oxid előállítása etilénből 
 Fontos gőz-gáz fázisú oxidáció az etilén-oxid előállítása is (7.5.1.9. ábra). 
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H2C CH2 +   O2 Ag
Al2O3 hordozón

O

CO2   +  H2O

versengõ (kompetitív) mellékreakció

 

7.5.1.9. ábra: Etilén-oxid előállítása 

 A túl erélyes körülmények a nemkívánatos teljes oxidációnak kedveznek, ezért optimális 
körülmények között kell dolgozni. Maximum 80%-os szelektivitás érhető el, oxigénnel dúsított 
levegőt alkalmazva 250 °C-on és 25 bar nyomáson. Az eljárás egyszerűsített folyamatábráját a 
7.5.1.10. ábrán mutatjuk be. 

 

7.5.1.10. ábra: Etilén-oxid előállítása 

 A csőköteges reaktorból kijövő gázelegyből kimossák az etilén-oxidot, majd deszorbeáltatják 
(vigyázni kell, a forráspontja 5 °C körül van!). 
 A terméket sok helyen hasznosítják. Legnagyobb mennyiséget a felületaktív anyagok gyártása 
során alkalmazzák, a gyógyszeripar pl. a hidrazin hidroxi-etilezése során hidroxi-etil-hidrazint 
(H2NNH-CH2CH2-OH) készít belőle. 
 Olefinek más úton is oxidálhatók. Pl. propilénből PdCl2 jelenlétében 120 °C-on, 12 bar nyomáson 
aceton állítható elő. Propilén ammonoxidációjával (oxigén + ammónia) akrilnitril állítható elő. 
 

7.5.2 Folyadék-gáz-(szilárd) fázisú oxidációk 

7.5.2.1 Technológia 

Mind szakaszos, mind folyamatos technológiákat használhatnak. Legelterjedtebb készülék a keverős 
duplikátor (7.5.2.1. ábra), amelyet levegőbevezetővel kell ellátni. A készülék laborváltozata a 7.5.2.2. 
ábrán látható. 
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7.5.2.1. ábra: Keverős duplikátor 

 

7.5.2.2. ábra: Laboratóriumi oxidáló berendezés vázlata 

7.5.2.2 Példák 

A.) Paraffinok lánctördelődéssel egyidőben oxidálódnak zsírsavakká Co-naftenát jelenlétében. 
A szakaszos reakció során 18–32 szénatomszámú, olvasztható paraffinnal töltik fel a készüléket, 
amelybe előmelegített levegőt vezetnek be. A melléktermékek elkerülése céljából csak 30-35%-os 
átalakításig vezetik a reakciót. A feldolgozás során lúgban oldják a savat. Így elválasztható a 
paraffintól (amit visszavezetnek a reakcióelegybe), majd savanyítás után nyerik ki a zsírsavat (7.5.2.3. 
ábra). 

120 °C
R CH2  +  O2

Co-naftenát
R COOH R' COOH+ +  melléktermékekCH2 R'

 

7.5.2.3. ábra: Zsírsavak előállítása 

 B.) Ecetsav előállítása acetaldehidből: (7.5.2.4. ábra) 
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7.5.2.4. ábra: Acetaldehid oxidálása ecetsavvá 

 A folyamatot a 7.5.2.5. ábra mutatja be. A reaktortornyot ecetsavval töltik fel, amely tartalmazza 
a katalizátort is. 40°C-on megkezdik az adagolást. A reakció megindulását a hőmérséklet emelkedése 
jelzi (a reakcióelegyet cirkuláltatják). A reaktoron belüli csőkígyókkal fűteni és hűteni is lehet a 
reakcióelegyet. A reakció hőmérséklete 60 °C-ig emelkedhet. Ha túl magas a levegő oxigéntartalma, 
nitrogént vezetnek bele. 

 

7.5.2.5. ábra: Ecetsav gyártása acetaldehidből 

 A reakció során átmenetileg perecetsav keletkezik, amely az acetaldehiddel reagálva két mól 
ecetsavat ad. A perecetsav feldúsulása a reaktorban robbanásveszélyt okoz, ezért redox fémkatalizátort 
(Co- vagy Mn-acetát) adnak a reakcióelegyhez, amelyik részben gyorsítja az oxidációt, másrészt 
elősegíti a perecetsav bomlását, és így megakadályozza a robbanást. 
 Míg a ftálsavanhidrid előállítása o-xilolból gőz-gáz fázisú reakció, a tereftálsavé p-xilolból 
folyadék-gáz fázisú (7.5.2.6. ábra). 

CH3

CH3

+ O2

Co(OAc)Br

100 °C
AcOH

COOH

COOH 

7.5.2.6. ábra: p-Xilol oxidálása tereftálsavvá 

 A reakciót gázbevezetővel ellátott keverős duplikátorban végzik szakaszos üzemmódban. (Maga a 
bevezetett gáz is keveri a reakcióelegyet, de nem eléggé.) A termék kiválik az elegyből, szűréssel 
kinyerhető. 
 A keverésnek a reakciósebességre gyakorolt hatását a 7.5.2.7. ábrán mutatjuk be. 
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7.5.2.7. ábra: A keverés hatása a reakció sebességére 

 Az I. szakaszban a reakciósebesség a gázbevezetés sebességétől függ, a II. szakaszban a 
fordulatszámtól, a III. szakasz a kinetikus tartomány, ahol a tényleges kémiai reakció sebességétől és 
így a hőmérséklettől függ a sebesség. 
Szelektíven is vezethető az oxidáció: Vanádium-pentoxiddal csak az egyik metilcsoport oxidálódik, az 
is csak aldehiddé (4-metilbenzaldehid keletkezik). 
C.) A Klorocid-gyártás során is oldalláncban oxidálnak (7.5.2.8. ábra). Az oldallánc a-helyzetben 
oxidálódik. 

O2N CH2CH3
O2

Mn2+ só
O2N CCH3

O  

7.5.2.8. ábra: Oldallánc oxidálása Klorocid-gyártás során 

7.5.3 Folyadék-folyadék fázisú oxidációk 

Mangán- és krómsókkal végzett folyadék-folyadék fázisú oxidációk  
 A) Olefinek oxidációja (7.5.3.1 ábra) 

+  KMnO4
O

MnO2

O
H

H

R

R

pH 9

pH 12

H

CR OH
C OR

H

R

R H

H H
CR OH
C OHR

H  

7.5.3.1. ábra: Olefinek oxidálása kálium-permanganáttal 

 Egyéb mellékreakciók is vannak, pl. lánctördelődés, több karbonilcsoport kialakulása stb. A 
reakció során MnO2 (barnakő) keletkezik, amelytől nehéz megszabadulni.  
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 B.) Aromások oldalláncának vegyszeres oxidációja (7.5.3.2. ábra) 

K2Cr2O7 v. Cr2O3

KMnO4

CH2R

C
R

O

C
OH

O  

7.5.3.2. ábra: Aromás vegyületek oldalláncának vegyszeres oxidációja 

 Inkább csak laboratóriumi módszer. Ha egy termék előállítására több mód lehetséges, attól 
függően választjuk ki az alkalmazottat, hogy: 

– milyen alapanyagok állnak rendelkezésre és milyen áron, 
– milyen készülékünk van, 
– milyen mennyiségre van szükség, 
– milyen a munkaerő-ellátottság. 

 C.) Peroxidokkal végzett oxidációk 
 A reakció során először epoxid keletkezik, ami vízaddícióval glikollá alakítható (7.5.3.3. ábra). 

C C C C C C
O OH OH 

7.5.3.3. ábra: Olefinek peroxidokkal végzett oxidációja 

 Erősen savas közegben csak a glikol keletkezik. Ipari méretben végezve a reakciót, a persavat a 
reakcióelegyben állítják elő (ecetsav + H2O2, 7.5.3.4. ábra). 

R C
O

OH

H2O2
R C

O

OOH
"beékelés"  

7.5.3.4. ábra: Persav képződése 

 

7.5.4 Heteroatom oxidálása 

Háromértékű foszforatom ötértékűvé oxidálása peroxivegyületekkel lehetséges (7.5.4.1. ábra).  

P P O
H2O2

v.

OOH
 

7.5.4.1. ábra: Foszfor oxidálása pervegyületekkel 

 A feleslegben alkalmazott peroxidtól meg kell szabadulni (túloxidálás elkerülése céljából, 
robbanás megakadályozása desztillációkor). 
 Folyadék-folyadék fázisú oxidációkat korszerű módon fázistranszfer-körülmények között is 
végezhetik. (lásd Alkilezés). Oxidációhoz használt tipikus fázistranszfer-rendszerek láthatók a 7.5.4.1. 
táblázatban. 
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7.5.4.1. táblázat: Oxidációhoz használt tipikus fázistranszfer-rendszerek 

 Fázisok Oxidálószer Oldószer 1 Oldószer 2 FT katalizátor 

1 F–F KMnO4 Víz benzol TBAB 
2 F–F K2Cr2O7 Víz CH2Cl2 TBASz 
3 Sz–F KMnO4 Víz benzol Koronaéter 
4 Sz–F K2Cr2O7 Víz HMPT Koronaéter 
5 F–F NaOCl Víz EtOAc TBASz 
6 F–F H2O2 Víz  TBASz 

 

7.6 Speciális oxidációk 

7.6.1 Oppenauer-oxidáció (a Meerwein–Pondorf–Verley-redukció fordítottja, 7.6.1.1. ábra). 

R1

CH
R2

R3

C
R4

Al(OR5)3
+

H
C

O
Al

O

C
R4

R3 R1

R2

OOH
R3

CH
R4

R1

C
R2

+O OH

 

7.6.1.1. ábra: Oppenauer-oxidáció 

 Mechanizmusát tekintve hidridion-átadáson keresztül zajlik le. Ketonok szekunder alkoholokból 
való előállítására alkalmazható. Szelektív, szteroidok oxidálására is használják. 
 

7.6.2 Baeyer–Villiger-oxidáció 

Ketont hidrogén-peroxiddal vagy szerves persavval kezelve észter (vagy gyűrűs keton esetén lakton) 
keletkezik (7.6.2.1. ábra). 

 

7.6.2.1. ábra: Baeyer–Villiger-oxidáció 

 Vagy P-C kötés közé is beékelődhet az oxigénatom (7.6.2.2. ábra). 
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P
OO

R
PR

O

~~  

7.6.2.2. ábra: Oxigén beékelődése 

7.6.3 Ozonolízis 

Kettőskötés ózon hatására bekövetkező reakciója (7.6.3.1. ábra). 

 

7.6.3.1. ábra: Ozonolízis 
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8 REDUKCIÓ 

8.1 Bevezetés 

Redukciónak azokat a folyamatokat nevezzük, melyekben a molekulák oxidációs száma csökken, 
azaz: 

– a molekula (ion) oxigént ad le (
O

H2C CH2), vagy  
– az atom, ion vagy molekula hidrogént vesz fel (H2C CH2 H3C CH3), 
– az atom, ion vagy molekula elektronjainak száma nő (Fe3+ Fe2+) 
Célja telítetlenből telített vegyület vagy oxidáltabb vegyületből kisebb oxidációs számú 

(redukáltabb) vegyület előállítása (pl. karbonsavakból aldehidek vagy alkoholok, aldehidekből 
alkoholok, nitrovegyületekből aminok) előállítása (pl. anilintermelés nitrobenzolból >0,5 mt/év, 
ciklohexán benzolból >3 mt/év ) 
 

8.2 A redukció módszerei 

– katalitikus hidrogénezés, 
– kémiai (vegyszeres) redukció, 

 – elektrokémiai redukció, pl. elektro-hidrodimerizáció (8.2.1. ábra): 

H2C C
H

CN NC
H2
C NC

4  

8.2.1. ábra: Elektro-hidrodimerizáció 

– biokémiai redukció (enzimekkel vagy mikroorganizmusokkal végzett folyamatok). 
 

8.3 Redukálószerek 

8.3.1 Hidrogén, mint redukálószer  

Az ipari redukciós eljárások nagy része katalitikus hidrogénezés. 
 A hidrogént különböző úton állíthatják elő: 

– Petrolkémiai és szénkémiai forrásból (szénhidrogének vízgőzös, levegős bontásával a 
melléktermékek elválasztása után). A kiinduló anyagok forrásai: olaj 48%, földgáz 30%, szén 16%. 

– Vizes NaCl elektrolízisével, de még jelenleg is a legkomolyabb probléma a higany 
kiküszöbölése, így ennek a higanykatódos módszernek részesedése mindössze az összes  
előállítás 3%-a. 

– Egyéb eljárások: az összes előállítás 3%-a (pl. NH3 bontása, reformáló és pirolízisüzem 
véggázaiban lévő hidrogén felhasználása). 

 

8.3.1.1 A hidrogénező katalizátorok 

A hidrogénes redukciót alkalmazzák leggyakrabban az iparban. Mivel a molekuláris hidrogén 
reakcióképessége (különösen szobahőmérséklet körül) csekély, katalitikusan kell reakciókészségét 
fokozni. (A hidrogén disszociációja endoterm folyamat, 436 kJ/mol). 
 A katalitikus hidrogénezéssel történő redukció előnyei a vegyszereshez képest: 

· olcsóbb, 
· termelékenyebb,  
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· környezetbarátabb. 
 Az alkalmazott katalizátortól nemcsak az aktivitás, hanem a szelektivitás is függ(het): általában 
minél aktívabb a katalizátor, annál kisebb a szelektivitás. A katalizátorok, mint egyéb folyamatokban 
is, csak az egyensúly beállásának idejét, nem pedig a egyensúlyi állapotot változtatják meg. 
 A reakció közegétől függően megkülönböztetünk homogén és heterogén katalízist. 

 Heterogén katalizátorok 
Fémek 
Platinacsoport fémei: Pt, Rh, Pd, Ru, amelyeket koromként vagy kolloidként használnak. 

Különböző sójukból (pl. klorid) redukcióval (pl. hangyasavval) állítják elő és 3-5%-os mennyiségben, 
hordozóra felvíve (aktív szén, horzsakő stb) használják őket. Legfontosabb közülük a Pt és a Pd, 
amelyek igen aktívak. 

A katalizátorok egy része hidrogénes bontást is kiválthat (hidrogenolízis). A Ru és a Rh 
előnyös tulajdonsága, hogy hidrogenolízist nem vált ki. (A Ru – a többivel ellentétben – kénre nem 
érzékeny.) 

Vascsoport fémei7: Ni, Fe, Co, Cu. A nikkelt gyakran Raney-nikkelként használják. Ez egy 
nagy felületű nikkel-katalizátor, amit nikkel-alumínium ötvözetből állítanak elő az alumínium lúgos 
kioldásával. Felhasználásakor ügyelni kell a pirofórosságára. A nyert katalizátor a platináéhoz közeli 
nagy aktivitású. 

Nem fémek 
Oxidok: Olyan oxidokat használnak, amelyek a redukció során nem redukálódnak (Cu, Zn, Cr, 

Mo oxidjai).  
Szulfidok: Nem érzékenyek kénes katalizátormérgekre (ezt a katalizátortípust egyetemünk 

hajdani professzora, Varga József szabadalmaztatta és vezette be a kőolajiparban). Ni-, Mo-, Zn- és 
Co-szulfidok a leggyakoribbak. 

Réz-kromit (Cu + Cr2O3): Észterek, amidok redukciójához használják. 
Ezeket a katalizátorokat vagy magukban, vagy valamilyen hordozón (alumínium-oxid, 

horzsakő, bauxit stb.) használják. Utóbbi esetben kevesebb kell belőlük és nagyobb a fajlagos 
felületük. 

 Homogén katalizátorok 
Átmeneti fémek (Rh,  Pt,  Ru,  Pd,  Co,  Ir)  sói, komplexei a katalizátorok. A komplexképző 

ligandumok különbözőek lehetnek, néhány példa a 8.3.1.1. ábrán látható.  

COD: ciklooktadién

P

TPP: trifenilfoszfinNBD: norbornadién  

8.3.1.1. ábra: Komplexképző ligandumok 

 A Wilkinson-komplex a RhCl(PPh3)3, amely széles körű felhasználásnak örvend. 

                                                   
7Nikkel: a fém-nikkel (és a hordozóra felvitt nikkel) kevésbé aktív, mint a raney-nikkel (ami tkp. Hordozó 
nélküli forma). Előállításuk: egy nikkelsót feloldanak, majd lúggal kicsapják az ún. Zöld kontaktot (bázisos 
karbonát, hidroxid, oxid stb. Elegye). Ez tartalmazza a szükséges adalékokat (promotort) (és a hordozót is). A 
zöld kontaktot hidrogénnel 300–500 °c-on redukálják fém-nikkellé. Néha a redukciót a reakcióelegyben is 
végezhetik (először a katalizátor, utána a szubsztrátum redukálódik, pl. Olajok hidrogénezése). 
Réz: Aromás nitrovegyületek redukciójakor csak a nitrocsoport redukcióját katalizálja, a gyűrűét nem. 
Használata hasonló a nikkeléhez. Előállítása a lecsapott rézvegyületből (oxid, karbonát, hidroxid) hidrogénes 
redukcióval 150-200 °C-on történik. 
Kobalt: Előállítása és alkalmazása hasonló a nikkeléhez, de szelektívebb. 
Vas: Kisebb aktivitású az előzőeknél. 



Redukció 119 

© Dr. Keglevich György, Dr. Sallay Péter, BME www.tankonyvtar.hu  

8.3.2 Fémek, mint redukálószerek 

– Amalgámozott granulált cinkkel savra nem érzékeny aldehidek redukálhatók (Clemmensen-
redukció, 8.3.2.1. ábra):  

CH3CH2CHO CH3CH2CH3
Zn/Hg

HCl  

8.3.2.1. ábra: Clemmensen-redukció 

– Különböző fémek (Zn, Fe, Al) savas közegben. 
– Vas víz jelenlétében katalitikus mennyiségű sósavval (Béchamp-redukció). 
– Nátrium alkoholban: észtereket redukál alkohollá (Bouveault–Blanc-redukció). 

 

8.3.3 Fémvegyületek 

A  fémhidridek  közül  a  NaBH4-del metanolban (a BH3 önmagában  is  redukál),  LiAlH4-del 
tetrahidrofuránban dolgoznak. 

A Meerwein–Ponndorf–Verley-redukció során alumínium-triizopropiláttal redukálnak 
oxovegyületeket alkoholokká. 

 

8.3.4 Egyéb redukálószerek 

Hidrazin-hidrát: Lúgra nem érzékeny oxovegyületek (alkánig történő) redukciójára használatos 
(hátránya, hogy karcinogén, vagyis rákkeltő).  

