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1. Úvod 

 
Hydrogenace nitrilů patří k základním metodám prů-

myslové produkce řady důležitých aminů s širokým uplat-
něním ve výrobě plastů, léčiv, tenzidů, textilních aditiv, 
flotačních a antistatických přípravků, desinfekčních pro-
středků  nebo  zemědělských  chemikálií.  Je  využívána 
zvláště tam, kde je výchozí nitril snadno dostupný a levný. 
Ve větším měřítku se např. z nitrilů mastných kyselin 
(laurové a stearové) vyrábějí tzv. „mastné“ aminy: do-
decylamin a oktadecylamin. Průmyslově nejvýznamnějším 
uplatněním hydrogenace nitrilů je výroba hexamethylendi-
aminu (hexan-1,6-diaminu) z dinitrilu kyseliny adipové. 
Hexamethylendiamin je výchozí látkou pro výrobu polya-
midů (zejména nylonu 66) a jeho světová produkce dosa-
huje zhruba 1,5 mil. ročně1. Hydrogenace nitrilů jsou ob-
vykle realizovány v kapalné fázi při zvýšeném tlaku vodí-
ku a za přítomnosti heterogenních kovových katalyzátorů.  

Obecně vede hydrogenace nitrilů ke směsi primární-
ho, sekundárního a terciárního aminu. V závislosti na zvo-
leném  katalyzátoru  a  reakčních  podmínkách  může 

v produktu hydrogenace převažovat amin primární, sekun-
dární nebo terciární. Vhodnou volbou reakčních podmínek 
lze např. zcela zamezit tvorbě sekundárního a terciárního 
aminu a dosáhnout téměř 100% selektivity na primární 
amin. 

V roce 1986 byla v knižní edici Studies in Surface 
Science and Catalysis, ve svazku Catalytic Hydrogenation 
(Vol.  27),  publikována přehledná studie2  autorů  Volfa 
a Paška shrnující a diskutující všechny do té doby známé 
poznatky o hydrogenaci nitrilů. Studie vycházela nejenom 
z literárních informací, ale též z výsledků vlastního inten-
zivního výzkumu zmíněné problematiky, který v té době 
probíhal na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha 
pod vedením prof. J. Paška. Do současnosti byla studie 
více  jak  sedmdesátkrát  citována  a  stala  se  základem 
k diskusím ve většině pozdějších prací věnovaných che-
mickým,  technologickým  nebo  katalytickým  aspektům 
hydrogenace nitrilů a prací zabývajících se mechanismem 
této reakce.       

Současná studie si klade za cíl ukázat, k jakým posu-
nům v představách o mechanismu heterogenně katalyzova-
né hydrogenace nitrilů došlo od uveřejnění práce2 Volfa 
a Paška. V posledním desetiletí lze v literatuře pozorovat 
nárůst prací, které se s využitím moderních technik inten-
zivně věnují detailnímu mechanismu povrchových reakcí 
heterogenně  katalyzované hydrogenace  nitrilů  a  studiu 
povrchových  meziproduktů.  Na  jedné  straně  výsledky 
těchto studií vnášejí trochu světla do této problematiky, na 
druhé straně však s novými poznatky vyvstávají zcela no-
vé nezodpovězené otázky. Intimní mechanismus povrcho-
vých  reakcí  zůstává  i  nadále  předmětem  spekulací. 
V závěru této studie je představen nový mechanistický 
model heterogenně katalyzované hydrogenace nitrilů, kte-
rý umožňuje racionalizovat některá doposud neuspokojivě 
vysvětlená experimentální fakta.   

 
 

2. Reakční kroky hydrogenace nitrilů 
 

Reakční  chemismus  a  mechanismus  hydrogenace 
nitrilů byl studován mnoha autory počínaje Sabatierem 
a Senderensem3, kteří v roce 1905 navrhli, že je primární 
amin tvořen ve dvou krocích přes stadium primárního aldi-
minu RCH=NH. Mignonac4 studoval hydrogenaci aroma-
tických nitrilů, v reakčních směsích identifikoval Schiffo-
vy báze RCH=NCH2R a označil je za meziprodukty při 
tvorbě sekundárních aminů. Při hydrogenaci benzonitrilu 
předpokládal vznik hydrobenzamidu (I) ze 3 molekul ben-
zaldehydiminu (II) a jeho následný hydrogenolytický roz-
klad za tvorby benzylaminu (III) a Schiffovy báze (IV) 
(rovnice 1).  

Odpovídající ekvimolární poměr primárního a sekun-
dárního aminu v produktu však Mignonac nezaznamenal 
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ani ve svých vlastních pokusech. V roce 1923 navrhli von 
Braun, Blessing a Zobel5 na základě výsledků hydrogena-
ce rozsáhlé řady nitrilů prováděné v kapalné fázi za pří-
tomnosti Raneyova niklu, že sekundární aminy jsou tvoře-
ny následovně. Nukleofilní adicí primárního aminu na -
uhlík aldiminu nejprve vzniká 1-(alkylamino)alkan-1-amin 
(V), pro který se v literatuře vžil zjednodušený název 1-
amino-dialkylamin (obr. 1). Z 1-amino-dialkylaminu může 
podle autorů vzniknout sekundární amin dvěma způsoby: 
hydrogenolytickým rozkladem nebo alternativně, odštěpe-
ním amoniaku za vzniku sekundárního iminu (Schiffovy 
báze, alkylidenalkylaminu), který je dále hydrogenován na 
sekundární amin. Winans a Adkins6 studovali hydrogenaci 
hydrobenzamidu a výsledky jejich experimentů byly 
v souladu s von Braunovým mechanismem. Juday a Ad-
kins7 se zabývali hydrogenací alifatických i aromatických 
nitrilů a zjistili, že pro hydrogenaci alifatických nitrilů jsou 
jejich výsledky konzistentní s von Braunovým mechanis-
mem, zatímco při hydrogenaci aromatických nitrilů vzniká 
podle autorů Schiffova báze hydrogenolýzou dimeru aldi-

minu. Kindler a Hesse8 v roce 1933 navrhli, že terciární 
aminy jsou tvořeny adicí sekundárního aminu na aldimin 
a následnou hydrogenolýzou vzniklého 1,1-bis(alkylamino)
alkan-1-aminu (VI) (zkráceně označovaného jako 1-amino-
trialkylamin). To však nevystihuje skutečnost, že celý 
proces tvorby terciárních aminů je vratný. Z terciárních 
aminů a amoniaku vzniká na povrchu kovových katalyzá-
torů zpětně nitril9. Hydrogenolytická reakce 1-amino-
trialkylaminu je ale evidentně nevratná. Greenfield10  navr-
hl, že z 1-amino-trialkylaminu se odštěpí amoniak za vzni-
ku enaminu, obsahujícího dvojnou vazbu mezi - a -
uhlíkem k dusíku, a jeho hydrogenací vznikne terciární 
amin. Vzhledem k vratnosti této reakce je pak vysvětlena 
vratnost celého procesu vzniku terciárních aminů z nitrilů. 
Enaminy jsou dobře známé meziprodukty v organické 
chemii a jsou též považovány za meziprodukty 
při hydrogenační aminaci karbonylových sloučenin dialky-
laminy na trialkylaminy. Volf a Pašek2 studiem hydroge-
nace lauronitrilu v přítomnosti kobaltového katalyzátoru 
zjistili, že sekundární amin nevznikal hydrogenolýzou 1-
amino-dialkylaminu, tj. N-dodecyldodekan-1,1-diaminu, 
a podali důkaz, že sekundární amin vzniká hydrogenací 
sekundárního iminu. Během hydrogenace se v reakční 
směsi hromadil sekundární imin (sledováno chromatogra-
ficky a spektroskopicky), který se teprve po spotřebování 
veškerého nitrilu v závěru reakce hydrogenoval na sekun-
dární amin. V souladu s tím se přikládá menší význam 
hydrogenolytické reakci v Braunově mechanismu vedoucí 
k sekundárnímu aminu. Argumentem ve prospěch enami-
nové teorie vzniku terciárních aminů byly experimentální 
výsledky Rylandera a spol.11. Hydrogenace benzonitrilu na 
Pd a Pt vedla k sekundárnímu aminu, vznik tribenzylaminu 
nebyl pozorován. Adicí dibenzylaminu na benzaldehydi-
min může vzniknout geminální diaminosloučenina, avšak 
eliminace amoniaku na enamin není možná z důvodu ab-
sence atomů vodíku na -uhlíkovém atomu vzhledem 
k dusíku. V tomto kontextu může být namítáno, že triben-
zylamin nevznikal ze sterických důvodů, ale ani v případě 
hydrogenace směsi benzonitrilu s diethylaminem nebyl 
vznik terciárního aminu pozorován11. V roce 1999 byla 
účast enaminů na tvorbě terciárních aminů potvrzena ana-
lyticky, tj. identifikací enaminu v reakční směsi a jeho 
koncentrační křivkou s maximem typickým pro reakční 
meziprodukty11. Podle Gomezové a spol.12 však ani pří-
mou hydrogenolýzu 1-amino-trialkylaminů na terciární 
aminy nelze vyloučit, jelikož bylo experimentálně zjiště-
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Obr.  1.  Reakční  schéma  hydrogenace  nitrilů  podle  von 
Brauna5 v Greenfieldově10 modifikaci  
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no13, že při hydrogenační aminaci benzaldehydu amonia-
kem v přítomnosti Pd katalyzátoru obsahoval produkt 8 % 
tribenzylaminu, na jehož tvorbě se enamin nemohl podílet.  

