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1. Bevezetés 

 

A vegyipar környezetbarát működésére és a különböző vegyi anyagok 

biztonságos alkalmazására való törekvések új kutatási és fejlesztési irányokat nyitottak 

a XX. század végétől kezdődően, amely zöldkémia néven vált ismertté a szakmai 

körökben. A zöldkémia alapelveinek1 megvalósíthatóságához egy globális 

paradigmaváltás vált szükségessé. Az egyértelműen kitermelés-orientált ipari 

folyamatokról a hangsúlyt a hosszabbtávú gazdasági értékekre kellett áthelyezni, 

figyelembe véve a hulladék mennyiségének csökkentését, valamint a potenciálisan 

veszélyes (mérgező, gyúlékony, korrozív stb.) anyagok használatának elkerülését. Ez 

különösen fontos lépés az iparban alkalmazott oldószereket tekintve, lévén óriási 

mennyiségben kerülnek alkalmazásra, így például a gyógyszeripar által felhasznált 

vegyi anyagok mennyiségének nagyjából 85%-át az oldószerek teszik ki.2 Az 

oldószerek nagy volumenű alkalmazásának ellenére újrahasznosításuk mértéke és 

hatékonysága alacsony, a biztonsági, egészségügyi és környezeti hatások 

általánosságban nem élveznek prioritást az oldószerek kiválasztásakor. Mivel a szerves 

oldószerek alkalmazása laboratóriumi körülmények között régi gyakorlat, emiatt 

gyakran alábecsülik a felhasználás, majd hulladékká válás kockázatait. A zöldkémia 

ajánlásai alapján többféle módon csökkenthető a reakcióközegként szolgáló anyagok 

mennyisége, és érdemes mérlegelni a minőségi váltás lehetőségét is (1. táblázat).3 

1. táblázat Az oldószerek felhasználásának csökkentésére alkalmazható stratégiák 

Stratégia „Zöld” előnyök és kihívások 

1. A sorozatban végzett reakciókban 
az oldószerek számának 
csökkentése 

Oldószer keverékek kiváltása, de szükséges a komplex 
szeparáció kidolgozása 

2. Reaktáns és termék 
oldhatóságának finomhangolása (pl. 
több fázisú homogén katalízis) 

Oldhatósági különbségek alapján egyszerű elválasztás 
és alacsony oldószer-felhasználás válik lehetővé 

3. Fázistranszfer-katalízis Csökkenthető az oldószer mennyisége 

4. Hőmérséklet és nyomás 
megfelelő alkalmazása 

Oldhatóság és/vagy reaktivitás növelés, 
oldószermennyiség csökkentése, a megnövekedett 
energia-felhasználás miatt ésszerű tervezés szükséges 

5. Válasszunk más típusú oldószert Oldhatósági viszonyok alapján egyszerűbb 
termékelválasztás 
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Egyszerre minden vegyipari folyamathoz azonban nincs tökéletes oldószer. Az utóbbi 

tíz évben egyre inkább feltörekvő, potenciális alternatív oldószerekként váltak ismertté 

az ionos folyadékok, amelyek széles hőmérséklettartományban folyadék 

halmazállapotú, ionpárokból álló vegyületek, többnyire szerves kationok sói. 

Különböző kation- és anion-változatok alkalmazásával fizikai és kémiai tulajdonságaik 

könnyen hangolhatók. Ha biomassza felhasználásával előállítható ionos folyadékokat 

alkalmazunk, még közelebb kerülhetünk a környezetbarát kémia megvalósításához. A 

dolgozatban bemutatásra kerülő ionos folyadékok kiinduló anyaga a megújuló forrásból 

előállítható -valerolakton, amelynek alternatív oldószerré történő átalakítása enyhe 

körülmények között megvalósítható. Kísérleteimben figyelemmel követhető az ezen 

ionos folyadékok anionának és a kationjának módosításával tapasztalható különbségek, 

amelyeket nagy nyomású és transzfer hidrogénezési eljárásokban is demonstrálok. 

 

1. 1. Az oldószerek általános szerepe 

Az emberiség által legrégebben használt oldószer a víz, míg szerves oldószereket 

nagy mennyiségben a XIX. század óta alkalmaznak. A kémiai szintézisek során ezen 

anyagok a reaktánsok transzportjában, átalakításában, a termék tisztításában, valamint 

elválasztásában játszanak kulcsszerepet. Az oldószerek olyan folyadékok, amelyek 

oldani képesek más anyagokat, majd a termék eltávolítását követően változatlanul 

visszanyerhetők. Az oldatban az anyagok kölcsönhatásban vannak egymással, az 

oldószer molekulái körülveszik az oldott anyag részecskéit, ezáltal a rendszer entrópiája 

is megváltozik, a résztvevő molekulák anyagi minőségétől (kötések típusa, dipólus 

momentum, polaritás) függő mértékben. Ezen változásnak köszönhetően az oldat 

termodinamikailag stabilisabbá válhat, mint az oldandó anyag önmagában. Az 

oldószerek, mint segédanyagok alkalmazásával elősegíthető a reakciók hatékony 

lejátszódása, a szilárd halmazállapotú anyagok szűrése, centrifugálása vagy 

átkristályosítása. Ezen kívül az oldat forráspontjának megváltoztatásával szabályozható 

a hőmérséklet. A szelektív oldási képesség kihasználásával lehetővé válik a 

termékextrakció.  

         Az oldószer alkalmazásával jelentősen befolyásolható a kémiai reakciók 

sebessége is. Ennek vizsgálata több mint száz éve foglalkoztatja a kutatókat. Az egyik 
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elsőként publikált hatásvizsgálat 18θβ-ből származik. Berthelot és munkatársa az 

ecetsav és az etanol reakciója során keletkező etil-acetát mennyiségét vizsgálta.4 

Kísérletük eredeti célja a termék-keletkezés hőmérséklet által befolyásolt sebességének 

meghatározása volt, amelynek során a reakciópartnerek koncentrációjának 

eltolódásához inert szerves oldószereket, mint például dietil-étert vagy benzolt 

alkalmaztak. Azt találták, hogy állandó hőmérsékleten benzol hozzáadásával jelentősen 

megnövekedett a keletkező termék mennyisége, de kutatásuk eredménye nem váltott ki 

nagyobb érdeklődést. Később, 1887-ben a szentpétervári egyetem professzora, Nyikolaj 

εensutkin végzett először olyan kísérleteket, amelyek az oldószerhatás megfigyelésére 

irányultak (1. ábra),5 majd három évvel későbbi közleményében megállapította, hogy 

egy reakció nem függetleníthető annak reakcióközegétől.6 A 2. táblázatban bemutatott 

eredmények jól demonstrálják az effektust. A vizsgált reakció relatív sebességi 

együtthatója (k2
rel) a hexánban mért értékhez képest benzolban 36-szorosára, 

metanolban 287-szeresére és benzil-alkoholban 742-szeresére nőtt, ami megfelelt az 

oldószerek polaritásának változásával. 

 

1. ábra A trietil-amin és az etil-jodid SN2 szubsztitúciós reakciója 
 
2. táblázat Az oldószer polaritásának hatása a trietil-amin és az etil-jodid szubsztitúciós 
reakciójában 

Oldószer hexán benzol metanol benzil-alkohol 

k2
rel 1 36 287 742 

polaritás     

Az oldószerek hatását a kémiai egyensúly eltolódásában elsőként -dioxovegyületek 

keto-enol tautomerizációja során tapasztalták (2.ábra).7 Megfigyelték, hogy az oldószer 

polaritásának növelése az egyensúlyt a keto komponens irányába tolta el (3. táblázat). 

 

 
                                  

2. ábra Etil-acetoacetát keto-enol tautomerizációja 
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3. táblázat Az oldószer hatása etil-acetoacetát keto-enol tautomerizációjának kémiai 
egyensúlyára 

Oldószer gáz fázis hexán benzol metanol ecetsav 

KT
 0,74 0,64 0,19 0,062 0,019 

% enol 43 39 16 5,8 1,9 

polaritás      
 

További kutatások többek között igazolták, hogy aréndiazónium sók reakciója során a 

reakcióközeg nukleofilitása a kulcstényező, amelynek hatására a reakció két teljesen 

különböző mechanizmust követhet.8 Az alacsony nukleofilitású trifluoretanol 

alkalmazása esetén a sebesség-meghatározó lépés a diazóniumion heterociklusának 

hasítása, amelyben arilkation és molekuláris nitrogén keletkezik, majd ezt követi a 

kation gyors reakciója bármely hozzáférhető nukleofillal (3. ábra). Alacsony 

redoxpotenciállal rendelkező, erősen nukleofil oldószer esetében, mint a dimetil-

szulfoxid vagy a piridin, a diazóniumsó homolitikus bomlása következik be, amelynek 

során reaktív arilgyök keletkezik. 

 

 

3. ábra Az oldószer-hatás kompetitív reakciómechanizmusok esetén 

 

Az oldószerhatás szerepe a kémiai reakciók kemo- és sztereoszelektivitására számtalan 

más reakció esetésében is bizonyított,9,10 sőt akár különböző termékek is 

keletkezhetnek, pusztán a reakcióközeg polaritásának megváltoztatásával.11 

Az oldószerek azonban nemcsak az ipari folyamatokban vannak jelen, hanem 

számos különböző hétköznapi terméken (tisztítószerek, ragasztószerek, festékek, 

lakkok, kozmetikumok, stb.) keresztül is kapcsolatba kerülhetünk velük, ezért az 

általuk okozott környezeti és egészségügyi kockázat közvetetten és közvetlenül is 

jelentős. Az oldószerek gyakran illékony szerves vegyületek (Volatile Organic 
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Compounds, VOC), amelyek egyik legismertebb környezeti veszélye a 

levegőszennyezés. Belélegezve légzőszervi megbetegedéseket okozhatnak, valamint 

egyes vegyületek, mint a sztirol vagy a limonén a levegőben lévő oxigénjénnel illetve 

nitrogén-oxidokkal reagálhat, ezáltal másodlagos szennyezőket hozva létre amelyek 

egyéb érzékszervi irritációs tüneteket okoznak.12 A legtöbb szerves oldószer kezelése 

megkülönböztetett odafigyelést igényel, adott esetben robbanásveszélyesek lehetnek, de 

a sztatikus elektromos töltés felhalmozódása is komoly gyulladási kockázatot jelent 

(például a toluol vagy a hexán esetében). A hulladékká vált oldószerek környezetbe 

való kikerülése káros hatással van a vizek élővilágára is, valamint a táplálékláncon 

keresztül az egész ökoszisztémát befolyásolja. Az Egyesült Államok Élelmiszer- és 

Gyógyszer Engedélyeztetési Hivatala (Food and Drug Administration, FDA) 3 

kategóriába sorolja be a hatáskörében felügyelt termékekhez felhasznált, tehát azokban 

potenciális szennyezőként bennmaradó oldószermaradványokat:  

1. kategória: ismert humán karcinogének, használatuk kerülendő. 

2. kategória: nem genotoxikus, azonban állatoknál kimutatottan karcinogén lehet, 

lehetséges szignifikáns, de irreverzibilis toxikus hatás.    

3. kategória: toxikus potenciál kicsi, egészségügyi szempontból expozíciós limit 

meghatározása nem szükséges. 

Az első típusba sorolták például a benzolt, ami maximálisan 2 ppm koncentrációban 

engedélyezett. A benzol igen gyakran használt oldószer, pl. gyógyszerek, festékek, 

robbanóanyagok és növényvédő szerek előállítása során alkalmazzák. Korábban 

általános oldószerként volt használatos, jelenleg 80%-át három alapvegyület, az etil-

benzol, a kumol és a ciklohexán előállítására használják. A benzol elsődlegesen a 

vérképző szerveket támadja, károsítja a csontvelőt, ezáltal vérszegénységet, végső 

esetben leukémiát okoz. A halogénezett szénhidrogének, mint pl. a szén-tetraklorid (1-

es kategória, maximum 4 ppm) vagy a kloroform (2-es kategória) illékony, narkotikus 

hatású, potenciális rákkeltő anyagok, amelyek alkalmazása napjainkban egyre inkább 

szabályozott. A toluol (2-es kategória) szintén illékony aromás vegyület, amit 

felhasználnak festékek, lakkok, tisztítószerek és ragasztók előállítására illetve 

oldószerként alkalmazzák kémiai szintézisek során.  A toluol magzatkárosító, valamint 

neurotoxikus hatású, hatással van a sejtmembránra, ezáltal befolyásolja a szervezetben 

a sejtek normál iontranszportját.6 Az aceton (3-as kategória), egy színtelen, illékony, 
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vízzel korlátlanul elegyedő oxovegyület, amiből β014-ben a világon 5,92 millió tonnát 

használtak fel.13 Oldószerként és szintézis célokra használják fel, például a polimer 

gyártás egyik alapanyagához a biszfenol-A-hoz. Illékonysága miatt főként a tüdőt 

veszélyezteti, de vízoldékonysága révén a vérkörből az agyba is eljut (neurotoxikus). A 

szervezetből nehezen ürül ki, exhalációja és metabolizmusa lassú.14  

 

1. 2 „Zöld” oldószerek 

 Negatív egészségügyi és környezeti hatásaik ellenére az oldószerek, szükséges 

anyagok, így felhasználásuk a legtöbb esetben nem mellőzhető. εinőségi különbségek 

azonban vannak köztük, amelyek alapján megkülönböztethetünk környezetre jóval 

kevéssé ártalmas, úgynevezett „zöld” oldószereket. Ilyen oldószer például a víz, 

amelyet fémorganikus katalízisben is gyakran alkalmaznak.15 A víz nagy előnye, hogy 

szinte korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre, tárolása is biztonságos, nem illékony 

vagy tűzveszélyes és nem mérgező. Vizes kétfázisú rendszer alkalmazása során egy 

kevésbé poláris termék elválasztása egyszerű, a jól megtervezett vízoldható 

katalizátorok pedig újra felhasználhatóak. Ennek igen kiváló ipari példája a vizes 

kétfázisú hidroformilezés. A jól ismert Ruhrchemie/Rhone–Poulenc eljárásban a 

vízoldható ligandummal módosított ródium katalizátor a vizes fázisban a 

szubsztrátummal együtt képes oldódni, a reakció során pedig hidrofób termék 

keletkezik, amely a folyamat végén egyszerűen dekantálható (4. ábra).16  

 

4. ábra Ruhrchemie/Rhone–Poulenc eljárás 

A fluoros folyadékok17 a katalizátor "elszigetelésére" alkalmas fluoros 

csoportokat tartalmaznak, amely annak elválasztását és újbóli felhasználását teszik 

lehetővé. Számos különböző típusú reakcióban, így hidroformilezés (5. ábra), redukció, 

oxidáció, átmenetifém-katalízis, Friedel–Crafts-acilezés és Grignard-reakció során is 

alkalmazhatók.18 Környezeti kockázatát tekintve a perfluorozott szénhidrogének egyes 
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képviselői, mint a perfluoroktánsav azonban perzisztens anyagok,19 halogéntartalmuk 

miatt károsíthatják az ózonréteget (UV sugárzás hatására reaktív halogéngyökök 

keletkeznek, amelyek reagálnak az ózon molekulákkal),20 a fluoros éterek azonban 

könnyebben lebomlanak. Jellemző hogy a felhasználás területéhez könnyen testre 

szabható, valóban sokoldalúan alkalmazható vegyületek.  

 

5. ábra Hidroformilezés fluoros oldószerben 

A szén-dioxid kritikus nyomáson (pc = 73,8 bar) és hőmérsékleten (Tc = 31°C) 

eléri kritikus sűrűségét, ekkor folyadék és gáz tulajdonságokkal is rendelkezik. A 

szuperkritikus szén-dioxid egy olyan „zöld” oldószer, amely szintén alkalmazható 

hidroformilezés (6. ábra), kapcsolási reakciók, polimerizáció stb. során és nem jelent 

különösebb környezeti kockázatot (amennyiben légköri szén-dioxidból állítják elő).21  

 

6. ábra Hidroformilezés szuperkritikus szén-dioxidban 

Az ionos folyadékok anionos és kationos részből álló, ionos vegyületek, amelyek 

jó néhány kémiai átalakítás (hidrogénezés, oxidáció, hidroformilezés, dimerizáció, 

glikozilezés, karbonilezés stb.) oldószereként alkalmazhatók, melyek során a kation és 

az anion megválasztásával optimálhatók.22 A legfontosabb reakciókat bővebben a 2.2 

fejezetben mutatom be. Az ionos folyadékok általában alacsony toxicitással 

rendelkeznek, valamint alacsony gőznyomásuk révén biztonságosan tárolhatók, 

szállíthatók. 

A jelen és jövő vegyiparának ténylegesen "zöld" oldószerei szignifikáns 

mértékben csökkenthetik a felhasználásból fakadó környezeti és egészségügyi 

veszélyeket, mindehhez azonban szigorú elvárásoknak kell megfelelniük. P. G. Jessop, 

a Kanadai Természettudományi és Mérnöki Kutatási Tanács (Natural Sciences and 
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Engineering Research Council of Canada) zöldkémiáért felelős ágának elnöke és az 

alternatív oldószerek kutatója négy alapvető kihívást nevesített:23 

1) A rendelkezésre álló alternatív oldószereknek bázicitás és polaritás szempontjából le 

kell fedni azt a skálát, amelyet az addig alkalmazott, konvencionális oldószerek 

biztosítottak. Amikor ugyanis a vegyészmérnök az adekvát oldószert keresi a kívánt 

reakció kivitelezéséhez, akkor természetesen a célnak kémiailag leginkább megfelelő 

közeget szeretné választani. Optimális esetben egy "zöld" oldószerre esik a választás, és 

csak akkor kénytelen a hagyományos, környezeti szempontból problematikus anyagot 

választani, ha nem áll rendelkezésre a várt tulajdonságokkal rendelkező alternatív 

közeg. Az ismert aprotikus (7. ábra) és protikus (8. ábra) hagyományos, valamint 

alternatív (9. ábra és 10. ábra) oldószereket az alábbi Kamlet–Taft ábrák polaritás és 

polarizálhatóság (π*), valamint bázicitás és hidrogénkötés létesítésének képessége ( ) 

alapján sorolják be.  

 

 

 

 

7. ábra Aprotikus hagyományos oldószerek polaritásuk (π*), valamint a bázicitásuk 
( ) függvényében ábrázolva22 
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8. ábra  Protikus hagyományos oldószerek polaritásuk (π*), valamint a bázicitásuk ( ) 
függvényében ábrázolva22 

 

 

 

 
9. ábra  Aprotikus alternatív oldószerek polaritásuk (π*), valamint a bázicitásuk ( ) 

függvényében ábrázolva.22 Pirossal a hagyományos oldószerek által lefedett terület van jelölve. 
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Az összehasonításból kitűnik, hogy az alternatív oldószerek esetében ez idáig lefedetlen 

(az ábrákon kék és piros) területek a kifejezetten bázikus és apoláris, illetve az alacsony 

bázicitású és közepesen/erősen poláris régiók. 

2) Teljes életciklusra (szintézis, alkalmazás, hulladékkezelés) vonatkoztatott 

hatáselemzést kell kidolgozni és ennek értékelése alapján kell a ténylegesen 

környezetbarát anyagokat kiválasztani.  

2/1. Az általános összehasonlításhoz alapot szolgáltatnak a következők: 

    A) a szintézishez felhasznált energia mennyisége, 

B) kumulatív energiaszükséglet (energia esetlegesen visszanyerhető-e a 

használatot követő újrahasznosítás vagy elégetés során), 

    C) környezetre és egészségre gyakorolt hatások. 

Az A és B pont szerint a leginkább környezetbarát oldószerek az alkánok (heptán, 

hexán, pentán), a dietil-éter, a kis szénatomszámú alkoholok (metanol, etanol, propán-

2-ol) és a xilolizomerek. A legkevésbé "zöldek" az acetátok, a hangyasav, a propán-1-ol 

és a tetrahidrofurán. Egyedül a C pont alapján (amely mellőzi az oldószer előállítás és 

eltávolítás költségeit) a metanol, az etanol, az acetátok "zöldek", míg a legkárosabbak a 

karbonsavak, az acetonitril és a dioxán. Zhang és munkatársai összehasonlításában 11 

környezeti faktor alapján az aceton, benzol, víz és az 1-butil-3-metilimidazólium-

tetrafluorofoszfát ([bmim]+[BF4]
-) ionos folyadékok közül ez utóbbi szerepelt a 

10. ábra Protikus alternatív oldószerek polaritásuk (π*), valamint a bázicitásuk ( ) 
függvényében ábrázolva.22 Kékkel a hagyományos oldószerek által lefedett terület van jelölve. 
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legrosszabbul, kivéve egy kategóriát, az ózonréteg bontását.24 Látható, hogy a választás 

nem feltétlenül egyszerű, de fentieket összesítve a kis szénatomszámú alkoholok tűnnek 

a leginkább környezetbarátnak. Amennyiben a felhasznált energia mellett az anyagok 

előállításakor keletkező CO2 mennyiségét (11. ábra), és esetleg a szintézishez 

szükséges lépések számát is figyelembe vesszük (12. ábra), árnyaltabb összehasonlítás 

válik lehetővé. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
12. ábra Különböző oldószerek előállítása során alkalmazott lépések száma. A szén-
dioxid és hexán szintézise nem igényel egyetlen közbülső kémiai lépést sem. 