 

8.3.5 A redukálószer kiválasztása 

– A redukálandó anyag és a redukálószer redoxpotenciál-különbségének ismerete alapján 
választhatnak redukálószert (ez ne legyen túl nagy, mert akkor túl heves a reakció, viszont ha 
csekély, kicsi a hajtóerő). 

– Költség- és termelékenységi adatok is fontosak a kiválasztás során. 
– Ismerni kell a környezetre gyakorolt hatást, az esetleges biztonságtechnikai kockázatokat, az 

emissziót is (pl. Zn-ecetsavas redukció során a cinkiszap elhelyezése problémát jelent). 
 

8.4 A redukálható funkciós csoportok: 

8.4.1 Szén-szén kettőskötés telítése 

Leggyakrabban (homogén vagy heterogén) katalitikus hidrogénezéssel telítik az olefinkötést (8.4.1.1. 
ábra). 

CH2 CH2CH CH
H2

 

8.4.1.1. ábra: Kettőskötés telítése 

 Olefinek (alkének) redukciójának terméke a megfelelő paraffin (alkán). Katalizátorok lehetnek 
fémek (Pt, Pd, Rh, Ni, Co, Ru, Ir) vagy szulfidok (MoS2, Ni3S2). A reakció enyhe körülmények között 
megy végbe. 
 Diolefinek esetén, ha csak az egyik kettőskötést akarjuk telíteni, inhibítorral mérgezett Pd, vagy 
kénnel mérgezett Ni-katalizátort használnak. A termék olefin. 
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 Telítetlen ketonok, aldehidek, savak, észterek hidrogénezése során kevésbé aktív katalizátorokat 
használnak (Ni, Co, Pd, réz-kromit), hogy csak az olefinkötés redukálódjon, és a megfelelő telített 
származék keletkezzen. Ilyen folyamat a növényi zsírok és olajok keményítése is. A természetes 
trigliceridek több-kevesebb telítetlen zsírsavat is tartalmaznak. Ezek egy részét hidrogénezve 
különféle margarinokat állítanak elő. A reakciókörülmények jó megválasztásával optimális 
zsírsavösszetétel érhető el. Hordózóra felvitt nikkel-katalizátorral folyadékfázisban hidrogéneznek 180 
°C-on 8-10 bar nyomáson. A finom eloszlású katalizátort keretes szűrőpréssel távolítják el e 
reakcióelegyből. A hidrogént perforált cső segítségével vezetik be a reaktor alsó részén. 
 Az olefinkötés enantioszelektív telítése (enantioszelektív hidrogénezés, 8.4.1.2. ábra) is lehetséges 
királis P-ligandumok (BINAP, DIOP, 8.4.1.3. ábra) alkalmazásával. 

R2
C

R1

CH
R3

R2
CH

R1

CH2

R3

*

 

8.4.1.2. ábra: Enantioszelektív hidrogénezés 

PPh2

PPh2
O

O

R R

R R

PPh2

PPh2

BINAP DIOP  

8.4.1.3. ábra: Királis ligandumok 

8.4.2 Szén-szén hármas kötés részleges telítése (8.4.2.1. ábra) 

C C
H2

CH CH  

8.4.2.1. ábra: Hárma skötés hidrogénezése 

Az iparban katalitikus hidrogénezéssel végzik a reakciót. Fontosabb katalizátorok Pd; Pd+Cu; 
Ni+Cr2O3+S. Ha a cél olefin előállítása, akkor kevésbé aktív katalizátort használnak, míg teljes telítés 
esetén reaktívabb a katalizátor. Pl. 1,4-butándiol előállításakor acetilént először hidroximetilezik, majd 
a kapott butindiolt hidrogénezik 1,4-butándiollá, folyadékfázisban (8.4.2.2. ábra). 

HC CH + 2 HCHO(aq)

5-20 bar
110 °C

HOCH2C CCH2OH

HOH2CC CCH2OH
H2/Ni(Raney)

70-100 °C

HO(CH2)4OH

Cu(C CH)2

 

8.4.2.2. ábra: Butándiol előállítása 

 

8.4.3 Aromás gyűrű telítése 

Benzol és származékainak telítésével ciklohexán-származékokat nyernek (nafténok). A reakció erélyes 
körülményeket kíván. A katalizátor lehet Pt, Rh, Ni, Co vagy MoS2, Ni2S3 (8.4.3.1. ábra): 
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Pt, Rh
Ni, Co

         v.
MoS2, Ni2S3

H2

 

8.4.3.1. ábra Aromás gyűrű telítése 

 Ni és Pt fém-katalizátorok segítségével viszonylag enyhe körülmények között végbemegy a 
redukció folyadék fázisban. Az erős exotermitás miatt (–214 kJ/mol) intenzív hőelvonásra és rövid 
tartózkodási időre van szükség. Gázfázisú eljárások is ismertek (8.4.3.2. ábra): 

      H2
   Ni v. Pt

170-230 °C
   20-40 bar

 

8.4.3.2. ábra Gáz fázisú hidrogénezés 

 Ipari jelentősége van a toluolból kiinduló benzol-előállításnak (8.4.3.3. ábra): A hidrodezalkilezés 
során metánként hasad le a metilcsoport. 

 30-50 bar

CH3

      H2
+  CH4

Rh/Al2O3
400-480 °C

 

8.4.3.3. ábra: Toluol hidrodezalkilezése 

8.4.4 Karbonilcsoport redukciója  

Aldehidek és ketonok redukciójára mind katalitikus hidrogénezést, mind vegyszeres redukciót 
használnak (8.4.4.1. ábra): 

C O
H2

CH OH
 

8.4.4.1. ábra: Karbonilcsoport redukciója 

 A 2-etil-hexanol előállításakor a butiraldehid dimerizációjával nyert telítetlen aldehid kettőskötése 
mellett a karbonilcsoportot is redukálják gőzfázisban, csőreaktorban (8.4.4.2. ábra) 

CHO CH2OH         H2
Ni (hordozón)

160-170 °C 
      6 bar

 

8.4.4.2. ábra: 2-Etilhexanol előállítása 
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 Megoldható a kettőskötés melletti oxocsoport szelektív redukciója is katalitikus hidrogénezéssel 
(8.4.4.3. ábra): 

O
H2

Cd-Zn
OH

 

8.4.4.3. ábra: Oxocsoport szelektív redukciója 

 Speciális vegyszeres redukciós módszer a Meerwein–Ponndorf–Verley-redukció, amely során az 
oxocsoportot aluminium-trialkoholáttal redukálják alkohollá, miközben az alkoholát oxovegyületté 
alakul (pl. alumínium-triizopropilát esetén aceton keletkezik). Ilyen lépés szerepel a Klorocid gyártása 
során (8.4.4.4. ábra): 

CH2OH
O2N

NHOAc
O

CH2OH
O2N

NHOAc
OH

Al( iPrO)3
+  aceton

 

8.4.4.4. ábra: Meerwein–Ponndorf–Verley-redukció 

 Aldehidek és ketonok komplex fémhidridekkel is redukálhatók (pl. LiAlH4, NaBH4) enyhe 
körülmények között (8.4.4.5. ábra). Ezek a reakciók nagy gondosságot kívánnak meg a fémhidridek 
vízérzékenysége miatt (pl. vízmentes oldószer) 

R CHO
LiAlH4

   v.
NaBH4

R CH2OH

  

8.4.4.5. ábra: Redukció komplex fémhidriddel 

 Az aceton reduktív dimerizációjában pinakol keletkezik (8.4.14 ábra): 

H3C

H3C
O2

Mg-Hg H3C

H3C CH3

CH3

OH

HO

pinakol  

8.4.4.6. ábra: Pinakol előállítása 

 Oxovegyületek nemcsak alkohollá, hanem a megfelelő alkánná is redukálhatók. Ez 
megvalósítható pl. a cinkamalgámot tömény savas közegben alkalmazó Clemmensen-redukcióval 
(8.4.4.7. ábra).  

O
Zn(Hg)

cc. HCl  

8.4.4.7. ábra: Clemmensen-redukció 

 Alternatív megoldás lehet a lúgos közegben hidrazinnal redukáló Kizsnyer–Wolf-reakció. 
(8.4.4.8. ábra). 
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Et

O

H2NNH2

KOH

Et

NNH2

Et

 

8.4.4.8. ábra: Kizsnyer–Wolf-reakció 

 Prokirális karbonilcsoportot tartalmazó vegyületek királis adalék jelenlétében (pl. cinkonidin) 
enantioszelektíven redukálhatók (8.4.4.9. ábra). 

R
OMe(Et)

O

O
R = Me, Ph

H2

CD-Pt R
OMe(Et)

OH

O
(R)

ee>90-95%
N

N
HO

(R)

(S)

Cinkonidin (CD)  

8.4.4.9. ábra: Enantioszelektiv redukció 

8.4.5 Imino- és nitrilcsoport redukciója 

C NH CH NH2

H2

C N CH2 NH2

H2
 

8.4.5.1. ábra: C-N telítetlen kötés redukciója 

Elsősorban katalitikus hidrogénezést használnak (8.4.5.1. ábra). Így adiponitrilből hexametilén-diamin 
állítható elő, ami pl. a Nylon 6,6 gyártás alapanyaga (8.4.5.2. ábra). 

NC(CH2)4CN
H2/Fe

100-180 °C
300-350  bar

H2N(CH2)6NH2 

8.4.5.2. ábra: Adiponitril redukciója 

 A reakció nitril redukciójakor továbbmehet, primer, szekunder és tercier aminok elegye 
keletkezhet (8.4.5.3. ábra): 

CH2NH2 + C
H

NH H2CHN
H
C NH2

 

8.4.5.3. ábra: További reakciók nitril redukciójakor 
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8.4.6 Sav és észtercsoport redukciója 

Észterek és savak mind vegyszeresen, mind katalitikus hidrogénezéssel zsíralkoholokká8 redukálhatók 
(8.4.6.1. ábra). 

O

OY

H2

Ru v. rézkromit
CH2OH

Y = H, R  

8.4.6.1. ábra: Észter (sav) redukciója 

 Karbonsavak redukálhatók fémhidridekkel is, az észterek redukciójához erőteljesebb 
körülmények szükségesek. 
 Karbonsav-észterek alkoholos közegben fém-nátriummal redukálhatók (Bouveault–Blanc- 
redukció, 8.4.6.2. ábra). 

O

O

Na

iPrOH

OH

 

8.4.6.2. ábra: Bouveault–Blanc-redukció 

 Zsírok és olajok (trigliceridek) katalitikusan zsíralkoholokká redukálhatók (vagy közvetlenül vagy 
előzetes hidrolízis, ill. metanolízis után a szabad sav, ill. a metilészter hidrogénezésével). A keletkezett 
termék zsíralkoholok elegye (8.4.6.3. ábra). 

RCOO OOCR
OOCR

H2O (MeOH)

kat.
HO OH

OH
+ RCOOH (RCOOMe)

HO OH
OH

Cu-Cr-oxid
    200 °C
   250 bar

Cu-Cr-oxid
250-350 °C
  200 bar

RCH2OH  +  H2O (MeOH)

+

 

8.4.6.3. ábra: Zsiradékok redukciója 

8.4.7 Nitro- és nitrozocsoport redukciója  

Az aminok előállításának egyik legfontosabb módszere a nitrovegyületek redukciója. Kölönösen 
jelentős az anilin előállítása nitrobenzolból (8.4.7.1. ábra). Mind vegyszeres, mind katalitikus 
hidrogénező eljárással végezhető az előállítás.  
 A nitrobenzol-redukció legrégibb módszere a vasforgáccsal és vízzel (kevés sósav jelenlétében) 
történő redukció (Bechamp-redukció). Ezt ma már teljesen kiszorította a katalitikus hidrogénezés. 

                                                   
8 Nagy szénatomszámú telített alkoholok gyűjtőneve. 
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NO2 NH2

Bechamp-redukció
H2/Pt, Pd, Ni

H2/Ni2SO3 + MoS2
ZnS  

8.4.7.1. ábra: Nitrobenzol redukciója 

 A probléma a megfelelő szelektív katalizátor megtalálása, olyané, amelyik csak a nitrocsoport 
redukcióját segíti elő, a gyűrű hidrogénezését nem. Ilyenek pl. állóágyas reaktorban a kéntartalmú Ni- 
vagy Cu-alapú katalizátor 300–475 °C-on, vagy fluidágyas reaktorban a Cu-, Cr-, Ba-, Zn-oxidokat 
tartalmazó, SiO2-re felvitt katalizátorok 270–290 °C-on, 1–5 bar nyomáson. 
 Szelektív redukció – ahol az egyik nitrocsoport érintetlen marad, csak a másik redukálódik – 
végezhető nátrium-szulfiddal (8.4.7.2. ábra). 

NO2O2N
CH3

+   Na2S
NH2O2N

CH3

 

8.4.7.2. ábra: Nitrocsoport szelektív redukciója 

8.4.8 Szén-halogén kötés hidrogenolízise  

A hidrogenolízis kötésfelbomlással együtt járó hidrogénezés9 (8.4.8.1. ábra). 

CH2 X
H2

kat.
CH3 +  HX

(X = halogén, esetleg S-, O-atomon keresztül kapcsolódó csoport is lehet) 

8.4.8.1. ábra: Hidrogenolízis 

8.4.9 Savkloridok redukciója: 

Savkloridok katalitikus hidrogénezése részlegesen mérgezett palládium-katalizátorral aldehidekhez 
vezet (ilyen körülmények között az oxocsoport nem reagál, 8.4.9.1. ábra). 

RCOCl
H2

Pd/BaSO4

RCHO +  HCl

 

8.4.9.1. ábra: Rosenmund-reakció 

8.5 Környezetbarát megfontolások 

Két reakció példáján összehasonlítjuk a vegyszeres és a katalitikus hidrogénezést környezetvédelmi 
szempontból (AE (atom efficiency), azaz atomhatékonyság alapján). 

A: 4 PhC(O)Me  +  NaBH4  +  4H2O    ®    4 PhCH(OH)Me  +  NaB(OH)4 
AE = 122/147,5 = 82.7% 

                                                   
9 Poliklórozott fenolszármazékokat használtak és használnak is növényvédőszerként, melyek maradványait 
egykor elásás útján „ártalmatlanították”. A helyes megoldás pl. a hidrogenolízis lehetett volna. 
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PhC(O)Me  +  H2    ®    PhCH(OH)Me  +  H2O 
AE = 122/122 = 100% 

B: PhNO2  +  2 Fe  +  H2O    ®    PhNH2  +  Fe2O3 
AE = 93/253 = 36,8% 

PhNO2  +  3 H2    ®    PhNH2  +  2H2O 
AE = 93/129 = 72% 

 Látható, hogy mindkét reakció során atomhatékonyság szempontjából a katalitikus hidrogénezés a 
jobb. A környezetvédelmi megfontolások pedig egyre fontosabbak napjainkban. 
 

8.6 A technológiai tényezők hatása katalitikus hidrogénezések során 

8.6.1 Oldószer 

Ha túl nagy a reakciósebesség, vagy ha a szubsztrátum a reakció hőmérsékletén szilárd, oldószert 
használunk. A használatos oldószerek: 

– semleges oldószerek: etanol, ritkábban metanol, dioxán, ciklohexán 
– savas és bázikus oldószerek nagy hatással vannak a reakciósebességre és a katalizátor 

aktivitására (ecetsav, piridin). 
 

8.6.2 Keverés 

Folyadék fázis esetében a katalizátor szuszpendált, a keverés egy meghatározott fordulatszámig 
nagyon befolyásolja a sebességet. 

A gáz fázisú kontakt reakciókban turbulens áramot alakítanak ki. 
 

8.6.3 Hőmérséklet 

A hidrogénezések exoterm folyamatok. A reakció megtervezésekor figyelembe kell venni a 
felszabaduló hő hatását a hőmérsékletre. A hidrogénezési reakciók reakcióhőjét a 8.5.3.1. táblázatban 
mutatjuk be. 

8.6.3.1. táblázat: Hidrogénezési reakciók reakcióhője (1 mol hidrogénre számítva) 

Reakció Reakcióhő (kJ/mol H2) 
Kettőskötés telítése –125 
Hármaskötés telítése egyes kötésig –150 
Aromás gyűrű telítése –70 
Nitrocsoport redukciója aminná –170 
Halogéneltávolítás (hidrogenolízis) –65 
Keton redukciója alkohollá –65 

 
 A hőmérséklet növeli a hidrogénezés sebességét, de növeli az ellentétes folyamat valószínűségét, 
a dehidrogénezését is: magasabb hőmérsékleten kisebb a szelektivitás (pl. a Raney-Ni telítetlen ketont 
szobahőmérsékleten csak az olefinkötésen, 120 °C-on már a karbonilcsoporton is hidrogénezi). Fontos 
a lehető legalacsonyabb hőmérséklet megtalálása annak érdekében, hogy: 

– elkerüljük a dehidrogénezést (megfelelő katalizátorral elérhető, hogy alacsonyabb hőfokon, 
ahol az egyensúlyi helyzet kedvező, a reakció is kellő sebességű legyen), 

– ne csökkenjen a katalizátor aktivitása. 
 A szokásos hőmérséklet-tartományok különböző katalizátorok használatakor: 

– nemesfém, Raney-Ni : szobahőmérséklet - 150 °C, 
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– Ni, Cu: 150 - 250 °C, 
– fém-oxid: 250 - 400 °C. 
 

8.6.4 Nyomás 

A nyomás növeli a hidrogén és egyéb anyagok koncentrációját és ezzel a reakciósebességet. A 
hidrogénezések mólszámcsökkenéssel (ill. térfogatcsökkenéssel) járnak, ezért a nyomás növelése 
kedvező, a termékek keletkezésének irányába tolja el az egyensúlyi helyzetet. A hőmérséklethez 
hasonlóan növelése csökkenti a szelektivitást (pl. acetilénből légköri nyomáson olefin, 3 baron 
paraffin lesz Raney-Ni-lel). 

 

8.6.5 Reakcióidő 

A katalizátortól, a szubsztrátumtól és a reakció körülményeitől függően igen változó a reakciók 
időigénye. 