Braunův mechanismus v Greenfieldově modifikaci je 
znázorněn na obr. 1. Jelikož bylo vyšetřeno2, že vyjma 
hydrogenolytických kroků  jsou všechny ostatní reakční 
kroky vratnými reakcemi, je v moderní verzi reakčního 
schématu užíván symbol vratnosti reakcí . Za běž-
ných pracovních podmínek hydrogenace nitrilů se ale hyd-
rogenační kroky chovají zpravidla jako nevratné; dehydro-
genace  a  disproporcionační  reakce  vznikajících  aminů 
neprobíhají14,15.  Přestože  je  schéma  ve  výše  uvede-
né podobě formální a nevystihuje skutečnost, že se jedná 
o katalytický proces,  zůstává do současnosti  nejčastěji 
citovaným reakčním schématem pro tvorbu vyšších aminů 
(tj. sekundárních a terciárních) hydrogenací nitrilů2,12,1621. 
Je evidentní, že zmíněný reakční formalismus je společný 
jak pro heterogenní, tak pro homogenní katalýzu. Diskuse 
k mechanismu povrchových reakcí heterogenně katalyzo-
vané hydrogenace nitrilů je uvedena v dalších kapitolách. 

Zatímco  sekundární  iminy  a  enaminy  byly 
v reakčních směsích hydrogenací nitrilů jednoznačně iden-
tifikovány, klíčový meziprodukt – (primární) aldimin do-
posud nebyl v reakčních směsích spolehlivě analyticky 
prokázán. To však neznamená, že nemůže být reakčním 
meziproduktem. Experimentální fakt lze vysvětlit několika 
způsoby: 
 meziprodukt reaguje tak rychle, že ho není možné 

zachytit, 
 meziprodukt je na povrchu katalyzátoru silně sorbo-

ván a v této formě dále reaguje, 
 je nestálý a analyticky ho nelze stanovit. 

Analogii je možno nalézt u podobné katalytické reak-
ce22. Při reakci anilinu s alkoholy na kovových katalyzáto-
rech vznikají N-alkylaniliny, přičemž reakce probíhá přes 
stadium meziproduktu – karbonylové sloučeniny. Při reak-
ci s 2-propanolem v kapalné fázi je po celou dobu vsádko-
vého pokusu koncentrace acetonu jako meziproduktu rov-
novážná (předřazená rovnováha) a analyticky měřitelná, 
zatímco při reakci s ethanolem nebyl acetaldehyd detego-
ván, ačkoliv je bezesporu meziproduktem. Nepřímo byla 
účast primárního aldiminu v reakčním sledu hydrogenace 
nitrilů  prokázána  hydrogenací  benzonitrilu  v  přebytku 
vodní páry, kdy v průběhu reakce vznikal benzaldehyd23 
(reakce 2).  

Dalším nepřímým důkazem jsou experimentální vý-
sledky Volfa a Paška z hydrogenace benzonitrilu na Ni 
katalyzátorech  v  kapalné  fázi24,25.  Koncentrace  N-
benzylidenbenzylaminu v reakční směsi v průběhu hydro-

genace dosahuje v maximu 5560 % a s postupující kon-
verzí klesne nakonec na nulu. Přitom konečná koncentrace 
dibenzylaminu je pouze 10 %. Tento průběh koncentrace 
reaktantů s konverzí (časem) vysvětluje vratná reakce (3). 

Dokud je v reakční směsi  přítomný nitril,  a tedy 
i primární aldimin (adsorbovaný na povrchu katalyzátoru), 
tvoří se sekundární imin, který desorbuje do roztoku. Po 
vymizení nitrilu reaguje sekundární imin s amoniakem 
a silněji sorbovaný primární aldimin se hydrogenuje na 
primární amin. Vratnost zapsané reakce je nesporná. Ne-
přítomnost primárního aldiminu v objemové fázi je nejčas-
těji  připisována jeho vysoké reaktivitě2,12,16.  Gomezová 
a spol.12 sledovali metodou 1H NMR reakci benzaldehydu 
s amoniakem (bez přítomnosti katalyzátoru) a zjistili, že 
benzaldehydimin nelze v reakční směsi detegovat, ačkoliv 
bezesporu vzniká. Analyticky byl stanoven až následný 
produkt – hydrobenzamid. 

 
 

3. Základní charakteristika hydrogenace nitrilů 
 
Selektivita  hydrogenace  nitrilů  závisí  na  struktuře 

substrátu, druhu a množství katalyzátoru, bazicitě či acidi-
tě přísad, reakčním prostředí a reakčních podmínkách2,12. 
Na složení produktu má rozhodující vliv druh kovu užité-
ho v katalyzátoru. Vliv ostatních reakčních parametrů se 
uplatňuje méně. Empiricky bylo zjištěno, že selektivita 
vůči  sekundárním  a  terciárním  aminům  zhruba  roste 
v pořadí Co < Ni ≤ Rh ≤ Ru < Cu << Pt ≤ Pd. Zatímco 
s využitím kobaltu a niklu lze připravit z alifatických nitri-
lů ve vysokém výtěžku primární amin, produktem hydro-
genace na platině a palladiu je často jen terciární amin. 
Kovy ležící uprostřed této řady (Cu, Ru) jsou vhodnými 
katalyzátory pro přípravu sekundárních aminů. Dramatické 
rozdíly v selektivitě Ni a Co na jedné straně a Pd a Pt na 
straně druhé jsou ilustrovány v tab. I na příkladu hydroge-
nace butyronitrilu v kapalné fázi. Typ katalyzátoru, přes-
něji řečeno druh kovu užitého v katalyzátoru, ovlivňuje 
nejenom selektivitu procesu, ale též vlastní průběh hydro-
genace, zejména reakční rychlost, tvar konverzní křivky 
a případně též způsob a rychlost dezaktivace katalyzátoru. 
Například  rychlost  hydrogenace  katalyzovaná  niklem 
a kobaltem je ve většině případů téměř konstantní až do 
vysokých konverzí výchozího nitrilu, kdežto rychlost hyd-
rogenace  na  palladiu  a  platině  progresivně  klesá 
s rostoucím stupněm přeměny a reakce se často zastavuje 
před dosažením 100% konverze nitrilu26.  

V  technických  aplikacích  jsou  nitrily  využívány 
zejména k přípravě primárních aminů. Přídavek amoniaku 
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je jednou z nejběžnějších technik zvyšování selektivity 
tvorby primárního aminu. Působení amoniaku může být 
vysvětleno posouváním rovnováhy kondenzačních reakcí 
v Braunově mechanismu v neprospěch tvorby sekundární-
ho iminu a enaminu (a tedy i sekundárního a terciárního 
aminu). Podle Volfa a Paška2 je též za sníženou tvorbu 
sekundárních aminů v přítomnosti amoniaku odpovědná 
kompetitivní reakce primárního aldiminu s amoniakem na 
1-amino-alkylamin, která snižuje koncentraci primárního 
aldiminu pro jeho reakci s primárním aminem. 

Významného snížení obsahu sekundárních a terciár-
ních aminů v produktech hydrogenace nitrilů lze dosáh-
nout přídavkem malého množství alkálií, zejména NaOH, 
LiOH, KOH a Na2CO3, resp. jejich vodných roztoků. Ten-
to způsob se čím dál tím více uplatňuje v průmyslových 
procesech,  zejména  na  úkor  technologií  využívajících 
amoniak,  jelikož  účinek  alkálií  na  selektivitu  je  větší 
a použití amoniaku s sebou nese řadu nevýhod. Optimální 
množství alkálie, které je pro proces zásadní, je zpravidla 
předmětem firemních know-how. Větší množství alkálie 
může způsobit  pokles reakční rychlosti12,16.  Ačkoliv je 
z alkálií  účinek LiOH na selektivitu patrně  nejvyšší29, 
z ekonomických důvodů se častěji používá NaOH. Účinek 
přídavku alkálií je tak výrazný, že umožňuje dosáhnout 
téměř stoprocentní selektivity na primární amin i při zámě-
ně selektivnějšího kobaltového katalyzátoru za významně 
levnější a aktivnější niklový katalyzátor, a současně praco-
vat za nízkého tlaku vodíku pod 5 MPa. Např. při výrobě 
hexamethylendiaminu hydrogenací adiponitrilu na Ni kata-
lyzátoru v kapalné fázi v přítomnosti určitého množství 
vodného roztoku NaOH je při tlaku 3 MPa a teplotě 75 až 
100 °C dosahováno 99% selektivity1. Mechanismus půso-
bení bází na aktivitu a selektivitu není zatím zcela objas-
něn, podle některých studií souvisí se změnou množství 

aminu adsorbovaného na povrch Ni a Co katalyzátorů 
Raneyova typu2931.          

Detailní přehled a rozbor poznatků o vlivu teploty, 
tlaku, reakčního prostředí, struktury substrátu či typu kata-
lytického nosiče a dalších aspektů hydrogenace nitrilů je 
součástí rozsáhlého referátu Gomezové a spol.12 z roku 
2002 nebo starší práce2 Volfa a Paška. Obecně lze konsta-
tovat, že literatura nabízí v mnoha případech rozporné 
informace o hydrogenaci nitrilů a závěry o vlivu reakčních 
podmínek na průběh reakce není tudíž možné generalizo-
vat. Rovněž o vlivu nosiče katalyzátoru na selektivitu hyd-
rogenace nitrilů lze v literatuře najít zcela protichůdné 
experimentální výsledky. Ve většině případů nebyl pozo-
rován  prakticky  žádný  vliv  nosiče  na  selektivitu, 
v některých případech však byl zaznamenán nárůst selekti-
vity tvorby primárního aminu se snižující se kyselostí no-
siče3234, v jiném případě byl trend zcela opačný35. Ovliv-
nění selektivity nosičem bylo nejčastěji pozorováno u Ni 
a Co katalyzátorů při hydrogenaci v plynné fázi, nebylo 
pozorováno u Pd katalyzátorů, které silně preferují tvorbu 
vyšších aminů (sekundárních a terciárních). 