 

11. ábra Oldószerek a gyártásukkor (fekete sávok) és az esteleges elégetés vagy oxidáció (fehér 
sávok) során felszabaduló szén-dioxid mennyisége alapján csoportosítva. 
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A GVL-alapú ionos folyadékok előállítása a feltüntetett [bmim]+ kationt tartalmazó 

alternatív oldószerekhez képest kevesebb, általánosságban 14 lépést igényel (lásd 4.1 

fejezet). 

β/β. Igen fontos a felhasználásra kerülő oldószerek specifikus elemzése a konkrét 

területre vonatkozóan. Nem feltétlenül teszi csupán az alkalmazott reakcióközeg az 

egész folyamatot "zölddé". Speciális, a célhoz megfelelően hangolható 

tulajdonságokkal rendelkező közegekkel a hatékonyság jelentős mértékben növelhető – 

még annak ellenére is, hogy adott esetben a 2/1 pontban foglaltak szempontjából azok 

nem ideálisak – azaz pozitívan befolyásolhatjuk a folyamat mérlegét. Ebből a 

szempontból kiemelkedőek az ionos folyadékok, mert az anion és a kation egyszerű 

módosításával igazíthatók a célfeladathoz. 

γ) Az eddigieknél jobb, egyszerűen alkalmazható, könnyen elválasztható poláris, 

aprotikus, (hidrogéndonálásra nem képes) oldószerek kifejlesztése is szükséges lenne a 

környezetbarát vegyipar létrehozásához. A jelenleg rendelkezésre álló ilyen típusú 

oldószerek desztillációval nehezen választhatók el az alkalmazás során keletkező 

termékektől, a vizes extrakció során a hulladékká váló extrahálószer kezelése pedig 

gazdaságtalan és környezetkárosító. Egy oldószer desztillációjához szükséges 

legalacsonyabb hőmérséklet az oldószer polaritásával egyenes arányban csökken (a 

dipól–dipól kölcsönhatás csökkenésével), ami minimumponttal jellemezhető. Az, hogy 

ez a gyakorlati és egy feltételezett elméleti minimum egybeesik-e, egyelőre még nem 

tisztázott. Egy lehetséges módszer a kívánt oldószer megalkotásához a dipólerők 

csökkentése. A molekula hidroxilcsoportjának klóratomra cserélése hatékony módszer 

a polaritás növeléséhez, elkerülve a hidrogénkötés lehetőségét, azonban a klórozott 

oldószerek alkalmazása környezetvédelmi szempontból nem kívánatos. Jelenlegi 

tudásunk szerint a legalkalmasabb poláris, aprotikus oldószerek a diklór-metán, a 

kloroform, a nitrometán, a N-metil-formamid vagy a N,N-dimetil-formamid. 

4) A desztilláció időben és anyagköltségben ugyan hatékony elválasztási eljárás, 

nagy energiaigénye alapján mégis a kiváltására kell törekedni, amit környezetbarát 

oldószerek használatával valósíthatunk meg. A lehetséges megoldásokat (és 

aggályokat) Jessop a következőkben foglalta össze: 

 a termék kicsapása segédoldószer alkalmazásával (de ez többlet 

anyagbefektetés) 
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 az oldószer lebomlásának elősegítése (energiaigényes folyamat, és szerves 

gázok keletkezhetnek) 

 folyadék–gőz fázisátalakuláson alapuló membránszűrés alkalmazása (illékony 

komponensek szükségesek hozzá) 

 egyéb membránszeparációs eljárások, pl. nanoszűrés vagy fordított ozmózis 

 "switchable solvents" – ilyenek például a változtatható hidrofilitású oldószerek, 

amelyek alkalmasak hidrofób környezetben is oldószerként részt venni a reakciókban, 

majd például víz és CO2 hozzáadásával hidrofillé válni, ezáltal az apoláris termék 

egyszerűen dekantálható, majd a CO2 eltávolításával az oldószer a hidrofób formába 

alakul át, így mind a víz, mind maga az oldószer újrahasználható (13. ábra). 

 

 

13. ábra Változtatható hidrofilitású oldószerek alkalmazási sémája 
 

A fenti elvárásoknak maradéktalanul megfelelő oldószerek létrehozása komoly 

kihívás. Az ionos folyadékok anionjaik és kationjaik különböző kombinációival 

változtatható polaritásuk révén jelentős potenciállal bírnak az alternatív oldószerek 

"piacán", alkalmazásuk specifikálható, kétfázisú rendszerben egyszerűen elválasztható 

és újrahasználható reakcióközeget és/vagy katalizátort tartalmazó fázist hozhatnak létre. 

Előállításuk a legtöbb esetben soklépcsős folyamat, de amennyiben ez pl. biomassza 

alapon történik, így például -valerolaktonból (1. 3. fejezet) a végső megsemmisítés 

(elégetés) következtében nem növelik a légkör CO2-tartalmát. Környezeti és 

egészségügyi hatásukat tekintve alacsony gőznyomásuk előnyös tulajdonság, 

toxicitásuk és biológiai szervezetek által történő lebomlásuk néhány esetben vizsgált (2. 

fejezet).  
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1. 3. -valerolakton és felhasználásának lehetőségei 
 

Az elmúlt néhány évben a -valerolakton (GVL) a kutatások kiemelt tárgya lett. 

Szintézisének kiindulási anyaga a levulinsav, amely szénhidrátokból, így például 

hemicellulózból, cellulózból és akár kitinből25 is előállítható (14. ábra). A levulinsav 

katalitikus nagynyomású-26 vagy transzfer hidrogénezésével27 igen jó kitermeléssel 

állítható elő GVδ, amely felhasználható mind energiahordozóként, mind pedig szén 

alapú termékek kiinduló anyagaként. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14. ábra A GVL biomassza-alapon történő előállítása 

A GVδ illata kellemes, de nem erőteljes, levegőn stabil, nem hajlamos 

peroxidosodásra.28 Vízzel való korlátlan elegyedése jelentősen elősegíti a környezetben 

való lebomlását és nem képez azeotróp elegyet,29 ezért a víztől könnyen elválasztható. 

Alacsony fagyásponttal (-31 °C), magas forrás- és lobbanásponttal rendelkezik (207 - 

208 °C), gőznyomása alacsony, amelynek köszönhetően tárolása során a párolgási 

veszteség elhanyagolható, valamit kevésbé gyúlékony és robbanásveszélyes, mint az 

általánosságban alkalmazott oldószerek vagy energetikai célra felhasznált vegyületek 

(etanol, metil- vagy etil-trecbutil-éter).30 Toxicitása jellemezhető orális félhalálos 

dózisával (LD50, patkány), ami 8800 mg testtömeg kilogrammonként. 
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Összehasonlításképpen ez az érték etanolra 9000 mg/kg, acetonra 5800 mg/kg, 

diklórmetánra 2000 mg/kg, kloroformra 695 mg/kg.   

A GVL felhasználható mind gyújtófolyadékként,31 üzemanyag-adalékként, mind 

pedig kémiai szintézisek alapanyagaként. A „GVL-gazdaság”32 koncepciója a vegyület 

beágyazhatóságának lehetőségét példázza egy fenntartható (biomasszából kiinduló, 

majd a GVL felhasználása során keletkező szén-dioxid és víz ismét biomassza általi 

megkötésében összezáruló) körfolyamatba (15. ábra). 33 

 

 

 

A GVδ átalakításával sokféle termék nyerhető: formaldehiddel történő reakciójával α-

metilén- -valerolakton, az akril polimerek prekurzora, míg átészterezéssel metil-pent-3-

enoát állítható elő, ami hidroformilezéssel vagy hidroxikarbonilezéssel átalakítható 

kaprolaktonná, kaprolaktámmá vagy adipinsavvá, amelyek a műanyagipar 

alapvegyületei.34,35 

A GVL oldószerként is felhasználható.30 Kétfázisú rendszer létrehozására 

alkalmas, például levulinsav és GVL cellulózból36 történő szintézise során, amelynek 

nagy előnye, hogy a cellulóz bomlásakor keletkező, vízben oldhatatlan humin 

komponensek a GVL-es fázisban elkülöníthetőek, így nem szennyezik vagy tömítik el a 

technológiai szerelvényeket. Jó oldószernek bizonyult az 5-hidroximetil-furfural és a 

levulinsav szacharidokból (glükóz, fruktóz, szacharóz) történő előállítása során is.37 A 

sejtek működéséhez létfontosságú foszfatidil-szerin (1,2-diacil-sn-gliceril-(3)-L-

15. ábra A „GVδ-gazdaság" fenntartható körfolyamata 
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foszfoszerin) előállítása 9η%-os kitermeléssel kivitelezhető GVδ-ben, biokatalitikus 

reakcióban.38 A sztirol Pt-katalizált hidroformilezése során általában toluolt 

alkalmaznak, amely illékony, az egészségre és a környezetre káros vegyület. 

Lehetséges azonban az oldószer leváltása GVL-re, az enantioszelektivitás csökkenése 

nélkül.39 A közelmúltban számos heterogén keresztkapcsolási reakcióban is sikeresen 

alkalmazták a GVL-t, mint környezetbarát oldószert pl. Sonogashira-,40 Heck-41 és 

Hiyama-kapcsolásban.42 

Az említett alkalmazásokon túl, a GVδ egy egyszerű reakcióban átalakítható 

valerát-aniont tartalmazó ionos folyadékokká,43,44,45 amelyek a kation és az anion 

megfelelő megválasztásával könnyen hangolhatók a felhasználási területhez, így 

potenciális helyettesítőik lehetnek a hagyományos oldószereknek. Környezet- és 

egészségvédelmi szempontból fontos megjegyezni, hogy a GVL (és a felhasználásával 

előállított ionos folyadékok, ld. 4. 2. 3. fejezet) gőznyomása jelentősen kisebb, mint az 

általában alkalmazott szerves oldószerek vagy a víz esetében,46 amelyet jól szemléltet a 

16. ábra. 

 

16. ábra Hagyományos oldószerek és a GVδ gőznyomásának változása  
a hőmérséklet függvényében 

 

A GVδ tenziója jelentősen kisebb, mint a hagyományos oldószereké, ami biztonságos 

és gazdaságos tárolást tesz lehetővé, környezetbe való kikerülése párolgás által 

minimális. Tehát a vegyipar ideális környezetbarát alapanyaga lehet. 
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Publikációk száma az aktuális évben
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2. Ionos folyadékok álatlános bemutatása 

 

Az alternatív oldószerek közül talán az ionos folyadékok alkotják a 

legváltozatosabb csoportot. A kutatásuk iránti érdeklődés az utóbbi 1η évben 

ugrásszerűen megnőtt, látható ez a publikációk számosságában: a világ vezető indexelő 

adatbázisa, a Scopus keresője alapján a β014-es évben 6518 cikk jelent meg az ionos 

folyadékok témakörében (62 %-uk kémiai tárgyú szaklapban), ami rekord 

mennyiségűnek számít (17. ábra). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
17. ábra Találatok száma az „ionic liquid” kifejezésre a Scopus keresője alapján 

 A legkorábbi leírás 1914-ből, az [EtNH3]
+[NO3]

–
 ionos folyadékról származik.47 A 

haloaluminát-alapú ionos folyadékokat, melyek vízben oldhatatlanok és alkalmazásuk 

inert körülmények között történik, az 1950-es évek óta tanulmányozzák.48 A 2000-es 

évektől kezdődően az érdeklődés középpontjába kerültek a „szobahőmérsékleten 

folyékony” ionos folyadékok (room-temperature ionic liquids). A legismertebb ionos 

folyadékok sokféle különböző típusú, szervetlen aniont (18a. ábra) és főként 

alkilammónium-, alkilfoszfónium-, N,N’-dialkilimidazólium- vagy N-alkilpiridinium-

kationt tartalmaznak (18. ábra).  

 

 

 

a) Anionok 

[NO3]
 –     [PF6]

 –  

[BF4]
 –      [Cl] –  

[Br] –        [AlCl4]
 – 18. ábra A leggyakrabban 

alkalmazott anionok (a) és 
kationok (b) 

b) Kationok 

[NR
x
H

x-4
]
+
 [PR

x
H

x-4
]
+
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Figyelembe véve az 1.2 fejezetben Jessop által felvázolt kihívásokat érdemes kiemelni 

néhány tulajdonságot, ami potenciálisan alkalmassá teszi az ionos folyadékokat a 

hagyományos oldószerek kiváltására. 

1) Jó oldószernek bizonyulnak széleskörű alkalmazásra, így szerves és szervetlen 

anyagok, valamint nem hagyományos reagens-kombinációk azonos fázisba vitelére is 

alkalmasak. Az anion és a kation számtalan kombinációban fordulhat elő, a polaritás jól 

hangolható, így jó eséllyel lefedhető a korábban alkalmazott oldószerek által biztosított 

paletta. Alacsony tenziójuknak köszönhetően az ionos folyadékok alkalmazhatók 

nagyvákuumban is.  

2) A felhasználás teljes életciklusának szempontjából különösen kedvezőek azok 

az ionos folyadékok, amelyek biomassza átalakításával egyszerűen, kevés lépésben és 

enyhe körülmények között nyerhetők. A célfeladathoz hangolható, kis gőznyomással és 

toxicitással, jó biodegradációs képességgel rendelkező oldószerek hatékony és 

környezetbarát alternatívát jelentenek. 

γ) Gyakran gyengén kötő ionokból állnak, ami lehetővé teszi, hogy különösen 

poláris, nem koordináló oldószerek legyenek.  

4) A termékelválasztás kérdését vizsgálva elmondható, hogy nagyszámú szerves 

oldószerben oldhatatlanok, ezáltal megfelelően poláris alternatívái a vizes kétfázisú 

rendszereknek. Hidrofób ionos folyadékok oldhatatlan poláris fázisként alkalmazhatók 

vizes oldatok esetén.22a  

Toxicitás szempontjából kiemelendő, hogy lévén az ionos folyadékok 

gőznyomása alacsony, a levegőbe történő kikerülésük és a belélegzésből származó 

expozíció mértéke igen csekély, így ebből a szempontból nem okoznak különösebb 

veszélyt. Mivel ezek az oldószerek jól oldódnak vízben, ezért a legelső toxikológiai 

vizsgálatok a vízi élővilágra gyakorolt hatásokra összpontosítottak.49 Mérsékelt 

toxicitást tapasztaltak például 1-metil-3-propilimidazólium- bisz(trifluorometil-

szulfonil)imid esetén (19. ábra) a Pseudokirchneriella subcapitata és Daphnia magna 

algafajokra.50 Az imidazólium- és piridinium-kationt tartalmazó ionos folyadékok 

vizsgálatakor megállapították, hogy a bentonikus fajok közösségeire nézve az anion 

méretének csökkenésével fokozottabb károsodás tapasztalható.51  
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19. ábra 1-metil-3-propilimidazólium-bisz(trifluorometil-szulfonil)imid 

Egy vizsgálat szerint megújuló, „bio-alapanyagból” például aminosavak vagy kolinium 

felhasználásával előállított ionos folyadékok (β0. ábra) a környezetre és az emberre is 

kevésbé toxikusak.52  

 

 

 

 

 
 

20. ábra Imidazólium-, piridinium- és kolinium-kationok, alattuk az alkalmazott anionokkal 

Ferlin és munkatársai „természetes” szerves savak felhasználásával előállított 

anionokból (L-laktát, L-tartarát, malonát, szukcinát, L-malát, L-piruvát, D-glukuronát, 

D-galakturonát) és tetrabutilammónium-kationból felépülő ionos folyadékokat 

vizsgáltak (21. ábra), többek között toxikológiai szempontból.53 Széles baktérium és 

gombafaj palettával dolgoztak. Tapasztalataik szerint a D-glukuronát- és D-

galakturonát-aniont tartalmazó ionos folyadékok voltak a legkevésbé mérgezőek, az L-

tartarátot illetve az L-malonátot tartalmazóak erősebb antibakteriális-hatást mutattak.  

 

 
 
 
 
 
 
 

21. ábra Tetrabutilammónium-kation és néhány természetes szerves savból előállított anion 
 

Annak érdekében, hogy megvizsgálják az ionos folyadékok környezetben történő 

lebonthatóságát, egy úgynevezett zárt palack tesztet végeztek el. A tesztben minden 
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esetben 25% ThOD (teoretikus oxigén szükséglet) alatt volt a degradálhatóság mértéke, 

beleértve a sztenderdként használt tetrametil-, tetraetil- és tetrabutil-bromidot is. 60%-

os ThOD alatt az OECD γ01D előírása alapján a tesztelt vegyület nem sorolható a 

könnyen lebomló (readily biodegradable) anyagok közé. 

Kvaterner ammóniumsókat más biomasszaalapú anionokkal is teszteltek. Lengyel 

kutatók triglicerideket (gliceril-trisztearát, -trioleát) és kétféle növényi olajat (pálma- és 

repceolaj) választottak az anionok alapjául (22. ábra), amelyek akár 210 °C-ig stabilisak 

maradtak és a legtöbb esetben 80%-nál nagyobb mennyiségben bomlottak le.54 

Megfigyelték, hogy a kation szubsztituenseinek növekvő szénatomszámával csökkent 

az adott molekula lebonthatóságának mértéke.  

 

 

 

 

 

 

22. ábra Kvaterner ammóniumsók biomassza-alapú anionokkal 
 

εegjegyzendő, hogy hagyományos oldószerek közül könnyen lebontható besorolást 

kapott például az aceton, valamint a BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol) csoport is. 

A leginkább perzisztens oldószerek a klórozott szénhidrogének, mint a kloroform, a 

diklórmetán vagy a triklóretilén.  
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2. 1. Fizikai tulajdonságok 

 

2. 1. 1. Halmazállapot 

 

Sokféle, folyadékokra jellemző tulajdonság létezik, amelyek lényegesek lehetnek 

egy reakció oldószerének kiválasztáskor, mint pl. olvadás- és forráspont, hőstabilitás 

vagy viszkozitás. Ezen tulajdonságok módosíthatók az anion és a kation 

megválasztásával, így például igen alacsony fagyáspont (–70 °C vagy akár –90 °C) 

érhető el 1-alkil-3-metilimidazólium-kationnal. Az anion és a kation mérete, valamint a 

kation szimmetriája lényegesen befolyásolja az olvadáspontot. Nagyobb méretű 

ionokkal alacsonyabb olvadáspontú ionos folyadékot hozhatunk létre, míg a szimmetria 

növekedésével nő az olvadáspont a szubsztituensek térbeli elrendezésnek 

köszönhetően. A legjobb példák ezen effektusra az olyan nagyméretű 

tetraalkilammónium- és foszfónium-kationok, amelyek szimmetrikusak, töltésük 

alkilcsoportokkal árnyékolt. Az alkilcsoportok növekvő lánchosszának hatása az 

olvadáspontra jól megfigyelhető a tetraalkilammónium-bromid esetén. 

Metilcsoportokat tartalmazó kationnal olvadáspontja magasabb, mint 300 °C, míg 

oktilcsoportok esetén már csak 95–98 °C (4. táblázat).35 

4. táblázat A tetraalkilammónium-bromid olvadáspontjának változása a kation méretének 
növelésével 

Alacsony gőznyomásuknak köszönhetően az ionos folyadékok széles 

hőmérséklet-tartományban folyadék halmazállapotúak, a gyakorlatban forráspontjuk a 

termikus bomlásuk hőmérsékletével egyezik meg. Hőstabilitásuk általában kiváló, 

melyet a szén–atom, valamint a heteroatom–hidrogén kötések erőssége limitál. Erélyes 

körülmények között, vákuumban bomlás nélkül párologni képes ionos folyadékok is 

Kation Olvadáspont (°C) 

[N(CH3)4]
+ > 300 

[N(C2H5)4]
 + 284 

[N(C4H9)4]
 + 124 – 128 

[N(C6H13)4]
 + 99 – 100 

[N(C8H17)4]
 + 95 – 98 
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ismertek (például a [emim]+[NTf2]
-, [bmim]+[NTf2]

-, [emim]+[OTf2]
-), amelyek ily 

módon desztillációval elválaszthatók a reakcióterméktől.55  

 

2. 1. 2. Polaritás 

 
Általánosságban az oldószerek polaritás alapján jól megkülönböztethetők és 

ezáltal csoportosíthatók. A poláris, apoláris vagy nem poláris megnevezés a dipólus 

momentum, a relatív permittivitás és a polarizálhatóság mértékéből származtatható. A 

legegyszerűbb kvalitatív definíció alapján a poláris oldószer oldani és stabilizálni képes 

dipoláris vagy töltéssel rendelkező anyagokat. Ennek alapján az ionos folyadékok 

kifejezetten poláris oldószerként definiálhatók. Jó néhány ionos folyadék 

kromatográfiás vizsgálata során56 arra a következtetésre jutottak, hogy poláris oldási 

tulajdonságukat nagymértékben befolyásolja az anion töltésének lokalizációja, valamint 

azon képességük, hogy szerepet játszhatnak hidrogénkötés-donorként és/vagy -

akceptorként. A különböző tulajdonságok egymással való összefüggését mutatja, hogy 

amennyiben erős hidrogénkötés-akceptor karakterű ionos folyadékra van szükség, e 

tulajdonság egyben hidrogénkötés-interakciókat hoz létre az ionok között, erősebb 

vonzó erőket, ezáltal magasabb olvadáspontot eredményezve. Mindezen felül azt 

találták,57 hogy általánosságban a szubsztituensek szénláncának növelése akár az 

anionon, akár a kationon megnövekedett lipofilitást okoz.       