 

8.7 Készülékek 

A hidrogén nagy nyomáson és hőmérsékleten megtámadja a szerkezeti anyagokat, ezért különleges 
acélötvözeteket használunk (Cr-, V-, Ni-, Al-tartalmúakat). Megfelelő hőelvezetés szükséges. 
 A készülék típusa a hidrogénező rendszer fázisviszonyától függ. Vannak kétfázisú  
(g + f  ill. g + sz (katalizátor)), valamint 3 fázisú rendszerek (g + f + sz) (8.7.1. táblázat) 

8.7.1. táblázat: Készüléktípus a fázisoktól és a katalizátortól függően 

Fázisok Reaktortípus Katalizátorforma 

csak gáz vagy gőz 
fix ágyas  
(cső-) 

durva szemcsék, tabletták  
monolit szerkezetek 

fluid ágyas finom szemcsék   

gáz + folyadék 

kevert szakaszos finom szemcsék 
kevert folyamatos durva szemcsék 
buborékoszlopos finom szemcsék 
cirkulációs finom szemcsék 

csörgedeztető ágyas finom szemcsék  
vagy monolit szerkezetek 

 
 Üzemmódot tekintve szakaszos és folyamatos hidrogénező reaktorokat ismerünk. 
 A szakaszos folyadékfázisú reakciók tipikus készüléke a keverős autokláv (8.7.1 ábra). A 
katalizátor szempontjából mozgóágyas reaktorról van szó. A külső mágneses meghajtás, 
csúszógyűrűs, mágneses keverés során nincs tömítetlenségi probléma. 
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8.7.1. ábra: Szakaszos hidrogénezés készüléke  

 Az intenzív fázisérintkezést külső cirkulációval vagy különleges felsőszívású keverővel oldják 
meg (cirkulációs reaktor, 8.7.2. ábra). 

                    

8.7.2. ábra: Cirkulációs reaktor 

 A reakció előrehaladása a nyomás csökkenése (a hidrogén fogyásával arányos) alapján követhető. 
 A folytonos folyadék fázisú reakciókat vagy szuszpendált katalizátorral, vagy szilárd 
katalizátorágyon átvezetve végzik. 
 A gáz fázisú folytonos reakciókat készüléke a csőreaktor, ahol a katalizátor vagy rögzített ágyas, 
vagy mozgóágyas (fluid reaktor). A reakcióhő elvezetése lehetséges az oxidációk során leírt 
folyadékfürdős reaktorral. 
 Az álló (fix) ágyas reaktor 20-50 mm átmérőjű, több méter hosszú cső, amely hőelvonó közegbe 
merül. Ez általában víz, nagyobb hőmérséklet esetén nyomás alatt. Gőzfejlesztésre is használható. 
Általában sok csövet kötnek össze párhuzamosan.  
 A csörgedeztető ágyas reaktor esetén úgy vezetik a reakciót, hogy lehetőleg teljes legyen az 
átalakulás. Nagyon precíz szabályozásra van szükség. 
 A fluid ágyas reaktor egyes részei nagy mechanikai igénybevételnek vannak kitéve (ami komoly 
követelményeket támaszt a szerkezeti anyaggal szemben, 8.7.3. ábra): 

 

8.7.3 ábra: Hidrogénezőreaktor-megoldások 
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 Gáz fázisban dolgoznak, ha a reaktánsok elpárologtathatók, a szükséges hőmérsékletén megfelelő 
a szelektivitás, elég stabil a termék. 
 Folyamatos technológiával dolgoznak, ha  

– nagy mennyiségben kell a terméket előállítani, 
– ha reális térfogatban, reális tartózkodási idővel az átalakulás >90%, azaz gyors a reakció,  
– a katalizátor élettartama nagy, 
– a reaktánsok katalizátorméreg-tartalma kicsi. 

 

8.8 Biztonságtechnika 

A hidrogén a legkönnyebb, legkisebb molekulájú gáz, ezért még ott és akkor is képes diffundálni, ahol 
a többi nem (különösen nagy nyomáson), ezért gondosan megmunkált, külön erre a célra kifejlesztett 
tömítésekkel és csatlakozásokkal dolgoznak. A szivárgás különösen veszélyes, mert a hidrogén a 
levegővel széles tartományban, 4,1–74,2% arányban robbanóelegyet képez. A hidrogénes munkák 
előtt a készüléket gondosan ki kell öblíteni inert gázzal (pl. nitrogénnel), hogy ne képződjön 
robbanóelegy. 
 

8.9 Reduktív alkilezés 

Azok a reakciók tartoznak a reduktív alkilezésekhez, amelyekben két alapeljárás, a kondenzáció és a 
redukció együtt vezet a kívánt vegyülethez (8.9.1. ábra). 

R-N=R'  +  H2              R-NH-RH

R-C=O  +  N2H-R'              R-N=R'

 

8.9.1. ábra: Reduktív alkilezés 

 A redukciót többnyire katalitikus, olykor vegyszeres hidrogénezéssel végzik. Az alkilezésekhez 
hasonlóan polialkilezés is előfordul, mely a kiinduló amin (ammónia) feleslegével visszaszorítható. 
 Nagyobb szénatomszámú aminokat szírsavakból (vagy észtereikből) állítják elő. 
 Először savamidot, majd nitrilt állítanak elő dehidratálással, majd a nitrilt redukálják. (8.9.1. 
ábra): 

C NRR COOR' R CONH2 R CH2NH2
NH3

-H2O

H2

RCOOH  +  NH3                 RCOONH4

RCOONH4                 RCONH2  +  H2O

RCONH2                 RCN  +  H2O

RCN  +  2 H2                 RCH2NH2  

8.9.1. ábra: Hosszúláncú aminok előállítása 

 Leggyakrabban először zsírsavból és ammóniából dehidratáló katalizátorral folyadék fázisban 
160–310 °C-on 1–7 bar nyomáson nitril- és amidelegyet állítanak elő, majd az amidot gőz fázisban 
teljesen nitrillé alakítják. Ezt követi a hidrogénezés 100–150 °C-on folyadék vagy gőz fázisban 100–
350 bar-on Co- és/vagy Ni-katalizátorral (primer amin előállításakor még ammóniát is tesznek a 
rendszerbe, a magasabb rendű aminok keletkezésének visszaszorítása érdekében). 
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8.10 Ipari példák 

8.10.1 Szervetlen vegyipar 

Pl. Ammónia előállítása. 
 

8.10.2 Hidrogénezések a szerves vegyiparban 

8.10.2.1 Petrolkémia 

– Hidrodeszulfurálás: a finomított termékek kéntartalmát csökkentik úgy, hogy a 
kénvegyületeket redukálják hidrogénatmoszférában kén-hidrogénné. (Ezt követi a kén-hidrogén 
oxidációja Claus-üzemben elemi kénné, amiből kénsavat gyárthatnak: így lesz a szennyezőből 
vegyipari alapanyag.) 

– Hidrokrakkolás: a szénláncok méretének csökkentése, tördelése (cracking) általános cél az 
olajiparban, ekkor azonban telítetlenségek (olefinek) keletkeznek, amelyeket telíteni kell, ezért végzik 
hidrogénatmoszférában a krakkolást. 

– Hidrodezalkilezés: toluolbol benzol előállítása 

8.10.2.2 CO-reakciók (lásd 6. fejezet) 

– Metanol szintézise  
– Hidroformilezések 

8.10.2.3 Fontos intermedierek előállítása (8.10.2.1. ábra) 

H3CH2CH2CHC C
Et

C
O

H
H3CH2CH2CH2C CH

Et
CH2 OH

OH O

H

H

 

8.10.2.1. ábra: Intermedierek előállítása redukcióval 

8.10.2.4 Zsírok/olajok keményítése 

8.10.2.5 P-ligandumok szintézise (8.10.2.2. ábra): P(V)     ®    P(III) 

Ph3P O
H Si

pl. Cl3SiH
     PhSiH3

Ph3P + HO Si

 

8.10.2.2. ábra: P-ligandumok előállítása 

8.10.3 Gyógyszeripari példák 

8.10.3.1 C=C telítetlenség redukciója 

– Szteroidok körében 
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8.10.3.2 C=O csoport redukciója 

– Klorocid szintézisében a Meerwein–Ponndorf–Verley-redukció (lásd korábban) 
– Adrenalin szintézisében (8.10.3.1. ábra) 

HO

HO C
O

CH2NHMe
H2/Pt

HO

HO C
H

OH
CH2NHMe

 

8.10.3.1. ábra: Hidrogénezés az adrenalin szintézise során 

8.10.3.3 C=N telítetlenség redukciója 

– Amfetamin szintézise során (8.10.3.2. ábra) 

CH2

C CH3
N

OH

H2/kat CH2

CH CH3

H2N
 

8.10.3.2. ábra: C=N telítetlenség redukciója amfetamin szintézisében 

8.10.3.4 Nitrilcsoport redukciója 

– Papaverin szintézisében (8.10.3.3 ábra) 

MeO

MeO CH2 CN

H2
Raney-Ni

EtOH-NH3

MeO

MeO CH2 CH2NH2
 

8.10.3.3. ábra: Nitrilkötés redukciója papaverin szintézisében  

8.10.3.5 Nitrocsoport redukciója 

– Fenacetin szintézise során (8.10.3.4. ábra)  

OEt

NO2

OEt

NH2

H2/kat.

 

8.10.3.4. ábra: Nitrocsoport redukciója fenacetin szintéziésben 

– Rubofen szintézise során (8.10.3.5. ábra) 

NO2

 H2
CoS

NHOH NH2

OH

 

8.10.3.5. ábra: Nitrocsoport redukciója Rubofen szintézisében 
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8.10.3.6 Diszulfid kötés redukciója 

– Captopril szintézisében fordul elő 

8.10.3.7 További példák gyógyszeripari redukciókra 

– Corontin szintézisben (8.10.3.6. ábra) 

Ph CH CH2CN

H2
Raney-Ni

NH3

Ph CH CH2CH2NH2

H2/Pd
MeOH

PhH2C C
O

CH3

Ph CH CH2CH2NH CH CH2Ph
CH3

Ph Ph Ph
 

8.10.3.6. ábra: Redukció és reduktív alkilezés a Corontin szintézisében 

– Jumex-szintézisben (8.10.3.7. ábra) 

CH2 C

N
Me

CH3
H2/kat.

CH2 CH

HN
Me

CH3
 

8.10.3.7. ábra: Katalitikus hidrogénezés Jumex szintézisében 

– Tamsulosin-szintézisben (8.10.3.8. ábra) 

H2NO2S

MeO CH2

C O
H3C

PhCH2NH2

NaBH4

H2NO2S

MeO CH2

CH Me
BnHN

EtO

Tf(H2C)2O

(reszolv. után)

H2NO2S

MeO CH2

CH Me
BnN

(CH2)2

EtO

H2/kat.

H2NO2S

MeO CH2

CH Me
HN

(CH2)2

EtO

O O

 

8.10.3.8. ábra: Redukciók és reduktív alkilezés Tamsulosin szintézisében 

 
– Verapamil szintézisében (8.10.3.9. ábra) 

Ph CH N CH2CH2

OMe

OMe

H2
HCHO

HN CH2CH2

OMe

OMe
Me

-PhMe
 

8.10.3.9. ábra: Redukció a Verapamil szintézisében 
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9 DIAZOTÁLÁS ÉS AZOKAPCSOLÁS 

9.1 Bevezetés 

Diazotálásnak azt az alapeljárást nevezzük, amely során egy szerves molekula, leggyakrabban arilamin, 
aminocsoportját diazocsoporttá alakítjuk át: 

 R–NH2    ®    R–N2
+X– .  

 Azokapcsolásnak azt az alapeljárást nevezzük, amelyben diazovegyületek aromás elektrofil 
szubsztitúcióra aktivált szerves molekulával reagálnak és azoszármazékok keletkeznek: 

 R–N2
+X–  +  ArH    ®    R–N=N–Ar  +  HX  .  

 Az aromás diazóniumsók fontos közbenső vegyületei lehetnek különböző szintéziseknek, pl.  
– a Sandmeyer-reakcióknak (9.1.1. ábra), 

NH2
R

N
R

X
RN

X
60 °C

CuX
0 °C

NaNO2

HX N2  

9.1.1. ábra: Sandmeyer-reakciók 

– a Balz–Schiemann-reakciónak (9.1.2 ábra), 

N2BF4 F

 

9.1.2. ábra: Balz–Schiemann-reakció 

– a Gomberg–Bachmann-reakciónak (9.1.3. ábra), 

+
H N2 X OH

 

9.1.3. ábra: Gomberg–Bachmann-reakció 

– a Pschorr-reakciónak (9.1.4. ábra), 

Z

N2
+

Z

 

9.1.4. ábra: Pschorr-reakció 

 valamint a Meerwein-arilezésnek is (pl. izopropenil-acetáttal, 9.1.5. ábra). 
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NO2
N

N BF4

KOAc

O

O RT

MeCN

NO2 O

 

9.1.5. ábra: Meerwein-arilezés 

 A diazocsoport redukciójával hidrazinszármazékok állíthatók elő. 
 Legjelentősebb felhasználásuk a textiliparban van az azoszínezékek egyik komponenseként.10 
Régebben fénymásolási eljárás (a diazotípia) alapult diazóniumsókon. 
 Növekszik az alifás diazovegyületek jelentősége is, pl. az etil-diazoacetát a piretroidgyártás egyik 
alapanyaga.  
 Az alifás aminok diazotálásakor keletkező diazóniumsó nem stabilis, azonnal elbomlik, hacsak nem 
tartalmaz erős elektronvonzó szubsztituenst, mely stabilizáló hatású (pl. a diazoecetsav-etilészterben: 9.1.6. 
ábra). 

NH2CH2CO2Et
NaNO2 R'

R

R'

R

O

OEt
- N2

HCl

N2CH CO2Et

 

9.1.6. ábra: Alifás amin diazotálása 

9.2 A diazotálás 

A diazotálási reakciót általában nátrium-nitritből sósavval felszabadított salétromossavval hajtjuk végre: 

 Ar–NH2  +  NaNO2+ 2HCl    ®    Ar–N2
+Cl–  +  2H2O  +  NaCl,  

 ahol a diazónium kation kétféle határszerkezettel írható le (9.2.1. ábra). 

N N N N

 

9.2.1. ábra: A diazóniumion határszerkezetei 

 A diazotálási reakciókat a kivitelezési mód szerint csoportosíthatjuk: 
– vizes közegű (közvetlen) vagy 
– fordított diazotálás (közvetett). 

 Ipari jelentősége főleg az  első típusnak van. 
                                                   
10 Azokat az azoszínezékeket, melyekből az azocsoport reduktív felhasadásakor a  9.B1. táblázatban lévő 22 
aromás amin közül valamelyik felszabadulhat, rákkeltő hatásuk miatt betiltották.  
 

9.B1. táblázat: Rákkeltő aromás aminok azoszínezékekben 
Amin 

4-amino-difenil o-amino-azotoluol 4,4-metiléndianilin 4,4-metiléndi-o-toluidin 4,4-tiodianilin o-anizidin 
benzidin 5-nitro-o-toluidin 3,3-diklórbenzidin 6-metoxi-m-toluidin o-toluidin 4-aminoazobenzol 
4-klór-o-toluidin p-klóranilin 3,3-dimetoxibenzidin 4,4-metil-bisz-(2-klór-

anilin) 
4-metil-m-
feniléndiamin 

 

2-naftilamin 4-metoxi-m-
feniléndiamin 

3,3-dimetilbenzidin 4,4-oxidianilin 2,4,5-trimetilanilin  
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9.2.1 A diazotálás mechanizmusa 

A diazotálás egy elektrofil szubsztitúció, amelyben az elektrofil nitrozilkation reagál a nukleofil 
nitrogénatommal a sebességmeghatározó lépésben. Ezt gyors protonvesztés, protonátmenet, majd a 
hidroxilcsoport távozása követi, melyek végeredménye a diazokation (9.2.1.1 ábra). 

Ar NH2 + +N O Ar N+
H

H
N O

-H+
Ar N

H
N O

Ar N N OH Ar N N
+/-H -OH-

 

9.2.1.1. ábra: A diazotálás mechanizmusa 

 Sósavas közegben a nátrium-nitritből különböző aktivitású nitrozilkationt szolgáltató vegyületek 
keletkeznek, amelyeknek aktivitási sorrendje a nitrozálásban a  következő: 

 NO+  >  H2ONO+  >  X–NO  >  N2O3   (X = halogén).  

 A primer aminokon kívül a szekunderek is reagálnak a nitrozálószerrrel, a reakció eredménye 
azonban nem diazóniumsó, hanem N-nitrozo vegyület. A tercier aminok a nitrogén atomjukon nem 
reagálnak (esetleg C-nitrozálás következhet be). 
 Az alifás aminok diazotálásakor keletkező diazóniumsó nem stabilis, azonnal elbomlik, hacsak nem 
tartalmaz erős elektronvonzó szubsztituenst, amely stabilizáló hatású (diazoecetsav-etilészter). Bár savas 
közegű a reakció, a szabad aminocsoport reagál (amely ha kis mennyiségben is, de jelen van az 
elegyben). 
 A könnyűiparban általában kerülik az üzemi diazotálást11, ezért ha diazóniumsóra van szükségük, 
különböző módokon stabilizált kereskedelmi diazóniumsókat használnak, amelyek egyszerű feloldás után 
közvetlenül használhatók (pl. azokapcsoláshoz). 
Ilyen stabilizált diazóniumsók: 

– szervetlen savak savak félészterével (HSO3–OMe), 
– aromás szulfonsavakkal (1,5-naftalin-diszulfonsav), 
– komplex sókkal (ZnCl4

2–), 
– kettős sóként, 
– diazotátként. 

 

9.2.2 Diazotálás vizes közegben 

A leggyakoribb megoldás. Az amint savban oldjuk, és a reakcióelegybe adagolt nátrium-nitritből vagy 
más fém-nitritből) felszabaduló salétromossav diazotál. 
 

9.2.2.1 Hőhatások a reakció során 

A diazotálások exoterm reakciók. A hő két részből tevődik össze; részben a salétromossav 
felszabadításából származó hőből, részben magából a reakcióhőből. 

 NaNO2  +  HCl    ®    HNO2  +  NaCl         –14,42 kJ/mol  

 A diazotálás reakcióhője a szubsztrátumtól függ. Általában –100 és –150 kJ/mol között van (9.2.2.1. 
táblázat). 

                                                   
11 Biztonságtechnikai okok miatt, mivel a diazóniumsók robbanásveszélyesek. 
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9.2.2.1. táblázat: Különböző aminok diazotálásának reakcióhője (25 °C-on) 

Amin Reakcióhő (kJ/mol) 

Anilin –140,65 
o-toluidin –148,30 
m-nitro-anilin –115,49 
szulfanilsav –123,97 
p-nitro-anilin –104,41 
m-nitro-anilin –99,98 

 

9.2.2.2 A paraméterek hatása 

A.) A közeg 
 B.) Az ásványi sav. Leggyakrabban sósavat, ritkábban hígabb kénsavat, foszforsavat, perklórsavat 
használnak. 

Az ásványi sav szerepe a közvetlen diazotálásban: 
a.  sóképzéssel elősegíti az amin oldódását, 
b.  felszabadítja a nátrium-nitritből a tulajdonképpeni diazotálószert, 
c.  a keletkezett diazóniumsó anionját adja, 
d.  biztosítja a diazóniumsó stabilitását, 
e.  megakadályoz bizonyos mellékreakciókat (pl. önkapcsolást (9.2.2.1. ábra)). 