 
4.  Lokalizace kondenzačních reakcí při hetero-

genně katalyzované hydrogenaci nitrilů 
 
Pro diskusi o mechanismu heterogenně katalyzované 

hydrogenace nitrilů je důležité určení reakčního místa, kde 
jednotlivé reakční kroky probíhají. Obecně je kondenzace 
aminu s karbonylovou sloučeninou nebo iminem kysele 
katalyzovanou reakcí. Avšak např. adice primárního aminu 
na aldehyd za vzniku iminu probíhá velmi rychle i bez 
přítomnosti kyselého katalyzátoru. Stejně tak se při reakci 
sekundárního iminu s „cizím“ primárním aminem rychle 
ustavuje rovnováha i bez přítomnosti kyselého katalyzáto-
ru15 (reakce 4).  

Je ale známo, že kondenzace aromatického aminu 
s ketonem, který je v porovnání s aldehydem méně reak-
tivní pro adici nukleofilní částice, může být urychlena 
přídavkem  heterogenního  kyselého  katalyzátoru  (např. 
alumosilikátu) do reakční směsi22.  Kondenzační reakce 
v reakčním schématu tvorby sekundárních a terciárních 
aminů  hydrogenací  nitrilů  mohou  teoreticky  probíhat 
v objemové fázi, na povrchu kovu, na povrchu kyselého 
nosiče katalyzátoru nebo současně na více místech.  

Již v roce 1955 pozorovali Juday a Adkins7 při studiu 
hydrogenace  nitrilu  v  přítomnosti  primárního  aminu 
s odlišným alkylem, že vedle nesymetrického sekundární-
ho aminu vzniká ve značné míře i symetrický sekundární 
amin. Podle mechanismu von Brauna, který předpokládal, 
že kondenzační reakce vedoucí  k tvorbě  sekundárního 
iminu probíhá v kapalné fázi, by však měl vznikat před-

Tabulka I 
Poměrné zastoupenía primárního, sekundárního a terciární-
ho aminu v produktu hydrogenace butyronitrilu (Severa28) 

Kov Co Ni Ni Pt Pd 

Typ katalyzá-
toru 

Raney-
Co 

Raney-
Ni 

65% 
Ni/SiO2 

5% 
Pt/C 

5% 
Pd/C 

Butylamin 94,5 84,8 85,8 2,8 1,4 

Dibutylamin 5,5 15,1 14,1 17,9 16,2 

Tributylamin 0,0 0,1 0,1 79,3 82,4 

R CH N CH2 R R CH2 NH2

R
NH CH2 R

NH CH2 R

CH

 
R CH N CH2 R R CH2 NH2

+
11 3

1

1

3+
31 1

(4) 

a mol.%; hydrogenace v kapalné fázi bez přítomnosti roz-
pouštědla, reakční teplota 100 °C, tlak H2 5 MPa  
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nostně  nesymetrický sekundární amin. Juday a Adkins 
navíc zjistili, že při přídavcích aminu nad poměr amin/
nitril = 1, nedocházelo k výraznému zvýšení tvorby nesy-
metrického sekundárního aminu. Tento fakt považují auto-
ři za důkaz toho, že hydrogenační a kondenzační reakce 
v reakčním schématu hydrogenace nitrilů jsou konkurenč-
ními povrchovými reakcemi a že povrch katalyzátoru je 
při molárním poměru primární amin/nitril = 1 vzhledem 
k adsorpci primárního aminu nasycen. 

Volf a Pašek2 dospěli ke stejnému závěru. Pozorovali, 
že během hydrogenace lauronitrilu na kobaltu v kapalné 
fázi  nezávisí  selektivita  na  koncentraci  katalyzátoru 
v reakční směsi. Dále pozorovali, že při použití Ni kataly-
zátorů s různou velikostí specifického povrchu není selek-
tivita ovlivněna aktivitou katalyzátoru. Pokud by konden-
zační reakce probíhaly v objemové fázi, množství kataly-
zátoru a jeho aktivita by ovlivňovaly selektivitu procesu. 
Z pozorování, že selektivita nezávisí na těchto paramet-
rech,  autoři  vyvozují,  že kondenzační reakce probíhají 
zcela nebo převážně na povrchu katalyzátoru a nikoliv 
v objemové fázi. Vzhledem k tomu, že jsou známy výraz-
né rozdíly v selektivitě  jednotlivých kovů,  autoři  dále 
předpokládají, že kondenzačních reakcí se účastní kovová 
složka katalyzátoru. Severa28 experimentálně testoval, zda 
může primární aldimin desorbovat z povrchu katalyzátoru 
do objemové fáze a tam reagovat s primárním nebo sekun-
dárním  aminem.  Porovnával  hydrogenaci  butyronitrilu 
v  kapalné  fázi  (100  °C,  5  MPa)  na  Raneyově  niklu 
s hydrogenací, při níž byl navíc přidán heterogenní kyselý 
katalyzátor. Jako zástupce pevné kyseliny s Brønstedový-
mi kyselými centry zvolil zeolit HZSM-5 a jako zástupce 
pevné kyseliny s Lewisovými kyselými centry γ-aluminu. 
Ani v jednom případě nedošlo ke změně složení hydroge-
načního produktu, z čehož autor usoudil, že primární aldi-
min nedesorbuje z povrchu katalyzátoru a kondenzační 
reakce neprobíhají v objemové fázi.  

Z tohoto hlediska se tedy hydrogenace nitrilů liší od 
hydrogenační aminace karbonylových sloučenin, při které 
kondenzační  reakce  karbonylové  sloučeniny  s  aminem 
probíhají i v objemové fázi a mohou být urychleny kyse-
lým charakterem nosiče nebo přídavkem kyselého kataly-
zátoru do reakční směsi. Hydrogenace nitrilů je naopak 
výhradně heterogenní proces, který probíhá zcela na po-
vrchu katalyzátoru. Příčinou je patrně vysoká reaktivita 
primárního aldiminu ve srovnání s aldehydem a ketonem, 
jejímž následkem aldimin vznikající na povrchu katalyzá-
toru reaguje dále v adsorbovaném stavu a nedesorbuje do 
objemové fáze. 

Koubek a spol.26 v roce 1981 zjistili, že při hydroge-
naci alifatických nitrilů v kapalné fázi na palladiových 
katalyzátorech vznikají nezávisle na reakčních podmín-
kách ve vysokém výtěžku terciární aminy a typ nosiče 
neovlivňuje selektivitu procesu. Z toho usoudili, že aktivní 
centra pro hydrogenaci a kondenzaci jsou u nosičových Pd 
katalyzátorů lokalizovány na povrchu kovu. Ke stejnému 
závěru dospěli Pašek a spol.36 a Severa28 v případě Ni ka-
talyzátorů. Severa28 pozoroval, že při hydrogenaci butyro-
nitrilu  v  kapalné  fázi  je  obsah  primárního  aminu 

v hydrogenačním produktu nezávislý na formě niklového 
katalyzátoru (Ra-Ni, Ni/SiO2, Ni/Al2O3, Ni/ZSM-5, Ni/
Beta-zeolit, Ni/Mordenit).  

Verhaak a spol.32 naopak zjistili, že v případě hydro-
genace acetonitrilu v plynné fázi na Ni katalyzátorech je 
selektivita významně ovlivněna typem nosiče. Testovány 
byly katalyzátory Ni/SiO2 s různým stupněm redukce bě-
hem jejich přípravy. Více redukované katalyzátory obsa-
hovaly méně hydrokřemičitanu nikelnatého a byly proto 
méně kyselé. S rostoucí teplotou redukce se zvyšovala 
jejich selektivita k ethylaminu. Ve stejné reakci byly testo-
vány Ni katalyzátory na nosičích Al2O3. Kyselost těchto 
nosičů byla snižována přídavkem KOH. Vyšší obsah K+ 
iontů  měl  za  následek  vyšší  selektivitu  katalyzátoru 
k ethylaminu. Na základě těchto výsledků navrhli Verhaak 
a spol. duální mechanismus, ve kterém hydrogenační funk-
ci katalyzátoru zajišťuje kovová složka a kyselá složka 
katalyzátoru (kyselý nosič) je odpovědná za kondenzační 
reakce vedoucí k vyšším aminům (obr. 2). Hydrogenace na 
primární aldimin a amin probíhají na kovové složce. Zmí-
něné látky následně migrují, pravděpodobně přes plynnou 
fázi, ke kyselým centrům nosiče, kde je aldimin protonizo-
ván a reaguje s primárním aminem. Výsledné 1-amino-
dialkylamoniové ionty jsou deprotonizovány, ztrácejí NH3 
za vzniku sekundárního iminu, který desorbuje z povrchu 
a migruje zpět na kov, kde je hydrogenován na sekundární 
amin. V souladu s touto hypotézou vykazovaly hydroge-
nační katalyzátory s kyselejším nosičem vyšší selektivitu 
k tvorbě vyšších aminů a katalyzátory se zásaditějším no-
sičem vysokou selektivitu k primárnímu aminu, dokonce 
při  absenci amoniaku32.  Nutno podotknout,  že Dallons 
a spol.35 získali při studiu vlivu nosiče Rh katalyzátoru na 
selektivitu hydrogenace propionitrilu v kapalné fázi zcela 
opačné výsledky. Kyselejší nosič potlačoval tvorbu sekun-
dárního aminu.        