 

2. 1. 3. Viszkozitás 

 

A folyadékok viszkozitása a folyadék belső súrlódásából adódik, amely az anyag 

ellenállásában testesül meg a folyással szemben. Az ionos folyadékok newtoni 

folyadékok, viszkozitásuk egy adott hőmérsékleten állandónak tekinthető. A 

hagyományos oldószerekhez képest az ionos folyadékok azonban sokkal 

viszkózusabbak, abszolút viszkozitásuk szobahőmérsékleten 10-1–10-2 Pa*s 

nagyságrendű. A víz abszolút viszkozitása e hőmérsékleten 8,9*10-4 Pa*s, az 

etilénglikolé 1,6*10–2 Pa*s, míg a gliceriné 0,93 Pa*s.58 A legtöbb ionos folyadék 

viszkozitása, a várakozásnak megfelelően függ a hőmérséklettől, így például a 

[bmim]+[PF6]
– viszkozitása 27 %-kal nő η K hőmérséklet-csökkentéssel: 298 K fokon 
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0,207 Pa*s, míg 293 K fokon 0,285 Pa*s.59 A hőmérséklet-változáson kívül 

nagymértékű eltérést indukálhat a szennyezés is, így lényegesen befolyásolhatja a 

mérések bizonytalanságát. Vizsgálatok során kiderült, hogy már 2 tömegszázalék (20 

mol %) víz több mint 50%-kal csökkenti az 1-butil-3-metilimidazólium-tetrafluoroborát 

([bmim]+[BF4]
–) viszkozitását.20 A víz kiválóan oldódik a legtöbb ionos folyadékban, 

így annak előállítása és tisztítása során visszamaradt maradványként, vagy a 

laboratórium levegőjéből abszorbeálódva hatással van az ionos folyadék fizikai és 

kémiai tulajdonságaira. Egy közelmúltban megjelent publikációban a reziduális víz 

ionos folyadékokkal való interakcióját elméleti úton vizsgálták, a Kirkwood–Buff-

elmélet alapján, amely a makroszkopikus tulajdonságok mikroszkopikus részletekhez 

való kapcsolását teszi lehetővé, statisztikus mechanikát alkalmazva.60 Az irodalmi 

adatok feldolgozását követően arra az eredményre jutottak, hogy a víz–ionos folyadék 

elegyek szerkezete egyértelműen víztartalom függő. Kis víztartalomnál erős víz–ionos 

folyadék kölcsönhatások és víz–víz szeparáció figyelhető meg, míg hidrofób ionos 

folyadékok esetén a víz klasztereket alakít ki.  

 

2. 2. Reakciók ionos folyadékokban 

 
Az anion és kation milyenségének változtatásával jelentősen növelhető az ionos 

folyadékok specifikus alkalmazási területe. Jó néhány közlemény illusztrálja, hogy a 

hagyományosan alkalmazott oldószerek helyett ionos folyadékok használatával 

javíthatók a reakciók paraméterei, így környezetbarát mivoltuk is fokozható. Az 

alábbiakban a teljesség igénye nélkül mutatok be néhány alkalmazási példát.  

A Nylon 6 poliamid monomerjének, az -kaprolaktámnak ipari méretekben 

történő előállítása újrahasználható oldószerben, egy ionos folyadékban megy végbe, 

ami az -kaprolaktám hidrogén-szulfátja (23. ábra). Ezzel az évtizedek óta bevett 

módszerrel enyhe körülmények között játszódik le az -kaprolaktám protonálódása. Az 

alkalmazott oldószer gőznyomása nem nő 10 kPa fölé, lévén az átrendeződéshez 

elengedhetetlen SO3 az ionos folyadékban erősen kötődik.61 A hagyományos, óleumban 

végzett reakció gőztenziója nagyságrendekkel nagyobb, az előbbi esetben ráadásul 

semmilyen egyéb segédanyag nem szükséges a kívánt termék eléréséhez. Az ionos 

folyadékban ([emim]+[Tf4]
-, [bmim]+[PF6]

–) lejátszódott reakció terméke 
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szennyeződésmentes, szemben az óleumban és klórozott szénhidrogénben végzett 

átalakítással, amelyet NMR-spektroszkópiai vizsgálatok bizonyítanak.61 Ezt az ionos 

folyadékokat a holland DSM cég ipari méretekben alkalmazza. 

 

 

 

Aromás vegyületek Friedel–Crafts-acilezésével (24. ábra) fontos vegyipari 

intermedierek állíthatók elő, ahol többnyire 1,β-diklóretánt alkalmaznak oldószerként.62 

A reakcióidő ionos folyadékokban nagymértékben csökkenthető, amely reakcióközeg 

kemoszelektív és akár újra is használható. Az imidazólium-alapú ionos folyadékok63 

(pl. [bmim]+[Cl]−,64 [emim]+[Cl]−,65 [bmim]+[NTf2]
−, [emim]+[NTf2]

−,66 

[bmim]+[BF4]
−,67) vagy a piridinium alapú ([EtPy]+[CF3COO]− és [EtPy]+[BF4]

−) az 

acilezés során hatékony oldószernek bizonyultak. 

 

24. ábra Benzol Friedel–Crafts-acilezése 

A Suzuki-keresztkapcsolás az egyik leghatékonyabb módszer új szén–szén 

kötések kialakításához. A kapcsolást főként biaril vegyületek előállítása során 

alkalmazzák, azonban számos limitáló tényező nehezíti a reakciót. Általános esetben 

hosszú reakcióidő, magas hőmérséklet és katalizátor-koncentráció szükséges, a 

katalizátor pedig gyakran elbomlik a folyamatban. Welton és munkatársai sikeresen 

áthidalták a problémát az oldószer lecserélésével. Munkájukban összehasonlították a 

brómbenzol Pd-katalizált Suzuki-keresztkapcsolását toluolban és dioxánban, valamint 

[bmim]+[BF4]
–-ben.68 Az találták, hogy az ionos folyadékban inicializálható egy 

levegőn stabil Pd-komplex kialakulása, ezáltal megelőzve a katalizátor elbomlását. Az 

ionos folyadékban nagyjából háromszorosára növekedett a keresztkapcsolt termék 

aránya és a reakció hatékonyságát is fokozni tudták (25. ábra).  

23. ábra Az átrendeződési elegy kialakulása ionos folyadékban 



 25 

 

 
25. ábra Suzuki-keresztkapcsolás 

Az ionos folyadékok alkalmazására hidrogénezési reakciókban is számos példa 

említhető, amelyeket a következő, 3. fejezetben részletesen bemutatok. 

Az fentiekben tárgyalt alternatív reakcióközegek gyakran segédkatalizátorként 

vagy ligandumként, esetleg ligandum prekurzorként vesznek részt az egyes 

átalakításokban. Jó példa a haloid só és Lewis-sav felhasználásával előállított 

klóraluminát ionos folyadékok csoportja, amelyek oldószerként és segédkatalizátorként 

is szerepet vállalnak az átmenetifém katalízisben, segítik a neutrális katalizátor 

prekurzor átalakulását az aktív kationos formává. Erre példa a Cp2TiCl2
69 és a 

(ligandum)2NiCl2
70 aktiválása:  

Cp2TiCl2 + [kation]+ [Al2Cl7]
- ↔ [Cp2TiCl]+ [AlCl4]

- + [kation]+ [AlCl4]
- 

(ligandum)2NiCl2 + [kation]+ [Al2Cl7]
- + [kation]+ [Al2EtCl6]

- ↔ 
[(ligandum)Ni-CH2-CH3]

+ [AlCl4]
- + 2 [kation]+ [AlCl4]

- + AlCl3-ligandum 

 
26. ábra Katalizátor prekurzor aktivációja klóraluminát ionos folyadékban 

Az ionos folyadék anionja tehát ligandumként is szolgálhat abban az esetben, ha a 

katalizátor kationos jellegű, attól függően, hogy a maga a katalizátor milyen 

koordinációs erővel rendelkezik.  

Wassercheid és munkatársai megmutatták, hogy egyes kationos átmenetifém 

katalizátorok anionja lecserélődhet az ionos folyadék anionjára, amely ez által 

befolyással lehet az adott reakció kimenetelére.71Az ionos folyadék kationjának is 

kitüntetett szerepe lehet, mint ligandum prekurzor. Az imidazólium-kation például 

háromféle úton is komplexet képezhet a katalizátorral. Proton leadásával (27. ábra) 

vagy oxidatív addícióval (27. ábra) a fématomhoz kötődve fém–karbén, az alkilcsoport 

leadásával (27. ábra) pedig fém–imidazol komplex jöhet létre.72 
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Az a) esetre példa a Heck-kapcsolásban igen hatékonynak és stabilnak bizonyult Pd–

karbén komplex, amely Pd(OAc)2 [bmim]+[Br]–-ben történő melegítésével állítható 

elő.73 A felsoroltakon felül ezek az alternatív oldószerek a katalizátor szerepét is 

betölthetik. Dyson és kollégái a 2-brómketon brómatomjának eliminációjához sikeresen 

használta katalizátorként a [bmim]+[Co(CO)4]
–-t.74 

Chakraborti és munkatársai közleményükben rámutattak arra, hogy az 

imidazólium-alapú ionos folyadékok kationjának C2 hidrogénje aktív katalitikus 

specieszt hozhatnak létre szerves reakciókban. Kísérleteikben bebizonyosodott, hogy az 

imidazólium kation a szubsztrátum karbonil csoportjával hidrogénkötést képes 

létrehozni, ezáltal aktiválva az aldehidet.75  

27. ábra Különböző lehetséges reakció utak, amelyekben az imidazóluim 
kation (mint ligandum prekurzor) és a katalizátor komplexet képez 



 27 

3.  Hidrogénezés ionos folyadékokban 

  

3. 1. Homogén katalízis 

 

A zöldkémia 2. alapelve kimondja, hogy a szintézisek megtervezésénél törekedni 

kell az atomhatékonyságra,1 mivel egy ideális reakcióban az összes kiindulási atom meg 

kell jelenjen a termékben. Az atomhatékonyság leírja, hogy a kiindulási anyagok 

atomjai milyen százalékban alakulnak át a céltermékké: atomhatékonyság = (céltermék 

molekulatömege/kiindulási anyagok molekulatömege)*100. A kettős kötések telítésére 

szolgáló hidrogénezési reakciók atomhatékonysága átmenetifém-tartalmú katalizátorral, 

homogén rendszerben maximalizálható. Homogén katalitikus rendszerben a katalizátort 

a tér minden irányból körülveszi(k) a reagens(ek), így ez a módszer jóval hatékonyabb, 

mint a heterogén katalízis. Előnye, hogy nem kell számolni a fázishatár(ok)on történő 

anyagtranszport – gyakran sebesség meghatározó – lépésével. Azonban ennek a 

módszernek is vannak hátrányai, leginkább az, hogy az oldatból a termék eltávolítása 

külön lépéseket igényel és az elválasztáshoz többlet energiát és/vagy segédanyagokat 

kell alkalmazni. A homogén rendszer emiatt nem gazdaságos és az eljárás környezeti 

faktora magas,76 emellett a legtöbb esetben a katalizátor károsodik a reakcióban. 

A folyadék–folyadék kétfázisú katalízis egy olyan módszer, amellyel térben 

elkülöníthető a katalizátor és a termék két, egymással nem elegyedő fázisban. Ebben a 

rendszerben a szelektivitás és a homogén katalízisben maximalizált hatékonyság 

mértéke nem csökken.77 A reagens vagy katalizátor (leggyakrabban katalizátor 

prekurzor és az oldhatóságot elősegítő csoport, a ligandum) az egyik fázisban van jelen 

vagy ott alakul ki, oldószerével homogén fázist alkot (28. ábra).  

 

 

 

 

 

 
 

28. ábra A folyadék–folyadék kétfázisú katalízis sémája 
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A szubsztrátum az előzővel nem elegyedő fázist alkot. A reakció lejátszódásához 

kevertetik a két fázist, egymásban emulgeáltatva azokat, hogy az eloszlatott cseppek 

felületén a katalizátor számára hozzáférhetővé váljon a szubsztrátum. A kevertetés 

megszűntetésével a két fázis különválik és a termék egyszerű dekantálással 

elválasztható, míg a katalizátort tartalmazó fázis újrahasználható. E módszer fő célja a 

költséges katalizátorok többszöri felhasználásának megvalósítása, valamint a 

termékelválasztás egyszerűvé tétele a termék tulajdonságai alapján kiválasztott oldószer 

segítségével. A legismertebb ipari példa a nem elegyedő szerves-szerves fázisokon 

alapuló rendszerre a SHOP-eljárás (Shell Higher Olefin Process)78 első lépése, az etén 

oligomerizációja. Az etén és a foszfinligandummal módosított nikkel katalizátor a 

bután-1,4-diolban jól oldódik, azonban a keletkező nagyobb szénatomszámú olefinek 

külön fázist alkotnak.  

A vizes–szerves fázisokon alapuló rendszerek egyik alkalmazási példája az 1.2 

fejezetben említett Ruhrchemie/Rhone–Poulenc eljárás.79 Ebben az eljárásban a propén 

hidroformilezése során vízben oldhatatlan butanal keletkezik, amelyet a reaktortérből 

eltávolítanak, míg a trifenilfoszfin-triszulfonáttal (TPPTS) vízoldhatóvá alakított 

ródium katalizátort tartalmazó vizes fázis újrahasználható. Hátránya a vizes–szerves 

kétfázisú katalízisnek, hogy a vízre érzékeny reagensek és katalizátorok értelemszerűen 

itt nem alkalmazhatók.  

Fluoros oldószer felhasználásával fluoros–szerves fázisok hozhatók létre, 

amelyekben a katalizátor a fluoros fázisban szelektíven oldódik, a két oldószer pedig 

csak egy bizonyos hőmérsékleten elegyedik egymással.80 Mindez speciálisan 

előkészített katalizátort igényel, amely fluorozott ligandumot tartalmaz, így az a fluoros 

fázisban oldhatóvá válik. A reakcióhoz a fázisokat kevertetik és melegítik, majd 

lehűtik, így a termék a szerves fázisban, a katalizátor a fluoros fázisban különül el. A 

fenti módszer alkalmazható hidroformilezés, hidrogénezés és oxidáció során is.81  

Az ionos folyadékok is potenciálisan alkalmasak katalizátort tartalmazó fázisként 

való felhasználásra. Lévén az anion és kation tulajdonságai nagymértékben 

befolyásolják az oldhatóságot, ezáltal a megfelelő ionkombinációkkal jól hangolhatók a 

reagensekhez és termékekhez. A gyakorlatban hidrogénezés, hidroformilezés, Heck-

kapcsolás és oligomerizácó során alkalmaznak ionos folyadék–szerves kétfázisú 

rendszert.82       
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3. 1. 1. Homogén katalitikus hidrogénezés molekuláris hidrogénnel 

 

A hidrogén oldhatósága ionos folyadékokban általában rossz, miként vízben is,83 

ami meglehetősen kedvezőtlen, így elsőként alkalmatlannak tűnhetnek hidrogénezési 

reakciók oldószereként való felhasználásra. Kétfázisú rendszerben azonban a 

szubsztrátumot tartalmazó szerves fázis jobb hidrogén-oldékonysága megnöveli a 

hidrogén diffúziójának mértékét, így csökkenti ezt a limitációt. Az átmenetifém 

katalízis egyik leginkább kutatott reakciótípusa a hidrogénezési reakció, ahol a 

katalizátor szerepe kulcsfontosságú mind az átalakítás kontrollálása érdekében, mind 

pedig a reakció lefolyásának megértése szempontjából is.  

A legelső kísérletekben Chauvin és munkatársai [Rh(nbd)PPh3]
+[PF6]

- (nbd = 

norbornadién) katalizátort alkalmaztak pent-1-én redukálására. A reakcióban jó néhány 

ionos folyadék alkalmas volt a katalizátor immobilizálására (29. ábra).82a A 

szelektivitás szempontjából a [bmim]+[SbF6]
– ionos folyadék volt a leginkább 

megfelelő, 8γ%-ban a telített terméket kapták, feltételezhetően a Rh(III)-intermedier 

stabilizációja miatt. [bmim]+[PF6]
–-ban 97% konverziót értek el, de a kitermelés csak 

56% volt. 

 

29. ábra Pent-1-én hidrogénezése különböző ionos folyadékokban, [bmim]+ kationnal 

Hagyományos oldószerként acetont alkalmazva 99%-os konverzióval keletkezett a két 

termék (38% pentán és 61% pent-2-én), azonban a reakció hatékonysága (TOF = 0,55 

min–1) közel az ötöde volt, mint [bmim]+[SbF6]
– esetén (TOF = 2,54 min–1). Mint azt a 

Rh-katalizátorok estében már korábban tapasztalták, az említett publikációban Chauvin 

és munkatársai is egyértelműen kimutatták a pent-1-én izomerizációját pent-2-énné a 

fenti reakciókörülmények között. Az izomerizáció cisz/transz szelektivitása az 

alkalmazott ionos folyadékok anionja által befolyásolható volt, mivel a kationos 
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tulajdonságú katalizátor direkt kontaktusban volt a körülötte lévő anionokkal. Ezzel 

szemben a hagyományos oldószerek elszeparálják azokat és valószínűsíthető, hogy ez 

előbbi kölcsönhatás járul hozzá az anion meghatározó szerepéhez.  

A RuCl2(PPh3)3 is hatékony hidrogénező katalizátornak bizonyult [bmim]+[BF4]
–-

ban.84 A kísérletben szubsztrátumként hex-1-ént, cikolhexént és buta-1,3-diént 

használtak, utóbbi hidrogénezése során but-1-én, but-2-én és bután elegye képződött. 

Az oldószert [bmim]3
+[Co(CN)5]

–-ra cserélve a but-1-én 100%-os szelektivitással 

keletkezett, ami szintén az ionos folyadék anionjának szelektivitásra gyakorolt hatására 

utal. 

A hidrogénezési reakciók során a termék és az oldószer, valamint a katalizátor 

elválasztása és esetlegesen többszöri felhasználása nehéz feladat. Szelektív, kétfázisú 

hidrogénezéséről ionos folyadékban elsőként szintén Chauvin és munkatársai85 

számoltak be, 1995-ben. A kutatók kihasználták, hogy a cikohexadiénnek, mint 

szubsztrátumnak az oldódhatósága [bmim]+ [SbF6]
–-ban ötszöröse a termékének 

(ciklohexán), így ez utóbbi külön fázist hozott létre. A cikohexán ilyen körülmények 

mellett 98% szelektivitással, 96% konverzióval keletkezett.  

Egy évvel később Suarez és munkatársai82b bemutatták, hogy RhCl(PPh3)3 

katalizátorral valamint [Rh(cod)2]
+[BF4]

– (cod = ciklooktadién) katalizátorral, 

[bmim]+[BF4]
– ionos folyadékban is kétfázisú rendszert lehet létrehozni. A ciklohexén 

hidrogénezése során Wilkinson-katalizátort alkalmazva hatékonynak tűnt a reakció 

(TOF = 15000 min-1) és 40% konverziót értek el. [Rh(cod)2]
+[BF4]

- esetén 

összességében 65% konverziót értek el (TOF = 6400 min-1), valamint e katalizátor 

oldódási tulajdonságai is jobbnak bizonyultak. A reakciók szobahőmérsékleten, 10 bar 

H2 nyomáson, 120 óra alatt mentek végbe. 

Kétfázisú katalitikus hidrogénezés során a katalizátornak az ionos folyadék által 

alkotott fázisban kell oldhatónak lennie, amely nem minden katalizátor esetén valósul 

meg. Az oldhatóság elősegítése érdekében a katalizátort só formájában érdemes 

alkalmazni, amely általában valamilyen ligandum hozzáadásával valósítható meg. 

Széles körben alkalmazott ligandumok a foszfinok, melyek jó vízoldhatósággal 

rendelkező, szulfonált változatai a TPPMS, TPPDS és TPPTS.86   
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3. 1. 2. Transzfer hidrogénezés ionos folyadékokban 

 

A transzfer hidrogénezési eljárás előnye, hogy a reakciókhoz szükséges hidrogént 

nagynyomású gáz helyett valamilyen donor molekulában kötve adjuk a rendszerhez, 

ezáltal biztonságosabb körülmények között végezhetők az átalakítások. A transzfer 

hidrogénezés általános reakcióegyenlete a következő:  S + DH2          SH2 + D, ahol az S 

a szubsztrátumot, míg a DH2 a hidrogéndonor molekulát jelöli. Láthattuk, hogy az 

ionos folyadékok igen alacsony tenzióval rendelkeznek és ionos mivoltuk miatt 

katalizátorok immobilizálására alkalmasak, így a fenti módszerrel ötvözve egy 

zöldkémiai szempontból is kedvező és hatékony telítési eljárás dolgozható ki. A 

kutatások szerint a donor molekuláról a hidrogéntranszfer kétféle módon valósulhat 

meg.87 A direkt hidrogéntranszfer mechanizmus során a katalízis folyamatában egy 

olyan intermedier alakul ki, amelyben a donor és az akceptor molekula is a központi 

fématomhoz kötődik, így biztosítva a reaktánsok megfelelő elhelyezkedését a hidrogén 

áthelyeződéséhez. Ezt követően a szubsztrátum aktiválódik a hidrid nuklefil támadása 

révén (30. ábra). 