N2 Cl NH2
+

N
N

NH
+  Cl

H . 

9.2.2.1. ábra: Önkapcsolás diazotáláskor 

 Sósavból a nitritre számítva 2,5-5-szörös mólnyi mennyiséget használnak, melyet 30%-os oldatban 
visznek be a rendszerbe. 
 A diazotálás kvantitatív reakció, ezért a nátrium-nitritből nem használnak felesleget. A 
reagenstöbblet ellen szól még az is, hogy a nitritfelesleg rontja a diazóniumsó stabilitását, és 
mellékreakciókat okozhat (oxidáció, nitrocsoportra cserélés, stb.). Ha mégis feleslegbe kerül, célszerű 
elbontani (pl. karbamiddal). 
 Mivel az aminok a tárolás során károsodhatnak (pl. oxidáció), célszerű felhasználás előtt 
ledesztillálni őket. 
 Ha két aminocsoport van a molekulában, két lépésben kell végezni a diazotálást, mivel az egyik 
csoport átalakulása után a keletkezett diazocsoport csökkenti a másik nukleofilitását. Lehetséges 
molekulán belüli önkapcsolás is (9.2.2.2. ábra). A második aminocsoport diazotálásához koncentrált 
savas oldat szükséges, hasonlóan az elektronvonzó szubsztituensű szubsztrátumokhoz. 

NH2

NH2

N
N

H
N

 

9.2.2.2. ábra: Molekulán belüli önkapcsolás 

 C.) A lokális túlmelegedések elkerülése miatt fontos a keverés. Nem igényel nagyon intenzívet. 
 D.) Általában alacsony hőmérsékleten dolgoznak, mivel a diazóniumsók a hőmérséklet emelésekor 
bomlanak. Alacsony hőmérsékleten nő a salétromossav oldhatósága és a stabilitása is, viszont csökken a 
reakciósebesség és az amin oldhatósága. Általában 0–5 °C-on dolgoznak. A különböző diazóniumsók 
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stabilitási hőmérsékletét a 9.2.2.2. táblázat tartalmazza. A stabilisabb diazóniumvegyületek magasabb 
hőmérsékleten diazotálhatók (pl. a p-nitro-anilin 30–40 °C-on). 

9.2.2.2. táblázat: Aromás aminok diazotálási hőmérséklete 

Amin Hőmérséklet [°C] Amin Hőmérséklet [°C] 
m-toluidin –10 p-nitroanilin 34 
anilin 0 p-klóranilin 38 
α-naftilamin 4 o-klóranilin 42 
β-naftilamin 7 o-nitroanilin 58 
p-toluidin 12   

 
Különösen fontos a reakció izotermitásának a biztosítása. Ez legegyszerűbben – vizes közegről 

lévén szó – közvetlen jégadagolással valósítható meg. 
 E.) A nyomásnak nincs szerepe a reakcióban. 
 F.) A diazotálás gyors reakció, ezért a reakció időtartamát elsősorban a felszabaduló hő elvitele 
határozza meg (azaz ettől függ a beadagolás sebessége). 
 G.) A keletkező diazóniumsó fényre érzékeny, ezért gondoskodni kell a fény kizárásáról mind a 
reakció, mind a tárolás során. 
 

9.2.2.3 A technológia  

A diazotálás félszakaszosan és folyamatosan is megvalósítható. 
 A.) A szakaszos diazotálások 
 A diazotálás készülékei: figyelembe kell venni, hogy a reakció közege erősen korrozív, a keletkező 
diazóniumsók érzékenyek fémionokra (gyorsítják a bomlásukat), és nagy mennyiségű hőt kell elvonni. 
 A készülék keverős tartályreaktor, melyet régebben fából készítettek, ma már műanyag béléssel 
ellátott vaskádakat alkalmaznak. 
 A munkamenet: a diazotáló kádba bemérik a vizet és az anilint, majd 30%-os sósavval kialakítják a 
hidrokloridot. Többnyire jég közvetlen beadagolásával lehűtik a reakcióelegyet a kívánt hőmérsékletre, 
majd keverés közben beadagolják a 30%-os nátrium-nitrit-oldatot olyan sebességgel, hogy a megadott 
hőmérséklet tartományon belül maradjon. 
 Üzemellenőrzés: 

– a pH-t 3 alatt kell tartani, 
– a hőmérsékletet az adott optimumon kell tartani, 
– a reakció végén kis nitritfelesleg szükséges. Ezt legegyszerűbben KI-os papírral mutathatjuk ki, 

de arra alkalmas analitikai műszeres eljárás is megfelel az ellenőrzésére,. 
– a reagálatlan amint a kivett minta semlegesítése után bekövetkező önkapcsolással mutathatjuk 

ki (az önkapcsolt termék jellegzetes színű olaj), 
– mivel a reakció során a hőfelszabadulás jelentős, lehetőség van a hőmérséklet folyamatos 

mérése alapján a reakció számítógépes vezérlésére is. 
 B.) Folytonos eljárások 
 Lehetnek izotermek és adiabatikusak. 
 1. Izoterm eljárások 
 Hasonló berendezésekben végzik, mint a szakaszosat, de a hűtést nem jéggel, hanem általában 
sólével oldják meg. 
 2. Adiabatikus eljárások 
 Ha a diazotálás sebessége nagyobb, mint a bomlásé, valamint a diazóniumsó oldatot azonnal 
továbbalakítják, adiabatikusan dolgozhatnak. Ilyenkor a reakcióelegy felmelegszik. A legegyszerűbb 
megoldás az áramlási csőreaktor (9.2.2.3. ábra). 
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9.2.2.3. ábra: Csőreaktor diazotáláshoz 

 Olyan sebességgel táplálják be a reagenseket, hogy az áramlás turbulens legyen (Re = 20000), és így 
a keverési idő nem haladja meg az 1/100 s-ot. Mólos oldatok esetén a tartózkodási idő 0,2-0,3 s. 

9.2.2.4 A fordított diazotálás 

Az ikerion képzésre hajlamos vegyületeket (9.2.2.4. ábra) más módon diazotálják, mivel az ikerionos 
forma rosszul oldódik. 

NH3

O3S

NH2

HO3S

ikerion szabad bázis  

9.2.2.4. ábra: Ikerionos szerkezet és semleges forma 

 Mivel homogén közegben kívánatos dolgozni, ezért lúgban oldják fel a diazotálandó vegyületet, majd 
ehhez az oldathoz adják a számított mennyiségű nátrium-nitritet. Beállítják az optimális hőmérsékletet, és 
az oldatot 20%-os sósavba adagolják. (Vagy a kiinduló vegyület nátriumsójának és nátrium-nitritnek 
elegyét oldják vízben és ezt öntik hűtés után a savba. 
 A termék kiválik az elegyből. 
 

9.3 Azokapcsolás 

9.3.1 Az azokapcsolás mechanizmusa 

A diazónium kation mezomer határszerkezeteinek ismeretében (9.3.1.1. ábra) látható, hogy a II. szerkezet 
elektrofil támadó ágens lehet aromás elektrofil szubsztitúciós reakciókban. A diazóniumsó, hacsak nem 
tartalmaz erősen elektronvonzó csoportokat, elég gyenge elektrofil támadószer, ezért csak aromás 
elektrofil szubsztitúcióban aktivált molekulákkal lép reakciókba (amino- és hidroxilcsoport-tartalmú 
aromásokkal). 

N N N

I II

N.. ..
. .

 

9.3.1.1 ábra: A diazóniumion mezomer-határszerkezetei 

9.3.2 Hőhatások a reakció során 

A kapcsolás során felszabaduló hő valamivel kisebb, mint a diazotálásé, általában –100 kJ/mol alatt 
marad (pl. különböző diazotált aminok kapcsolási hői a-naftollal a 9.3.2.1. táblázatban láthatók). 
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9.3.2.1 táblázat: Az a-naftol kapcsolási reakcióinak hőeffektusai 

Diazotált amin Reakcióhő (kJ/mol) 
Anilin –80,50 

a-naftil-amin –75,35 
o-toluidin –73,77 

p-klór-anilin –85,73 
 

9.3.3 A technológiai tényezők hatása 

9.3.3.1 A kiinduló vegyületek 

A.) A diazóniumsó: minél elektronvonzóbb szubsztituensek vannak rajta, annál reakcióképesebb (9.3.3.1. 
táblázat). 

9.3.3.1. táblázat: A p-helyzetű szubsztituensek hatása a relatív kapcsolási sebességre 

Szubsztituens Relatív sebesség 
–NO2 1300 

–SO3H 13 
–Br 13 
–H 1 

–CH3 0,4 
–OCH3 0,1 

 
 Mivel a diazóniumsó gyenge elektrofil támadóágens, csak aktivált gyűrűkkel (OH-, NH2-
szubsztituált) reagálnak. 
 B.) A közeg 
 A közeget úgy kell megválasztani, hogy a kapcsolókomponens a legaktívabb formában legyen. Fenol 
(naftol) esetében tehát a lúgos közeg a jó (pH = 7-9, a fenolátcsoport elektronküldőbb, mint a 
hidroxilcsoport), amit szóda hozzáadásával érnek el. Amin esetében az enyhén savas közeg a megfelelő 
(pH = 4-7), mivel a szabad aminocsoport az elektronküldőbb, viszont a rosszabbul oldódó is. Ha mindkét 
csoport előfordul a molekulában, a belépő csoport helyét a közeg pH-ja határozza meg: savas közegben az 
aminocsoport, lúgosban a hidroxilcsoport irányítása szerint megy végbe a szubsztitúció (9.3.3.1. ábra). 

OHNH2

HO3S SO3H

OHNH2

HO3S SO3H

OHNH2

HO3S SO3H

PhN2 N2Ph

H-sav

savas lúgos

 

9.3.3.1. ábra: A kapcsolás helyének függése a pH-tól 

 C.) A só: sokszor konyhasó adagolásával javítható a termelés. 
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 D.) Mivel az azovegyület legtöbbször kiválik a reakcióelegyből, nagyobb teljesítményű keverőre van 
szükségünk. 
 E.) A hőmérséklet emelése növelheti az o/p arányt. 
 Magasabb hőmérsékleten gyorsabb a reakció. A hőmérséklet emelése kedvez a diazónium vegyület 
bomlásának is. Mivel a diazóniumsó bomlásának nagyobb az aktiválási energiája (95–135, a kapcsolásé 
55–70 kJ/mol), a hőmérséklet emelése kedvezőtlen. (10 °C emelés a bomlást 3,1–5,3, a kapcsolás 
sebességét 2–2,4-szeresére növeli meg). 
 Alkálikus közegben (ahol a kapcsolás sebessége elég gyors, viszont a diazónium vegyület nem 
stabilis) viszonylag alacsony hőmérsékleten dolgoznak (10–15 °C), savasban (ahol a diazóniumsó 
stabilisabb) a hőmérséklet 30–40 °C-ra emelhető. 
 F.) A nyomásnak nincs szerepe a kapcsolás megvalósításakor. 
 G.) A reakció lassabb, mint a diazotálás. A diazo-komponens beadagolása után egy-két órás 
utánkevertetés szükséges. 
 

9.3.4 A technológia 

Többnyire szakaszos technológiával dolgoznak keverős duplikátorban. 
 Lényegesen eltérő az eljárás, ha a kapcsolást egy textílián hajtják végre. Ilyenkor folytonos 
üzemmódban dolgoznak. Ez az ún. szálon kapcsolás. 
 A szálonkapcsolás műveleti sorrendje: 
 A szövet alapozása: a kapcsoló komponenssel telítik a szövetet (általában forrón). A berendezés egy 
foulard, amelyben a szövetet vezetőhengerek segítségével átvezetik a telítőoldaton, majd 
préselőhengerpárral eltávolítják a felesleges folyadékot (9.3.4.1. ábra). 
 Szárítás: az alapozott szövet kezelése 90 °C-os levegővel. 
 Előhívás: az alapozott szövetet átvezetjük a diazóniumsó oldatán (szintén foulardon). 
 Utókezelés: mosás, szárítás. 

 

9.3.4.1. ábra: Foulard működése 
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10 TECHNOLÓGIAI MEGFONTOLÁSOK 

Amint az előző fejezetekből láttuk, a Szerves vegyipari alapfolyamatok tárgya a szerves vegyipar 
alapeljárásainak ipari méretben való megvalósíthatóságának bemutatása. 
 Az egyes alapfolyamatokhoz kapcsolódó ismereteket részletesen bemutattuk. Ebben a fejezetben 
a fontosabb technológiai paraméterekre (hőmérséklet, nyomás, reakcióidő, keverés) vonatkozó 
általános elveket foglaljuk össze. 
 

10.1 Technológiai paraméterek 

10.1.1 Hőmérséklet 

Minden reakció egy adott hőmérsékleten, hőmérséklet tartományban végezhető a legjobban. Ennek 
nagysága természetesen attól függ, hogy milyen szempontból törekszünk a legjobb reakcióvitelre. Ez 
ui. lehet a termelés, a gazdaságosság, a terméktisztaság stb. 
 A készülék kiválasztásakor és a reakció vitele szempontjából természetesen az a kedvező, ha a 
reakció nem érzékeny a hőmérséklet változására, vagyis a számunkra kedvező munkatartomány 
széles. 
A hőmérséklet főbb hatásai: 
ü A reakciósebességre 

 A reakció hőmérsékletének emelésével a reakció sebessége növekszik. Mint a fizikai-kémiában 
tanultuk, a reakciósebességi állandó az Arrhenius-egyenlet szerint, tehát exponenciálisan változik 
exponenciálisan a hőmérséklettel:  

 B
RT
ΔHkln +=  .  

 Vigyázni kell azonban arra, hogy a mellékreakciók sebességi állandói is változnak a 
hőmérséklettel. Előfordulhat, hogy magasabb hőmérsékleten azok súlya megnő (pl. az azokapcsolás, 
ahol a bomlási reakció aktiválási energiája közel duplája a kívánt kapcsolási reakciónak, azaz a 
hőmérséklet emelésével a kiinduló vegyület bomlása főreakcióvá válhat). 
ü Egyensúlyi viszonyokra: 

 A reakciók energiaviszonyai jelentősen függhetnek a hőmérséklettől. 
 Pl. a szabadenergia 

 S TΔHΔG D-=  .  

 A reakció hőmérsékletének emelésékor előfordulhat, hogy ΔG értéke 0 lesz, majd előjelet vált, 
vagyis a reakció megfordul, az ellenkező folyamat válik dominánssá (pl. egy bizonyos hőmérsékletig 
hidrogénezés azon felül pedig dehidrogénezés lesz a fő reakció). 
ü Az egyensúlyi állandóra: 

 Egy reakció egyensúlyi állandója is változik a hőmérséklettel a reakcióhő (ΔH) nagyságától 
függően:  

 C
RT
ΔHKln +=  .  

ü A termékösszetételre 
 Jelentős szerepe lehet a reakció hőmérsékletének a termékekre is. Különböző hőmérsékleteken 
más termék keletkezhet, aromás szubsztitúciókban más helyre lép be a helyettesítő csoport. (pl. 
naftalin szulfonálásakor 40 °C-on 96–4%, 160 °C-on pedig 15–85% az α és a β szulfonsav 
mennyisége). 
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 A technológus feladata az, hogy a reaktor működése során az optimumot tartsa. Ez exoterm 
reakció esetében nehezebb, mivel a reakcióban termelt hő emeli a reakcióelegy hőmérsékletét. Ezáltal 
nő a sebessége, egyúttal a termelt hőmennyiség is. Ez a hatás a reakció elején a legnagyobb, tehát itt 
kell a legtöbb hőt elvonni, a legintenzívebb hőelvonást alkalmazni. Ezért indítják pl. a kevertsavas 
nitrálást az előző gyártás kimerült savában, mert annak nagyobb a hőkapacitása, mint a tiszta kiinduló 
kevert- savnak és a reakciósebesség is kisebb a kevesebb nitráló ágens miatt. Később a leadott és elvitt 
hőmennyiség könnyebben egyensúlyba hozható. A reakció vége felé sokszor már fűteni is kell az 
elegyet. 
 Endoterm esetben könnyebb a hőstabilitást biztosítani, hiszen fűteni kell. Problémát a hőközlés 
esetleges megszűnése jelentheti, mert akkor a reakció leáll (befagy). 
 A hőmérséklet szabályozásában nagy szerepe van a rendszer hőkapacitásának is. A reakcióelegy 
fajhője a reakció során változik. Minél nagyobb, annál könnyebb egy exoterm folyamatot kézben 
tartani (lásd a nitrálásnál tett megfontolásokat). Endoterm esetben fordított a helyzet. (A gyakorlatban 
sokszor nem teljesül az ideális fajhő kritériuma.) 
 A hőmérséklet-eloszlás egyenletessége keveréssel segíthető elő. Csőreaktorok egyenletes 
hőfokprofilja turbulens áramlással biztosítható (dugószerű áramlás). 
 A különböző fűtés- és hűtésmódokat a vegyipari műveletek tárgyalja részletesen. Itt csak 
felsoroljuk a legfontosabb lehetőségeket. 

 
 Fűtésmódok: 
§ elektromos → nagy a rendszer hőtehetetlensége, 
§ füstgázok → változó a hőmérséklet intervalluma, 
§ nagynyomású gőz → egyenletes fűtés, 
§ kondenzálódó gőz → egyenlőtlen lehet a hőátadás, mivel nincs összefüggő egyenletes 

folyadékréteg a falon, 
§ forró folyadék → állandó hőmérséklet, viszont a buborékos forrás miatt egyenlőtlen a 

hőátadás, 
§ fürdő → egyenletes hőátadás,  
§ újabb irányzat az igen hatékony mikrohullámú fűtés használata, amikoris lokális 

túlmelegedések lépnek fel statisztikus eloszlásban. 
 Hűtésmódok: 
§ vízcirkuláció → erősen függ a külső hőmérséklettől, 
§ sólé → egyenletesen hűt, de cirkuláltatni kell. Az áramlást állandóan ellenőrizni szükséges, 

költséges, 
§ cseppfolyósított gáz elpárologtatása → egyenletesen hűt, de robbanásveszélyes és drága. 

 A hűtés drágább, mint a fűtés (költsége kJ-ként 2,2-4-szerese a fűtésének). 
 Kedvezőbb hőgazdálkodás érhető el egy üzemen belül úgy, hogy a reakció során felszabaduló hőt 
felhasználjuk az üzem más helyén (pl. előmelegítésre). Ez folyamatos készülékek esetében (főleg 
csőreaktorok esetében) alkalmazható leginkább előnyösen. Ilyet alkalmaznak, pl. o-xilol oxidálásakor, 
amikor a felszabaduló hővel gőzt fejlesztenek, és azzal oldják meg a fűtés egy részét. 
 A hőmérsékletnek más paraméterekre is hatása lehet, amit a megfelelő paraméter tárgyalásakor 
ismertetünk. 
 