Bifunkční mechanismus navržený Verhaakem a spol. 
byl v roce 1999 kriticky rozebrán Huangem a Sachtle-
rem37. Ti dokázali, že zmíněný mechanismus je nepravdě-
podobný, protože: a) sekundární aminy jsou tvořeny i za 

R C N R CH NH

R CH2 NH2
R CH2 NH2

R CH NH2

+
CH2 R

NH2

R CH2 NH CH2 R R CH N CH2 R

R CH
+

NH2

H2

-H+
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+

Obr. 2. Bifunkční mechanismus hydrogenace nitrilů navržený 
Verhaakem a spol.32 
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použití nenosičových kovů nebo kovových katalyzátorů, 
jejichž  nosič  má  neutrální  charakter,  b)  kyselá  místa 
v katalyzátoru jsou okamžitě neutralizována v bazickém 
prostředí aminů, c) pokud by na povrchu kovu probíhaly 
pouze hydrogenace, pak by selektivita k vyšším aminům 
neměla záviset na vlastnostech kovu, a při hydrogenacích 
v plynné fázi by neměly být tvořeny sekundární a terciární 
aminy.  Autoři  porovnali  hydrogenaci  butyronitrilu 
v plynné a kapalné fázi na různých M/NaY katalyzátorech 
se zeolitovým nosičem (M = Ru, Rh, Ni, Pd, Pt). Při hyd-
rogenacích v kapalné a v plynné fázi vznikalo srovnatelné 
množství sekundárních a terciárních aminů, což indikuje, 
že  kondenzační  reakce probíhají  pouze v  adsorbované 
vrstvě a nikoliv v kapalné fázi. Jedinou funkcí kapalné 
fáze by tak mělo být usnadnění desorpce a tedy i snížení 
deaktivace  katalyzátoru.  Jelikož  záměnou  druhu  kovu 
v katalyzátoru se stejným nosičem bylo dosaženo zcela 
rozdílných selektivit, dospěli autoři k závěru, že nejenom 
hydrogenační, ale i kondenzační reakce probíhají na po-
vrchu kovu a že selektivita k primárnímu aminu závisí 
pouze na kovu, bez ohledu na typ nosiče, jeho kyselost 
a bez ohledu na reakční médium37. Autoři tak znovu potvr-
dili závěry, ke kterým dospěli Volf a Pašek2 a Koubek 
a spol.26 již v dřívějších pracích. Ačkoliv skeptický pohled 
na  Verhaakův  duální  mechanismus  je  správný, 
s argumentem Huanga a Sachtlera37, že kyselá místa nosi-
čového katalyzátoru jsou neutralizována aminy a nemají 
proto katalytickou aktivitu, lze polemizovat. Heterogenní 
kyselé katalyzátory jsou v průmyslové praxi běžně použí-
vány i v kysele katalyzovaných reakcích, kterých se účast-
ní aminy (např. výroba aminů z alkenů a amoniaku na 
zeolitech, nebo výroba methylaminů z methanolu a amoni-
aku na zeolitech). Při reakci aminů s ketony a vodíkem na 
kovových katalyzátorech (hydrogenační aminace) se po-
malý vznik ketiminu urychluje přídavkem alumosilikátu. 

Závěrem  lze  shrnout,  že  při  hydrogenaci  nitrilů 
v  kapalné  fázi  probíhají  kondenzační  reakce  vedoucí 
k sekundárním a terciárním aminům na povrchu kovů, 
kyselý nosič se na nich nepodílí. V případě hydrogenace 
v plynné fázi na Ni a Co katalyzátorech má nosič určitý 
vliv na selektivitu procesu, což však nutně nemusí zname-
nat bifunkční mechanismus tvorby vyšších aminů. Tento 
jev může souviset např. se změnou elektronové hustoty na 
kovových Ni částicích38. 

 
 

5. Mechanismus povrchových reakcí 
 
V literatuře je publikováno několik mechanistických 

návrhů pro sled povrchových reakcí heterogenně katalyzo-
vané hydrogenace nitrilů16,31,35,3945. Ve všech případech se 
však jedná o více či méně spekulativní návrhy. V dosud 
publikovaných chemických a fyzikálně-chemických studi-
ích zatím není dostatek informací, na základě kterých by 
bylo možné detailní reakční mechanismus povrchové hyd-
rogenace nitrilů jednoznačně stanovit, definovat a potvrdit. 
První ucelený mechanistický model povrchových reakč-
ních kroků a povrchových meziproduktů byl publikovám 
v roce 1994 De Bellefonem a Fouillouxem16, a vycházel 
z poznatků organokovové koordinační chemie a homogen-
ní katalýzy. Model je znázorněn na obr. 3. Struktura povr-
chových komplexů byla navržena na základě předpokladu 
podobnosti  s  homogenními  organokovovými  komplexy. 
V souladu s tím se autoři domnívají, že meziprodukty hydro-
genace nitrilů mohou být vázány na povrch kovového kata-
lyzátoru atomem dusíku nebo atomem -uhlíku (vzhledem 
k dusíku). Např. primární aldimin, vzniklý postupnou adicí 
dvou atomů vodíku na molekulu nitrilu, tak nemusí být 
přítomen na povrchu katalyzátoru striktně ve formě aldi-
minu  koordinovaného  s  aktivními  místy  pomocí  π-
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Obr. 3. Mechanistický návrh elementárních kroků povrchové hydrogenace nitrilů podle De Bellefona a Fouillouxe16; M značí kata-
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elektronů dvojné vazby C=N a/nebo volným elektronovým 
párem na dusíku, ale může existovat též ve formě povrcho-
vého nitrenu R–CH2–N=M nebo povrchového aminoalkyl-
karbenu R(NH2)C=M. Podle autorů probíhá hydrogenace 
nitrilu přes parciálně hydrogenované meziprodukty vázané 
na povrch kovu vazbou M–N (nazváno „M–N route“), 
nebo přes parciálně hydrogenované meziprodukty vázané 
na povrch kovu vazbou M–C (tzv. „M–C route“). Autoři 
ve své studii dále podrobně diskutují koordinační mód 
a geometrii ogranokovových komplexů. 

V literatuře lze nalézt mnoho studií vibračních spekter 
adsorbovaných nitrilů a aminů, které ukazují, jaké povr-
chové komplexy se objevují na povrchu různých kovů, 
např. cit.4656. Vzhledem k tomu, že ani současné mecha-
nistické  návrhy  heterogenně  katalyzované  hydrogenace 
nitrilů nezahrnují spekulace o detailní adsorpční geometrii 
povrchových meziproduktů, vycházíme ze zjednodušených 
modelů na úrovni schémat na obr. 37. Ze studií vibrač-
ních spekter adsorbovaných nitrilů a aminů obecně vyplý-
vá, že za různých podmínek mohou být povrchové kom-
plexy obsahující dusíkový atom vázány na povrch kovu 
jak přes atom dusíku, tak přes atom uhlíku. Podmínky, za 
kterých jsou taková spektra měřena, jsou však často dosti 
vzdálené od běžných pracovních podmínek hydrogenací 
nitrilů. 

Dvě alternativní reakční cesty „M-N route“ a „M-C 
route“ jsou zahrnuty i v dalších mechanistických návrzích. 
Na obr. 4 je uveden návrh elementárních kroků pro hydro-
genaci acetonitrilu na Ni povrchu prezentovaný Coqem 
a spol.39 v experimentální studii zabývající se hydrogenací 
acetonitrilu  na  katalyzátorech  připravených  kalcinací 
a redukcí sloučenin hydrotalcitového typu (LDH) s kation-
ty Ni2+/Co2+/Mg2+/Al3+. Existence povrchových komplexů 
vystupujících v tomto mechanismu je podpořena fyzikál-
ně-chemickými  studiemi  z  literatury,  sled  jednotlivých 
elementárních reakčních kroků je však pouhou spekulací, 
což také autoři uvádějí. Pouze návrh reakčního kroku kon-
denzace aldiminu s aminem („transaminace“) v navrženém 
sledu elementárních kroků je nepřímo podpořen experi-
mentálními kinetickými daty – distribucí reakčních pro-

duktů pozorovaných v přítomnosti Ni/Mg(Al)O a NiCo/
Mg(Al)O katalyzátorů. 

Coq a spol.39 diskutují a obhajují svůj návrh reakčních 
meziproduktů a mechanismu následovně. Spektroskopie 
neelastického rozptylu neutronů (INS) ukázala, že adsorp-
ce CH3CN na Raneyově Ni je asociativní, bez štěpení vaz-
by C–H, a že CN vazba je vůči povrchu paralelní, acetonit-
ril je adsorbován ve formě 2 komplexu57. Stejné výsledky 
byly zjištěny i v případě adsorpce CH3CN na evakuova-
ných Ni filmech58 a  na Pt (111) (cit.48). Naopak Friend 
a spol.59 navrhují 1 komplex koordinovaný na povrch Ni 
kolmo, volným elektronovým párem N atomu. Výsledky 
molekulárního modelování60 s využitím rozšířené Hücke-
lovy metody (EHT) naznačují, že na Ni (111) je možná 
soutěž mezi  1 a 2 formami, ale na Ni (100) a Ni (110) 
převažuje 1 forma61. Komplexy X a XI, které obsahuje 
mechanistický návrh Coqa a spol. (obr. 4), byly pozorová-
ny  elektronovou  spektroskopií  charakteristických  ztrát 
(HR-EELS)  při  termálním rozkladu ethylaminu na 
Ni (111). Dominantně adsorbovaný aminomethylkarbeno-
vý komplex XI může při 330 K přednostně poskytnout 
acimidoylový komplex X (cit.62). Komplex X je též predi-
kován molekulárním modelováním (EHT) jako produkt 
adice prvního atomu vodíku na aktivovaný komplex aceto-
nitrilu VII na povrchu Ni (111) (cit.63). Prvním krokem 
kondenzační reakce mezi aldiminem a aminem je nukleo-
filní  adice  primárního  aminu (prostřednictvím volného 
elektronového páru na dusíkovém atomu) na nenasycený 
uhlíkový atom v molekule aldiminu za vzniku 1-amino-
dialkylaminu. Jelikož bylo již dříve prokázáno, že konden-
zační reakce probíhá na povrchu katalyzátoru, dochází 
k nukleofilní adici mezi dvěma adsorbovanými sloučeni-
nami  (Langmuirův-Hinshelwoodův  mechanismus)  nebo 
mezi adsorbovanou nenasycenou sloučeninou a aminem 
z objemové fáze (Eleyův-Ridealův mechanismus). Podle 
Coqa a spol.39 výsledky jejich kinetických experimentů 
s hydrogenací acetonitrilu v plynné fázi na katalyzátorech 
Ni/Mg(Al)O  a  NiCo/Mg(Al)O  naznačují,  že  uvedená 
nukleofilní adice probíhá na povrchu niklu LH mechanis-