 

30. ábra Direkt hidrogéntranszfer mechanizmus 

Fém-hidrid kialakulásával több lépésben is történhet a hidrogéntranszfer. Ez az 

úgynevezett hidrid utas mechanizmus, melyben a H-donor és az akceptor külön, 

egymást követően lépnek kölcsönhatásba a fématommal, a reakció más-más 

szakaszában. Elsőként a fém-hidrid kialakulása történik meg, majd ezen aktiválódik a 

szubsztrátum, amely a fémhez kapcsolódhat direkt módon vagy a funkciós csoportok 

által biztosított különhatásokon keresztül. Attól függően, hogy milyen ligandumok 

koordinálnak a fématomhoz, mono- vagy dihidrid fém specieszek játszhatnak szerepet 

az átalakításban. A szubsztrátum kötődése a központi fématomhoz kétféleképpen 

történhet, például közvetlenül a fém koordinációs szféráján belül (inner sphere 

mechanism) (31. ábra) vagy azon kívül, a kapcsolódó funkciós csoport hidrogénkötései 

és a létrejövő dipól kölcsönhatás hatására (outer sphere mechanism) (31. ábra).  
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31. ábra Hidrid utas mechanizmus, a) inner sphere, b) outer sphere 

A kísérletek azt bizonyították, hogy katalitikus folyamatokban a Rh- és Ir-alapú 

katalizátorok a hidrid utas, a Ru-alapú katalizátorok pedig mindkét (inner/outer sphere) 

mechanizmust követhetik. 

Az első transzfer hidrogénezési kísérletet, melyben ionos folyadékot alkalmaztak 

oldószerként Andersen és kollégái közölték 2000-ben.88 A reakció célja acetofenon 

enantioszelektív hidrogénezése volt. Rh2(OAc)4 (OAc = acetát) katalizátor jelenlétében 

(1S, 2R)-cisz-aminoindanol valamint a királis ditercier foszin, a (–)-DIOP, azaz (4S,5S)-

4,5-bisz(difenil-foszfinometil)-2,2-dimetil-1,3-dioxolán ligandum alkalmazásával 

foszfónium-tozilát sókban végezték a hidrogénezést. Hidrogéndonorként propán-2-olt 

alkalmaztak, amellyel 92%-os enantiomer felesleget tudtak elérni, és mivel ezek az 

ionos folyadékok szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotúak, a terméket egyszerűen 

dekantálhatták.  

A katalizátorokat gyakran oldott állapot helyett (nano)részecskéken megkötött 

formában alkalmazzák. Berthold és munkatársai89 különféle funkciós csoportokkal 

rendelkező szubsztrátumokat hidrogéneztek. Hidrogén donorként ammónium-formiátot 

([NH4]
+[HCOO]–) vagy trietilammónium-formiátot ([(CH3CH2)3NH]+[HCOO]–) 

használtak, az oldószer [bmim]+[PF6]
– volt. A mikrohullámú sugárzással melegített 

reakcióban a Pd-katalizátort szénhordozón kötötték meg.  Az oldószer hatékonyságát 

bizonyítja, hogy a 4-nitrobenzoesav metil-észterének 4-aminobenzoesav metil-észterré 

történő átalakítása ionos folyadékban 9β% konverzióval (32. ábra), míg propán-1,3-

diolban csak 70%-ban ment végbe.  
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32. ábra 4-nitrobenzol metil-észterének hidrogénezése [bmim]+ [PF6]
–-ban 

A ketonok aszimmetrikus hidrogénezése kulcslépés a biológiailag aktív 

molekulák előállításában és ilyen típusú reakciókban is alkalmaznak ionos 

folyadékokat. Szubsztrátumként főként az acetofenon használatos. Dyson és Geldbach 

a redukcióhoz [bmim]+[PF6]
–-ot választott oldószerként, amely külön fázist alkotott a 

hidrogéndonorral, ez esetben propán-2-ollal, míg katalizátorként Noyori Ru-

katalizátorát módosították, úgy hogy az az imidazóliumhoz kapcsolva 

immobilizálhatóvá váljon.90 A [Ru( 6-arén)(L)Cl]+ (δ = aminoalkohol) 6-arén 

kötéséhez kapcsolt imidazólium kationnal létrejött dikationos komplex (33a. ábra) 

enantioszelektívnek bizonyult. 35 °C-on propán-2-ol/KOH alkalmazásával 80–95%-os 

hozamot értek el.  Japán kutatók az említett Ru-katalizátor királis diaminkomplexét 

hozták létre (33b. ábra) és [bmim]+[PF6]
–-ban immobilizálták. A különböző, 

szubsztituáltaott acetofenonok (a 4. szénatomon trifluorometil vagy metil, metoxi 

csoportot, illetve egy esetben a keto csoport mellett két metil csoportot tartalmazó 

módosulatot) felhasználáva a várt terméket 76–96% enantiomer feleslegben állították 

elő.91 Hidrogéndonorként szintén hangyasav/trietil-amin elegyet használtak.  

33. ábra A [Ru( 6-arén)(L)Cl]+  katalizátor [bmim]+ [PF6]
--ban immobilizált változatai  

a) dikationos komplex, b) dimain komplex. 

Dyson és Ohta a fentiek alapján bizonyította, hogy az ionos folyadék nem csak 

oldószerként vesz részt a reakcióban, de kitüntetett szerepet játszik a katalitikusan aktív 

speciesz stabilitásában is.  

Hermecz és munkatársai92 hat ionos folyadékot vizsgáltak, [bmim]+ kation mellett 

[BF4]
-, [PF6]

-, [Cl]- anionokkal, valamint [emim]+[PF6]
–, [emim]+[EtOSO3]

– (más néven 
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ECOENGTM 212) és ECOENGTM 500 (szintén kvaterner ammónium só, metoszulfát 

anionnal) ionos folyadékokat. Transzfer hidrogénezési reakcióikban Pd(OAc)2  

katalizátort és [NH4]
+ [HCOO]–-ot használtak. Fahéjsavat redukálva [bmim]+[PF6]

– és 

[emim]+[PF6]
– esetén is csupán 2 % konverziót értek el, míg oldószerként 

[bmim]+[BF4]
–-ot, ECOENGTM 212-t vagy 500-at alkalmazva 99 % konverziót 

realizáltak. Az összehasonlításképpen alkalmazott hagyományos oldószerekben 

(etanolban, toluolban és kloroformban) elhanyagolhatóan kevés termék keletkezett. A 

kutatócsoport kalkon (1,3-difenilprop-2-én-1-on) transzfer hidrogénezése során 15 

különböző ionos folyadékot vizsgált.93 Wilkinson katalizátorral [bmim]+[BF4]
–, 

valamint [emim]+[BuOSO3]
–, [emim]+[HexOSO3]

– és ECOENGTM 500 esetén is magas 

konverzióval (>99%) keletkezett termékként a keton (1,3-difenilpropán-2-on). A 

reakció tehát a szén–szén kettős kötésre bizonyult szelektívnek (34. ábra). Hasonló 

eredményeket értek el [Rh(cod)Cl]2 katalizátor-prekurzor felhasználásával is, ez 

esetben a [bmim]+[BF4]
--ben volt a legmagasabb a konverzió. Hagyományos 

oldószerekben (etanol, hexán, dimetil-szulfoxid, tetrahidrofurán, dimetil-formamid) 

nem volt ilyen szelektív az átalakítás.  Reakcióikhoz minden esetben Wilkinson-

katalizátort, hidrogéndonorként pedig [NH4]
+[HCOO]–-ot használtak, maximum fél 

órás reakcióidő mellett, 90 °C-os hőmérsékleten. A terméket toluolos extrakcióval 

elválasztva az ionos folyadék és a benne oldott katalizátor újrahasználható volt. 

Tapasztalataik szerint az anion típusa befolyással van a kemoszelektivitásra, melyet 

bizonyít, hogy a megfelelő kombinációban a TOF = 2,5 h–1-ról akár 20 h-1-ra is 

növelhető volt. 

 

 

34. ábra 1,3-difenilprop-2-én-1-on (kalkon) hidrogénezése és a kapott termék 
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A kétfázisú transzfer hidrogénezés ionos folyadékok felhasználásával az irodalomban 

egyébként ritkán említett, lévén az erősen poláris hidrogéndonor molekulákkal, mint a 

propán-2-ollal vagy a hangyasavval kevés ionos folyadék alkot stabil kétfázisú 

elegyet.94  

Ez idáig nem sok olyan katalizátor vált ismertté, amely egyaránt hatékonyan 

alkalmazható nagynyomású- és transzfer hidrogénezési reakciókban is. Ennek oka a 

központi fématom elektronikus tulajdonságaiból fakadhat.95 A Ru-foszfin/diamin 

komplex például könnyedén reakcióba lép a hidrogén molekulával, míg a Ru-arén/tozil-

diamin sokkal inkább képes a propán-2-ol vagy a hangyasav hidrogénjével reagálni, 

ezáltal transzfer hidrogénezéshez ideális. Az előbbi katalizátor elektronküldő foszfor-

tartalmú liganumot, az utóbbi elektronszívó toluol-szulfonil csoport tartalmaz. Ennek 

alapján egy univerzálisan alkalmazható katalizátor fématomja körül egyenletes 

töltéseloszlásnak kell megvalósulnia. Sokoldalúan felhasználható, királis 

katalizátorként vált ismertté a Ru(II)-BINAP (ahol BINAP = 2,2'-bisz(difenilfoszfino)-

1,1'-binaftil) komplex, melyet α, -telítetlen karbonsavak nagynyomású hidrogénezése 

során használtak.96 A katalizátor ugyanezen karbonsavak transzfer hidrogénezése során 

is hasonlóan aktívnak mutatkozott, ahol hidrogén donorként hangyasav/trietil-amin 

azeotróp elegyet alkalmaztak.97 Akirális katalizátorok közül ígéretes eredményeket 

értek el a Youval Shvo által98 publikált kétmagvú ruténium-komplexszel ({[2,3,4,5-

Ph4( 5-C4CO)]2H}Ru2(CO)4(μ-H)), amely alkalmas alifás, gyűrűs és aromás ketonok, 

olefinek, aldehidek redukciójára.99 

  



 36 

γ. β. Célkitűzések 

 

A zöldkémiában megfogalmazott irányelvek gyakorlati alkalmazásával a jelen és 

a jövő vegyipara egyre közelebb jut a fenntartható kémia megvalósításához. Az ionos 

folyadékok intenzív kutatása rámutatott, hogy jelentős potenciál van felhasználásukban, 

hozzájárulnak a hagyományosan alkalmazott, nem megújuló forrásból előállított és 

gyakran mérgező oldószerek kiváltásához, szélesítve az alternatív oldószerek specifikus 

alkalmazási területhez optimalizálható palettáját.  

Munkám célja volt a -valarolakton, mint megújuló alapanyagból nyerhető 

platform molekula egyszerű, enyhe reakcióban történő átalakításával új ionos 

folyadékok előállítása és karakterizálása, valamint ezen oldószerek hidrogénezési 

reakciókban való tesztelése. Ideális esetben folyadék–folyadék kétfázisú katalitikus 

rendszer létrehozásával a termék hatékony elválasztását kívántam megvalósítani, míg 

az ionos folyadék valamint a benne oldott katalizátort tartalmazó fázis többszöri 

használatával a zöldkémia alapelveinek még inkább megfelelő, alternatív oldószereket 

igyekeztem létrehozni. Kísérleteim során az optimális körülmények és katalizátor 

megválasztásával olefinek és más, funkcionalizált vegyületek nagynyomású- és 

transzfer hidrogénezési reakcióiban hasonlítottam össze a különböző GVδ-alapú ionos 

folyadékokat.     
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4. Új -valerolakton-alapú ionos folyadékok 

 

4. 1. Előállítás 

 

GVL-alapú ionos folyadékokat Horváth és munkatársai43 állítottak elő elsőként. 

Az anion a GVδ gyűrűjének felnyitásával jött létre, míg ellenionként tetrametil- vagy 

tetrabutilammónium, illetve (2-hidroxietil)trimetilammónium kationt alkalmaztak. 

Kezdetben a nátrium-4-hidroxivalerát kationját ezüstionra cserélve majd 

tetraalkilammónium-bromiddal reagáltatva, ezüst-bromid csapadék kiválása mellett 

kívánták előállítani a tetraalkilammónium-4-hidroxivalerátokat. A módszert nehezítette, 

hogy az ezüst fényérzékenysége miatt a reakciókat sötétben kellett végezni, valamint a 

keletkező ezüstsó elválasztása is nehézkesnek bizonyult. Az alternatív megoldás a 

tetraalkilammónium hidroxid vizes oldatának GVL-lel, szobahőmérsékleten történő 

reakcióján alapult, ahol a termékből a víz nagy része vákuum desztillációval, 80 °C-on 

eltávolítható volt. Ezen egyszerű folyamatban előállították a tetrametilammónium-, 

tetrabutilammónium- és (2-hidroxietil)trimetilammónium-4-hidroxivalerátot (35. ábra).  

 

 

 
35. ábra A GVL-alapú ionos folyadékok előállítási sémája 

  

Először a közölt eljárás alapján reprodukáltam a szintézist. Ekvimoláris mennyiségű 

GVL-t (0,1 mol) és metil-, butil- illetve (2-hidroxietil)trimetilammónium-hidroxid 

25%-os vizes oldatát egy órán át szobahőmérsékleten kevertettem. A visszamaradt víz 

eltávolítását követően az eredmények többségében megfeleltek a leírtaknak, azonban az 

általam előállított ionos folyadékok viszkózusabbnak tűntek és világosabb színűek 

lettek. Az összehasonlítás az 5. táblázatban látható. 
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5. táblázat Horváth és mtsai által előállított és az általam reprodukált ionos folyadékok színe 

 
tetrametilammónium 
4-hidroxivalerát 

tetrabutilammónium-
4-hidroxivalerát 

(2-hidroxietil)-trimetilammónium- 
4-hidroxivalerát 

szín 

Irodalmi43 sárga halványsárga vörös 
Saját halványsárga színtelen sárga 

A tapasztalt különbségek feltételezésem szerint a víztartalomból fakadhatnak. Kísérletet 

tettem az anyagok teljes víztelenítésére, azonban 2% víztartalom alatt a 

tetrabutilammónium-4-hidroxivalerát pillanatszerűen kikristályosodott. A közölt 

eljárásban a GVL és a bázis ekvomoláris mennyiségét alkalmazták, azonban ennek 

veszélye, hogy az előállított ionos folyadékban az esetlegesen el nem reagált lúg 

maradványai nehezen távolíthatók el. Ezért az ionos folyadékok szintézisét 5% GVL-

feleslegben is megismételtem, a reagálatlan GVL-t vákuum desztillációval (80 °C-on, 1 

óra alatt) távolítottam el.  A reakciót NMR spektroszkópia segítségével követtem (36. 

ábra). Látható, hogy a GVL-t és a bázist 1:1 arányban alkalmazva a lakton teljesen 

elreagál (36a. ábra), míg 5% feleslegben némi GVL maradékot lehet detektálni (36b. 

ábra) ami arra utal, hogy biztosan nem maradt tetraalkilammónium hidroxid, ami 

reagálna a laktonnal. A 36. ábra „c” spektrumában nincs jelen a GVL, ami az eltávolítás 

hatékonyságát bizonyítja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
36. ábra Különböző GVδ arányokkal előállított tetrabutilammónium-4-hidroxivalerát 1H-NMR 

spektruma (a és b), valamint a GVδ eltávolítását követően felvett 1H-NMR spektrum 
 

 

GVL eltávolítása után 

5% GVL felesleggel 

1:1 arány mellett 

előállított termék 

a) 

b) 

c) 
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Az 1.2 fejezetben hangsúlyozott módon a lehető legkevesebb köztes lépésből 

kívánatos a „zöld” oldószerek szintézise. A GVL-alapú ionos folyadékok 

előállíthatásához szükséges lépések számát a tetrabutiammónium-4-hidroxivalerát 

([TBA]+[4HV]-) példáján keresztül mutatom be (37. ábra). Az ábrán végigkövethető, 

hogy mindössze 14 reakció szükséges ennek az ionos folyadéknak a létrehozásához, 

ami lényegesen kevesebb energiát és anyagot igényel, mint például a jól ismert 

[bmim]+[Cl]- 28 lépéses szintézise.23 

 

37. ábra A [TBA]+[4HV]- előállításának 14 lépése 

Az egyes ionos folyadékok anionján levő szubsztituensek méretéből fakadó 

fizikai különbségek összevetése céljából kívánatosnak adódott egy teljes homológ 

sorozat előállítása, azonos anion szerkezet mellett. Tetrametil-, -etil, -propil, -butil,  

-pentil és -hexil hidroxidok felhasználásával az alábbi GVL-alapú ionos folyadékokat 

állítottam elő (38. ábra).   

 

 

38. ábra További hidroxivalerát aniont tartalmazó GVL-alapú ionos folyadékok 
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Horváth és munkatársai közleményükben GVL felhasználásával néhány bio-

oxigenátot (metil-4-metoxivalerát, valamint etil-4-etoxivalerát) is szintetizáltak 

alkalmazván S. A. King 1994-ben publikált laktonból történő egylépéses éter/észter 

szintézisét.100 A savkatalizált reakció során a kénsavat, a megfelelő trialkil-

ortoformiátot [CH(OR)3; R = CH3 vagy C2H5] és alkoholt (R-OH; R = CH3 vagy C2H5) 

a laktonhoz adagolva, majd az oldatot 50 °C-on 24 órán át kevertetve keletkezik a 

kívánt észter (39. ábra). A reakcióidő végén az alkoholt vákuum desztillációval 

eltávolították, majd NaHCO3-tal és EtOAc-tal extrahálták a reakcióelegyet. A 

fáziselválasztást követően a szerves fázist nátrium-szulfáton szárították és a maradék 

oldószert vákuum alatt eltávolítva a keletkezett terméket tisztították (Kugelrohr 

készülékben). 

 

 

  

A 4-alkoxivalerátok felhasználásával olyan új GVL-alapú ionos folyadékok 

előállítására nyílt lehetőség, amelyekben az anion 4. pozíciójában lévő hidroxilcsoport 

helyett alkoxi-szubsztituens található, ezáltal a mobilis és adott esetben reaktív 

hidrogén könnyen kizárható a reakcióközegből. Előállítottam tehát a GVδ-alapú ionos 

folyadékok azon változatait, melyben az alkoxivalerát anion mellett tetraalkilamónium 

kation van jelen (40. ábra). A szintézis során ekvimoláris mennyiségű (0,1 mol) alkil 4-

alkoxivalerátot és tetraalkilammónium hidroxidot kevertettem húszszoros mennyiségű 

vízben 1 órán keresztül, 50 °C-os olajfürdőben. A keletkezett alkoholt és a 

visszamaradt vizet vákuum desztillációval 80 °C-on távolítottam el. A kitermelés 

minden esetben meghaladta a 90%-ot, a termékek szerkezetét és tisztaságát NMR 

spektroszkópia segítségével igazoltam. 

 
 

 

 
40. ábra Tetraalkilammónium-4-alkoxivalerátok előállítása 

 

39. ábra Alkil-4-alkoxivalerátok előállítása 
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4. 2. Az új ionos folyadékok jellemzése 

 
4. 2. 1. Fizikai megjelenés, halmazállapot 

 

Az ionos folyadékok széles hőmérséklet-tartományban folyadék halmazállapotú 

anyagok, ez igaz a GVL-alapú ionos folyadékokra is. Az anion és a kation mérete és 

szimmetriája a 2. 1. 1. fejezetben tárgyalt módon befolyással van az olvadáspontra. 

Kisebb méretű ionok magasabb olvadáspontot eredményeznek, amit jól reprezentál, 

hogy a legkisebb, tetrametilammónium-kationnal (R2 = CH3) rendelkező GVδ-alapú 

ionos folyadékok olvadáspontja mind 0 °C felet van, függetlenül a anion típusától (R1) 

(44. ábra, 5. táblázat). Ezen tulajdonságokat is befolyásolja a víztartalom, ezért ezt 

minden ionos folyadékra meghatároztam a [TMA]+[4HV]- és a [TMA]+[4MeOV]- 

kivételével, melyek oldhatatlannak bizonyultak a Karl-Fischer reagensben. 

 

 

 

 
41. ábra GVL-alapú ionos folyadékok sémája 

 
 

 Ionos folyadék Rövidítés Szín Halmazállapot  
25°C-on 

Víz-
tart. Ref. 

1 Tetrametilammónium- 
-4-hidroxivalerát   

(R1 = OH, R2 = CH3) 

[TMA]
+ 

[4HV]- 
Színtelen Szilárd  

(o.p. 75–85 ºC) 
oldha- 
tatlan 43 

2 Tetraetilammónium-  
-4-hidroxivalerát  

(R1 = OH, R2 = C2H8) 

[TEA]+ 
[4HV]- Színtelen Folyadék 

(f.p. < –40 °C) 2,1 45 

3 Tetrapropilammónium- 
-4-hidroxivalerát  

(R1 = OH, R2 = C3H7) 

[TPrA]
+ 

[4HV]- 
Színtelen Folyadék 

(f.p. < –40 °C) 4,2 45 

4 Tetrabutilammónium-  
-4-hidroxivalerát  

(R1 = OH, R2 = C4H9) 

[TBA]+ 
[4HV]- Színtelen Folyadék 

(f.p. < –40 °C) 4,1 43 

5 
Tetrapentilammónium-  

-4-hidroxivalerát  
(R1 = OH, R2 = C5H11) 

[TPeA]
+ 

[4HV]- 
Színtelen Folyadék 

(f.p. < 40 °C) 2,6 45 

5. táblázat. A GVL-alapú ionos folyadékok fizikai megjelenése és olvadáspontja  
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 Ionos folyadék Rövidítés      Szín Halmaz-állapot 
25°C-on Víz-tart. Ref. 