10.1.2 Nyomás 

Megnövelt nyomást akkor alkalmazunk egy reakcióban, ha normál feltételek mellett nem megy az 
átalakulás (pl. a reakcióelegy forráspontja kisebb, mint a reakcióhoz szükséges hőmérséklet, pl. 
dimetil-anilin előállításához 200 °C körüli hőmérséklet szükséges, míg a metanol forráspontja csak 62 
°C.), vagy ha kedvezőtlen az egyensúly vagy a reakciósebesség. 
 A nyomás többféle módon befolyásolhat egy kémiai reakciót.  

· A nyomás hatása az egyensúlyra  
 A nyomás hatását egy kémiai reakcióra a Le Chatelier–Brown-elv fejezi ki: mólszámcsökkenéssel 
járó reverzibilis kémiai reakciók esetében a nyomás növelése elősegíti az átalakulást (vagyis azoknak 



Technológiai megfontolások 143 

© Dr. Keglevich György, Dr. Sallay Péter, BME www.tankonyvtar.hu  

a reakcióknak kedvez a nyomás növelése, melyekben a reaktánsok térfogata nagyobb, mint a 
termékeké).  
 Óvatosan kell azonban bánni ennek az elvnek az alkalmazásával, ugyanis ez csak a reakció 
irányát mondja meg és nem a sebességét és a hatékonyságát. 
 A szabadenergia-változás növekvő nyomással  

 dTΔSdPΔVGd ×-×=D  .  

 Állandó hőmérsékleten 

 dPΔVG d ×=D .  

 Ideális gáz esetében PV = RT (1 molra)  

 dP 
ΔP
RTdPΔVG 2

1

2

1

P

P

P

P òò =×=   

 
1

2

P
Pln RTΔG =  .  

 A szabad energia változásából az egyensúlyi állandó számítható  

 lnK RTΔG -= .  

 Reális gázokra a Van der Waals-összefüggés használható  

 (P+a/V2)(V–b) = RT .  

 (a/V2 a molekulák közti vonzerő, b a móltérfogat korrekció)  

 P(V–b) + (a/V2)(V–b) = RT  

 P(V–b) + a(1/V–b/V2) = RT .  

 Nagy nyomáson 1/V ~ b/V2 

 P(V–b) = RT  

 b
P

RTV +=   

 ò ×=
2

1

P

P
dPΔVΔG   

 ( )1212 PPb/PlnP RTΔG -+=  .  

 Vagyis hasonló, mint ideális gázok esetén, csak korrigálni kell b(P2–P1)-gyel.  
 Kisebb túlnyomásokon jó az ideális gáz összefüggés, nagyobbakon eltérő (lásd 10.1.2.1. táblázat). 
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10.1.2.1. táblázat: ΔG (J) értéke különböző nyomásokon 

Nyomás [bar] ideális Van der Waals 

 1  0  0 
 5  1717  1721 
 10  5707  5744 
 50  9697  9894 
 500  15031  17037 
 1000  17125  21140 

 
 (500 bar felett egy folyadék szabadenergia-változásához hasonló.)  
 Ha egy inkompresszibilis folyadékról van szó  

 ( )12 PPVΔG -=  .  

§ Nyomás hatása a reakció sebességére 
 A sebességi állandó az átmeneti állapotok tétele értelmében a: 

 RT

*ΔG-
e

h
tkk ×

=   

 egyenlettel írható le (ahol k = a Boltzmann állandó). 
 Mivel (σG/σP)T = V T 

 
RT

ΔV
P

kln *

T

-=÷
ø
ö

ç
è
æ

J
J  .  

 Az aktivált térfogat értéke befolyásolja a nyomásnak a reakciósebességre gyakorolt hatását. (1 
cm/mol aktiválási térfogat esetén 300K-en a nyomásnak 1000 barral növelése 4%-kal változtatja meg 
a sebességi állandó értékét.)  

 Ha az aktiválási térfogat értéke növekszik, nagyobb nyomás hatására a sebesség is nagyobb 
lesz. A várható hatás becslésére a következő értékek szolgálhatnak: 

10.1.2.2. táblázat: A várható hatás becslésére szolgáló értékek 

Hatás V értékei [cm3/mol] 

kötés bomlása +10 
kötés kialakulása –10 
töltéskoncentrálódás –5 
töltésszétválás +5 
ionizáció –20 
semlegesítés +20 

 
 Általában egy kötés kialakítása, a töltés koncentrációja, az ionizáció az átmeneti állapotban 
negatív aktiválási térfogathoz vezet, fordítva, a kötések bomlása, a töltésdiszperzió és a 
semlegesítődés az átmeneti állapotban pozitív aktiválási térfogathoz vezet.  
 Nagy nyomás használata előtt egyes fizikai faktorok változását is meg kell vizsgálni (pl. az op. 
15–20 fokkal változik, a folyadékok viszkozitása pedig megduplázódik kbar-onként).  
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 A reakciósebességet általában a koncentráció és a hőmérséklet segítségével változtatjuk. Ezeken 
keresztül befolyásolható a reakciósebessége a nyomással is.  
 Gázreakciók esetében a nyomás növeli a reakcióelegy koncentrációját és ez által a 
reakciósebességet. 
 Gáz-folyadék reakció esetében nyomás hatására nagyobb lesz a gáz oldhatósága a folyadékban. 
Ezzel szintén nő a koncentrációja és a reakció sebessége. 
 Sokszor, különösen endoterm reakciók esetében célszerű lenne a reakciót a hőmérséklet 
emelésével elősegíteni. Ennek viszont határt szab a reakcióelegy forráspontja. Ez növelhető a nyomás 
emelésével. Így akár 100–150 °C-kal magasabb hőmérsékleten is dolgozhatnak, és ez elegendő az 
egyébként lassú reakció végrehajtásához.  
 Nyomást alkalmaznak néhány esetben akkor is, amikor gáz-folyadék reakciókban a 
reakciósebesség nem tenné ezt szükségessé. Ilyenkor a gáz-halmazállapotú reaktáns fogyását könnyen 
lehet követni a nyomás mérésével. Az ismert P1V1/T1 =  P2V2/T2 képlet alkalmazása kielégítő 
pontosságú. Így a reakció követhető, ill. adott ponton leállítható. Jól indikálhatók különböző káros 
folyamatok, pl. hidrogénezés során a nyomás idő előtti megállása jelzi a katalizátor deaktiválódását, 
mérgeződését. Peroxidképződéssel járó oxidációkban az oxigénfogyás lassulása a peroxid 
feldúsulására utalhat, és így meg lehet akadályozni egy későbbi robbanást.  
 A nyomás alatti reakciók különleges berendezést igényelnek. Szakaszos eljárások készülékei az 
autoklávok, melyekben több száz bar nyomáson is dolgozhatnak. A nagy nyomás miatt különleges 
biztonsági intézkedésekre van szükség. (lásd a Munkavédelem c. tantárgyat, az autokláv legfontosabb 
része a hasadótárcsa.) A nyomás alatti folyamatos reakciókat speciális csőreaktorokban végezzük. Ma 
már jól megoldható a nyomás ellen való betáplálás, ill. elvétel. 
 

10.1.3 Reakcióidő 

A gazdaságosság, a jobb készülékkihasználás szempontjából fontos, hogy mennyi ideig dolgozunk. 
Sok esetben a reakcióidő helyes megválasztása hatással van a termék minőségére, a melléktermékekre, 
azaz a termék tisztaságára. 
 A reakció sebességétől és az elérendő termeléstől függ az, hogy mennyi ideig dolgozunk. 
Szakaszos reakciók esetén adott konverzió eléréséhez szükséges időt a sebességi egyenletből 
integrálással számíthatjuk ki: 

 
dtV

dx1r
×

×
=   

 ò ×
-=

x

0 rV
dxt  .  

 Izoterm esetben a z konverziófokhoz szükséges reakcióidő elsőrendű reakcióra számítva:  

 zln  
k
1

nk
dxt

x

0
=

×
-= ò  .  

 Adiabatikus esetben az összefüggés hasonló az izotermhez, csak az integrálás nehéz, mivel a 
reakció során k a hőmérséklet függvényében változik. Ezért grafikusan integrálunk. 
 Egy elsőrendű reakció esetében a termelés t idő után:  

 
( )

0

kt
0

c
e1 c --

 .  

 Ha a reakciót azonos nagyságú időzónákra osztjuk fel, az egyes szakaszokban a termelések 
egyformák. Ha a termelés 90%, akkor 1 mol kiinduló vegyületből a második szakaszra 0.1, a 



146 Szerves vegyipari alapfolyamatok 

© Dr. Keglevich György, Dr. Sallay Péter, BME www.tankonyvtar.hu  

harmadikra 0,01 stb. marad. Tehát a termék mennyisége a következő módon alakul (10.1.3.1. 
táblázat):  

10.1.3.1. táblázat: Termék mennyiségének alakulása a reakcióidő függvényében 

Idő [h] Termék [mol] Termelés [%] 
0 0 0 
1 0,9 90 
2 0,99 99 
3 0,999 99,9 

 
 Mivel azonos kiindulási mennyiségből dolgozunk és az egységnyi idő üzemköltsége egyforma, 
látható, hogy a termék költsége jelentősen növekszik a reakció idejével (nem beszélve arról, ha csak az 
egy órára eső termelések költségét nézzük).  
 Nem mindegy tehát, hogy mennyire közelítjük meg a reakció végállapotát (a teljes végbemenést 
vagy az egyensúlyt). 
 Elképzelhető, hogy rövidebb reakcióidőt és kisebb termelést választunk, mert így gazdaságos az 
üzem (olcsó anyagok, nagy üzemköltség). Drága kiinduló anyag, ill. végtermék esetén a hosszú 
reakcióidő (a minél nagyobb termelés) lehet a cél. 
 
 A reakcióidő hatása a termékösszetételre 
 Konszekutív reakciók esetében nem mindegy, mikor állítjuk le a reakciót (ill. mekkorának 
vesszük egy folytonos reaktorban a tartózkodási időt). 
 Ha egy reakció során, mint a szerves kémiában tanultuk, fenn áll a termodinamikai és kinetikai 
kontroll lehetősége, a hosszabb reakcióidő a termodinamikailag stabilisabb vegyület keletkezésének 
kedvez (lásd naftalin szulfonálását). 
 A túl sokáig vezetett reakcióban egy idő után már nem növekszik a termelés, viszont jelentősebbé 
válhatnak nemkívánatos mellékreakciók, melyek hatása megfelelő időben leállva alig észlelhető (pl. 
diazotálás). A melléktermékektől való megszabadulás utólag meglehetősen fáradtságos és 
költségigényes.  
 
 A tárolási és köztes műveleti idők hatása  
Főleg szakaszos eljárásokban, de sok esetben folytonos technológiák során is jelentős köztes műveleti 
idők fordulhatnak elő. Ezek egy része a közti termék tárolásából származik. Ezek csökkentése több 
szempontból jelentős: a készülék kapacitása, a folyamat gazdaságossága jelentősen növekedhet. 
 A tárolás során számos nemkívánatos mellékreakció is felléphet, amit célszerű jó 
üzemszervezéssel elkerülni. Nem is beszélve arról, hogy a felesleges tárolás logisztikai szempontból 
már csak a pluszköltségek miatt is megengedhetetlen. 
 

10.1.3.1 Az adagolás hatása  

Folytonos reakciók idejének fontos befolyásoló tényezője az egyes komponensek adagolási sebessége, 
de a szakaszos (és félszakaszos) reakciókat is befolyásolhatja. 
 Szakaszos reakciók esetében a beadagolás (a készülék megtöltése) az egész műveleti időt 
megnöveli, ezért csökkentése javítja a gazdaságosságot. A korszerű anyagmozgatási eszközök 
gyorsíthatják a betöltési folyamatokat, és egyben a biztonságot is fokozzák.  
 Folytonos üzem esetén a beadagolás sebessége meghatározza a reaktánsok tartózkodási idejét 
(V/w) és ezzel a termelést (konszekutív reakciók esetén a terméket is).  
 Egyik legegyszerűbb esetben, egy elsőrendű izoterm reakcióban  

 BA ®   
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 a reakciósebesség  

 Ckr ×-=      (előremenő)  

 Ckr ×=      (visszamenő)  

 (C az A komponens koncentrációja) 
 Az A komponens anyagmérlege  

 CkCC0 ××=- τ  .  

 Elosztva az egyenlet mindkét oldalát Co-lal, a bal oldalon a konverziót kapjuk meg (z):  

 
0C

Ckz τ××
=   .  

 A tartózkodási idő pedig a reaktortérfogat és az adagolás térfogatáramának hányadosa (τ = V/w):  

 
0C
V/wCkz ××

=   .  

 Innen az adott átalakulás (z) eléréséhez szükséges adagolás térfogati sebessége kiszámítható:  

 
0Cz
VCkw

×
××

=   .  

 Látható, hogy esetünkben a betáplálás sebessége egyenesen arányos a reaktor térfogatával és 
fordítottan arányos az elérendő konverzióval (vagyis nagyobb átalakuláshoz lassúbb adagolás 
szükséges). Hasonló levezetés végezhető el más egyszerűbb rendű reakcióra is. Egyensúlyi és összetett 
reakciók esetében bonyolultabb a számítás. 
 Adiabatikus esetben a stabilitási görbék helyzetét befolyásolhatja az adagolás sebessége (lásd 
Vegyipari műveletek, Fizikai kémia tantárgyak). 
 

10.1.4 Keverés 

A keverés elméletével, alapvető megoldásaival a Vegyipari műveletek c. tantárgy keretében 
foglalkoztunk részletesen, így arra nem térünk ki, ismertnek tekintjük őket. 
Két alapvetőtípusa van, a kavaró és a keverő. 
 A kavaró típusúakat az egyébként homogén folyadék fázisú reakciókhoz használjuk azért, hogy a 
hőátadást javítsuk, valamint biztosítsuk az egész reakcióelegy homogenitását a hőmérséklet 
szempontjából (horgonykeverők). 
 Így akadályozhatjuk meg a reaktor fala mellett a reakcióelegy nemkívánatos odasülését is. 
Döntő szerepe van a keverőknek heterogén fázisú reakciókban, ahol az eltérő fázisokat 
homogenizálják: 

– folyadék–folyadék (pl. nitrálás), 
– folyadék–gáz (pl. halogénezés), 
– szilárd–folyadék (pl. Friedel–Crafts), 
– szilárd–folyadék-gáz (pl. halogénezés). 

 A vegyipari műveletekben tanultakon kívül egyéb speciális keverési megoldásokkal is fogunk 
találkozni az egyes eljárások során. Ezek a következők: 
§ gázzal keverés. Kétféle megoldással találkozhatunk: egyik esetben magával a reaktánsként 

alkalmazott gázzal keverünk (pl. benzol klórozása), másik esetben valamilyen inert gázzal. 
§ szilárd–folyadék rendszereket keverhetünk golyósmalomban is. Ilyenkor a fő effektus a 

golyók esése következtében beálló zúzó hatás. 
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§ filmreaktor: a vékony folyadékfilm igen finom átmozgatását teszi lehetővé.  
 Egy reakcióelegy keverése során arra törekszünk, hogy a keverő a turbulens zónában dolgozzék. 
Tehát olyan típust választunk, mely megfelel ennek a követelménynek. Ismeretes, hogy egy keverő 
Reynolds-száma: 

 
μ
LnRe ρ××

=  ,  

 n a fordulatszám, L az átmérő, r a sűrűség, μ a viszkozitás. 
 Az n-t és az L-t mi választjuk meg, a hányados értéke viszont a reakció tartama alatt kismértékben 
változó. Ahhoz, hogy végig a turbulens zónában maradjunk, fontos az ismerete.  
 Ismernünk kell az adott keverőtípusra megengedett maximális viszkozitási értéket is, ugyanis e 
fölött a turbina és a propellerkeverő is "utat vág" magának a reakcióelegyben és nem kever. 
 

10.1.5 Oldószer, koncentráció  

A vegyiparban leginkább arra törekszenek, hogy oldószeres közegben dolgozzanak. Ennek oka, hogy 
a reaktánsok hatásosabban reagálnak, ha homogén oldatban vannak, amelynek a kialakulását 
keveréssel, esetleg rázatással érik el. Az oldatok használatát az is indokolja, hogy relatíve 
egyenletesebb bennük a melegítés és a hűtés. Forrásuk révén el tudják vonni a hőt. Az oldószernek 
egyéb hatásai is vannak, pl. növelni, ill. csökkenteni képesek a reakció sebességet, (a reakció átmeneti 
állapotát, energiáját), a fellépő intermediereket és a terméket, annak kiralitását, a melléktermékeket. 
 Alapjában minden folyadék lehetne oldószer, de a gyakorlatban csak keveset használnak. A 
felhasználhatóságot a fizikai és kémiai tulajdonságai határozzák meg. Az előbbiek közé tartozik a 
polaritás és a forráspont. 
 A kémiai reakciók ipari körülmények között csak meghatározott koncentrációviszonyok esetén 
valósíthatók meg. Nem gazdaságos ui. túlságosan híg körülmények között dolgozni. Egy viszonylag 
töményebb koncentráció tartományt kell elérnünk és biztosítanunk. 
 A legegyszerűbb és a legolcsóbb megoldás az, amikor a reakcióban résztvevő vegyületek 
sztöchiometrikus elegyével megvalósítható a folyamat, Néha valóban végezhető így a reakció, de még 
ebben az esetben is problémát jelenthet az oldószer megfelelő mennyiségével beállítható koncentráció, 
mivel a reakciósebesség  

 ckr ×=   

 összefüggés értelmében változik, és túl gyors lehet a nagy kiinduló mennyiség miatt. A reakciókat 
tehát gyakran kisebb koncentrációban kell végeznünk, vagyis fel kell a reaktánsokat oldani valamilyen 
oldószerben vagy egyéb technológiai problémák (keverhetőség, hőtani kérdések stb.) miatt hígítószert 
kell adni a reakcióelegyhez. 
 Az oldat egynél több, különböző arányú anyagból álló homogén fázis, melyek közül az 
egyszerűség kedvéért a nagyobb mennyiségűt oldószernek, a másikat oldott anyagnak nevezzük. 
 Az oldószer funkciói: 
§ homogén közeg biztosítása, 
§ megfelelő koncentrációviszonyok beállítása, 
§ a kellő hőkapacitás biztosítása, 
§ esetleg az izotermitás biztosítása forrásban lévő eleggyel (látens hő), 
§ autoklávban a gőztenzióval a kellő nyomás biztosítása, 
§ kémiai hatás. 