Obr. 4. Mechanistický návrh elementárních kroků pro hydrogenaci acetonitrilu na povrchu Ni  podle Coqa a spol.39 
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mem. Za důkaz (který je však poněkud problematický) 
autoři považují, že při „naředění“ povrchu niklu méně 
aktivním kobaltem se zvýšila selektivita k tvorbě primární-
ho aminu v porovnání s katalyzátorem Ni/Mg(Al)O a sou-
časně se zvýšila hydrogenační aktivita vyjádřená počtem 
CH3CN molekul přeměněných za jednotku času na jednot-
kovém množství Ni+Co povrchových atomů (byl pozoro-
ván synergický efekt mezi Ni a Co, které jsou ve společ-
ných bimetalických agregátech). Podle hypotézy autorů 
není ER mechanismus nukleofilní adice aminu prostorově 
náročnější než je aktivní místo pro hydrogenaci acetonitri-
lu na ethylamin; a tedy reakce by neměla být velmi senzi-
tivní k „naředění“ povrchu niklu méně aktivním kobaltem. 
Na  druhou  stranu,  reakce  adsorbovaného  aminu 
s adsorbovaným nenasyceným meziproduktem (LH me-
chanismus) vyžaduje větší velikost souvislých souborů Ni 
atomů a se zvyšujícím se „ředěním“ Ni povrchu se musí 
zvyšovat selektivita na primární amin, tak jak bylo také 
pozorováno. Na tomto místě je nutno podotknout, že Ost-
gard64 dospěl na základě obdobných kinetických pozorová-
ní při studiu hydrogenace benzonitrilu na Raneyově Ni 
v kapalné fázi ke zcela opačnému závěru; podle jeho hypo-
tézy probíhá kondenzace aldiminu s aminem ER mecha-
nismem. Coq a spol.39 navrhují, že ke kondenzaci (podle 
LM mechanismu) dochází mezi povrchovými komplexy 
XI a X nukleofilním atakem volného elektronového páru 
na dusíku komplexu XI na nevysycený elektrofilní -uhlík 
komplexu X. Na rozdíl od komplexů VII, X a XI má nitre-
nový komplex IX -uhlík vysycen a není tedy reaktivní 
pro atak nulkeofily. Coq a spol.39 předpokládají, že tzv. 
„M-N route“ vedoucí přes nitrenový komplex bude proto 
v hydrogenaci acetonitrilu selektivnější pro tvorbu ethyla-
minu než „M-C route“ vedoucí přes aminomethylkarbeno-
vý komplex. Podle molekulárního modelování s využitím 
rozšířené Hückelovy metody (EHT) jsou na povrchu Ni 
(100) možné oba zmíněné komplexy, nitrenový komplex 
převažuje61, zatímco na Ni (111) by měla být privilegová-
na druhá reakční cesta63.  

Velice podobný mechanismus pro povrchovou kon-
denzaci vedoucí k tvorbě sekundárního aminu navrhli Dal-
lons a spol.35 (viz obr. 5). Semi-hydrogenovaný adsorbo-
vaný nitril, odpovídající v Coqově návrhu komplexu X, 
reaguje s vicinálně adsorbovaným primárním aminem za 
vzniku 1-amino-dialkylaminu vázaného na povrch kataly-
zátoru -vazbou přes -uhlík. Po odštěpení amoniaku 
a adici vodíkového atomu vzniká sekundární imin, který 
desorbuje do objemové fáze, nebo může být na povrchu 
katalyzátoru dále hydrogenován na sekundární amin. 

Je zajímavé, že jak Dallons a spol.35, tak Coq a spol.39 

předpokládají, že k nukleofilní adici dochází u adsorbova-
né sloučeniny odpovídající semi-hydrogenovanému nitrilu 
(tj. RCN + 1H) a nikoliv u adsorbované sloučeniny aldimi-
nového typu (tj. RCN +2H).  

Podle  Coqa a spol.39  není  atakujícím nukleofilem 
amin adsorbovaný na povrch katalyzátoru volným elektro-
novým párem na dusíku, ale aminomethylkarbenový kom-
plex XI. To je velmi diskutabilní hypotéza. Je obecně zná-
mo, že při hydrogenaci nitrilu v přítomnosti „cizího“ pri-
márního aminu jsou v produktu reakce přítomny nesymet-
rické sekundární aminy, což znamená, že nukleofilní adice 
na nenasycený adsorbovaný meziprodukt se účastní i při-
daný „cizí“ amin. Je také známo, že za běžných podmínek 
hydrogenace nitrilů (< 150 °C, zvýšený tlak vodíku) aminy 
nepodléhají  disproporcionačním  reakcím14,15,65,  jejichž 
prvním krokem je dehydrogenace na nenasycenou slouče-
ninu aldiminového typu. Komplex XI je právě sloučeninou 
tohoto typu. Podle mechanismu Coqa a spol. by se tak 
přidaný „cizí“ amin nemohl podílet na kondenzačních reak-
cích, což je v rozporu s experimentálními pozorováními. 

Mechanistický koncept založený na tom, že hetero-
genně  katalyzovaná hydrogenace nitrilů  může probíhat 
dvěma odlišnými mezními způsoby, přes parciálně hydro-
genované meziprodukty vázané na povrch kovu buď ato-
mem dusíku, nebo atomem -uhlíku, je prezentován i ve 
studii Chojeckeho a spol.40 a v dalších pracích31,41,42 autorů 
výzkumné skupiny J. A. Lerchera. Schéma tohoto koncep-
tu je uvedeno na obr. 6. V tomto i ve schématech na obr. 3 
až 9 se předpokládá, že aktivní místo M může odpovídat 
jednomu nebo více povrchovým atomům kovu. Výsledky 
molekulárního modelování61 naznačují, že např. pro ad-
sorpci molekuly acetonitrilu na Ni je zapotřebí více jak 
jeden atom Ni (2 až 4). Podle Shärringera a spol.41 může 
teoreticky docházet ke kondenzačním reakcím nejenom při 
reakční cestě vedoucí přes aminoalkylkarbeny („M-C rou-
te“) nebo přes adsorbovaný aldimin, ale též při reakční 
cestě vedoucí přes nitreny („M-N route“). V prvém přípa-
dě se jedná o nukleofilní atak volného elektronového páru 
N-atomu v molekule aminu na -uhlík karbenu nebo imi-
nu. V druhém a méně pravděpodobném případě bude nasy-
cený -uhlík aminu adsorbovaného v sousedství atakován 
volným elektronovým párem N-atomu v molekule nitrenu 
(nukleofilní substituce). Oba způsoby principiálně vedou 
k sekundárnímu iminu. Shärringer a spol.41 provedli kine-
tické experimenty, na jejichž základě usoudili, že sekun-
dární iminy vznikají prvně jmenovaným způsobem. Spo-
lečně hydrogenovali acetonitril a butyronitril na Raneyově 
kobaltu v kapalné fázi a na základě distribuce reakčních 
produktů zjistili, že n-butylamin reaguje s parciálně hydro-

Obr. 5. Mechanistický návrh vzniku sekundárního aminu navržený Dallonsem a spol.35 
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genovaným povrchovým meziproduktem mnohem rychleji 
než ethylamin. Jelikož silnější induktivní efekt butylového 
řetězce usnadňuje nukleofilní atak aminu na -uhlík nena-
syceného povrchového meziproduktu, což je v souladu 
s  experimentálním  pozorováním,  kondenzace  probíhá 
podle autorů tímto způsobem. „M-N route“ reakční cesta 
vedoucí přes nitreny tak směřuje k selektivní tvorbě pri-
márního aminu. Podle Chojeckého a spol.40 může silná 
vazba přes N-atom stimulovat rychlou hydrogenaci uhlíko-
vého atomu v nitrilové skupině na amin a zamezit tak 
sekundárním kondenzačním reakcím.     