6 
 

Tetrahexilammónium-  
-4-hidroxivalerát 

(R1 = OH, R2 = C6H13) 

[THA]+ 
[4HV]- 

Halvány-
sárga 

Folyadék 
(f.p. < –40 °C) 2,5  44 

7 

(2-hidroxietil)- 
trimetilammónium-4-

hidroxivalerát  
(R1 = OH, R2 = 

C2H4OH) 

[ChA]+ 
[4HV]- Sárga Folyadék 

(f.p. < –40 °C) -   43 

8 Tetrametilammónium-  
-4-metoxivalerát   

(R1 = CH3, R
2 = CH3) 

[TMA]+ 
[4MeO

V]- 
Színtelen Szilárd 

(o.p 30-35 °C) 
oldha-
tatlan 44 

9 Tetrabutilammónium-  
-4-metoxivalerát   

(R1 = C4H9, R
2 = C4H9) 

[TBA]+ 
[4MeO

V]- 

Halvány-
sárga 

Folyadék 
(f.p. < –40 °C) 5,2 44 

10 
Tetrametilammónium-  

-4-etoxivalerát   
(R1 = CH3, R

2 = CH3) 

[TMA]
+ 

[4EtO
V]- 

Színtelen Folyadék 
(o.p. 9–12 °C) 7,2  44 

11 Tetrabutilammonium-  
-4-etoxivalerát   

(R1 = C4H9, R
2 = C4H9) 

[TBA]+ 
[4EtO

V]- 

Halvány-
sárga 

Folyadék 
(f.p. < –40 °C) 5,3  44 

 

A táblázatban megfigyelhető még, hogy azonos anion mellett nagyobb szénatomszámú 

szubsztituensekkel rendelkező kationnal az anyag színe sötétedik.  

  

 4. 2. 2. Viszkozitás 

 

Az ionos folyadékok viszkózus anyagok, általánosságban 100 mPa*s és 500 

mPa*s közötti viszkozitással rendelkeznek szobahőmérsékleten, a GVδ-alapú ionos 

folyadékok azonban jó néhány ilyen anyagnál101 nagyobb viszkozitási értékeket 

mutattak. Ezek az értékek egyebek közt a hőmérséklettől is függnek, ezért 

meghatározásuk β0 és 70 °C közötti tartományban, β °C/perc hőmérséklet-gradiens 

mellett történt, rotációs viszkoziméterben. A vártnak megfelelően a hőmérséklet 

emelésével a dinamikus viszkozitás értékei exponenciális csökkenést mutattak (42. 

ábra, Függelék F 1. táblázat). εivel a víztartalom is jelentősen befolyásolhatja a 

viszkozitást, a vizsgált ionos folyadékok víztartalmát is érdemes figyelembe venni (5. 
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táblázat), a víztartalom viszkozitást csökkentő hatása azonban nem mutatható ki 

egyértelműen, a legviszkózusabb [TBA]+[4HV]- víztartalma több mint másfélszerese az 

azonos kationnal rendelkező [THA]+[4HV]--nek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 42. ábrán látható, hogy a vizsgált ionos folyadékok dinamikus viszkozitás értékei a 

kation változtatásával mutatnak különbséget. A hidroxivalerátok 20–50 °C 

tartományban viszkózusabbak, mint az alkoxivalerátok, azonban a különbség 50 °C 

felett elhanyagolhatóvá válik, így a hidrogénezési reakciók során e hőmérséklet felett a 

reakcióelegy keverését nem befolyásolja az ionos folyadék típusából adódó esetleges 

viszkozitás-különbség. A viszkozitások aktiválási energiái*:1[TBA]+[4HV]- 57,33 kJ, 

[THA]+[4HV]- 49,86 kJ, [TBA]+[4MeOV]- 52,33 kJ, [TBA]+[4EtOV]- 53,11 kJ. 

 

4. β. γ. Gőznyomás 

  

Az illékony szerves vegyületek – melyek közé tartozik a hagyományos 

oldószerek többsége – nagy gőznyomásuk miatt gyorsan párolognak, ezáltal tárolásuk 

és felhasználásuk során jelentős mennyiségben kerülhetnek ki a légkörbe, fokozott 

robbanás-, tűz- és egészségkárosodás veszélyét okozva. Alacsony gőznyomásuknak 

köszönhetően az ionos folyadékok alkalmazása biztonságosabb, de a hőmérséklet 

emelésével ezen értékek növekednek.  

                                                 
* A viszkózus folyás aktiválási energiája a viszkózus folyadék rétegeit összetartó intramolekuláris erők 
gyengítéséhez szükséges energiát írja le, amelyet a mért viszkozitás értékek logaritmusának 
felhasználásával az 1/T függvényében határozhatuk meg. 

42. ábra Néhány GVL-alapú ionos folyadék viszkozitása a hőmérséklet függvényében 
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Mivel a legtöbb hidrogénezési 

reakció magasabb 

hőmérsékleten zajlik, fontos 

megvizsgálni a gőznyomás 

hőmérsékletfüggését. A 

méréshez 1 mL ionos 

folyadékot injektáltam egy 25 

mL-es Hastelloy-C 

nyomástartó acélreaktorba, 

melyhez Rosemount 

manométert csatlakoztattam. 

Az eredményeket a 43. ábrán 

mutatom be. 

A vártnak megfelelően a GVδ-

alapú ionos folyadékok gőznyomása igen alacsony, a hőmérséklet függvényében jól 

korrelál a GVδ gőznyomásával (a 4γ. ábrán • -el jelölve). A kation hatása tűnik ez 

esetben a leginkább befolyásolónak. Kisebb méretű kationokkal azonos anion mellett a 

gőznyomás értéke rendre kisebb (6. táblázat). A teljes lista és a számított Antoine 

konstansok a függelékben találhatók (F 2. és F 3. táblázat). Összehasonlításképpen 

néhány hagyományos oldószer gőznyomása 25 °C-on: etanol 7,83 kPa, benzol 12,68 

kPa, metanol 16,91 kPa, aceton 30,59 kPa.102 Az ionos folyadékok víztartalma a 

gőznyomás értékét is befolyásolja, de az általam vizsgált esetekben az alacsony 

víztartalom miatt nem volt különösebb hatás megfigyelhető.  

6. táblázat Néhány GVL-alapú ionos folyadék gőznyomása βη °C-on és 85 °C-on 

 

Ionos folyadék Gőznyomás βη°C-on (kPa) Gőznyomás 8η°C-on (kPa) 

[THA]+[4HV]- 1,49 9,15 

[TBA]+[4HV]- 1,41  5,17 

[TMA]+[4MeOV]- 1,46 3,41 

[TBA]+[4MeOV]- 1,60 4,67 

[TMA]+[4EtOV]- 1,42 3,69 

[TBA]+[4EtOV]- 1,48 4,73 

43. ábra A GVL és a GVL-alapú ionos folyadékok 
gőznyomása a hőmérséklet függvényében 



 45 

5. Katalitikus hidrogénezés GVL-alapú ionos folyadékokban 

5. 1. Hidrogénezés molekuláris hidrogén felhasználásával 

 

Olefinek és egyéb, funkcionalizált vegyületek katalitikus telítési reakcióira nagy 

nyomáson (≥ 1 atm) mind hagyományos oldószerekben, mind ionos folyadékokban 

nagyszámú példát találhatunk az irodalomban, és minden esetben sarkalatos kérdés a 

keletkezett termék elválasztása. Mint azt Suarez és munkatársai82b ciklohexén 

hidrogénezésének esetére leírták, a [bmim]+[BF4]
– ionos folyadékban kétfázisú 

rendszert lehet létrehozni, amelyben a RhCl(PPh3)3 Wilkinson-katalizátor valamint a 

[Rh(cod)2]
+[BF4]

– szelektíven oldódik. A GVL-alapú ionos folyadékok kisebb méretű 

kationnal, de nagyobb, szerves anionnal rendelkeznek, ami befolyással van a 

fizikokémiai tulajdonságaikra, ezért az oldási/oldódási paraméterek várhatóan eltérnek 

a [bmim]+ kationt tartalmazó ionos folyadékoktól.   

 

5. 1. 1. Alkének hidrogénezése GVL-alapú ionos folyadékokban 

 

A kísérletben modellvegyületként hex-1-ént (2 mL) alkalmaztam 1:1 

térfogatarányban [TBA]+[4HV]- ionos folyadékban. Elsőként a Ru(acac)3 (acac = 

acetilacetonát) katalizátort teszteltem, mert korábbi kísérletek alkalmával jó 

hidrogénező katalizátornak bizonyult.26f Rövidebb reakcióidő elérése érdekében a 

reakció hőmérsékletét szobahőmérséklet helyett θ0 °C-nak, míg a nyomást 30 bar-nak 

választottam (szemben a Suarez és kollégái által alkalmazott 10 barral). A 4 óra 

reakcióidő lejártával kétfázisú rendszer jött létre és bár a szubsztrátum telítődése teljes 

volt, a katalizátor mindkét fázisban oldódott, amit azok vöröses elszíneződése 

egyértelműen jelzett (44. ábra). 

 

 

 

 44. ábra TBA-4HV és hexén/hexán által 
alkotott kétfázisú reakcióelegyek. Az 

elszíneződést a mindét fázisban oldódó 
Ru(acac)3 katalizátor okozza. 
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Annak érdekében, hogy a katalizátor szelektíven csak a poláros fázisban legyen 

oldható, vízoldható szulfonált foszfin ligandumokat alkalmaztam. Korábban 

bizonyítottuk, hogy a szulfonált foszfinokkkal módosított Ru-alapú katalizátorrendszer 

alkalmas a levulinsav szelektív hidrogénezésére. Elektronküldő szulfonált foszfin 

ligandumok hozzáadásával növelhető volt a katalitikus aktivitás és a katalizátor 

stabilitása is.26f Az általunk karakterizált alkil-bisz(nátrium-m-szulfonatofenil)foszfin 

[RP(C6H4-m-SO3Na)2 (R = CH3, C3H7, C4H9, C5H9)] 

ligandumok (45. ábra) előnye, hogy a központi 

foszfor atomhoz különböző szerves csoportok 

kapcsolhatók, melyek helyes megválasztásával az 

oldhatóságon túl az elektronikus és sztérikus 

finomhangolásra is lehetőség nyílik.  Ezen 

ligandumok Tolman103 által meghatározott sztérikus 

( ) és elektronikus (χ) tulajdonságai befolyással 

vannak a hidrogénezési reakció hatékonyságára. A vizsgált ligandumok elektronikus 

paraméterei igen hasonlóak, sztérikus tulajdonságaik azonban eltérnek, ezért 

alkalmazásukkal különböző mértékben lehetséges megnövelni az in situ képződött 

katalizátorok aktivitását. Elsőként három módosulatot teszteltem (7. táblázat), 2 óra 

reakcióidővel.  

 

46. ábra Hex-1-én hidrogénezése Ru(acac)3 katalizátor prekurzorral [TBA]+[4HV]--ben 
 

 

7. táblázat A hidrogénezés során keletkezett termék aránya ligandum nélkül és különböző 
foszfinokkal 
Ligandum - L1 (R = CH3) L2 (R = C3H7) L3 (R = C4H9) 

Konverzió (%) 30 61 42 49 

Reakciókörülmények: 2 mL[TBA]+[4HV]-, 2mL hex-1-én, 10 ekv. ligandum, 0,025 mmol Ru(acac)3  
p = 30 bar, T = 60 °C, t = 2h 

45. ábra Alkil-bisz(nátrium-m-
szulfonatofenil)-foszfin 
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A kétfázisú katalitikus rendszer hatékonyságát mindegyik foszfin ligandummal sikerült 

megnövelni, a leghatékonyabb az L1 ligandum [metil-bisz(nátrium-m-szulfonatofenil)-

foszfin] (7. táblázat) volt. A Ru-katalizátor prekurzort azonban ezzel sem sikerült 

immobilizálni, a fázisok változatlanul vörös színnel rendelkeztek, ezért egy másik 

típusú katalizátor prekurzor választása vált indokolttá.  

Az irodalomban is gyakran alkalmazott ionos jellegű [Rh(cod)2]
+[BF4]

– 

katalizátor prekurzort választottam a további vizsgálatokhoz, ez már szelektíven, csak 

az ionos folyadékban oldódott. Az alapanyagok gazdaságosabb felhasználása érdekében 

az ionos folyadék és a szubsztrátum mennyiségét 2 mL-ről 1 mδ-re csökkentettem, 

valamint a katalizátor prekurzor mennyiségét 0,025 mmol-ról a negyedére redukáltam. 

Ligandum nélkül 1 mL hex-1-énhez 0,004 mmol katalizátort adva, két óra reakcióidő 

elteltével 36 % hexán keletkezett 30 bar nyomás alatt, 60 °C-on, ligandum nélkül. A 

keletkezett anyagok mennyiségét minden esetben FID detektorral ellátott 

gázkromatográffal határoztam meg. A ligandumhatást metil-, propil-, butil- és 

ciklopentilcsoportokkal szubsztituált foszfinokkal vizsgáltam (47. ábra, 8. táblázat). 

 

 
 

8. táblázat Konverziók különböző szulfonált foszfin ligandumok hozzáadásával, valamint a 
ligandumok elektronikus (χ) és sztérikus ( ) paraméterei 

Ligandum Konverzió χ (cm-1)  (°) 

      L1 (R = CH3) 71 13,5 140 

L2 (R = C3H7) > 99 12,1 151 

L3 (R = C4H9) > 99 12,5 153 

L4 (R = C5H9)  45 11,3 172 
Reakciókörülmények: 1 mL [TBA]+[4HV]-, 1 mL hex-1-én, 10 ekv. ligandum, 0,004 mmol 
[Rh(cod)2]

+[BF4]
-, p = 30 bar, T = 60 °C, t = 2h 

47. ábra Hex-1-én hidrogénezése [TBA]+[4HV]- ionos folyadékban,  
[Rh(cod)2]

+[BF4]
- katalizátor prekurzorral 
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Azonos körülmények mellett a legmagasabb konverziók (> 99%) a két, egymáshoz igen 

hasonló, 1η0° körüli térszöggel rendelkező ligandum (δβ, δγ) alkalmazásával voltak 

elérhetők, ami utal a sztérikus tulajdonságok kulcsfontosságú mivoltára.  

A reakciók során tapasztalt nem-lineáris (kezdetben lassú, majd felgyorsuló) 

nyomáscsökkenés arra utalt, hogy a katalizátor prekurzor és a ligandum aktív 

speciesszé történő átalakulása a reakcióidő jelentős hányadát veszi igénybe. A 

katalizátor in situ kialakulása jellemzően ilyen indukciós periódussal kezdődik, amely 

diének, királis ligandumok és különböző oldószerek esetére is ismert.104 Az L3 

ligandum felhasználásával, a reakciót a korábbiakban leírt módon megismételve 

mintavételezéssel megbizonyosodtam róla, hogy egy óra előhidrogénezéssel már 

létrejöhet az aktív komplex. A továbbiakban tehát egy órás előhidrogénezést 

alkalmaztam a szubsztrátum jelenléte nélkül 30 bar nyomáson, 60 °C-on, 0,004 mmol 

[Rh(cod)2]
+[BF4]

- és 0,04 mmol L3 ligandum felhasználásával. 

 A különböző ionos folyadékok összehasonlításához az irodalomban ismertek 

közül referenciaként [bmim]+[Cl]--ot választottam. Ligandum nélkül a hex-1-én-t 2 

órán át hidrogénezve 0,5 %-os konverziót lehetett kimutatni. Alkalmazván az L3 

ligandumot és az egy órás előhidrogénezést a termék keletkezése nem növekedett 

szignifikáns mértékben (9. táblázat, 1. sor). A hidroxivalerát aniont tartalmazó ionos 

folyadékok sorából elsőként a [TMA]+[4HV]--ben ismételtem meg a reakciót. Az L3 

ligandum és katalizátor prekurzor előhidrogénezését követően β óra alatt γθ % termék 

keletkezett (9. táblázat, 2. sor).  

9. táblázat Hex-1-én hidrogénezése különböző ionos folyadékokban 

 kation anion reakcióidő (h) konverzió (%) 

1 [bmim]+ [Cl]- 2,0 0,6 

2 [TMA]+ [4HV]- 2,0  36,0 

3 [TBA]+ [4HV]- 2,0 >99,9 

4 [THA]+ [4HV]- 0,5  >99,9 

5 [ChA]+ [4HV]- 4,0 5 

6 [TMA]+ [4MeOV]- 2,0  17,0 

7 [TMA]+ [4EtOV]- 2,0  70,0 

8 [TBA]+ [4MeOV]- 0,3  >99,9 

9 [TBA]+ [4EtOV]- 0,25  >99,9 

Reakciókörülmények: 10 mmol hex-1-én, 0,004 mmol [Rh(cod)2]
+[BF4]

-, 0,04 mmol L3, 1 mL 
[TBA]+[4HV]-, p = 30 bar, T = 60 °C 
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Tetrametil- helyett tetrabutilammónium kationnal a konverziót 36%-ról >99%-ra 

lehetett növelni. A kationt tetrahexilammóniumra cserélve az előzőektől eltérően 

egyfázisú reakcióelegy jött létre, feltehetően az ionos folyadék polaritása miatt. A 

termék n-pentánnal extrahálható volt. (2-hidroxietil)-trimetilammónium ([ChA]+) 

kationnal a rendszer kétfázisú volt ugyan, de az átalakítás nem volt hatékony (9. 

táblázat, η. sor). Ezt követően a valerát-anion OH-csoportját metoxi-, illetve 

etoxicsoportra cserélve vizsgáltam az ionos folyadékok további finomhangolhatóságát. 

[TMA]+[4MeOV]--ban a konverzió 17%-nak adódott, ami kisebb, mint ugyanez 

[TMA]+[4HV]--ben (36%). Etoxivalerát anionnal már sikerült a termékkeletkezést 

megnövelni, 70%-ra. [TBA]+ kationt felhasználva mind a metoxi-, mind az etoxivalerát 

anionnal hatékonyabb volt az átalakítás, mint hidroxivalerát párjaik esetén, a teljes 

konverzióhoz rendre 0,3 órára (20 perc) és 0,25 órára (15 perc) volt szükség. Azonos 

anion mellett tehát a [TBA]+ kationt használva a katalitikus aktivitás megnő, emellett 

metoxi- vagy etoxivalerát aniont alkalmazva maximalizálható a rendszer hatékonysága 

feltehetően jobb H-oldhatóság miatt. 

 További szubsztrátumokkal, így okt-1-én, dec-1-én és ciklohexén 

felhasználásával is teszteltem a legjobb eredményt hozó ionos folyadékokat, illetve a 

[bmim]+[Cl]--ot, mint referenciát (10. táblázat).  

10. táblázat Alkének hidrogénezése különböző ionos folyadékokban 

 A referencia ionos folyadékban nem volt termék kimutatható egyik szubsztrátum 

esetén sem. A [TBA]+[4HV]- és [THA]+[4HV]- közötti különbség az előzőekhez 

hasonlóan alakult, a [TBA]+ kationnal hosszabb reakcióidőre volt szükség. A 

polárisabb [THA]+[4HV]- ismét egy fázist alkotott a termékekkel, kivétel a dekánnal. 

 
kation anion 

dec-1-én okt-1-én ciklohexén 

reakcióidő (h) / konverzió (%) 

1 [bmim]+ [Cl]- 2,0 / 0,0 4,0 / 0,0  3,0 / 0,0  

2 [TBA]+ [4HV]- 2,0 / >99,9  4,0 / >99,9  3,0 / 56,0  

3 [THA]+ [4HV]- 1,5 / >99,9  0,75 / >99,9  3,0 / 70,0  

8 [TBA]+ [4MeOV]- 0,3 / >99,9  2,0 / >99,9  3,0 / >99,9  

9 [TBA]+ [4EtOV]- 0,25 / >99,9  1,0 / >99,9  3,0 / >99,9  

Reakciókörülmények: 10 mmol szubsztrátum, 0,004 mmol [Rh(cod)2]
+[BF4]

-, 0,04 mmol L3, 1 mL ionos 
folyadék, p = 30 bar, T = 60 °C 
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Minden esetben a [TBA]+ kation mellett hatékonyabbak voltak a metoxi- vagy 

etoxivalerát aniont tartalmazó ionos folyadékok.  