 Az oldat koncentrációját úgy választjuk meg (természetesen a reaktor térfogatának és az oldószer 
sűrűségének ismeretében), hogy a reakció lefutása a lehető legsimább legyen. Nagy koncentráció, mint 
láttuk, gyorsabb reakcióhoz vezet. Erősen exoterm reakció esetében, amikor a reakció könnyen 
megszaladhat (és így nehezen tartható kézben), az egyik komponens koncentrációját a lehető 
legkisebb értéken tartjuk, amit a komponens folyamatos lassú (a belső hőmérséklettől függő) 
adagolásával érünk el (félszakaszos üzemvitel, pl. nitrálás, szulfonálás, oxidáció stb.). 
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 Egy anyag akkor oldódik fel, ha a rendszer szabad energiája ezáltal csökken, vagyis ha ΔF<0. 
Ilyenkor ΔH<T ΔS. Mivel az entrópia mindig növekszik, az oldódás szempontjából a belső energia 
változása a döntő (azaz az oldáshő).  
 Nem elektrolitok oldhatóságának becsléséhez a Hildebrand–Scott empirikus oldékonysági 
paramétert (δ) használjuk: 

 
1/2

mV
Eδ ÷÷

ø

ö
çç
è

æ
=  .  

 E a moláris kohéziós energia, mely 1 cm3 tiszta anyag molekuláinak szétválasztásához, a 
molekulák kölcsönhatási energiájának legyőzéséhez szükséges (más szóval a folyékony anyag 
energiája ugyanolyan hőmérsékleten vett gőzének energiájához viszonyítva).  
 Jó oldószer az a folyadék, melynek forráspontja közel áll az oldott anyagéhoz. Oldószer-elegyek 
oldóhatása az egyedi oldékonysági paraméterekből (δ) tevődik össze a móltörtek arányában. 

 2211 δxδxδ +=  .  

 Szilárd anyagot külön-külön oldani nem képes oldószerek megfelelő elegyével lehetséges olyan 
elegy összeállítása, mely az illető vegyületet fel tudja oldani. Az oldékonysági paramétereket 
többnyire megtaláljuk táblázatokban. Ha nem, közelítő számítással kaphatjuk meg értéküket.   
 Folyadékok esetén E = λ e– RT, ahol λ a párolgáshő, melynek az értékét a 

 2950T0,02T23,7λ 2 -×+×=   

 képlettel számíthatjuk (T = forráspont). V = móltömeg/sűrűség. 

 ( ) ρ / M / RTλδ -=  .  

 Szilárd anyag oldékonysági paraméterét ismert értékű oldat segítségével határozhatjuk meg.  
 Az oldódás során az oldószer molekulái körülveszik az oldandó molekulát, szolvátburok 
képződik, mely végül elválasztja az egyes molekulákat egymástól. Az oldandó anyag körül az első 
lépésben egy telített oldat alakul ki, és onnan diffúzióval jut az oldatba a molekula. A folyamat 
hajtóereje tehát a telített oldat (c∞) és a külső oldat koncentrációjának (c) különbsége: 

 ( )cck
dt
dc

o -= ¥   

 (ko az oldódás sebességi állandója) 

 ( )tkoe1 cc -= ¥  .  

 Az oldhatósági sebességi állandó nagysága: 

 
dV
FDk o ×

×
=   

D = a diffúziós állandó, 
F = az oldandó anyag felülete, 
d = az adherált réteg vastagsága, 
V = az oldat térfogata. 

 
 Az oldódás sebességét tehát úgy tudjuk növelni 
§ ha az oldás hőmérsékletét növeljük, mert a diffúziós állandó értéke növekszik, valamint a 

telítési koncentráció is nagyobb, 
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§ ha az oldandó anyagot minél kisebbre aprítjuk az előkészítés során, mert így a fajlagos felülete 
nagyobb lesz, 

§ ha intenzíven keverjük, mert így az adherált réteg vastagsága csökkenthető. 
 Több egyéb tényező is hat az oldódásra, így az oldószer és az oldott anyag kémiai jellege, az 
oldandó anyag kristályszerkezete, fizikai tulajdonságai.  
 Az oldószer lehet az egyik reaktáns is (ez általában az olcsóbb megoldás). Ennek, ha más okból 
nem káros, több előnye van. Mivel nagyobb lesz a koncentrációja, növeli a reakciósebességet. 
Egyensúlyi reakcióban az egyensúlyi helyzetet a termék irányába tolja el. Az oldószereket 
többféleképpen csoportosíthatjuk: 
– a kémiai szerkezet alapján: 
§ molekuláris folyadékok (csak kovalens kötés, molekula ömledékek), 
§ ionos folyadékok (olvadt sók), ha ezek szobahőmérsékleten folyadékok, akkor ionos 

oldószerekről beszélünk, 
§ atomos folyadékok (kis olvadáspontú fémek). 

– a fizikai tulajdonságok alapján: 
forráspont szerint: 

alacsony fp.: <100 °C, 
közepes fp.:100–150 °C, 
magas fp.: >150 °C, 

párolgási szám szerint:. Párolgási szám a dietil-éterre (20 °C-on, 65% relatív légnedvességen) 
vonatkoztatott illékonyság), 

kevéssé illékony <10, 
közepesen illékony 10–35, 
illékony >35, 

viszkozitás szerint: 
kis viszkozitású <2 mPas (20 °C), 
közepes viszkozitású 2–10 mPas, 
nagy viszkozitású >10 mPas. 

trouton konstans szerint, 
kohéziós anyagsűrűség szerint (az oldékonysági paraméter négyzete), 
dielektromos állandó szerint stb. 

– kémiai tulajdonságaik alapján: 
savasság–bázikusság (Brönstedt vagy Lewis) szerint. 

– az oldott anyag és az oldószer közötti specifikus kölcsönhatás alapján: 
§ apoláris aprotikus: kicsi a dielektromos állandójuk és a dipólmomentumuk. Alig lépnek 

kölcsönhatásba az oldott anyaggal. Indukciós és diszperziós hatások dominálnak. (Aromás és 
alifás szénhidrogének, szén-diszulfid stb.) 

§ dipoláris aprotikus: nem donorok H kötéshez, nagy a dielektromos állandójuk, nagy 
dipólmomentumuk. (Aceton, acetonitril, nitrometán, DMF, DMSO stb.) 

§ protikus: protont leadni képes anyagok. H kötést képeznek, egyidejűleg nukleofil és elektrofil 
sajátságúak (víz, alkoholok, ammónia, ecetsav stb.). 

 
 Az oldószer hatása a kémiai reakcióra 
§ A kémiai egyensúlyra   

 A szolvatáció befolyásolhatja a kiinduló és a végállapot szabadenergiáját és ezzel az egyensúlyt. 
Ha a keletkezett anyagét jobban csökkenti, akkor az egyensúlyt a termék irányába változtatja. 
§ A reakciósebességre 

 A szolvatáció hatással lehet a kiinduló vegyületek vagy az aktivált komplex energiájára. Ha az 
aktivált komplexét csökkenti jobban, a sebesség növekedhet, ha a kiinduló vegyületét csökkenti és az 
aktivált komplexét változatlanul hagyja, csökkenti a sebességet stb.  
 Összegezve egy oldószer akkor alkalmazható kémiai reakcióban, ha 
§ nagy a különbség az op. és az fp. között, 
§ ebben a hőmérséklet tartományban stabilis, 
§ jól oldja a reaktánsokat és a terméket (vagy a termék kiválik), 
§ megfelelő tisztaságú, 
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§ nem zavarja benne a reakció analitikai ellenőrzését, 
§ megfelelő az ára, 
§ lobbanási és gyulladási hőmérséklete olyan, hogy veszélytelenül lehet dolgozni vele, 
§ robbanási tulajdonságai üzembiztos alkalmazást biztosítanak (felső és alsó határok), 
§ nem toxikus, 
§ nem korrozív, 
§ regenerálható. 

 Természetesen az oldószerek nem feltétlenül tesznek eleget valamennyi feltételnek, de 
törekednünk kell arra, hogy olyan oldószert találjunk a választott reakcióhoz, mellyel minél jobban, 
biztonságosabban és gazdaságosabban tudjuk a reakciót elvégezni. 
 Az elmúlt évek egyik jelentős fejlődési iránya egy új oldószertípus, az ionos folyadékok 
megjelenése és alkalmazásának elterjedése. Az MSc tanulmányok során részletesen fognak hallani 
róluk. 

Az ionos folyadék olyan sószerű vegyület, amelynek az olvadáspontja 26 °C 
(szobahőmérséklet) alatti, (tehát széles tartományban folyékony), szemben a hagyományos 
sóömledékekkel, amelyeknek magas az olvadáspontja (pl. a NaCl-é 801 °C a LiCl-é 614 °C), 
gyakorlatilag nincs gőznyomása, nagy a hőstabilitása, jól oldja a legtöbb szerves és szervetlen 
vegyületet. Az ionos folyadékok a kívánalmaknak megfelelő módon állíthatók elő különböző szerves 
kationok és anionok kombinációjával. A fontosabb összetevőket a 10.1.5.1 táblázatban mutatjuk be. 
Az ionos folyadékok a kationok és anionok kombinációs lehetőségeinek eredményeként rendkívül 
sokféle fizikai és kémiai tulajdonságúak. 

10.1.5.1. táblázat: Ionos folyadékok fontosabb összetevői 

Anion Kation 

Mono-, di- és triszubsztituált imidazoliumsók Kloridok, bromidok és jodidok 
Szubsztituált piridiniumsók Tetrafluoroborátok  
Szubsztituált pirrolidiniumsók Hexafluorofoszfátok 
Guanidiniumsók, uróniumsók és tiouróniumsók Bisz(trifluormetánszulfonil)imidek 
Tetraalkilammóniumsók Trisz(pentafluoretil)trifluorfoszfátok 
Tetraalkilfoszfóniumsók Trifluormetánszulfonátok és trifluoracetátok 
Funkcionalizált kationok Organoborátok és p-toluolszulfonátok 
 Alkilszulfátok és hidrogénszulfátok 

 
 Az ionos folyadékok előnyei 

§ jó oldóképesség, 
§ nagy hő- és kémiai stabilitás, 
§ jelentéktelen gőznyomás, nem illékonyak, 
§ széles tartományban folyadékok, 
§ tulajdonságaik szelés tartományban változtathatók, 
§ gyorsabb és szelektívebb reakciók, 
§ vízzel és szervetlen oldószerekkel elegyíthetőek, 
§ jó elektromos vezetőképesség. 

 Környezetvédelmi szempontból az lenne a legjobb, ha egyáltalán nem használnának oldószert. Az 
utóbbi időben egyre több reakció oldószermentes előállítását írták le. A víz oldószerként való 
alkalmazása is egyre gyakrabban felmerül. 
 

10.2 Reaktorok 

A vegyipari reaktor az a berendezés, melyben a kémiai reakciót végrehajtjuk. Ebben biztosítjuk a 
reakcióhoz szükséges feltételeket, mind a mikrokinetikaiakat (más néven folyamatiakat), melyek a 

http://www.emdbiosciences.com/hungary/pharmaceutical-ingredients/ionos-folyadekok/c_Ukub.s1LEWMAAAEWdiwfVhTn;sid=JJc5t3DoHvM2tz1mxx4r4Ngo95S8qLj847gHkN8pAafURmD0J07Ej1nvBWMg83A0skfEj1nv95S8qKProYgpq3Mx
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kémiai átalakulás jellemzői (koncentráció, nyomás, hőmérséklet, különböző, a technológiában fontos 
anyagi állandók stb.), mind a makrokinetikaiakat (másnéven műveletieket), melyekkel létrehozzuk a 
reakcióhoz szükséges feltételeket (keverés, adagolás, energiatranszport stb.). 
 Cél a reaktor minél nagyobb kapacitásának biztosítása, az elérhető legnagyobb konverzió és a 
legenyhébb reakciófeltételek (nyomás, hőmérséklet stb.) biztosítása úgy, hogy a berendezés a 
gazdasági és műszaki optimumon működjék. A feladat tehát meglehetősen összetett, minden szempont 
figyelembe vétele nehéz, bonyolult munkát igényel. Célszerűen azt a célparamétert kell kiválasztani, 
aminek elsőrendű biztosítása az adott gyártáshoz a legszükségesebb. 
 A reaktorokat sokféleképpen oszthatjuk fel: üzemeltetési mód szerint (mint a fizikai-kémiában és 
a vegyipari műveletekben tanultuk) három alaptípust különböztetünk meg: 
§ szakaszos (batch reactor), 
§ folytonos (continuous reactor), 
§ félszakaszos (félfolytonos, semi-batch reactor)), amikor az egyik reaktánst a reakció elején 

betöltik a reaktorba (ez a szakaszos rész), a másikat a reakció során adagolják a 
reakcióelegyhez (ez a folytonos szakasz), a teljes mennyiség beadagolása után újra teljesen 
szakaszossá válik a folyamat. (A másik megoldás az, amikor egy reakcióelegyből – a 
beadagolással egyidejűleg – folytonosan eltávolítják a keletkező terméket.) 

 A folytonos reakciók készüléke tartály és csőreaktor egyaránt lehet, a másik kettőé kizárólag 
tartályreaktor. 
 A reaktorok működése három szakaszra bontható fel: 
§ előkészítés, 
§ termelés, 
§ leállás.  

 Szakaszos üzemmódban a három szakasz egymás után következik be, míg folytonos esetben 
egymással párhuzamosan mennek végbe (vagyis állandóan elő kell készíteni a reakciót, amely közben 
más helyen megy és a végpontnál folyamatosan leáll). A félfolyamatos üzemmód a szakaszoshoz áll 
közelebb, de az adagolt komponens előkészítése az adagolás ideje alatt folyamatos. 
 Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a fizikai kémiai és vegyipari műveleti tanulmányok 
alapján a különféle reaktorok fontosabb tulajdonságait.  
 Keverős tartályreaktor  
 Felépítése: megfelelő szerelvényeket tartalmazó (keverő, adagolónyílás, hűtő, hőmérő stb.) 
duplikált (a kettős köpeny, amely mind fűtésre, mind hűtésre használható), esetleg belső csőkígyós 
(ezzel is javítható a hőcsere), néha külső hőcserélővel is ellátott edény, ahol az átmérő és magasság 
aránya közel egy. 
 Működése lehet folytonos, szakaszos és félfolyamatos egyaránt. 
 A keverős tartályreaktorban a nyomás és a hőmérséklet viszonylag jól tartható egy megadott 
értéken. Elvileg mindenféle reakció kivitelezésére alkalmas. A nagyobb anyagmennyiség miatt jó 
pufferhatású. 
 Előnyei:  
§ viszonylag egyszerű kivitel, 
§ a keverő miatt jó homogenizáló hatás (heterogén reakciókhoz is jó), 
§ viszonylag nagy hűtőfelület, mely aránylag jól tisztítható, mert könnyen hozzáférhető, 
§ a nagy folyadéktér miatt a zavarások hatása kicsi, lomhábban reagál (pufferhatás), 
§ több művelet végezhető benne szakaszos üzemmódban (oldás, reakció, különféle feldolgozó 

műveletek), ilyenkor kisebb a beruházási költség, 
§ a hőmérséklet és a nyomás viszonylag könnyen állandóan tatható, 
§ viszonylag kis reakciósebességeknél jó, 
§ könnyebb a felügyelete, 
§ nehezebb automatizálni. 

 
 A szakaszos üzemmód matematikai leírása nehéz, egzakt formája nincs. 
 A szakaszos reaktorban a koncentráció az idő függvényében változik, adott időben – ideális 
esetben – minden paraméter mindenütt egyforma, folytonos üzemben térben és időben is állandó. 
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 Folytonos üzemmódban ideális esetben a reaktor minden pontján az időtől függetlenül azonos a 
koncentráció, ha gondoskodnak arról, hogy a betáplálás térfogatárama és hőmérséklete állandó legyen, 
valamint a keverésnek jó hatásfokúnak kell lennie. 
 Speciális felhasználási mód folytonos üzem esetén az, amikor több berendezést sorba kapcsolunk 
(kaszkád reaktor). Előírt konverzió esetén, ha a reaktorszám nő, az összes reaktortérfogat ahhoz képest 
csökken, ha ugyanazt az átalakulási fokot egy nagy reaktorban akarnánk elérni. A gyakorlatban 4–6 
tartályreaktort kapcsolnak össze kaszkáddá. Túl kicsi tartályok esetében a nagy tartályszám ugyan 
csökkentené az összes térfogatot, de aránytalanul növelné a beruházási és üzemeltetési költségeket. A 
kaszkád reaktor előnye az, hogy az egyes reaktorok mikro- és makrokinetikai paraméterei eltérőek 
lehetnek, külön beállíthatók, ill. szabályozhatók. Így jobb és finomabb reakcióparaméterekkel 
dolgozhatunk. Pl. az első kaszkádokban a reakcióhő miatt hűteni kell, az utolsókban a reakció teljessé 
tételéhez melegíteni kell a reakcióelegyet. Az említett kívánalom könnyen megvalósítható. 
 
 Csőreaktor 
 Alakja után kapta elnevezését, mivel a reaktorhosszúság átmérőaránya nagy (L>>D), de inkább a 
működésmód, mint az alak a meghatározó. 
 Az ideális csőreaktor jellemzői: 
§ kis térfogat, nagy áramlási sebesség, 
§ dugattyúszerű áramlás: a sebesség minden keresztmetszetben ugyanaz, egyforma a 

tartózkodási idő, 
§ adott keresztmetszetben ugyanaz a hőmérséklet és a koncentráció (azonosak a mikrokinetikai 

paraméterek), 
§ hosszirányú (axiális) komponens és hőcsere nincs, viszont a sugárirányú (radiális) keveredés 

teljes, 
§ vagyis ideális csőreaktorban egy adott folyadékrész (szegmens), mint egy különálló 

tartályreaktor halad végig a reaktor hossza mentén, 
§ a reaktortérfogat kisebb, mint az időegység alatti betáplálás, 
§ fontos paraméterei a térsebesség (B/Vr)  és  a  tartózkodási  idő (Vr /B), (B = a betáplálás 

sebessége, Vr = a reaktortérfogata), 
§ a paraméterek a csőhossz mentén változnak, egy adott helyen időben állandóak. 

 Háromféle üzemmódban dolgozhatnak 
§ izoterm módon (nem nagy hőszínezetű reakciók esetében), 
§ adiabatikusan, 
§ politróp módon (van hőközlés és hőelvonás is). 