Velmi významné výsledky o chemii nitrilů a aminů 
na povrchu kovů a o mechanismu hydrogenace nitrilů 
byly  získány  v  experimentálních  studiích  Huanga 
a Sachtlera4345,66,67. Výsledky těchto studií ukazují, že 
vodíkový atom adující se na nenasycenou vazbu CN ne-
musí pocházet z „atomární vodíkové vrstvy“ na povrchu 
katalyzátoru, ale že může být poskytnut některými povr-
chovými  komplexy  působícími  jako  vodíkové  donory. 
Autoři prováděli deuterizaci acetonitrilu (CH3CN + D2) na 
M/NaY katalyzátorech (M= Ni, Rh, Ru, Pd, Pt) a sledovali 
distribuci  isotopu  D  v  molekulách  produktu45.  Prostá 
stechiometrie předpokládá vysycení trojné vazby deuteri-
em. Překvapivě však bylo pozorováno, že pouze terciární 
aminy, které nemají žádný vodíkový atom vázaný na dusí-
ku, odpovídají předpokladům. Isotopové zastoupení D a H 
atomů  v molekulách primárních a sekundárních aminů 
bylo odlišné od předpokládané stechiometrie. Překvape-
ním bylo nalezení určitého množství aminu bez deuteria. 
V největší míře byly zastoupeny isotopomery ethylaminu 

se dvěma atomy deuteria CH3CD2NH2 a pěti atomy deute-
ria CD3CD2NH2, a v případě diethylaminu isotopomery se 
sedmi atomy deuteria CD3CD2NHCD2CH3, a čtyřmi ato-
my deuteria (CH3CD2)NH2. To ukazuje na preferování 
adice vodíkového atomu na dusíkový atom a deuteria na 
uhlíkový  atom  methylenové  skupiny.  Autoři  provedli 
„deuterizaci“  katalyzátoru  Ru/SiO2,  aby  transformovali 
OH skupiny nosiče na OD skupiny a tím vyloučili OH 
skupiny nosiče jako zdroj vodíku. Produkty deuterizace 
acetonitrilu měly stejnou isotopovou distribuci bez ohledu 
na úpravu nosiče katalyzátoru transformací OH skupin. 
Autoři  předpokládají,  že vodík pochází z methylových 
skupin acetonitrilu či z povrchově vázaných meziproduktů 
typu CxHyNz, které vznikly adsorpcí nitrilu CN skupinou. 
Konsistentního výsledku bylo dosaženo při srovnání deu-
terizace acetonitrilu s hydrogenací deuterovaného acetonit-
rilu CD3CN na Ru/SiO2, kdy v prvém případě byl domi-
nantním produktem CH3CD2NH2  a  v  druhém případě 
CD3CH2ND2. Tento fakt podle autorů potvrzuje, že dochá-
zí k přesunu atomů z methylové skupiny acetonitrilu na 
dusíkový atom, resp. že methylová skupina acetonitrilu 
působí jako donor atomů vodíku/deuteria. Tvorba aminu 
tedy  není  pouze  jednoduchou  adicí  chemisorbovaných 
atomů vodíku/deuteria na nitrilovou skupinu. Na základě 
těchto výsledků a na základě výsledků své experimentální 
studie67 H/D výměny u aminů a acetonitrilu na kovových 
katalyzátorech navrhli Huang a Sachtler zvláštní mecha-
nismus deuterizace acetonitrilu, jehož zjednodušené sché-
ma je uvedeno na obr. 7. Jako příklad kovu je ve schématu 
uvedeno Ru, jehož sklon tvořit silnou M–N vazbu lze od-
vodit  z  jeho schopnosti  katalyzovat  syntézu amoniaku 
z prvků (N2 + H2).    
Během hydrogenace nitrilu se povrch kovu postupně 
hustě  pokrývá  N-vázanými  adsorbáty.  Za  reakčních 
podmínek CH3CN + D2 interaguje povrchový komplex 
CH3–CD2–N=Ru s molekulou CH3CN a následný transfer 
vodíku vede ke vzniku komplexu Ru=CH–CN a uvolnění 
aminu  CH3CD2NH2.  Skupina  =CH–CN  poté  reaguje 
s dvěma adsorbovanými D atomy za vzniku CHD2CN, 
takže sumárně lze zapsat reakci jako: 

2 CH3CN  +  2 D2    CHD2CN  +  CH3CD2NH2                                (5) 

Nelze vyloučit, že zmíněný mechanismus je specific-
ký jen pro případ acetonitrilu, kde štěpení vazby C–H 
v  methylové  skupině  usnadňuje  resonanční  stabilizace 
adsorbovaného komplexu Ru=CH–CN. Huang a Sachtler 
totiž v další studii43 společně hydrogenovali butyronitril 
a deuterovaný acetonitril CD3CN (na R/SiO2 a Pt/SiO2) 
a zjistili, že všechny vznikající aminy obsahují v aminové 
skupině převážně D atomy. Kdyby byla donorem vodíku 
propylová skupina butyronitrilu, obsahovaly by aminové 
skupiny též ve významném množství H atomy. 

Nutno dodat, že v roce 2008 Shärringer a spol.41 studo-
vali hydrogenaci CD3CN v kapalné fázi v přítomnosti Ra-
neyova Co, přičemž nepozorovali prakticky žádnou H/D 
výměnu a vyloučili,  že by probíhal  transfer  D atomů 
z methylové skupiny na CN trojnou vazbu.    
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6.  Mechanistický model jako prostředek 
k vysvětlení rozdílů v katalytických  
vlastnostech kovů 
 

6.1. Co je příčinou rozdílných selektivit kovů? 
 
Přestože lze v literatuře nalézt více jak sto prací zabý-

vajících se hydrogenacemi nitrilů na heterogenních kovo-
vých katalyzátorech, nebyly dosud uspokojivě objasněny 
příčiny rozdílů v selektivitě hydrogenace v závislosti na 
užitém kovu. Co se týče vztahu mezi typem kovu a kine-
tickým průběhem hydrogenace (tvarem konverzní křivky, 
reakčním řádem vzhledem k nitrilu) panuje všeobecný 
názor, že příčinou pozorovaných rozdílů je odlišná síla 
sorpce reakčních komponent na různé kovy11,27,28. Slabi-
nou závěrů založených na relativní síle sorpce reakčních 
komponent na kovech je však skutečnost, že jsou zpravidla 
dovozovány pouze na základě kinetických experimentů, tj. 
nepřímo. Je otázkou, zda odlišná síla sorpce reaktantů 
může být zodpovědná také za dramatické rozdíly v selekti-
vitě hydrogenací katalyzovaných různými kovy. Zdá se 
pravděpodobnější,  že  příčinou  rozdílů  v  selektivitě  je 
schopnost  jednotlivých kovů  vést  hydrogenaci  určitým 
směrem, tj. preferovat jen určitou reakční cestu v  možném 
reakčním systému.  

Reakce aldehydu s aminy je velice rychlá i bez kyselé 
katalýzy a lze očekávat, že i kondenzační reakce jeho dusí-
katého analoga – primárního aldiminu s aminy budou při 
hydrogenacích nitrilů řízeny rovnováhou. Rozdíly ve spe-
cifické  selektivitě  katalyzátorů  tak  patrně  nesouvisí 
s „kyselostí“ jejich povrchu, ale příčinou by mohl být např. 
právě  zmiňovaný  rozdílný  mechanismus  povrchových 
reakcí. Bodis a spol.68 přičítají tendenci tvořit vyšší aminy 
při reduktivní aminaci aldehydů amoniakem hydrogenoly-
tickým vlastnostem kovů. Platinové kovy, které vykazují 
určité hydrogenolytické vlastnosti, jako Rh nebo Ru, jsou 
selektivní pro tvorbu primárního aminu, zatímco platinové 
kovy, které jsou dobrými hydrogenačními katalyzátory, 
jako Pt a Pd, katalyzují přednostně tvorbu sekundárního 
a terciárního aminu. S poněkud odlišným návrhem přichá-
zejí Huang a Sachtler ve studii zabývající se vztahem mezi 
specifickou katalytickou selektivitou  jednotlivých kovů 
a jejich vlastnostmi44,45. Na základě výsledků kinetických 
experimentů s deuterizací acetonitrilu autoři navrhli, že 
selektivita kovu souvisí se sklonem kovu k tvorbě násob-
ných vazeb. Ru je kov s nejvyšším sklonem k tvorbě ná-
sobných „adsorpčních“ vazeb a zároveň vykazuje nejvyšší 
selektivitu k primárním aminům. Tvorba sekundárních a 
terciárních aminů vyžaduje podle autorů mobilitu adsorbo-
vaných skupin, a protože je vazba Ru=N velmi silná, je 
CH3CD2N=Ru  nemobilním  adsorbovaným  komplexem. 
Autoři dále uvádějí, že selektivita může být korelována též 
s jiným katalytickým parametrem charakterizujícím pře-
chodné kovy, konkrétně s chováním kovů při H/D výměně 
alkanů67. 

Na  základě  literárních  poznatků  prezentovaných 
v kapitole 5. se nabízí idea, že by rozdíly v selektivitě hyd-

rogenace nitrilů katalyzované různými kovy mohly být 
způsobeny odlišným způsobem vazby reaktivních mezi-
produktů na povrch kovu. Výsledky předchozích studií 
naznačují, že s vysokou pravděpodobností je tzv. „M–N 
route“ vedoucí přes povrchový nitren selektivní k tvorbě 
primárních aminů, zatímco reakční cesta procházející přes 
povrchový karben nebo π-koordinovaný aldimin umožňuje 
kondenzaci s nukleofilními aminy a ve svém důsledku tak 
vede k tvorbě vyšších aminů. Zdá se, že Co, Ni a další 
kovy vykazující vysokou selektivitu k tvorbě primárních 
aminů preferují při hydrogenaci nitrilů tvorbu reakčních 
meziproduktů vázaných na povrch kovu přednostně přes 
atom dusíku, zatímco Pd a Pt, s vysokou selektivitou na 
vyšší aminy, preferují tvorbu meziproduktů vázaných na 
povrch přednostně přes atom -uhlíku. V případě hydroge-
nace katalyzované kovy se selektivitou mezi Co a Pd jsou 
patrně na povrchu katalyzátoru přítomny oba typy mezi-
produktů. Představa, že hydrogenace nitrilu může sledovat 
„M–N route“ nebo „M–C route“ samozřejmě není původní 
a objevuje se v mnoha předchozích studiích, zatím však 
nebyla použita v tomto kontextu, tj. k vysvětlení dramatic-
kých rozdílů v selektivitě mezi Co a Ni na jedné straně, 
a Pt a Pd na straně druhé. Nutno doplnit, že Chojecki 
a spol.40 použili tuto úvahu k vysvětlení rozdílů ve speci-
fické selektivitě Raneyova kobaltu a stejného katalyzátoru 
dopovaného LiOH u hydrogenace butyronitrilu. 