A GVL-alapú ionos folyadékok többségével tehát kétfázisú katalitikus rendszer 

hozható létre, melynek katalizátort tartalmazó fázisa (amely tartalmazza az ionos 

folyadékot, valamint az oldott katalizátor prekurzor és ligandum alkotta komplexet) 

kiváló lehetőséget kínál az újrahasználhatóságra, vagyis az átalakítás vagy egyéb 

kezelés nélküli, azonnali, ismételt alkalmazásra. 
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5. 1. 2. A katalizátort tartalmazó fázis újra használata 

 

 A potenciális újra használat vizsgálathoz [TBA]+[4HV]--t választottam 

oldószerként, szubsztrátumként pedig hex-1-ént, illetve funkcionalizált 

szubsztrátumként ciklohex-2-én-1-ont. Ez utóbbi oldódott az ionos folyadékban, de 

pentánnal történő extrakcióval el lehetett elválasztani. A kísérletsorozatban az 

előhidrogénezési lépést elhagyva, 0,004 mmol [Rh(cod)2]
+[BF4]

- katalizátort és 10 

ekvivalens butil-bisz(nátrium-m-szulfonatofenil)foszfint (L3) adtam 1 mL ionos 

folyadékhoz és 1 mL szubsztrátumhoz, majd 60 °C-on, 30 bar nyomáson kevertettem a 

reakcióelegyet. A hidrogénezési ciklus végén a kétfázisú rendszer esetén egyszerű 

dekantálással eltávolítottam az apoláris fázist, egyfázisú elegy esetén pentánnal 

extraháltam a terméket, majd ezt követően mindkét esetben 1 mδ szubsztrátumot 

injektáltam a sötétbarna, katalizátort tartalmazó fázishoz és folytattam a hidrogénezést. 

Ezen módszerrel hex-1-én esetén 10, ciklohex-2-én-1-on esetén pedig 9 egymás utáni 

ciklusban aktív marad a katalizátor, így magas konverziót sikerült elérni (48. ábra és 

49. ábra).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. ábra Hex-1-én hidrogénezése [TBA]+[4HV]- ionos folyadékban.  
A konverziót szürke, a reakcióidőt fekete oszlopok jelzik. 

49. ábra Ciklohex-2-én-1-on hidrogénezése [TBA]+[4HV]- ionos 
folyadékban. A konverziót szürke, a reakcióidőt fekete oszlopok jelzik. 



 52 

A bemutatott ábrákon jól látható, hogy a reakcióidő (fekete oszlop) az első ciklusban 

még jóval hosszabb, mint a további lépésekben, ami jól reprezentálja az indukciós 

periódust. Ebben a ciklusban tehát kialakul a katalizátor prekurzorból és a ligandumból 

az aktív speciesz, amely a további ciklusok során rendelkezésre áll és aktívan 

katalizálja a rendszert. Ciklohex-2-én-1-on telítése során a keletkezett termék minden 

esetben ciklohexanon volt, melynek extrakcióját követően változatlanul aktív és 

alkalmazható maradt a katalizátort tartalmazó fázis, valamint megmutatkozott annak 

szelektivitása a szén-szén kettős kötés telítésére. Ezen feltevést a következőkben egyéb 

szubsztrátumok hidrogénezési kísérleteiben is bizonyítani kívántam. 

Összességében tehát újrahasználhatónak bizonyult az alkalmazott ionos folyadék, 

katalizátor prekurzor és ligandum által alkotott fázis. A termékbe átjutó Rh 

mennyiségét induktív csatolású plazma-tömegspektrometria (ICP-SF-MS) módszerrel 

meghatároztam meg, minden ciklusban. A mintákból 100 μδ-t 100 μδ θη%-os HNO3 

és γ00 μδ γ0%-os sósav elegyében oldottam fel, majd vízfürdőben egy éjszaka alatt 

bepároltam. Ezt követően a maradékot desztillált vízzel 10 mδ össztérfogatra 

higítottam és 10 μδ belső sztenderdet (η0 mg/δ In) adtam hozzá. A kalibrációt 

követően meghatározott fém veszteség a kétfázisú rendszerben minimum 68 ppb-nek, 

maximum 278 ppb-nek adódott, az egyfázisú rendszerben 0,74 ppm és 2,4 ppm között 

változott. εindez az előbbi esetben az eredeti koncentrációnál két, a második esetben 

közel egy nagyságrenddel kisebb értéket képvisel.   
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5. 1. 3. Szelektivitás-vizsgálat  

 

Rh-tartalmú katalizátorok esetén már a legkorábbi ionos folyadékokban végzett 

hidrogénezési kísérletekben megfigyelték, hogy a telített termék mellett megjelenik a 

kiindulási olefin izomerizált terméke.82a Ezt a jelenséget a hex-1-én hidrogénezése 

során is megfigyeltem. Noha kisebb konverzió-értéknél kimutatható volt a hex-2-én 

jelenléte, a reakció teljes lejátszódása során ennek redukciója is bekövetkezett.  

A katalitikus rendszer szélesebb körű alkalmazhatóságának szempontjából 

kulcsfontosságú a katalizátor funkciós csoport toleranciája és azokra gyakorolt 

szelektivitása. Ennek értékelésére a katalizátor kemoszelektivitását öt különböző 

funkcionalizált vegyületen vizsgáltam, melyek tartalmaztak keto-, ciano-, formil-, 

karbonil- vagy fenilcsoportot. Oldószerként két GVL-alapú ionos folyadékot 

használtam (11. táblázat). Minden esetben a reakciók lejátszódása után egyfázisú 

rendszer jött létre, a termék extrakcióját követően vált lehetővé annak izolálása és 

szerkezetének meghatározása. Az extrakcióhoz ebben az esetben is az ionos 

folyadékkal nem elegyedő, alacsony forráspontú n-pentánt választottam, amely nem 

mérgező és könnyen eltávolítható extrahálószer. 

11. táblázat Funkcionalizált vegyületek hidrogénezése és a kapott termékek (a kitermelés és a 
kon-verzió ekvivalens mennyiségek) 

 Szubsztrátum Termék Ionos folyadék Konverzió (%) 

1 
  

[TBA]+[4HV]- 
[THA]+[4HV]- 

>99,9 
>99,9 

2 
  

[TBA]+[4HV]- 
[THA]+[4HV]- 

>99,9 
>99,9 

3   
[TBA]+[4HV]- 
[THA]+[4HV]- 

80,0 
94,1 

4 
  

[TBA]+[4HV]- 
[THA]+[4HV]- 

45,3 
50,0 

5 
  

[TBA]+[4HV]- 
[THA]+[4HV]- 

0 
0 

Reakciókörülmények: 10 mmol szubsztrátum, 0,004 mmol [Rh(cod)2]
+ [BF4]

-, 0,04 mmol L3, 1 mL ionos 
folyadék, t = 6h, p = 30 bar, T = 60 °C 
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A szerkezet-meghatározás során tapasztaltam, hogy csak a szén-szén kettős kötések 

telítődése volt megfigyelhető, mind ciklohex-2-én-1-on (1), metil-3-pentenoát (2), 

akrilnitril (3) és fahéjaldehid (4) esetében. A benzaldehid (5) fenil- vagy fromil-

csoportja θ óra reakcióidő elteltével sem lépett reakcióba. Akrilnitrilnél (γ) 

polimerizáció nem volt kimutatható, de megjegyzendő, hogy mind a kiindulási anyag, 

mint a telített termék (propionitril) koordinálni képes az aktív Rh-specieszhez, ezáltal 

befolyásolva a katalitikus aktivitást.105 

Összefoglalva a GVL-alapú ionos folyadékok alkalmazhatóságát nagynyomású 

hidrogénezési kísérletekben kijelenthető, hogy C6-nál rövidebb szénláncú 

szubsztituensekkel rendelkező tetraalkilammónium kationnal kétfázisú katalitikus 

rendszer hozható létre. Butil-bisz(nátrium-m-szulfonatofenil)foszfin ligandummal 

módosított [Rh(cod)2]
+[BF4]

- katalizátor alkalmazásával, 60 °C-on, 30 bar H2 nyomás 

alatt rövid reakcióidővel hidrogénezhetők az egyszerű olefinek. A reakcióidő tovább 

csökkenhető, amennyiben [TBA]+ kation mellett metoxi- vagy etoxivalerát aniont 

alkalmazunk. A keletkező termék az ionos folyadékos fázistól könnyedén elválasztható, 

míg ez utóbbi fázis több egymás utáni ciklusban újra használható. [THA]+[4HV]--ben 

egyfázisú elegy jön létre, de a termék n-pentánnal történő extrakcióját követően a 

katalizátort tartalmazó fázis ismét felhasználható. Funkcionalizált vegyületek szén-szén 

kettős kötései szelektíven telíthetők, a rendszer azonban egyfázisú, melyből a termék 

extrahálható.   
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5. 2. Transzfer hidrogénezés 

 

A korábbi kísérleteim során bebizonyosodott, hogy a GVL-alapú ionos 

folyadékok hatékony és újrahasználható oldószerek szulfonált foszfinokkal módosított 

Rh-alapú katalizátorok jelenlétében. További kutatásaim célja volt, hogy a 

munkavédelmi szempontból biztonságosabb, légköri nyomáson végezhető transzfer 

hidrogénezési eljárásban is vizsgáljam ezen oldószerek felhasználhatóságát, valamint 

minél több típusú ionos folyadékkal és hagyományos oldószerrel hasonlítsam össze az 

eredményeimet.  

 

5. 2. 1. Katalizátor kiválasztása 

 

Az irodalomban Hermecz és munkatársai93 10 mol% Wilkinson katalizátor 

[RhCl(PPh3)3] valamint Pd(OAc)2 és [Rh(cod)Cl]2 katalizátorok alkalmazásával 

hidrogénezték az 1,3-difenilprop-2-én-1-ont (kalkon) [bmim]+[BF4]
- ionos folyadékban, 

hidrogén-donorként ammónium formiátot ([NH4]
+[HCOO]–) használva. Eredményeik 

(12. táblázat) alapján megállapítható, hogy szemben a palládium-acetáttal, Rh-tartalmú 

katalizátorral szelektíven a szén-szén kettős kötés telíthető, termékként kizárólag 1,3-

difenilpropán-1-on (12. táblázat, 2) jött létre, 1,3-difenilpropán-1-ol (3) nem 

keletkezett. Egyúttal a hőmérséklet emelésével rövidebb reakcióidő mellett keletkezhet 

a termék. 

12. táblázat 1,3-difenilprop-2-én-1-on transzfer hidrogénezése különböző katalizátorok 
jelenlétében, [bmim]+[BF4]

- ionos folyadékban 

 Katalizátor Kitermelés 
(2)       (3) 

Reakcióidő 
(h) 

Hőmérséklet 
(°C) TOF 

1 Pd(OAc)2
 a    70    30 3 60 3,3 

2 [RhCl(PPh3)3]
a    74      0 3 60 2,5 

3 [RhCl(PPh3)3]
a > 99      0 0,5 90 20 

4 [Rh(cod)Cl]2
b > 99      0 1,5 90 6,6 

Reakciókörülmények: 0,2 mmol 1,3-difenilprop-2-én-1-on, 0,02 mmol katalizátor, 1 mL 

[bmim]+[BF4]
-, 0,8 mmol a [NH4]

+[HCOO]-, b HCOOH 
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Saját kísérleteimben szubsztrátumként acetofenont (feniletan-1-ont), mint széles 
körben alkalmazott modellvegyületet használtam (50. ábra) a reakciókörülmények 
optimáláshoz.  

 

50. ábra Modell reakció: acetofenon transzfer hidrogénezése 

Az acetofenon hidrogénezett termékei közül az feniletan-1-ol parfümök gyártása során 

és élelmiszeradalékként széles körben használatos, a gyógyszeriparban a p-

izobutilacetofenonból szintetizált (p-izobutil-fenil)alkohol az Ibuprofen (nem szteroid 

típusú gyulladáscsökkentő gyógyszerek hatóanyaga) előállításához elengedhetetlen.106  

Kísérleteimben katalizátorként η különböző Rh-tartalmú katalizátor prekurzort, 

valamint Pd(OAc)-ot és Shvo-katalizátort ({[2,3,4,5-(C6H5)4( 5-

C4CO)]2H}Ru2(CO)4(μ-H)) hasonlítottam össze (13. táblázat). Irodalmi előzmények 

alapján hidrogén donornak hangyasavat, a reakció hőmérsékletének pedig 80°C-ot 

választottam. A reakcióelegyet csavaros kupakkal ellátott kémcsőben kevertettem, a 

kiindulási anyag és a termék is egy fázist alkotott az ionos folyadékkal. 

13. táblázat Acetofenon transzfer hidrogénezése különböző katalizátorok jelenlétében, 
[TBA]+[4HV]- ionos folyadékban 

 Katalizátor Konverzió (%) 

1 [RhCl(PPh3)3] 92,3 

2 [Rh(cod)Cl]2 93,6 

3 [Rh(cod)2]
+[BF4]

- > 99,9 

4 [Rh(cod)2]
+[SbF6]

- 97,3 

5 [Rh(cod)2]
+[(Ph(CF3)2)4 B]- 86,7 

6 Pd(OAc)2 38,8 

7 Shvo-katalizátor 34,6 

Reakciókörülmények: 0,3 mmol acetofenon, 0,005 mmol katalizátror, 0,5 mL [TBA]+[4HV]-, 
1,6 mmol HCOOH, T = 80°C, t = 3h  

A fenti kísérletek eredményei azt mutatták, hogy Rh-tartalmú katalizátorokat már igen 

kis mennyiségben alkalmazva (0,004 mol%) is 80 % feletti acetofenon konverziót lehet 

elérni. A leghatékonyabb katalizátornak az ionos tulajdonsággal bíró [Rh(cod)2]
+[BF4]

- 
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mutatkozott, ami ennek alapján univerzálisan alkalmazható mind nagynyomású-, mind 

transzfer hidrogénezési rendszerben. εegjegyzendő, hogy a Rh specieszhez tartozó 

anion befolyással volt a reakciók hatékonyságára, minél nagyobb méretű anion állt a 

Rh(ciklookta-1,5-dién) kation mellett, annál kevésbé volt aktív a katalizátor (13. 

táblázat, 3–5). Pd(OAc)2-tal, valamint Shvo-katalizátorral 3 óra alatt alacsony 

konverzió volt csak elérhető.  

Ellentétben a nagynyomású katalitikus rendszerrel transzfer hidrogénezés során 

minden esetben egyfázisú termékelegy jött létre. A ligandum-hatás is eltérő 

eredményeket mutatott. [Rh(cod)2]
+[BF4]

--hoz 10 ekvivalens L3 hozzáadásával az 

acetofenon konverzió > 99 %-ról lecsökkent 33 %-ra, trifenilfoszfinnal (TPP) 58 %, 

míg ezen ligandum szulfonált változatának (TPPTS) alkalmazásával 6 % hozammal 

keletkezett az feniletan-1-ol. A fentiek alapján arra lehet következtetni, hogy a 

ligandum elfoglalta a szabad koordinációs helyeket a katalizátoron, így csökkent a 

katalizátor hozzáférhetősége a szubsztrátum számára. A tapasztalatok alapján a 

továbbiakban ligandumot nem alkalmaztam.  

Burnel a fentiekhez hasonló ligandum-effektust tapasztalt olefinek Pd-katalizált 

szelektív redukciója során.107 Kísérleteiben hidrogén donorként 5 ekvivalens 

hangyasavat szobahőmérsékleten 1β óráig refluxáltatva β mol% Pd(OAc)2  és 4 mol% 

TPP ligandum alkalmazásával a 4-allilanizol szubsztrátumnak mindössze 5 %-a 

telítődött, míg 2 bar H2 nyomás alatt 92 % volt a konverzió. Konklúziójuk szerint az 

általuk korábban feltételezett mechanizmusban kialakuló, a reakcióban kulcsfontosságú 

Pd-dihidrid komplex nem jön létre a transzfer hidrogénezés során. Valószínűsíthető, 

hogy a foszfinligandum koordinációja során a 18 elektronos, katalitikusan inaktív 

átmenetifém specieszek koncentrációja kisebb.  
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51. ábra Acetofenon transzfer hidrogénezése során 3 óra alatt keletkezett termék 
mennyisége (konverzió) különböző hőmérsékleteken 

η. β. β. Hőmérséklet optimálás 

 

A rövidebb reakcióidő eléréséhez a megfelelő hőmérséklet kiválasztása 

energetikai szempontból is lényeges kérdés. Az optimális hőfok megválasztásához a 

modellkísérleteket 60 °C, 70 °C, 80 °C és 90 °C-on is megismételtem (51. ábra). 

Azonos körülmények között (0,3 mmol acetofenon, 0,005 mmol katalizátror, 0,5 mL 

[TBA]+[4HV]-, 1,6 mmol HCOOH) a megfelelő hőmérséklet 80 °C-nak adódott. Mint 

azt Horváth és munkatársai43 leírták, 100 °C feletti hőmérsékleten megkezdődik az 

egyes GVL-alapú ionos folyadékok termikus bomlása, ezért nem volt indokolt 

magasabb hőmérsékleten is elvégezni a kísérleteket.  A hidrogén donorként választott 

hangyasav forráspontja 100,8 °C és az általam alkalmazott legnagyobb hőmérsékleten 

már enyhén párologni kezdett, így a donor fogyása magyarázhatja a 90° C-on elért 

kisebb konverziót. 
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5. 2. 3. Hidrogéndonor kiválasztása 

 

A zöldkémia előírásai egyértelműen szorgalmazzák, hogy a szintézisek során 

minél kevesebb és lehetőleg „zöld” anyag kerüljön felhasználásra, valamint, hogy 

törekedjünk a lehető legtisztább termék előállítására, kiküszöbölvén a további 

energiaigényes tisztítási folyamatokat. Mivel a transzfer hidrogénezés során 

mindenképpen szükséges valamilyen hidrogén-donor molekula hozzáadása a 

reakcióelegyhez, a donor vegyület kiválasztása nagy figyelmet érdemel.  

A leggyakrabban alkalmazott hidrogén-donor vegyületeket, így hangyasavat, 

különböző formiátokat és izopropil-alkoholt (iPrOH) teszteltem a modellreakcióban 

(14. táblázat), majd a 3 óra alatt keletkezett termék mennyiségének függvényében 

értékeltem a vegyületeket. 

14. táblázat Acetofenon transzfer hidrogénezése különböző hidrogén-donor vegyületek 
jelenlétében, [TBA]+[4HV]- ionos folyadékban 

 Hidrogén-donor Konverzió (%) 

1 HCOOH >99 

2 [Na]+[HCOO]- >99 

3 [K]+[HCOO]- 89 

4 [NH4]
+[HCOO]- 0 

5 
iPrOH 0 

Reakciókörülmények: 0,3 mmol acetofenon, 0,005 mmol [Rh(cod)2]
+ [BF4]

-, 0,5 mL [TBA]+[4HV]-, 
1,6 mmol H-donor, T = 80°C, t = 3h 

Hangyasavval és nátrium-formiáttal a γ órás reakcióidőn belül a kiindulási anyag teljes 

mennyisége átalakult a várt termékké, emellett kálium-fomiáttal is kielégítő konverzió 

érthető el. Ammónium-formiát és izopropil-alkohol esetében azonban nem keletkezett 

kimutatható mennyiségben feniletan-1-ol.  

A megfelelő donort több szempont alapján választottam ki. Kezelhetőség 

szempontjából folyadék halmazállapotú anyagot érdemes használni (a [Na]+[HCOO]– 

például szobahőmérsékleten szilárd), ami megújuló alapanyagból előállítható vegyület, 

és felhasználása során nem szennyezi a terméket. Az előbbiek alapján a hangyasav tűnt 

a legmegfelelőbbnek, mivel biomasszából is szintetizálható,108 alkalmazása során 

melléktermékként csak széndioxid keletkezik, ami eltávozik a rendszerből. Hátránya 
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azonban, hogy maró hatású, ezért használatakor körültekintően kell eljárni. Érdemes 

megjegyezni, hogy HCOOH alkalmazásával észter kialakulása nem volt megfigyelhető. 

A reakció hatékonysága különösen érzékenynek bizonyult a hangyasavval végzett 

kísérletek során annak mennyiségére, ezért e paraméter optimálása is szükségessé vált. 

A HCOOH szubsztrátumhoz viszonyított mól arányát 1,2-szeres és 6,5-szörös felesleg 

tartományában vizsgáltam. A különböző HCOOH feleslegben végzett redukciók 

lejátszódását követően visszamaradt reziduális H-donor mennyiségét 1H-NMR 

mérésekkel határoztam meg, az aceton-d6-ban feloldott mintákhoz belső sztenderdként 

GVL-t adtam. A modell reakcióban elért konverziók és a visszamaradt HCOOH 

mennyiségek az 52. ábrán láthatók. 

 

 

 

A fenti diagramon összefoglalt eredmények azt mutatják, hogy 1:1 aránynál (0,3 mmol) 

és 2:1 aránynál a H-donor maradéktalanul felhasználódik, míg a teljes konverzió 

eléréséhez a hangyasavat 5:1, vagy maximálisan 6:1 feleslegben érdemes alkalmazni. 