 Ideális csőreaktor nincs, mivel a csőfal mellett súrlódás lép fel. Emiatt lassul az áramlás, nő a fal 
mellett a tartózkodási idő (azaz az átalakulás mértéke is). Ez sugárirányú diffúziót vált ki (a kiinduló 
anyag bentről kifelé, a termék fordított irányba diffundál). 
 A csőben a hőfokeloszlás exoterm reakció esetében az áramlási irányában megelőzi a fal melletti 
hőmérsékletet, endoterm reakció esetén fordított a helyzet. 
 Mivel nincs mechanikus keverés, a súrlódás miatti belső keveredések miatt a valódi csőreaktor 
makroszkopikusan inhomogén. Matematikai modellje az ideális csőreaktornak van. 
 Nagy sebességű, mikrokinetikára kevésbé érzékeny reakciókhoz jó. Mivel kicsi a térfogata, 
veszélyes reakciók végzésére alkalmas (mert könnyen kézben tartható).  
 Adiabatikus esetben exoterm reakció során a fal melletti hőmérséklet értéke meghaladja a cső 
belsejének hőmérsékletét. Endoterm reakció során fordított a helyzet. 
 A hőfokprofilt a külső hőközlés (fűtés vagy hűtés) is módosíthatja. 
 Az átáramló térfogat növelhető párhuzamosan kötött csövekkel. (Hasonlóan csőköteges 
hőcserélőhöz.) Egyszeri átáramláskor a konverzió kicsi lehet. Ilyenkor visszatáplálást (recirkulációt) 
alkalmaznak a jobb termelés eléréséhez. 
 Állóágyas csőreaktor (amelyben rögzített a szilárd fázis, a katalizátor) a hőátadás szempontjából 
kedvezőtlen típus. A csőátmérő csökkentésével növelhető a hőátadó felület. Ez különösen nagyon 
exoterm reakciók esetében fontos. 
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10.2.1 A reakció és a reaktor összekapcsolása 

A fázisok szempontjából a reakciókat hét csoportba oszthatjuk a reakciókat: 
· homogén: 

§ folyadék, 
§ gáz (gőz), 

· heterogén:      
§ folyadék–folyadék, 
§ folyadék–gáz, 
§ folyadék–szilárd, 
§ gáz (gőz)–szilárd, 
§ folyadék–gáz–szilárd. 

 A vegyészmérnök feladata, hogy az adott reakcióhoz megtalálja a legmegfelelőbb reaktort (azaz a 
reakciókat az előző négyféle reaktortípushoz kell valamilyen formában hozzárendelni). 
 
· Homogén reakciók 
 Folyadékreakciók 
 Ezeket jól kevert tartályreaktorban vagy csőreaktorban végzik a reakció sebességétől függően. A 
gyors és nagy hőeffektusú reakciókhoz kis átmérőjű csőreaktort használnak, hogy elkerüljék a 
felszabaduló hő okozta problémákat. 
 A cső és a tartályreaktor között aszerint döntenek, hogy milyen hosszú cső kellene, mekkora a 
hőfelszabadulás. Túl hosszú cső és nagy felszabaduló hő esetén jobb a kevert tartály, de nagyobb a 
térfogategységre jutó költség. 
 Gázreakciók 
 Ipari gáz–gőz-reakciókat szinte kizárólag csak folytonos üzemű csőreaktorban végeznek. A 
reaktorok átmérője kicsi (<50 mm) és hossza rövid (<6 m). Az áramlás turbulens, a reakcióidő rövid, a 
hőmérséklet nagy. A probléma ezek mértékének olyan megválasztása, hogy a termék megfelelő, a 
konverzió gazdaságos legyen, azaz kellő reakciósebességet érjenek el. Ha párhuzamos csöveket 
használnak a kapacitás növelésére, ügyelni kell, hogy bennük az áramlási sebesség egyforma legyen. 
A reakcióidőt azért választják rövidnek, hogy ne kelljen túl hosszú reaktort építeni. 
 Sok helyen alkalmazzák, pl. etilén előállítása termikus krakkolással, bizonyos izomerizációs 
reakciók, oxidációk stb. 
 
· Heterogén reakciók 
 A fellépő fázishatárokon biztosítani kell az optimális tömeg és hőáramot. 
 Folyadék–folyadék-reakciók 
 A fázisok homogenizálása miatt általában kevert tartályreaktort használnak szakaszos vagy 
folytonos üzemben. Nagyon exoterm reakciókat félfolyamatonos reaktorban végzik. (pl. nitrálás, 
kevertsavas szulfonálás). 
 Folyadék–gáz-reakciók 
 Általában az abszorpció párhuzamos a kémiai reakcióval. Kevert edényben félfolytonos vagy 
folyamatos, abszorpciós toronyban folytonos megoldást alkalmaznak (pl. hidroxi-etilezés során a 
folyadékfázis a hidroxi-etilezendő vegyület, amelyben feloldották a katalizátort, a gázfázis az etilén-
oxid). 
 Folyadék–szilárd-reakciók 
 Általában a szilárd fázis a katalizátor. Könnyebben megvalósíthatók kevert tartályreaktorban, 
főleg szakaszos üzemmódban. Folytonos üzem esetén töltött oszlopot használnak (pl. ioncserélő 
gyantával katalizált észteresítés). 
 Gáz–szilárd-reakciók 
 Gyakori reakciótípus, főleg abban az esetben, amikor egy gázfázisú reakcióban szilárd a 
katalizátor, ritkább, ha a szilárd anyag az egyik reaktáns.  
 Töltött oszlopot akkor használnak, ha a szilárd anyag a katalizátor. Mivel rosszak a hőátviteli 
tulajdonságok, csak nagyon kis átmérőjű csöveket használnak (<50 mm). A rossz hőcsere ellenére 
gyakran alkalmazott megoldás, különösen gyors reakciókhoz. A nagyobb kapacitást párhuzamos 
csövekkel érik el. Inert gáz bevezetésével is befolyásolhatják a hőmérsékleti viszonyokat (főleg 
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adiabatikus üzemmódban). A legnagyobb nehézséget talán a szilárd anyag ki- és berakása jelenti a 
keskeny csőbe. Általában ha egy évben kettőnél többször kell cserélni a töltetet, a reaktor használata 
nem gazdaságos. Ily módon megvalósított reakciók a katalitikus hidrogénezések. 
 Lehet a szilárd fázist mozgóágyasan is bevinni a reaktorba (fluid ágy). Ez főleg mechanikai 
problémákkal jár. Lehet egyaránt izoterm és adiabatikus körülmények között is dolgozni. 
 Ha fluidágyas megoldást alkalmazzák, akkor nagyon jó a hőátadási koefficiens a reagáló 
fluidumtól (a fluidizált szilárd anyagot is beleértve) a belső felületre. Nagy mennyiségű szilárd anyag 
vihető be folytonosan. Nagy hőeffektusú reakciókhoz jó, melyekben nagy mennyiségű szilárd anyagot 
kell be- és kivinni a reaktorba. 
 Folyadék– gáz–szilárd reakciók 
 Nagyon intenzív fázisérintkezésre van szükség. A legjobb reaktortípus ehhez a kevert 
tartályreaktor (néha ez az egyetlen jó megoldás). Lehet szakaszos vagy félfolyamatos, ritkábban 
folytonos. Megoldható úgy is, hogy szilárd ágyon (töltött cső) át vezetik a folyadékot és a gázt is. 
(Ilyen reakciók pl. klórozás vas jelenlétében, hidrogénezés nikkel katalizátor jelenlétében.) 
 A technológia optimálása során olyan reakciókörülményeket kell megtalálni, amelyek között a 
legjobban megy a reakció és működik egy berendezés. A feladat nem egyszerű, mivel el kell dönteni, 
milyen tulajdonság optimumát kell meghatározni. Egy kémiai reakciónál általában a termelések, ipari 
eljárás során egyéb szempontokat is meg kell fontolni. Ilyenek lehetnek leggazdaságosabb eljárás 
megtalálása, vagy a környezetvédelmi szempontból legkedvezőbb eljárás kifejlesztése stb. Általában 
ezeknek a kombinációját kell megvalósítani. Először laboratóriumi körülmények között végzik el a 
kísérleteket. Az itt megtalált optimumot kell átvinni ipari méretű körülmények közé. Ez a feladat a 
méretnövelés.  
 

10.3 Optimálás 

Egy ipari eljárás kialakításának az alapja a szerves kutató vegyészek által kidolgozott receptura, ill. 
receptúrák. Ezek közül kell kiválasztani az adott körülmények közötti legalkalmasabbat. Ezt nem lehet 
kizárólag a termelés alapján elvégezni. A vegyipari eljárásoknak csak egyik eleme a termelés. A 
gazdaságos nagyipari megvalósítás számos egyéb paraméter függvénye, mely így vagy úgy 
befolyásolhatja a működést. Mindig az adott feladat dönti el, hogy melyiket kell választani. Megfelelő 
előtesztelést kell tehát végrehajtani a lehetséges végrehajtási módok között. Ismernünk kell a várható 
(a kívánt) teljesítményt (t/év), a rendelkezésre álló nyersanyagbázist (tisztaság, import, hazai), az üzem 
készülékparkját (a beszerezhetőket is), az adott hely energiaellátottságát (az infrastruktúrát is 
beléértve), az egyes előállítások fontosabb ismert kémiai jellemzőit (termodinamikai adatok, kinetika), 
az árviszonyokat, a munkaerőigényt, a várható beruházási költségeket stb. Ezek ismeretében a 
szintézispaletta leszűkíthető, és csak az így jónak talált egy-két eljárással végeznek konkrét 
kísérleteket, melyekkel aztán eldöntjük a tényleges bevezetendő eljárást. 
 Ennek laboratóriumi receptje – bár a kutatók igyekeztek a legjobb termelést elérni – általában 
még nem elég egy gyártás kialakításához: a mérnöki munka a kisméretű eljárás nagykereskedelmi 
alapanyagokból való megvalósítása ipari méretekben. 
 Ennek első fázisát szintén a laborban végzik el, mivel ez a legolcsóbb és a legkönnyebben 
kivitelezhető: a technikai információk összegyűjtése. Ezek közül a legfontosabbak: fizikai 
tulajdonságok, reakciósebességi vizsgálatok, desztillációs, extrakciós és abszorpciós adatok, alap 
korróziós vizsgálatok. 
 Azt kell elérni, hogy az adott körülmények között a legjobban, azaz optimálisan működjék a 
rendszer. 
 Optimum: az adott rendszer valamilyen szempontból legkedvezőbb működését biztosító 
paraméterek összessége. Az a jellemző, melynek a legjobb értékét keressük az optimalizációs 
paraméter. Az optimalizációs paraméterek mennyiségének egyértelműnek, egy számmal 
kifejezhetőnek kell lenni úgy, hogy a rendszer működésének hatásosságát jól jellemezze (Jelölése y).  
 A folyamat az optimálás. A befolyásoló paramétereket faktoroknak nevezzük. Minden faktornak 
meghatározott értelmezési tartománya van, azon belül vehet csak fel értékeket (jelölésük x1,x2' ••. xi). 
Pl. egy fém reaktorcső legnagyobb hőmérsékletét a cső anyagának olvadáspontja limitálja. A 
faktoroknak irányíthatóknak (a kísérletező szabadon tudja a faktort a kívánt értékre beállítani), 
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egyértelműnek (csak azt állítjuk), pontosnak és a többi faktortól függetlennek kell lenniük. Ilyen 
faktor lehet a hőmérséklet, az adagolás sebessége, a kiinduló mólarány stb.  
 Az optimálás lényegét tehát úgy is megfogalmazhatjuk, mint egy kémiai–technológiai rendszer 
azon faktorkombinációjának megkeresése, melyen a rendszer optimálisan működik.  
 Az optimális működési feltételeket többféle módon közelíthetjük meg. Először a rendszert 
befolyásoló tényezőket, a faktorokat kell megállapítanunk. Ezek kijelölése után vizsgálhatjuk 
hatásukat. A kísérletek eredményeként természetesen az is előfordulhat, hogy bizonyos faktorok az 
optimum szempontjából hatástalanok. 
 Számos kísérleti módszert ismerünk az optimum megkeresésére. A legegzaktabb természetesen az 
lenne, ha sikerülne valamennyi tényező hatását explicit matematikai formában leírni és belőlük 
matematikai analízis segítségével meghatározni az optimumot. Ez az út általában nem járható. 
 Az egyik legrégebbi, a „klasszikus” optimálási eljárás az ún. Gauss–Seidel-módszer. Ebben 
minden faktort külön-külön vizsgálnak, tehát csak egy paraméter értékét változtatják, a többit állandó 
értéken tartják. A változtatott faktor optimumán rögzítik annak értékét, és ezután térnek át az újabb 
faktor vizsgálatára az előzőhöz hasonlóan. Az egyes faktorokkal mindaddig ismételik ezt az eljárást, 
amíg az optimalizációs paraméter értéke növekszik. Az a paraméterkombináció, ahol a legnagyobb az 
optimalizációs méter értéke, az optimum. Két faktor esetén az 10.3.1. ábrán mutatjuk be az optimálás 
menetét. 

 

10.3.1. ábra: Optimálás Gauss–Seidel-módszer szerint 

 
 A módszer előnye, hogyha megfelelő sűrűséggel veszik fel a pontokat, elég pontosan leírható az 
optimum környezete. De látható az is, hogy igen munkaigényes az eljárás, különösen akkor, ha 
sokfaktoros kísérletről van szó. Nem nyerünk információt az egyes faktorok kölcsönhatásáról sem. E 
módszer hosszadalmas, különösen sok faktor esetén. 
 Kevesebb időráfordításával és sokszor pontosabban lehet megközelíteni az optimumot, ha 
egyszerre nemcsak egy faktort változtatnak, hanem az összeset. Ezáltal kevesebb kísérlettel juthatunk 
el az optimum környezetébe. Két eléggé elterjedt eljárással, az ún. szimplex és a Box–Wilson- 
módszerrel foglalkozunk. 
 A szimplex eljárás során a faktorok számánál eggyel több kísérletet végeznek el egyszerre. (A 
szimplex tulajdonképpen egy olyan geometriai forma, amelynek csúcsai egy-egy kísérleti beállításnak 
felelnek meg, és a vizsgált faktorok számánál eggyel több csúcsa van. Két faktor esetében háromszög, 
háromnál tetraéder, többnél egyszerű eszközökkel nem ábrázolható. A csúcsoknak megfelelő 
paraméterekkel elvégzik a kísérleteket, és megállapítják az optimalizációs paraméterek értékét. Az 
újabb kísérletet úgy állítják be, hogy a növekvő optimalizációs irányba haladjanak. Ezt úgy érik el, 
hogy az előző kísérletsorozat legrosszabb értékét tükrözik a többi csúcs középpontjára, és így kapják 
meg az elvégzendő új kísérleti beállítás helyét. Ezt az eljárást ismétlik meg, míg el nem érik az 
optimum körzetét (ahol a további tükrözések hatástalanok lesznek) (10.3.2. ábra). 
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10.3.2. ábra: Szimplex módszer két faktor esetén  

 
 A szimplex eljárás menete és szabályai  

1. Kijelölik az alap szimplex paramétereit (Ck faktor esetén k+1 kísérlet). Bármilyen szimplex 
szabályossá tehető a faktor egységnyi nagyságúra történő transzformációjával, majd elvégzik 
a kísérleteket. 

2. Az elvégzett kísérletek eredményeit rangsorolják: legjobb (J), ... , a legrosszabbhoz közeli (K) 
és a legrosszabb (R).  

3. Úgy haladnak tovább, hogy a legrosszabbat elhagyják, és új csúcsot 
jelölnek ki annak tükrözésével (T) a legrosszabb (Rj.) elhagyásával képzett 
centrális ponton (P) keresztül. 

4. Ha az új szimplexben ez az új csúcs lesz a rangsorolás után a legrosszabb eredményű, akkor 
nem jutottak előre, mivel ezt elhagyva és visszatükrözve az eredetit kapnák meg, ezért a 
második legrosszabb csúcsot tükrözik és hagyják el. 

5. Ha a további tükrözések után is megmarad egy csúcs ugyanazon az értéken, elérték az 
optimumot. 

6. Ha az új csúcs kívül esik a technológiailag megvalósítható határon, ez lesz legrosszabb (mivel 
nem végezhető el). 

 Ez az ún. rögzített szimplex eljárás 
 Hátrányai: 

1. Nem biztos, hogy a pontos optimumot kapjuk meg. Segíteni lehet a pontosságon úgy, hogy az 
optimum közelében kisebb szimplexszel megismételjük az eljárást. 

2. Hamis optimumot mérhetünk. Kiküszöbölése: több helyről indított szimplexekkel azonos 
helyre kell elérni. 

3. A haladás sebességét a szimplex oldalainak hossza határozza meg. Ezt változtathatják úgy, 
hogy a tükrözéskor a tükrözési pontot távolabbra (expanzió) vagy közelebbre (kontrakció) 
veszik fel (módosított szimplex). 

 A Box–Wilson-eljárás szerint egy alappont körül elvégzett ún. faktoriális kísérleti terv alapján 
kijelölik az optimum irányába vezető leggyorsabb utat („legnagyobb meredekség irányában haladás”), 
és ezen haladva a kísérletekkel érik el azt (10.3.3. ábra). 
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10.3.3. ábra: A Box–Wilson-módszer két faktorra 

 Először természetesen ismernünk kell azokat az alapvető fizikai-kémiai jellemzőket, melyek 
alapján eldönthető, hogy végrehajtható-e a reakció, ill. milyen körülményeket válasszunk ahhoz, hogy 
megfelelően menjen. Végül is egy lineáris matematikai modellel, polinómmal írjuk le a rendszert  

 (Y = ax1 + bx2 +cx1x2),  

 amelyben az együtthatók az illető faktor egyedi hatását (a, b), ill. a faktorok kölcsönhatását (c) 
jellemzik. 
 A főbb munkafázisok a következők: 

1. A kísérleti alappont kijelölése, a változók variációs intervallumának meghatározása, a 
változók transzformálása. 

2. A teljes faktoros kísérlet kijelölése és elvégzése. 
3. A kísérleti eredményekből a matematikai modell együtthatóinak kiszámítása és az egyenlet 

adekvátságának ellenőrzése. 
4. A paraméterek hatásának vizsgálata (kölcsönhatások megállapítása). 
5. Az optimum irányába történő haladás (gradiens irány parciális deriválással) kísérleti 

beállításainak kijelölése és a kísérletek elvégzése. 
6. Értékelés, esetleg új alapszint kijelölése vagy a kísérlet befejezése. 