 
6.2. Návrh komplexního mechanistického modelu 

heterogenně katalyzované hydrogenace nitrilů 
 
Při současném stavu poznatků o heterogenně kataly-

zované hydrogenaci nitrilů již není dostačující diskutovat 
experimentální fakta pouze na základě reakčního formalis-
mu typu von Brauna a Greenfielda, který nijak nezohled-
ňuje,  že  k  reakci  dochází  na  povrchu  katalyzátoru. 
V souladu s dosavadními poznatky a na základě rozboru 
doposud publikovaných mechanistických návrhů je v této 
práci nově navržen komplexní mechanistický model hete-
rogenně  katalyzované  hydrogenace  nitrilů,  zahrnující 
i tvorbu sekundárních a terciárních aminů. Model umožňu-
je  uspokojivě  vysvětlit  rozdíly  jednotlivých  kovů 
v selektivitě na vyšší aminy, a jak bude ukázáno dále, do-
káže racionalizovat i některá další, doposud neuspokojivě 
vysvětlená experimentální fakta. Navržený mechanistický 
model je v grafické podobě znázorněn na obr. 8 a v dalším 
textu bude zdůvodněn a diskutován.  

Předložený koncept vychází ze zjednodušené předsta-
vy  mechanismu postupné  adice  vodíkových  atomů  na 
dvojnou vazbu, známou z hydrogenací dvojných vazeb 
C=C  (krokový  mechanismus).  Předložená  spekulativní 
představa mechanismu heterogenně katalyzované hydroge-
nace nitrilů je následující. Po adsorpci nitrilu na povrch 
katalyzátoru  (povrchové  komplexy  XII,  resp.  XIII  na 
obr. 8), dochází k postupné adici vodíkových atomů za 
tvorby nenasycených povrchových komplexů. Nikl a ko-
balt za reakčních podmínek relevantních pro hydrogenace 
nitrilů (< 150 °C, zvýšený tlak vodíku) preferují tvorbu 
reakčních meziproduktů vázaných na povrch kovu před-
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nostně přes atom dusíku, zatímco Pd a Pt preferují tvorbu 
meziproduktů vázaných na povrch přednostně přes atom 
-uhlíku. Pro zjednodušení nejsou ve schématu na obr. 8 
zakresleny polohydrogenované povrchové meziprodukty 
typu (RCN + 1H) a (RCN + 3H), ale jen meziprodukty 
aldiminového typu (tj. RCN + 2H). Nicméně z kontextu je 
zřejmé, že např. na Co a Ni bude povrchovému komplexu 
typu (RCN + 3H) odpovídat komplex R–CH2–NH–M. Při 

hydrogenaci na Co a Ni bude převažovat mezi povrchový-
mi komplexy aldiminového typu nitren XIV, který má -
uhlík vysycen a je neaktivní pro kondenzační reakce ve-
doucí ke tvorbě vyšších aminů. Tím lze vysvětlit vysokou 
selektivitu Ni a Co na primární aminy. Postupná adice 
dvou atomů na nitrenový komplex XIV vede ke vzniku 
primárního aminu XVII adsorbovaného na povrch kataly-
zátoru volným elektronovým párem na dusíku. Naproti 
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tomu, při hydrogenaci na Pd a Pt bude převažovat mezi 
povrchovými komplexy aldiminového typu aminokarben 
XVI,  nebo aldimin koordinovaný s povrchem kovu π-
elektrony  vazby  C=N,  případně  π-elektrony  a  volným 
elektronovým párem N-atomu (komplex XV). Oba kom-
plexy XV a XVI jsou vzhledem k přítomnosti nevysycené-
ho elektrofilního -uhlíkového atomu vysoce reaktivní pro 
adici dusíkatého nukleofilu za tvorby nové vazby C–N. 
Pro zjednodušení je ve schématu na obr. 8. zakreslena 
pouze nukleofilní adice na aminokarbenový komplex XVI. 
Alternativně ke kondenzaci mohou být oba komplexy hyd-
rogenovány na primární amin (XVII), který může desorbo-
vat do objemové fáze. V souladu se známým poznatkem, 
že za běžných podmínek hydrogenací nitrilů (< 150 °C, 
zvýšený tlak vodíku) aminy nedisproporcinují ani nede-
hydrogenují, je v předloženém konceptu považována hyd-
rogenace povrchových komplexů aldiminového typu na 
amin za nevratný krok. Jeví se jako pravděpodobné, že 
rychlost určujícím krokem při disproporcionačních a de-
hydrogenačních reakcích aminů je abstrakce atomu vodíku 
z adsorbovaného aminu. 

Vzhledem k experimentálnímu faktu, že při hydroge-
naci nitrilu participuje na tvorbě vyšších aminů i „cizí“ 
amin přidaný do reakční směsi, předpokládá mechanistic-
ký návrh, že atakujícím nukleofilem není nenasycený po-
vrchový komplex, jak uvažuje Coq a spol.39, ale nasycený 
amin. Jelikož doposud nepanuje shoda v tom, zda konden-
zační reakce při hydrogenaci nitrilů probíhají LH mecha-
nismem  nebo  ER  mechanismem,  není  proto  ani 
v  předloženém  návrhu  specifikováno,  zda  atakujícím 
nukleofilem je amin z objemové fáze či amin adsorbovaný 
volným elektronovým párem N-atomu na povrchu kataly-
zátoru. Ve schématu na obr. 8 je průběh nukleofilní adice 
znázorněn pouze formálně, a je proto uveden v závorkách. 
Detailní mechanismus této povrchové nukleofilní adice 
patrně ještě dlouho nebude znám. Přesuny H-atomů, resp. 
protonů během této adice by v budoucnu mohly objasnit 
experimenty s izotopově značenými atomy. Jak bylo uve-
deno v kap. 4, probíhají kondenzační reakce při hydroge-
nacích nitrilů na povrchu kovu bez přítomnosti kyselého 
katalyzátoru. V literatuře2,12 lze najít mnoho experimentál-
ních výsledků získaných při studiu vlivu struktury substrá-
tu na selektivitu heterogenní hydrogenace nitrilů, které 
dokládají, že snížení nukleofility primárního aminu vede 
ke snížení tvorby vyšších aminů, tudíž kondenzační reakce 
na povrchu katalyzátoru probíhají nesporně mechanismem 
nukleofilní adice. Zde prezentovaný mechanistický model 
předpokládá, že produktem nukleofilní adice primárního 
aminu na aminokarben (celým názvem aminoalkylkarben) 
je po odštěpení amoniaku N-alkylaminokarben XIX (celým 
názvem N-alkylaminoalkylkarben). Tento komplex je for-
mou povrchově vázaného sekundárního iminu. Analogic-
ky, produktem nukleofilní adice sekundárního aminu na 
aminokarben je N,N-dialkylaminokarben XXI (celým ná-
zvem N,N-dialkylaminoalkylkarben), který je formou po-
vrchově  vázaného  enaminu.  Povrchové  komplexy  XIX 
a XXI mohou desorbovat do objemové fáze jako sekundár-
ní imin a enamin, nebo jsou dále hydrogenovány na sekun-

dární a terciární amin (XXII a XXIII).  
V souladu s Huangovým-Sachtlerovým konceptem tzv. 

„overlayer catalysis“ (cit.43,44,66) se v předloženém mechanis-
tickém návrhu předpokládá, že vodíkový atom adující se na 
nenasycené povrchové meziprodukty nemusí výlučně po-
cházet z „atomární vodíkové vrstvy“ na povrchu katalyzáto-
ru, ale může být poskytnut některými povrchovými kom-
plexy působícími jako vodíkové donory. Struktura povrcho-
vých komplexů XII – XVII, jakož i sled povrchových reakcí 
vedoucích přes tyto komplexy k tvorbě primárního aminu, 
byla převzata z mechanistického návrhu31,40-42 autorů vý-
zkumné skupiny J. A. Lerchera.  

Podporou pro předložený mechanistický koncept uva-
žující, že Co a Ni preferují při hydrogenaci nitrilů tvorbu 
nitrenových komplexů, zatímco Pd a Pt tvorbu karbeno-
vých nebo aldiminových komplexů, jsou studie Shärringe-
ra a spol.42 a Ortizové-Hernandezové a spol.18  Shärringer 
a spol.42 sledovali hydrogenaci CD3CN na Raneyově ko-
baltu spektroskopií neelastického neutronového rozptylu 
(INS). Na základě porovnání INS spekter reakčních mezi-
produktů  s  referenčními  spektry  H2,  CD3CN 
a CD3CH2NH2 a se spektry vypočtenými ab initio teoretic-
kými metodami dospěli autoři k závěru, že v případě Ra-
neyova kobaltu je reakčním meziproduktem nitren. Autoři 
dodávají, že jsou známy stabilní organokovové nitrenové 
komplexy kobaltu, ale již ne karbenové komplexy kobaltu, 
což naznačuje, že povrchové nitreny jsou relativně stabilní 
a mohou převažovat při hydrogenaci na Raneyově Co. 
Ortizová-Hernandezová a spol.18 sledovali adsorpci a hyd-
rogenaci butyronitrilu na Pd/Al2O3 infračervenou spektro-
skopií  technikou zesílené  totální  reflektance  (ATR-IR) 
a zjišťovali, zda nitreny jsou mezi povrchovými mezipro-
dukty na Pd. Jejich výsledky neprokázaly na povrchu Pd 
přítomnost  žádných  čelně  N-vázaných  adsorbovaných 
meziproduktů  (tj. včetně nitrenů), naopak dominantním 
meziproduktem na povrchu Pd byl adsorbovaný aldimin se 
silnou π-interakcí s povrchem a se šikmou konfigurací 
C=N skupiny vzhledem k povrchu. 