5-szörös donor-felesleg felett a redukció hatékonyságának telítődése következik be, 

emellett 40% HCOOH maradt vissza. További felesleg hozzáadásával megfigyelhető a 

hígulás és a valószínűsíthető pH-eltolódás miatt a konverzió csökkenése, a reziduális 

52. ábra Acetofenon transzfer hidrogénezése során 3 óra alatt keletkezett termék 
mennyisége (konverzió) különböző HCOOH/szubsztrátum mól arányok mellett (·) és az 

adott aránynál megmaradt reziduális HCOOH mennyisége (°). 
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sav mennyisége pedig 70% fölé növekszik. Extrém esetben, 8:1 aránynál a termék 

20%-nál kisebb mennyiségben keletkezett. A pH jelentős hatása a reakciók 

hatékonyságára és az enantioszelektivitásra vizes aszimmetrikus transzfer hidrogénezés 

példáján az irodalomból jól ismert.109 A vizsgált reakciókban főként HCOOH-

trietilamin azeotróp elegyet használtak, amely reduktánsként és oldószerként is szolgál, 

míg a leggyakrabban a Noyori és munkatársai által javasolt királis monotozilált 1,2-

diamin ligandummal módosított Ru(II) komplexet alkalmazták.110 A tapasztalatok 

szerint az optimális acetofenon-hangyasav arány felett a katalitikus aktivitás jóval 

kisebb, feltehetően az erősen savas kémhatás inaktívvá teszi a katalizátort.111  
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5. 2. 4. Hagyományos oldószerek és ionos folyadékok összehasonlítása 

 Annak megállapítására, hogy a transzfer hidrogénezési eljárás során érdemesebb-

e a GVL-alapú ionos folyadékokat előnyben részesíteni más ionos folyadékokkal vagy 

hagyományos oldószerekkel szemben, összehasonlító vizsgálatokat végeztem. A 

korábbiakban meghatározott optimális paraméterekkel ismételtem meg a 

modellreakciót, oldószerként 0,5 mL toluolt, metanolt, etanolt, propanolt, dimetil-

szulfoxidot (DMSO), GVL-t, valamint [bmim]+[PF6, Cl, OH, C8H17SO4]
– és 

[emim]+[OH]– ionos folyadékokat használva. 80 °C-on, γ óra kevertetést követően az 

egyfázisú reakcióelegyekből vett mintákat a megszokott módon, gázkromatográfiás 

módszerrel analizáltam. A hagyományos oldószerek közül csupán a metanol esetében 

lehetett kis mennyiségű termék (< η%) jelenlétét kimutatni. A GVL, mint oldószer az 

irodalomban ismert,30 az alkalmazott körülmények között azonban nem volt hatékony. 

εegjegyzendő azonban, hogy Shvo-katalizátor alkalmazásával hasonló 

reakciókörülmények között a lakton jó oldószernek bizonyult.112 A vizsgált 

imidazólium-alapú ionos folyadékok alkalmazása mellett szintén nem keletkezett 

termék, vagy csak elhanyagolhatóan kis mennyiségben. Ugyanezen reakcióban 

oldószerként [TBA]+[4HV]--t használva a kiindulási anyag maradéktalanul átalakult 

termékké, ezért kijelenthető, hogy az adott körülmények mellett érdemes ezt az ionos 

folyadékot alkalmazni.  

A hidroxivalerát anion mellett álló különböző kationok hatásának vizsgálatához 

előállított sorozat (tetrametil, -etil, -propil, -butil, -pentil, -hexil) elemeit azonos 

körülmények között, az optimált katalitikus rendszerben, acetofenon transzfer 

hidrogénezése során vizsgáltam (15. táblázat). 

15. táblázat Acetofenon transzfer hidrogénezése különböző GVδ-alapú ionos folyadékokban 
 

 

 

 

 

 

 kation     anion konverzió (%) 

1      [TMA]+    [4HV]- 6 

2 [TEA]+    [4HV]- 93 

3 [TPrA]+    [4HV]- 96 

4 [TBA]+    [4HV]- > 99 

5 [TPe]+        [4HV]- 96 

6 [THA]+    [4HV]- 94 

Reakciókörülmények: 0,3 mmol acetofenon, 0,005 mmol [Rh(cod)2]
+[BF4]

-, 0,5 mL ionos 
folyadék, 1,6 mmol HCOOH, T = 80°C, t = 3h 
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A korábbi kísérletekhez hasonlóan a legrövidebb szénláncokkal szubsztituáltatott 

kationt ([TMA]+) tartalmazó ionos folyadék alkalmazásával volt a legkisebb a 

konverzió, ami részben magyarázható azzal, hogy ezen ionos folyadék viszonylag 

magas olvadásponttal (75–8η °C) rendelkezik, így a reakcióidő egy jó részében nem 

teljes mértékben folyadék halmazállapotú. [TEA]+ és nagyobb szénatomszámú 

kationnal minden esetben 90 %-nál nagyobb konverziót detektáltam, gyakorlatilag a 

mérési hibán belül azonosnak tekinthető hatékonysággal vettek részt a reakcióban.  

Mint az korábban említésre került, Chakraborti kísérletei rámutattak, hogy egy 

szubsztrátum karbonilcsoportja annak oxigén atomja által hidrogénkötést képes 

létesíteni az oldószerként alkalmazott ionos folyadék hidrogénjével, aktivált 

intermediert hozva létre. Annak érdekében, hogy e hatást a GVL-alapú ionos 

folyadékoknál is el lehessen érni, tetrabutilammónium-4-metoxi- és 4-etoxivalerátban is 

ismétlésre került a modellreakció, melynek eredményét összevetettem a 4-

hidroxivalerátban végzett redukcióval. δévén nem volt különbség felfedezhető a γ óra 

alatt lejátszódó kísérletek egyikében sem (> 99,9% volt a konverzió minden esetben), 

valószínűsíthető, hogy a hidroxilcsoport esetünkben nem vesz részt a szubsztrátum 

aktiválásában. 
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5. 2. 5. Aktivitás-vizsgálat 

 

A nagynyomású hidrogénezési kísérletekben a [TBA]+[4HV]- ionos folyadék 

kielégítő kétfázisú közeget hozott létre egyszerű olefinekkel, amelynek köszönhetően a 

rendszer akár 10 egymást követő ciklusban is újrahasználható volt, a katalitikus 

aktivitás jelentős romlása nélkül. Transzfer hidrogénezés során azonban a hidrogén-

donor hozzáadásával jelentősen módosult a reakcióközeg, ami végeredményben 

egyfázisú rendszer létrejöttével járt. Lévén az ionos folyadékkal elegyedő 

funkcionalizált szubsztrátumok esetében a korábbi kísérletekben az elválasztás 

egyszerűen kivitelezhető volt n-pentános extrakcióval, így kézenfekvő megoldásnak 

látszott a transzfer rendszerben is ezt a módszert alkalmazni. 

A katalitikus rendszer aktivitásának és stabilitásának felméréséhez kétszeres 

katalizátor (0,01 mmol) és ionos folyadék (1 mL) mennyiséggel végeztem el a modell 

reakciót, melyhez lejátszódását követően a kezdeti egyszeres mennyiségeknek 

megfelelő acetont (0,γ mmol) és HCOOH-t (1,6 mmol) adtam hozzá, majd újabb 3 órán 

át kevertettem a reakcióelegyet a 80°C-os olajfürdőben. Ezt a protokollt még kétszer 

ismételtem meg és azt tapasztaltam, hogy az első két esetben γ óra alatt a szubsztrátum 

teljes mértékben telítődött, majd a harmadik és negyedik ciklusban az aktivitás 

csökkenni kezdett, a teljes konverzió eléréséhez 4 óra volt szükséges. Hasonló 

megfigyeléseket közöltek Hermecz és munkatársai kalkon Rh-katalizált transzfer 

hidrogénezése alapján,93 de az 5. 2. 4. fejezetben tárgyalt felhalmozódó HCOOH 

felesleg miatt bekövetkező savasodás alapján is beláthatók az eredmények. δévén a 

szubsztrátum és az ionos folyadék homogén elegyben volt jelen, a ciklusok végén a 

terméket n-pentános extrakcióval igyekeztem elválasztani, azonban maximálisan csak 

58 % feniletan-1-ol volt izolálható.    
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5. 2. 6. Egyéb szubsztrátumok redukciója 

 

Az alkalmazott kiindulási anyag kabronil-csoportján elhelyezkedő 

szubsztituensek elektronikus és sztérikus tulajdonságai befolyással lehetnek a reakció 

hatékonyságára. Ennek demonstrálásra különféle, az orto-, meta- és para-helyzetben 

szubsztituált acetofenon változatok redukcióját hajtottam végre (53. ábra), melynek 

eredményeit a 16. táblázat mutatja be. 

 

53. ábra A reakció sémája 
 

16. táblázat Acetofenon és különböző szubsztituenseinek transzfer hidrogénezése 
[TBA]+[4HV]--ben 

Miként az látható, az elektron-küldő metil- vagy metoxicsoporttal (16. táblázat, 2. és 3. 

sor) rendelkező szubsztrátumok kevésbé aktívnak bizonyultak, mint az acetofenon (16. 

táblázat 1. sor). Az elektronszívó csoportokkal szubsztituáltatott acetofenonok nagyobb 

konverziót tettek lehetővé azonos idő alatt (16. táblázat 4–6. sor), lévén a molekula 

szerkezeti adottságai következtében a π-elektronrendszerben kialakult elektroneltolódás 

miatt a szénatomon parciális pozitív töltés alakul ki (mezomer effektus), így a telítetlen 

rendszer elektronsűrűsége csökken és a kötéspolarizáció hatására a molekula kémiai 

reaktivitása nő. Az orto- és meta-helyzetben szubsztituáltatott formák valamivel kisebb 

aktivitást mutattak a sztérikus gátoltság miatt, ami jól egyezik az irodalomban leírt 

 R Reakcióidő  
(h) 

Konverzió  
(%) 

TOF  
(h–1) 

1 H 3 > 99 20 

2 4-CH3 3 17 3 

3 4-OCH3 3 27 5 

4 4-NO2 1,5 > 99 40 

5 4-F 2,5 > 99 24 

6 4-Br 2,5 > 99 24 

7 3-Br 3 94 19 

8 2-Br 3 60 12 
Reakciókörülmények: 0,3 mmol szubsztrátum, 0,005 mmol [Rh(cod)2]

+ [BF4]
-, 0,5 mL [TBA]+[4HV]-, 

1,6 mmol HCOOH, T = 80°C, t = 3h 
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kísérleti eredményekkel, mind konvencionális, mind aszimmetrikus transzfer 

hidrogénezés esetére.113  

Aromás csoportot nem tartalmazó karbonil vegyületek közül néhány ciklusos 

ketonnak, valamint a levulinsavnak és metil-észterének redukálását is megvizsgáltam, a 

korábbiakhoz hasonló módon. A telített termék minden esetben 90 %-nál magasabb 

konverzióval keletkezett (17. táblázat).  

 

17. táblázat Különböző karbonil vegyületek transzfer hidrogénezése [TBA]+[4HV]--ben 

 

Kísérleteimet a szén-szén kettős kötést tartalmazó vegyületek transzfer 

hidrogénezésével folytattam. Az 1-alkének és a ciklusos alkének telítése > 99%-os 

hatékonysággal ment végbe (18. táblázat, 1-5. sor) akárcsak a nagynyomású 

hidrogénezés során, ugyanezen ionos folyadékban. Hasonló módon, a krotil-bromid és 

a fahéjsav is teljesen telítődött az alkalmazott körülmények között, sőt ez előbbi reakció 

3 óra helyett már 1,5 óra alatt lezajlott (18. táblázat, 7. sor). A sztérikusan gátolt transz-

sztilbén 72 %-ban alakult át a kívánt termékké (18. táblázat, 8. sor). 

 

 

 R Reakcióidő (h) Konverzió (%) TOF (h-1) 

1 O
 

3 > 99 20 

2 O
 

3 > 99 20 

3 b 
O

OH

O

 

3 96 19 

4 b 
O

O

O

 

3 > 99 20 

Reakciókörülmények: 0,3 mmol szubsztrátum, 0,005 mmol [Rh(cod)2]
+[BF4]

-, 0,5 mL [TBA]+[4HV]-, 
1,6 mmol HCOOH, T = 80°C, t = 3h 
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18. táblázat Különböző szén-szén kettős kötést tartalmazó vegyületek transzfer hidrogénezése 
[TBA]+[4HV]--ben 

 Szubsztrátum Reakcióidő (h) Konverzió (%) TOF (h–1) 

1 C4H9 3 > 99 20 

2 C6H13 3 > 99 20 

3 C8H17 3 > 99 20 

4 
 

3 > 99 20 

5 
 

3 > 99 20 

6 Br 1.5 > 99 40 

7 COOHC6H5  3  > 99 20 

8 C6H5
C6H5  3 72 14 

Reakciókörülmények: 0,3 mmol szubsztrátum, 0,005 mmol [Rh(cod)2]
+[BF4]

-, 0,5 mL [TBA]+[4HV]-, 
1,6 mmol HCOOH, T = 80°C, t = 3h 

 

 

5. 2. 7. Szelektivitás és reprodukálhatóság vizsgálata 

 

A katalizátor szelektivitásának teszteléséhez a korábbi, nagynyomású 

kísérletekhez hasonlóan megfelelő szubsztrátumnak bizonyult a ciklohex-2-én-1-on. 

Gyakori mintavételekkel követtem a kiindulási anyag telítődését és azt tapasztaltam, 

hogy 15 perc elteltével már csak ciklohexanon volt kimutatható, azonban a redukciót 3 

óráig folytatva a karbonil kötések is telítődtek. Ezzel megegyező eredményeket kaptam 

kalkon redukciója során is. Trasz-fahéjaldehid redukálása esetén 66 % dihidro-

fahéjaldehid keletkezett. 

A reprodukálhatóság ellenőrzése végett az acetofenon, valamint a hex-1-én, okt-

1-én és dec-1-én redukcióját többször megismételtem azonos körülmények között 

(0,005 mmol [Rh(cod)2]
+ [BF4]

-, 0,5 ml [TBA]+[4HV]-, 0,3 mmol szubsztrátum, 80 °C, 

3 óra). Minden esetben teljes konverzió volt kimutatható, tehát a reakciók jól 

reprodukálhatók. 
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6. Összefoglalás 

Az oldószerek környezetbarát mivolta kulcskérdés a fenntartható vegyipar 

megvalósításához. Alapvető feltétel, hogy ezek az alternatív, zöld oldószerek alacsony 

gőznyomással rendelkezzenek, előállításuk, tárolásuk és alkalmazásuk során a lehető 

legbiztonságosabban kezelhetők legyenek és a hagyományos oldószereket minden 

szempontból helyettesítő alternatívát biztosítsanak. Az ionos folyadékok sokoldalú, 

ionpárokból álló vegyületek, anionjuk és kationjuk rugalmasan variálható. Előállításuk 

környezetbarát módon történhet biomassza felhasználásával, például a szénhidrátokból 

szintetizálható -valerolaktonon (GVL) keresztül. Az ipari folyamatokban a katalitikus 

hidrogénezés munkavédelmi szempontból előnyösebb reakciótípus, melynek során 

széles körben alkalmaznak oldószerként ionos folyadékokat.  

Munkám során több különböző GVL-alapú, tetraalkil-ammónium kationnal 

rendelkező ionos folyadékot állítottam elő enyhe körülmények között és 

karakterizáltam azokat. A mérések alapján bebizonyosodott, hogy ezek az ionos 

folyadékok igen viszkózusak és alacsony gőznyomással rendelkeznek. Ezen vegyületek 

anionjának és kationjának finom változtatásával az anyagok eltérő tulajdonságai 

egyértelműen megnyilvánultak. Azonos, 4-hidroxivalerát anion mellett különböző 

kationok felhasználásával egy homológ sorozatot állítottam elő, melynek segítségével a 

molekula szerkezetének apró változtatásából adódó különbségek jól követhetővé váltak. 

Javaslatot tettem a metoxi-, illetve etoxivalerát anionok előállítására, amelyekkel a 4. 

pozícióban lévő hidroxil-csoporton a reaktív hidrogén kizárhatóvá vált a 

reakcióközegből. Alkalmazásukat katalitikus hidrogénezési reakciókban vizsgáltam, 

elsőként nagynyomású rendszerben. Ionos jellegüknek köszönhetően ezek az 

oldószerek (mind a hidroxi-, mind az alkoxivalerátok) olefinekkel és alkánokkal egy 

kivétellel kétfázisú rendszert hoztak létre, amelyben [Rh(cod)2]
+[BF4]

- katalizátor 

prekurzor és alkil-bisz(nátrium-m-szulfonatofenil)-foszfin ligandumok alkalmazásával 

telítetlen molekulákat jó hatékonysággal lehetett hidrogénezni. Mind az egyfázisú, 

mind a kétfázisú rendszer közel 10 ciklusban újrahasználható volt és az öt különböző 

funkcionalizált vegyületen (oxo-, ciano-, formil-, karbonil-, fenilcsoporttal) végzett 

kemoszelektivitás-vizsgálat bizonyította, hogy a szén-szén kettős kötés telítődik, a C=O 

kötésre nincs hatással a reakció. 
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Acetofenon telítése során transzfer hidrogénezési körülmények között 7 

különböző Ru-, Rh- és Pd-tartalmú katalizátor közül ismét a [Rh(cod)2]
+[BF4]

- 

bizonyult a leghatékonyabbnak. A korábbi tapasztalattól eltérően fosznin ligandum 

alkamazásával a katalitikus aktivitás csökkent. Az optimált reakciókörülmények között 

[TBA]+[4HV]--ben, hangyasavval végzett kísérletek során a reakció hatékonysága 

különösen érzékenynek bizonyult a hidrogéndonor mennyiségére, amelyet a vizsgálatok 

alapján 5-szörös feleslegben érdemes alkalmazni. A különböző kation-módosulatokkal 

végzett kísérletekben az ionos folyadékok nem mutattak szignifikáns különbséget az 

aktivitás szempontjából és minden esetben egyfázisú reakcióelegy jött létre. A 

pentánnal való extrakció kevésbé volt hatékony, mint a molekuláris hidrogénnel történő 

telítés során, feltehetőleg a hangyasav befolyása miatt. Az aktivációs vizsgálatok során 

tapasztalható volt, hogy 3-4 ciklusban marad aktív a katalizátor. A GVL-alapú ionos 

folyadékokkal ellentétben hagyományos oldószerekben, GVL-ben, valamint 

imidazólium-alapú ionos folyadékokban végzett reakciók során elhanyagolhatóan kevés 

termék keletkezett. Különböző acetofenon-módosulattokkal végzett összehasonlításban 

bebizonyosodott, hogy az elektron-szívó csoportokkal szubsztituáltatott acetofenonok 

nagyobb konverziót tesznek lehetővé azonos idő alatt. Ciklikus ketonok, levulinsav és 

metil-észtere, valamint más szén-szén kettős kötést tartalmazó vegyületek redukciója is 

végbement az alkalmazott katalitikus rendszerben. A szelektivitás-vizsgálat során a 

szén-szén kettős kötések telítődése gyors reakcióban lezajlott, majd a karbonil 

csoportok is telítődtek, tehát a redukció nem kemoszelektív. 

Kísérleteim során bizonyosságot nyert tehát, hogy a GVL-alapú ionos folyadékok 

egyszerűen előállítható vegyületek, kationjuk és anionjuk rugalmasan variálható. 

Alkalmasak mind molekuláris hidrogénnel, mind transzfer körülmények között végzett 

hidrogénezésre, előbbi esetben zöldkémiai szempontból igen előnyös, kétfázisú, 

újrahasználható rendszer jön létre. A kísérletek során a [Rh(cod)2]
+[BF4]

- univerzális 

katalizátor(prekurzor)nak bizonyult, nagynyomású hidrogénezés során az aktivitását 

foszfin ligandumokkal jelentősen növelni lehetett, míg transzfer hidrogénezés esetén a 

rendszer egészen másként viselkedett. Identikus körülmények között végzett 

reakciókban a GVL-alapú ionos folyadékok minden esetben hatékonyabb oldószernek 

bizonyultak, mint az összehasonlítás alapját képező általánosságban alkalmazott 

reakcióközegek. 
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Abstract 

 

The environmental benign solvents are essential to lay the foundation of 

sustainable chemistry. It is a basic requirement that these alternative solvents must have 

low vapour pressure, must be safely prepared, transported, stored and used, and they 

have to provide an alternative to the conventional reaction media in all aspects. The 

ionic liquids (ILs) are versatile chemical compounds consisting of ion pairs, which can 

be easily fine-tuned. ILs can be prepared in an environmentally friendly way by using 

biomass-derived materials, such as -valerolactone (GVL). The catalytic hydrogenation 

is a beneficial process in terms of green chemistry and the ILs are frequently used in 

these reactions. 

In this work I prepared several types of novel GVL-based ionic liquids having 

tetraalkyl-ammonium cations under mild conditions and characterized them. The 

measurements proved that the GVL-based ILs are highly viscous liquids having very 

low vapour pressure. The significant differences based on the nature of the anion and 

cation became clear by tuning these ions. By using 4-hydroxyvalerate anion beside 

different cations I prepared a homologue series of ILs to follow up the small changes 

induced by the varied molecular structure. I proposed a preparation method for the 4-

methox- and 4-ethoxyvalerates. By using these anions, the highly reactive hydrogen of 

the hydroxyl group in the fourth position can be eliminated from the reaction media. 

The potential application of the ILs was tested in catalytic hydrogenation reactions, 

initially using hydrogen gas under high pressure. Since their ionic nature these solvents 

(including the 4-methoxy and 4-ethoxyvalerates) provided biphasic system – with one 

exception – when olefins were hydrogenated. Optimal reaction conditions formed by 

using [Rh(cod)2]
+[BF4]

- catalyst precursor modified by alkyl-bis(sodium-m-

sulphonatophenil)-phosphine ligands. Both of the single phase and the biphasic systems 

could be reused for about 10 times and the examination using 5 functionalized 

compounds (having oxo-, cyano-, formyl-, carbonyl-, phenyl groups) showed 100% 

chemoselectivity to the carbon-carbon double bonds, the reaction had no effect on the 

C=O double bonds.  