 

10.4 Méretnövelés 

A laboratóriumi kísérletek célja a részműveletekből összeálló üzemi eljárás kidolgozása, a hozzávaló 
legjobb üzemi körülmények (így a hőmérséklet, nyomás, katalizátor, koncentráció stb.) megtalálása. 
 Ennek az optimumnak nagyüzemi megvalósítása a második lépcső, a méretnövelés. Ezt több 
szakaszban végezhetik, sőt kell elvégezni, hiszen a laborkísérletekben nem nyerhető tökéletes kép az 
eljárásról, mert annak sok részét lényegesen egyszerűbb eszközökkel végzik el (pl. egy exoterm 
reakciót könnyen lehűthetünk a lombik hideg vízbe állításával, ami üzemi technológiával lehetetlen). 
A laborban általában szabványos (univerzális) berendezésekben (többnyire lombikokban) dolgoznak, 
míg az üzemi készülékek nagy részét arra az egy meghatározott célra készítik. 
 Egy ismert laboreljárás méretnövelése elvileg minden esetben megoldható. Ehhez csak megfelelő 
nagyszámú, pontosan azonos körülmények között működő egyforma laborreaktor kellene. N db ilyen 
laborkészülék párhuzamos működése N-szeres méretnövelést adna. Ez természetesen nem járható út. 
Az a cél, hogy a több terméket sok kis reaktor helyett egy nagyobb méretű készülékkel állítsuk elő. 
Ilyenkor viszont már nem várható az, hogy ez a nagyobb reaktor pontosan úgy működjék, mint a 
laborméretű. Vegyük pl. az egyik legegyszerűbb esetet, egy d átmérőjű egyedi reaktorcsövet! A 
kapacitást N-szeresre növelve Ndd'=  átmérőjű csövet kellene használnunk ahhoz, hogy a reaktortér 
térfogata (és ezzel a térfogatáram és a tartózkodási idő) ne változzék. Viszont így eltérő lesz a 
környezettel a hőcsere: a reaktor térfogategységére jutó hatásos felület N–1/2-re csökken. 
 Az a feladat tehát, hogy a kis laborreaktoron olyan, a reaktormérettől független működési 
egyenleteket állapítsanak meg, melyek érvényesek egy nagyobb készülékre is, vagyis a méretnövelés 
során hasonló rendszert állítsanak elő. Így a rendszertől független leírást kell adni, és ez képezi az 
alapját a nagyobb reaktor terveinek elkészítéséhez. 
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 A méretnövelést végezhetik tisztán empirikus alapon. Régen ezt az utat járták a vegyiparban. Ma 
a fizikai és kémiai folyamatokra érvényes alaptörvények ismeretében felírhatók azok differenciál-
egyenletei. Ezek, a kezdeti és végső feltételek ismeretében egyszerű esetekben közvetlenül, vagy a 
hasonlósági elmélet alapján az empirikusnál lényegesen gyorsabb és hatékonyabb úton kevesebb 
kísérlettel megoldhatók. 
 A hasonlósági elmélet azon az egyszerű elképzelésen alapszik, hogyha két készüléket építünk, 
melyeknek hasonló az alakja, és a bennük lezajló folyamatok analóg módon csatlakoznak egymáshoz, 
a két nyert eredmény is hasonló. 
 Két folyamat (rendszer) akkor hasonló, ha bennük ugyanazon törvények, összefüggések 
érvényesek és az őket leíró valamennyi tényező (rendszerint dimenziómentes hányadosok) a 
rendszerek megfelelő helyein (és időpontjában) egyformák. Pl. 

 xc
x'
x

=    (cx = hasonlósági állandó).  

 A hasonlóság tehát homogén lineáris transzformáció. Ha ez a rendszer valamennyi független 
változójára fennáll, teljes, ha kevesebbre, részleges hasonlóságról beszélünk. 
 Végezhetjük ezt a transzformációt a rendszeren belül is. 

 λ
x
x

2

1 =   

 Két rendszer hasonlóságának feltétele az, hogy bennük a λ értéke egyenlő legyen. 
 Ha a számláló és a nevező egy mennyiségből áll, egyszerű (szimplex), ha többől, összetett 
(komplex) mennyiségnek nevezzük. 
 Többféle hasonlóságot ismerünk: 

a) A geometriai hasonlóság a legegyszerűbb: a két test megfelelő méreteinek aránya azonos. 
b) A mechanikai hasonlóságnak többféle fajtája van. 
 A vegyészmérnöki gyakorlatban a kinematikai és a dinamikai a fontos. 
 Kinematikai hasonlóság olyan geometriailag hasonló rendszerek között van, amelyekben 

azonos intervallumok alatt a megfelelő részek által megtett útszakasz geometriailag hasonló 
(azaz a megfelelő sebesség vektorok viszonya állandó). 

 Dinamikai hasonlóságról akkor beszélünk, amikor az összes megfelelő erő viszonya 
állandó. 

c) Termikus hasonlóság akkor áll fenn két geometriailag és áramlás esetén kinematikailag is 
hasonló rendszer között, ha a megfelelő hőmérséklet különbségek viszonya állandó. 

d) A kémiai hasonlóság a geometriailag, mechanikusan és hő szempontjából hasonló 
rendszerek esetén megköveteli a reakciósebességeket is magukban foglaló konstansok 
állandóságát is. 

 A geometriai hasonlóság könnyen leírható mindkét módon. Egy kémiai műveleti rendszer leírása 
csak a komplex úton lehetséges. 
 Egy vegyipari rendszer három leíró egyenlettel jellemezhető, a hőre, a komponensre és az 
impulzusra vonatkozókkal. 
 A leíró egyenletek öt tagból tevődnek össze: áramlással (konvektív), vezetéssel (kondukció), 
átadással, forrással és lokális megváltozással (növekvés vagy fogyás) járó folyamatokból. 
 Tehát 

konvekció + vezetés + átadás + forrás = lokális változás. 
 Stacioner esetben az egyenlet jobb oldalának értéke nullával egyenlő, hiszen ilyenkor nincs 
lokális változás. 
 Belőlük többféle módon képezhető a hasonlósági állandó. A leggyakoribb az, amikor a 
konvekcióra vonatkoztatnak (de lehet az átadásra és a vezetésre is). Így dimenziómentes hasonlósági 
számokat nyernek (9 egymástól függetlent), melyeket általában valamelyik híres tudósról neveztek el 
és ilyen néven terjedtek el a szakirodalomban. 
 A kis és a nagy reaktor abban egyezik meg, hogy bennük a különböző áramok anyagi 
tulajdonságai egyformák (homológ rendszerek) (ρ, λ, η, Cp, ΔH stb.). 
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 Ez azt jelenti, hogy a nagy- és kisméretű rendszer összehasonlításakor a hasonlósági számok 
összevetése egyszerűbb.  
 A kémiai hasonlóság azt kívánja meg, hogy a reakciósebességet magában foglaló tagok, a Da 
számok egyformák legyenek  

 (DaI = (υr·d)/(Ci·v),  DaII = (υr·d2)/(D·Ci),   

 DaIII = (υr·d. ΔH)/(ρCp·T·v),  DaIV = (υr·d2 ΔH)/(αρCp·ΔT)).  

 Ha tehát ezen az alapon két teljesen hasonló rendszert akarunk létrehozni, akkor nem 
választhatjuk meg szabadon a változókat. Teljes hasonlóság esetén fenn kell, hogy álljon 

– egy jellemző méret arányossága (geometriai), 
– a Re szám azonossága (mechanikai), 
– a DaI szám azonossága (kémiai), 
– a DaIII szám azonossága (hőtani). 

 (A DaI és a DaIII számokkal analóg módon a DaII és a DaIV számok is szerepelhetnek). 
 A fenti megfontolások homogén rendszerre vonatkoznak, ahol a radiációt és a térfogatváltozást 
nem vettük figyelembe. 
 Heterogén katalízis során a megfelelő kritériumok változnak: jellemző méretként a katalizátor 
szemcseátmérője, a lineáris áramlási sebesség helyett a térsebesség, ill. reciproka, az átlagos 
tartózkodási idő szerepel. 
 A teljes kémiai hasonlóság, azaz mind a négy hasonlóság egyszerre nem valósítható meg két 
rendszer között.  A hasonlóság feltétele az, hogy a két rendszerben egyenlő mélységben menjen végbe 
a reakció (más szóval a kezdeti és végkoncentráció azonos legyen). 
 A lineáris méreteket n-szeresre növelve a reagensek áramlási sebességét n-ed, a kémiai sebességet 
pedig n2-ed részére kellene csökkenteni, ami természetesen abszurdum, hiszen a lecsökkent 
reakciósebesség a térfogat egységre számított teljesítményt harmadik hatvánnyal kisebbítené, nem 
beszélve arról, hogy a reakciósebesség hőmérséklet-változással járna együtt, ami a fő és 
mellékreakciókat is befolyásolná. 
 Ezért nem törekedhetünk teljes hasonlóságra, be kell érni a részleges hasonlósággal, ami azt 
jelenti, hogy csak az adott reakcióhoz fontos állandókat tartjuk azonos értéken. 
 Egy reaktor modellezése során tehát arra kell törekedni, hogy a reakciósebesség és a hőmérséklet 
maradjon azonos. Ilyenkor a geometriai és a mechanikai hasonlóságot kell korlátozni. 
 A méretnövelés a szakaszos rendszerekben könnyebb. 
 A tartályreaktorban, ha a keverés és a hőátvitel kellő mélységben megoldható, a méretnövelés 
nem jelent problémát, anélkül is végrehajtható, hogy a reakció kinetikáját és mechanizmusát 
felderítenénk. A reakcióidő a nagy és a kis reaktorban megegyezik. 
 Figyelembe kell venni, azonban azt, hogy a méretnöveléssel a fajlagos hőátadó felület csökken, és 
a laborméretben a keverési energia túlméretezett, ezért nem vihető át a nagy reaktorra, viszont ha 
szükséges, limitálhatja a nagyítást. 
 A lombikméret nagyítását sokszor korróziós problémák akadályozhatják: az üveglombik és 
keverő vegyszerállóságát nehéz üzemi méretű más készülékekre elérni. 
 A félszakaszos reaktorok is viszonylag könnyen nagyíthatók a kinetika pontos ismerete nélkül, de 
a keverésnek, a hőátadásnak (és a katalizátor diszperziójának) egyformának kell lenni. Túl nagy 
nagyítást – a szakaszoshoz hasonló okok miatt – kerülni kell. 
 A folytonos reaktorok közül a csőreaktorok esetében kétféle esetet különböztetünk meg. 
 Lamináris áramlás esetében (Re <1000) tartani kell a lamináris tartományt, az áramlás 
központjának tartózkodási idejét. 
 Turbulens áramlás esetén a reaktor térfogat/betáplálási sebesség (azaz a tartózkodási idő) állandó 
értéken tartása a legfontosabb. A csőátmérő növelése a reakció hőjétől függ: minél kisebb a reakcióhő, 
annál nagyobb lehet a csőátmérő. A méretnövelés inkább hőátviteli, mint kinetikai probléma, és ez 
korlátozhatja a méretnövelést (különösen gázreakciók során, ahol kicsi a hőátadási együttható). 
 Folyamatos kevert tartályreaktorok esetében hasonló a helyzet. Törekedni kell a tökéletes 
keveredés megközelítésére. A sebesség időbeli lefutásának grafikus ismerete általában elegendő. Meg 
kell valósítani a tartózkodási idő azonosságát is (a DaI számban a d/v hányados). 
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 A nagyítást általában több lépcsőben végzik: 
· laboratórium, 
· kisméretű modell, 
· félüzem,  
· üzem. 

 A méretnövelés nagysága természetesen a vizsgált folyamattól, a készüléktől, a hasonlóság 
feltártságának a mértékétől is nagymértékben függ. 
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TESZTFELADATOK 

1. fejezethez – Nitráláshoz 
1. Ismertesse a nitrálható vegyülettípusokat! 
2. Milyen nitrálószereket ismer? 
3. Milyen mechanizmusokkal játszódhatnak le a nitrálások? 
4. Hogyan definiálható a dehidratáló érték? 
5. Mi a helyzet a többszörös nitrálással? 
6. Hasonlítsa össze a nitrálást és a szulfonálást! 
7. Milyen berendezésekben végezhető nitrálás? 
8. Ipari példák a nitrálásra. 
9. Gyógyszeripari példák a nitrálásra. 
10. A nitrálás környezeti problémái. 
11. A nitrálás meghatározása, felosztása. 
12. Othmer-féle nitrálás. 
13. Korróziós problémák a nitrálás megvalósításakor. 

 
2. fejezethez – Szulfonáláshoz 

1. Ismertesse a szulfonálható vegyülettípusokat! 
2. Milyen szulfonálószereket ismer? 
3. Milyen mechanizmusokkal játszódhatnak le a szulfonálások? 
4. Hogyan definiálható a p-érték? 
5. Mi a helyzet a többszörös szulfonálással? 
6. Hasonlítsa össze a szulfonálást és a nitrálást! 
7. Milyen berendezésekben végezhető a szulfonálás? 
8. Ipari példák a szulfonálásra. 
9. Gyógyszeripari példák a szulfonálásra. 
10. A szulfonálás környezeti problémái. 
11. A szulfonálás meghatározása, felosztása. 
12. Guyot-féle szulfonálás. 
13. Korróziós problémák a szulfonálás megvalósításakor. 

 
3. fejezethez – Halogénezéshez 

1. Halogénezőszerek ismertetése. 
2. Fluorozás. 
3. Halogénezéssel módosítható szubsztrátumok. 
4. Szubsztitúciós és addíciós halogénezések. 
5. Ipari szempontból fontos halogénezések. 
6. A halogénezések készülékei. 
7. A szervetlen savhalogenidek mint halogénezőszerek. 

 
4. fejezethez – Alkilezésekhez 

1. Milyen alkilezőszereket ismer, hogy néz ki azok reakcióképességbeli sorrendje? 
2. Milyen alkilezések ismeretesek illetve mik lehetnek a szubsztrátumok? 
3. Milyen alkilezőszerekkel végzik az O-alkilezéseket? 
4. Hogyan lehet az alkoholokkal végzett O-alkilezéseket katalizálni? 
5. Milyen körülmények között végzik az N-alkielzéseket? 
6. Mik az N-alkilezés készülékei? 
7. Ipari példák az alkilezésekre. 
8. Szimmetrikus, vegyes és alkil-aril éterek szintézise. 
9. Ammónia alkilezése, a termékösszetétel befolyásolása. 
10. A szénatom alkilezése a Friedel–Crafts-reakció körülményei között. 
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11. CH-savas vegyületek alkilezése hagyományos és fázistranszfer katalitikus 
körülmények között. 

12. Környezetbarát megfontolások az alkilezésekkel kapcsolatban. 
13. Gyógyszeripari példák az alkilezésekre. 
14. A fázitranszfer reakciók lényege, megoldásai, katalizátorai. 
15. Alkilezés definíciója és fajtái, felosztása. 
16. Williamson-szintézis. 

 
5. fejezethez – Acilezésekhez 

1. Milyen acilezőszereket ismer, és milyen azok reakcióképességbeli sorrendje? 
2. Mik lehetnek az acilezés szubsztrátumai? 
3. Mit tud az egyensúlyi észteresítésekről? 
4. Foglalja össze a nem egyensúlyi észteresítéseket! 
5. A savamidok képzésének lehetőségei. 
6. Savhalogenidek mint acilezőszerek alkalmazási köre. 
7. Műanyagok előállítása acilezéssel. 
8. A szénatom acilezése a Friedel–Crafts-reakció körülményei között. 
9. A szénatom acilezése kerülő úton. 
10. Környezetbarát megfontolások az acilezések körében. 
11. Gyógyszeripari példák az acilezésre. 
12. Acilezés meghatározása, felosztása. 
13. Schotten–Baumann-acilezés. 
14. Pinner-reakció. 

 
6. fejezethez – Hidroformilezéshez  

1. Mi a hidroformilezés (oxoszintézis) lényege, és hol van ipari jelentősége? 
2. Hogyan befolyásolható az n-i aldehidarány? 
3. Gazdaságossági kérdések az oxoszintézis vonatkozásában. 
4. Ipari példák hidroformilezésre. 
5. Gyógyszeripari példák hidroformilezésre. 

 
7. fejezethez – Oxidációhoz 

1. Milyen oxidálószereket ismer? 
2. Mik a levegős(oxigénes) oxidáció katalizátorai? 
3. Milyen szubsztrátumok és hogyan oxidálhatók? 
4. Példák gőz–gáz–szilárd fázisú oxidációkra. 
5. Példák folyadék–gáz fázisú oxidációkra. 
6. Az oxidációk biztonságtechnikája. 
7. Az oxidáció készülékei. 
8. Ipari példák az oxidációkra. 
9. Gyógyszeripari példák az oxidációkra. 
10. Hogyan lehet a nem környezetbarát oxidálószereket kiváltani? 
11. Oxidáció meghatározása, felosztási módjai. 

 
8. fejezethez – Redukcióhoz 

1. Milyen redukálószerek ismeretesek? 
2. Milyen funkcióscsoportok módosíthatók hidrogénezéssel? 
3. A hidrogénezés katalizátorai. 
4. A katalitikus hidrogénezés készülékei. 
5. Ipari példák katalitikus hidrogénezésre. 
6. Gyógyszeripari példák redukciókra. 
7. A redukció meghatározása, felosztása 
8. Mi a Bechamp-redukció? 
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9. fejezethez – Diazotáláshoz, kapcsoláshoz 
1. A közvetlen diazotálás komponensei és körülményei. 
2. A sósav szerepe a diazotálás során. 
3. Az azokapcsolás komponensei. 
4. A diazotálás és kapcsolás jelentősége. 
5. A diazotálás meghatározása és felosztása. 
6. Közvetett diazotálás. 
7. Szálonkapcsolás és tetrazotálás. 
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ANIMÁCIÓK 

 

1. animáció: 
Acetanilid előállítása 

 

2. animáció: 
Anilin diazotálása 

 

3. animáció: 
Benzol folytonos szulfonálása 

 

4. animáció: 
Benzol folytonos üzemű 

nitrálása 

 

5. animáció: 
Cellulóz-triacetát előállítása 

 

6. animáció: 
Ecetsavanhidrid előállítása 

 

7. animáció: 
Észteresítési egyensúly eltolása 

 

8. animáció: 
Etil-benzol előállítása 

 

9. animáció: 
Etilén-oxid előállítása 

 

10. animáció: 
Etoxilezés 

 

11. animáció: 
Formox 

 

12. animáció: 
Foszgénezés 
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13. animáció: 
golyósmalom 

 

14. animáció: 
Guyot-féle szulfonálás 

 

15. animáció: 
Othmer féle nitrálás 

 

16. animáció: 
Paraffinok szulfoxidálása 

 

17. animáció: 
Propán gázfázisú nitrálása 

 

18. animáció: 
Propilén-oxid előállítása 

 

19. animáció: 
Robert bepárló 

 

20. animáció: 
Szálonkapcsolás 

 

21. animáció: 
Szulfurex 
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