 
6.3. Kompatibilita navrženého modelu s dalšími 

experimentálními fakty 
 
Představa, že Ni a Co preferují při hydrogenacích násob-

ných vazeb uhlík-dusík „M–N route“, kdežto Pd a Pt preferují 
„M–C route“, umožňuje vysvětlit, proč při hydrogenačních 
aminacích aldehydů R1–CHO aminy R2–CH2–NH2 dochází 
na povrchu Co a Ni katalyzátoru k přesmyku iminového 
meziproduktu, zatímco na Pd a Pt katalyzátoru nikoliv15,69 
(reakce 6). 

Zmíněný přesmyk je při hydrogenačních aminacích 
katalyzovaných Ni a Co zodpovědný za vznik celé řady 
nežádoucích vedlejších produktů. Podle Krupky a Patery15 
probíhá  přesmyk  jen  za  přítomnosti  vodíku  adičně-
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21 21
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abstrakčním mechanismem přes semi-hydrogenovaný imin 
vázaný na povrch přes atom dusíku. Neschopnost Pd a Pt 
katalyzovat tento přesmyk je dána absencí N-vázaných 
povrchových komplexů na těchto kovech při hydrogenaci 
násobných vazeb uhlík-dusík. Detailněji je tato problema-
tiky diskutována ve zmíněné studii15.    

Předložený mechanistický koncept předpokládá, že 
schopnost Ni a Co na straně jedné a Pd a Pt na straně dru-
hé preferovat pouze určitou reakční cestu platí jen za běž-
ných podmínek hydrogenací nitrilů. S rostoucí teplotou 
přestanou být postupně jednotlivé reakční kroky řízeny 
kineticky. Za teplot, které jsou charakteristické pro dehyd-
rogenační procesy, bude patrně na povrchu katalyzátoru 
více druhů povrchových komplexů v rovnováze.         

Jak je patrné ze schématu na obr. 8, v předloženém 
mechanistickém návrhu se předpokládá, že chemicky od-
lišné  sloučeniny,  sekundární  imin  a  enamin,  jsou 
v adsorbované podobě na povrchu kovového katalyzátoru 
látkami z chemického hlediska konzistentními (karbeny). 
Proces tvorby terciárního aminu je tedy analogický proce-
su  tvorby  sekundárního  aminu.  Jak  bylo  uvedeno 
v kapitole 2, podle Gomezové a spol.12 mohou terciární 
aminy vznikat i při hydrogenaci nitrilů, jejichž molekuly 
nemají dostupný vodík na -uhlíkovém atomu vzhledem 
k dusíku. Od takových nitrilů nelze odvodit příslušný ena-
min, a proto se předpokládalo, že v tomto případě terciární 
aminy  vznikají  přímou  hydrogenolýzou  1-aminotri-
alkylaminu. Tento výklad však nevystihuje skutečnost, že 
celý proces tvorby vyšších aminů je vratný. Podle zde 
prezentovaného  mechanistického  návrhu  je  zachována 
vratnost  celého  procesu  tvorby  terciárních  aminů 
i v případě hydrogenace nitrilů bez -H-atomu. Příslušný 
1-aminotrialkylamin  sice  nemůže  eliminací  amoniaku 

poskytnout „volný“ enamin, může však poskytnout N,N-
dialkylaminokarben, který je povrchovým analogem ena-
minu.  

Další předností předloženého konceptu je, že umož-
ňuje racionálně  vysvětlit  i  přenos methylových skupin 
mezi  aminy  při  disproporcionaci  smíšených  dialkyl- 
a trialkylaminů na kovových katalyzátorech, který pozoro-
vali ve své studii Sivasankar a Prins70. Obecně lze dispro-
porcionační  reakce  aminů,  ke  kterým  dochází 
v přítomnosti  kovových katalyzátorů  při  teplotách nad 
200 °C, vyjádřit sumárními rovnicemi (7ac). 

Předpokládá se, že meziproduktem při těchto reakcích 

je  imin,  resp.  enamin.  Tak  např.  při  disproporcionaci 
sekundárního aminu dochází nejprve ke katalytické dehyd-
rogenaci  na  příslušný  sekundární  imin.  Ten  reaguje 
s přítomným sekundárním aminem přes stádium geminální 
diaminosloučeniny na primární amin a enamin (rov. 8).  

Posledním krokem je hydrogenace enaminu na pří-
slušný terciární amin. Sivasankar a Prins70 zjistili, že při 
disproporcionaci  smíšeného  sekundárního  aminu,  N-
methylhexylaminu, katalyzované Pd/-Al2O3 vznikají od 
počátku  reakce  stejnou  rychlostí  nejen  N,N-di-
hexylmethylamin a  methylamin,  ale  též  N,N-dimethyl-
hexylamin  a  hexylamin.  Na  rozdíl  od  N,N-dihexyl-
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methylaminu však tvorbu N,N-dimethylhexylaminu nelze 
vysvětlit  imino-enaminovým  mechanismem,  jelikož 
k N,N-dimethylhexylaminu nelze odvodit příslušný ena-
min  s  dvojnou  vazbou  na  straně  methylové  skupiny. 
Transfer methylových skupin autoři pozorovali i v případě 
disproporcionace dalších smíšených dialkyl- a trialkylami-
nů. Na základě toho autoři usuzují, že enaminy nejsou 
jedinými možnými meziprodukty při těchto reakcích.    

Podle  zde  předloženého  mechanistického  modelu 
hydrogenace nitrilů existuje povrchový komplex enamino-
vého typu i v případě enaminů s methylovými skupinami. 
Pro výše uvedený N,N-dimethylhexylamin je příslušným 
„povrchovým enaminem“, s dvojnou vazbou na straně 
methylové skupiny, N,N-hexylmethylaminomethylkarben. 
Celý  mechanismus  vzniku  N,N-dimethylhexylaminu  je 
znázorněn na obr. 9. Sivasankar a Prins ve své další stu-
dii71 navrhují jiné vysvětlení, podle autorů je hledaným 
meziproduktem iminiový kationt. Takový výklad se jeví 
méně pravděpodobným, jelikož předpokládá transfer pro-
tonu v hydrogenačně-dehydrogenačním procesu. 

Na závěr lze uvést, že předložený mechanistický kon-
cept si neklade za cíl detailně popsat fyzikálně-chemické 
děje a elementární pochody, ke kterým v procesu hydroge-
nace nitrilů na povrchu kovových katalyzátorů skutečně 
dochází. V současné době zatím nejsou k dispozici fyzikál-
ně-chemické studie, na jejichž základě by bylo možné 
intimní reakční mechanismus povrchových reakcí potvrdit 
přímým způsobem. V této práci je pouze představen zjed-
nodušený mechanistický model, který umožňuje kvalita-
tivně popsat rozdíly v chování různých katalyzátorů v hyd-
rogenaci nitrilů a racionalizovat některá další experimentální 
fakta. Model vychází z dosavadních poznatků o kinetice 
reakce, ze současných poznatků o adsorpci dusíkatých látek 
na kovy, a opírá se o dosavadní představy o mechanismu 
povrchově katalyzovaných hydrogenací nitrilů16,31,4042. 
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J. Krupka (Institute of Chemical Technology, De-
partment of Organic Technology, Prague, Czech Repub-
lic): Mechanism of The Heterogenously Catalyzed Hy-
drogenation of Nitriles  

 
Review article. Mechanistic aspects of the heteroge-

neously catalyzed hydrogenation of nitriles are discussed 
in detail. This paper suggests, considering current know-
ledge, a complete mechanistic model of the heterogene-
ously catalyzed hydrogenation of nitriles, including the 
formation of corresponding primary, secondary, and terti-
ary amines.  The model is based on those mechanistic pro-
posals presented in literature, according to which the reac-
tion can proceed in two different limit paths: a) through 
surface nitrenes and other partially hydrogenated interme-
diates bound to the metal surface via the nitrogen atom, or, 
b) through surface amino-carbenes and other partially hy-
drogenated intermediates bound to the metal surface via 
the -carbon atom in respect to the nitrogen one. The first 
path, so called „the M-C route“, is considered a selective 
path to the primary amines formation, as the -carbon 
centre of the surface nitrene is saturated and therefore it is 
inactive for condensation reactions leading to the forma-
tion of secondary and tertiary amines. It is generally 
known, that the composition of the nitrile hydrogenation 
product is primarily affected by the type of metal used in 
the catalyst. Whilst Co and Ni are very selective to the 
primary amines, Pt and Pd prefer the formation of secon-
dary and tertiary amines. In the proposed mechanistic 
model these significant differences in selectivity are ra-
tionalized by the assumption that, under reaction condi-
tions relevant for the nitrile hydrogenation (< 150 °C, ele-
vated hydrogen pressure), Ni and Co favour the formation 
of reaction intermediates bound to the metal surface via 
the nitrogen atom, while Pd and Pt favour the formation of 
intermediates bound to the surface via the -carbon atom. 
This is supported by results of some surface studies in 
literature. According to the proposed model, a secondary 
imine exists on the catalyst surface in the form of N-
alkylamino-carbene and an enamine-like surface species 
corresponds to N,N-dialkylamino-carbene. The presented 
mechanistic model also enables to rationalize some other, 
so far insufficiently explained, experimental data from 
literature, such as, for example, the transfer of methyl 
groups between amines during disproportionation of 
mixed dialkylamines.  
 
 