In the reduction of acetophenone under transfer hydrogenation conditions 7 

catalysts containing Ru-, Rh- or Pd were tested, where the [Rh(cod)2]
+[BF4]

- was found 
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to be the most efficient, similarly as in the high pressure system, however in this case 

the conversion decreased by using phosphine ligand. The system proved to be very 

sensitive to the hydrogen donor to substrate ratio in the optimized reactions using 

[TBA]+[4HV]- and formic acid. The HCOOH/substrate ratio was the most appropriate 

when applied in 5:1 excess. The ILs having different cations behaved similarly in terms 

of conversion under the same conditions and in all cases single phase mixtures were 

formed. The extraction by pentane was less effective than in case of the high pressure 

hydrogenation, presumably due to the influence of formic acid. In the activation studies 

it was revealed that the catalyst remains active in 3 or 4 consecutive cycles. In contrast 

with the GVL-based ionic liquids in the transfer hydrogenation reaction of 

acetophenone only a very low amount of product formation could be observed when 

using conventional solvents, GVL and imidazolium-based ILs. When different 

substituted acetophenones were reduced in GVL-based ILs it was found that the 

derivatives bearing electron donating substituent are less reactive compared to 

acetophenone. The reduction of levulinic acid, its methylester, cyclic ketones and other 

compounds having olefinic carbon-carbon double bond was also carried out effectively. 

During the selectivity studies the carbon-carbon double bonds were reduced in quick 

reaction, than the carbonyl groups reacted as well. 

It was also revealed that the GVL-based ionic liquids can be easily synthesized 

and the anions and cations of the solvent can be resiliently fine-tuned. They are suitable 

for use in reduction reactions under high pressure and transfer hydrogenation conditions 

as well; in the former case an environmental benign biphasic system can be created. 

The [Rh(cod)2]
+[BF4]

- proved to be a universal catalyst. In case of high pressure 

hydrogenation the efficiency could be increased by applying phosphine ligands, while 

in the transfer hydrogenation reactions the system behaved differently. In comparison 

with several conventional solvents and ILs which were used in this study the GVL-

based ionic liquids showed much more effective performance in catalytic 

hydrogenation reactions.  
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7. Kísérleti rész 

 

A kísérletek során alkalmazott vegyszereket többségében a Sigma Aldrich Kft.-

től vásároltuk, míg a toluol és a pentán a εolar Kft.-től került beszerzésre. A nitrogén, 

hidrogén és sűrített levegő gázpalackokat a δinde Gáz εagyarország Zrt. szállította.  

A gázkromatográfiás vizsgálatokat HP-5 kapilláris oszloppal (15 m x 0,25 m) 

felszerelt HP η890N készüléken végeztem, láng ionizációs detektorral, vivőgázként H2-

t használva. Az analízishez η μδ vizsgálandó anyagot adtam 1 mδ diklórmetánhoz és 

10 μδ toluolhoz (ez utóbbi belső sztenderdként szolgált). Az NεR mérések Brucker 

Avance 250 spektrométerben történtek, oldószerként deutero-kloroformot és deutero-

acetont használtam.  

 

A reakciókban felhasznált tetrametilammónium-4-hidroxivalerát, 

tetrabutilammónium-4-hidroxivalerát és (2-hidroxietil)-tetrametilammónium, valamint az 

szintézisek során alkalmazott metil-4-metoxivalerát és etil-4-etoxivalerát előállítása 

Horváth és munkatársai által közölt metódus43 alapján történt. 
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1H-NMR 

13C-NMR 

Tetraetilammónium-4-hidroxivalerát előállítása 

Gömblombikban 10,51 g (105 mmol) -valerolaktont, 14,73 g (100 mmol) 

tetraetilammónium-hidroxidot (25 %-os vizes oldatban) kevertettem 

szobahőmérsékleten, majd 1 óra elteltével a feleslegben visszamarad vizet vákuum 

desztillációval eltávolítottam és színtelen, viszkózus terméket nyertem, melyet NMR 

spektroszkópiás analízissel azonosítottam. A kitermelés 22,11 g (87,6 %) volt. 1H-

NMR (D2O) , ppm: 0,98 (d, γH, J = θ,η Hz), 1,07 (t, 1βH, J = 7,1 Hz), 1,ηβ (q, βH, J = 

7,2 Hz), 2,04 (m, 4H),  3,07 (q, 8H, J = 7,1 Hz), 3,62 (m, 1H, J = 6,1 Hz). 13C-NMR 

(D2O)  , ppm: 10,η1; βη,7; γ7,9η; γ8,7β; ηη,80 (t, J = γ,γ. Hz); 71,η; 18θ,8. H2O 

(V/V%): 2,1%. 
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1H-NMR 

13C-NMR 

Tetrapropilammónium-4-hidroxivalerát előállítása 

Gömblombikban 5,26 g (53 mmol) -valerolaktont, 10,2 g (50 mmol) 

tetrapropilammónium-hidroxidot (20 %-os vizes oldatban) kevertettem 

szobahőmérsékleten, majd 1 óra elteltével a feleslegben visszamarad vizet vákuum 

desztillációval eltávolítottam. A színtelen, viszkózus terméket NMR spektroszkópiás 

analízissel azonosítottam, a kitermelés 15,25 g (98,6 %) volt. 1H-NMR (D2O)  , ppm: 

0,81 (t, 12H, J = 7,1 Hz); 1,04 (d, 3H, J = 6,3 Hz); 1,57 (m, 8H); 2,09 (m, 2H); 3,02 (m, 

8H); 85; 3,67 (m, 1H, J = 6,3 Hz). 13C-NMR (D2O) , ppm: 9,79; 14,7θ; β1,65; 33,92; 

34,69; 59,8 (t, J = 2.6 Hz), 67,57; 183,05. H2O (V/V%): 4,2%. 
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1H-NMR 

13C-NMR 

Tetrapentilammónium-4-hidroxivalerát előállítása 

Gömblombikban 5,50 g (55 mmol) -valerolaktont, 15,8 g (50 mmol) 

tetrapentilammónium-hidroxidot (20 %-os vizes oldatban) kevertettem 

szobahőmérsékleten, majd 1 óra elteltével a feleslegben visszamarad vizet vákuum 

desztillációval eltávolítottam. A színtelen, viszkózus terméket NMR spektroszkópiás 

analízissel azonosítottam, a kitermelés 19,83 g (93,1 %). 1H-NMR (D2O) , ppm: 0,80 

(t, 12H, J = 6,5 Hz); 1,06 (d, 3H, J = 6,3 Hz); 1,24 (m, 16H); 1,55 (m, 10H);  2,29 (t, 

2H, J= 7,1 Hz); 3,08 (m, 8H, J = 7,3 Hz); 3,7 (m, 1H). 13C-NMR (D2O)  , ppm: 13,17; 

20,81; 21,58; 21,80; 27,79; 34,08; 34,82; 58,26 (t, J = 3.60 Hz); 67,71; 183,03. H2O 

(V/V%): 2,6%. 
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Tetrahexilammónium-4-hidroxivalerát előállítása 

Gömblombikban 2,60 g (25 mmol) -valerolaktont, 9,62 g (26 mmol) 

tetrahexilammónium-hidroxidot és 14,γ8 g (0,78 mol) vizet szobahőmérsékleten 

kevertettem 1 órán át, majd a reakció lejátszódását követően a feleslegben maradt vizet 

vákuum desztillációval, 80 °C-on eltávolítottam. A terméket NMR spektroszkópiás 

analízissel azonosítottam, a kitermelés 95 %-nak adódott. 1H-NMR (D2O) , ppm: 0,80 

(t, 12H, J=6,5Hz); 1.07 (d, 3H, J=6,3Hz); 1,25(s, 24H); 1,57(m, 10H); 2,12 (dt, 1H, 

J=2,9Hz, J=7,5Hz); 3,09 (m, 8H); 3,69 (dd, 1H, J=6,2Hz, J=12,5Hz). 13C-NMR 

(CDCl3) , ppm: 13,71; 21,80; 22,24; 23,77; 25,83; 31,06; 34,76; 35,88; 58,64; 60,20; 

68,18; 179,84. 

 
1H-NMR

13C-NMR 
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Tetrametilammónium 4-metoxivalerát előállítása 

Gömblombikban 3,0 g (21 mmol) metil-4-metoxivalerátot, 1,87 g (21 mmol) 

tetrametilammónium-hidroxidot és 5,6 g (0,31 mol) vizet kevertettem 50°C-on, 1 órán 

keresztül, majd a keletkezett alkohol és visszamarad víz vákuum desztillációval történő 

eltávolítását követően a sárga, viszkózus terméket NεR spektroszkópia segítségével 

identifikáltam. A kitermelés 92 % volt. 1H-NMR (D2O) , ppm: 1,01  (d, 3H, J=6,21 

Hz); 1,58 (ddd, 2H, J=7,3Hz, J=13,6Hz, J=21,0Hz);  2,06 (t, 3H, J=7,8Hz); 3,04 (s, 

12H) 3,19 (s) 3,32 (dd, 1H, J=6,2Hz, J=12,3Hz); 13C-NMR (CDCl3) , ppm: 20,00; 

35,0; 36,29;  55,91 (t, J=3,7 Hz); 56,39; 78,07; 178,27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13C-NMR 
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Tetrabutilammónium-4-metoxivalerát előállítása 

Gömblombikban 14,65 g (0,1 mol) metil-4-metoxivalerátot, 25,95 g (0,1 mol) 

tetrabutilammónium-hidroxidot és 38,93 g (2,16 mol) vizet kevertettem 50°C-on, 1 

órán keresztül, majd a keletkezett alkohol és visszamarad víz vákuum desztillációval 

történő eltávolítását követően a sárga, viszkózus terméket NεR spektroszkópia 

segítségével identifikáltam. A kitermelés 99 % volt.1H-NMR (D2O) , ppm: 0,83 (t, 

12H, J=7,3Hz); 1,03 (d, 3H, J=6,2Hz); 1,24 (sx, 8H, J=7,3Hz); 1,53(m, 8H); 1,64 (m, 

2H,); 2,07 (t, 2H, J=7,8Hz); 3,07 (m, 8H); 3,21 (s, 3H); 3,34 ( sx, 1H, J=6,2Hz). 13C-

NMR (D2O) , ppm: 13,23; 18,48; 19,52; 23,50; 32,20; 33,77; 55,56; 58,48 (t, 

J=2,7Hz); 77,42; 183,22. 

 

1H-NMR 

 

 

 

 

 

 

 13C-NMR 
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Tetrametilammónium-4-etoxivalerát előállítása 

Gömblombikban 15,00 g (86 mmol) etil-4-etoxivalerátot, 7,84 g (86 mmol) 

tetrametilammónium-hidroxidot és 23,56 g (1,3 mol) vizet kevertettem 50°C-on, majd 

1 óra elteltével a keletkezett alkoholt és a visszamarad vizet vákuum desztillációval 

eltávolítottam és a színtelen, viszkózus terméket NMR spektroszkópia segítségével 

identifikáltam. A kitermelés 92 %-os volt. 1H-NMR (D2O) , ppm: 1,01 (m, 6H, 

J=6.5Hz); 1,56 (m, 2H); 2,05 (t, 2H, J=7,8Hz); 3,03(s,12H);  3,45 (m, 3H). 13C-NMR 

(D2O) , ppm: 14,44; 18,69; 32,09; 33,36; 55,13 (t, J=4,1 Hz); 63,75; 75,20; 182,89. 

 

1H-NMR 

 

13C-NMR 
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Tetrabutilammónium-4-etoxivalerát előállítása 

Gömblombikban 17,49 g (0,1 mol) etil-4-etoxivalerátot, 25,95 g (0,1 mol) 

tetrabutilammónium-hidroxidot és 38,93 g (2,16 mol) vizet 50°C-on, 1 órán keresztül 

kevertettem, majd a keletkezett alkoholt és visszamaradt vizet vákuum desztillációval 

80 °C-on eltávolítottam. A sárga, viszkózus termék 97 %-os kitermeléssel keletkezett, 

melyet NMR spektroszkópia segítségével azonosítottam. 1H-NMR (D2O) , ppm: 0,88 

(t, 12H, J=7.3Hz); 1,06-1,09 (t, 6H, J=6,6Hz); 1,29 (sx, 1H, J=7,3Hz); 1,58 (m, 8H); 

1,70 (m, 2H,); 2,13 (t, 2H, J=7,8 Hz); 3,12 (m, 8H); 3,48 (m, 3H). 13C-NMR (D2O) , 

ppm: 13,3; 14,98; 19,23; 19,57; 23,56; 32,64; 33,97; 58,57; 64,18; 75,70; 183,32. 

 
1H-NMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13C-NMR 



 83 

56. ábra. Kísérleti elrendezés 

55. ábra. Hastelloy-C reaktor a 
gőznyomásmérőhöz csatlakoztatva 

GVL-alapú ionos folyadékok gőznyomásának mérése 

2 mL ionos folyadékot pipettáztam a saválló acélból 

készült 25 mL-es Hastelloy-C reaktorba (Parr Inst. IL, 

USA), melyet mágneses keverővel láttam el és egy 

Rosemount Hastelloy-HC-276 digitális 

gőznyomásmérőhöz csatlakoztattam. εiután a levegőt 

leszívattam, a reaktort fűthető mágneses keverőn jeges 

vízfürdőbe helyeztem és a gőznyomás értékét feljegyeztem 

0 °C-on, 25 °C-on, 50 °C-on, 75 °C-on és 85 °C-on, amikor 

a nyomás értéke stabilizálódott. A hőmérsékletet a 

vízfürdőben elhelyezett hőmérővel ellenőriztem. 

 

 

 

GVL-alapú ionos folyadékok viszkozitásának mérése 

A mérések AntonPaar MCR501 készüléken, 20–70°C tartományban, 2 °C/perc 

hőmérséklet gradiens mellett készültek a Bayer MaterialScience vállalatnál, 

Leverkusenben. 

 

Nagynyomású hidrogénezési reakciók általános leírása  

A 25 mL-es Hastelloy-C reaktorba 1 mL ionos folyadékot, 

0,004 mmol katalizátor prekurzort és 0,04 mmol  

(10 ekvivalens) ligandumot mértem be, majd a reaktor 

lezárását követően 1 órán keresztül θ0 °C-os olajfürdőben 

30 bar H2 nyomás alatt, belső kevertetés mellett 

előhidrogéneztem a későbbi katalizátort tartalmazó fázist. 

Ezt követően a gázt egy biztonsági szelepen át 

eltávolítottam, a csőrendszerről a reaktort lecsatlakoztattam 

és bemértem a szubsztrátumot. δezárást követően a nyomást 

ismét 30 bar-ra emeltem és a kívánt reakcióidőig θ0 °C-on, 

950 rpm-en kevertettem a reakcióelegyet. A reakció 

végeztével a kapott terméket kétfázisú rendszer esetén 
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egyszerűen dekantáltam, egyfázisú elegy esetén γ x β mδ pentánnal extraháltam, majd 

az oldószert vegyifülke alatt N2-nel lefúvattam. A termék(ek) azonosítását 

gázkromatográfiás módszerrel végeztem. 

 

Újrahasználhatósági vizsgálat nagynyomású rendszerben 

A vizsgálatot két szubsztrátumon végeztem el, egyszerű olefinként hex-1-ént, 

funkcionalizált vegyületként pedig ciklohex-2-én-1-ont, ionos folyadékként pedig 

tetrabutilammónium 4-hidroxivalerátot alkalmaztam. A kísérletsorozathoz az általános 

leírás alapján, 0,004 mmol [Rh(cod)2]
+[BF4]

- katalizátor prekurzor és 10 ekvivalens 

butil-bisz(nátrium-m-szulfonatofenil)-foszfint mértem be. Előhidrogénezés nélkül a 

szubsztrátumot addig hidrogéneztem, amíg a manométeren a nyomás csökkenése 

stabilizálódott, majd a terméket elválasztottam (kétfázisú rendszer esetén fecskendővel 

távolítottam el, egyfázisú elegy esetén 3 x 2 mL pentánnal extraháltam) és 

gázkromatográfiás módszerrel azonosítottam. A visszamaradt katalizátort tartalmazó 

fázishoz újabb 1 mL szubsztrátumot mértem be és újra 30 bar nyomáson, 60°C-on 

ismételtem meg a reakciót. Az egymást követő ciklusokban keletkezett termékben 

mérhető, a katalizátorból származó Rh-tartalmat az ELTE Kémiai Intézet Analitikai 

Tanszékén, ICP-SF-MS készülékkel határozták meg. 

 

Induktív csatolású plazma (sector field) tömegspektrometriás analízis (ICP-SF-

MS) 

Az analízishez 100 μδ mintát 100 μδ θη%-os HNO3 és γ00 μδ γ0%-os sósav 

elegyében táram fel, majd vízfürdőben bepároltam. A desztillált vízzel 10 mL 

össztérfogatra hígított maradékhoz 10 μδ η0 mg/δ In-tartalmú belső sztenderdet adtam. 

A kalibrációt 103Rh és 115In izotópokra végezetem el (E. Merck, Darmstadt, 

Németroszág), 0, 5, 10, 20 és 30 μg/L koncentrációkkal. A mérés Element2 ICP 

készüléken, szektor-típusú analizátorral (Thermo-Finnigan, Bréma, Németország), 

csúcskereső (peak jumping) módban történt. 
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57. ábra. A reakcióelegy Hach csőben  

Szelektivitásvizsgálat nagynyomású rendszerben 

Az 1 mL ionos folyadék (tetrabutilammónium-4-hidroxivalerát és tetrahexilammónium-

4-hidroxivalerát), 0,004 mmol [Rh(cod)2]
+[BF4]

- katalizátor prekurzor és 10 ekvivalens 

butil-bisz(nátrium-m-szulfonatofenil)-foszfin 1 órás előhidrogénezését követően 10 

mmol funkionalizált szubsztrátumot adtam a rendszerhez, amelyet további 6 órán át 

hidrogéneztem. Mivel a keletkezett termék minden esetben egy fázist alkotott az ionos 

folyadékkal, ezért a terméket 3 x 2 mL pentánnal extraháltam és NMR spektroszkópia 

segítségével azonosítottam.   

 

Transzfer hidrogénezési kísérletek 

Csavaros kupakkal és mágneses keverőtesttel ellátott 

kémcsőbe 0,η mδ ionos folyadékot, 0,00η mmol katalizátort, 

1,6 mmol hidrogéndonort és 0,3 mmol szubsztrátumot mértem 

be, majd a kupakot lazán felcsavarva (annak érdekében, hogy a 

keletkező CO2 távozni tudjon) a kémcsövet 80 °C-ra 

előmelegítet olajfürdőbe helyzetem és 4η0 fordulat/perccel 

kevertettem. A kívánt reakcióidő letelte után a viszkózus, 

egyfázisú elegyből közvetlenül készített mintát 

gázkromatográfiás módszerrel elemeztem.  

 

 

Reziduális hangyasav mennyiségi meghatározása 

Sztenderd transzfer hidrogénezési reakcióban a 0,005 mmol [Rh(cod)2]
+[BF4]

- 

katalizátor prekurzor, 0,5 mL [TBA]+[4HV]- és 0,3 mmol acetofenon mellé 1:1, 1:2, 1:3 

és 1:η mól arányban hangyasavat és azzal ekvimoláris mennyiségű GVδ-t mértem be és 

mintát készítettem a kiindulási elegyből, melyet acetonban-d6-ban feloldottam. 80 °C-

on γ órás kevertetést követően a reakcióelegyből újabb mintát készítettem, majd a 

visszamaradt hangyasav mennyiségét 1H-NMR mérés alapján határoztam meg. 
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Aktivitás-vizsgálat transzfer hidrogénezési rendszerben 

A módszert a modell reakciónak választott acetofenon redukcióján teszteltem. Miután a 

reakció kétszeres mennyiségű katalizátorral és ionos folyadékkal (0,01 mmol 

[Rh(cod)2]
+[BF4]

-, 1 ml [TBA]+[4HV]-, 0,3 mmol szubsztrátum, 1,6 mmol HCOOH, 80 

°C) végbement, az elegyet 3 x 0,5 mL n-pentánnal extraháltam és ismét az eredeti 

mennyiségnek megfelelő 0,γ mmol acetofenont és 1,θ mmol hangyasavat adtam hozzá, 

majd újabb 3 óráig kevertettem. Ezt a protokollt folytatólagosan még kétszer 

megismételtem, de a köztes mintavételek igazolták, hogy a γ órás reakcióidő már nem 

elegendő a teljes konverzióhoz, ezért a redukciót összesen 4 órán át folytattam.  Az 

extrahált terméket gázkromatográfiás módszerrel analizáltam. 
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8. Függelék 

 

Rövidítésjegyzék 

 

GVL - -valerolakton 

VOC - volatile organic compound, illékony szerves vegyület 

FDA - Food and Drug Administration, Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszer 

Engedélyeztetési Hivatala 

acac - acetilacentonát 

bmim - 1-butil-3-metilimidazólium 

emim - 1-etil-3-metilimidazólium 

5-HMF- 5-hidroximetil-furfural 

LD50 - félhalálos dózis 

NTf2 - bisz-trifluormetilszulfonil-imid 

OTf2 - bisz-trifluormetánszulfonát 

NMR - mágneses magrezonancia-spektroszkópia 

EtPy - etilpiridinium 

Cp - ciklopentil 

TPP vagy PPh3 - trifenilfoszfin 

TPPMS - trifenilfoszfin-monoszulfonát 

TPPDS - trifenilfoszfin-diszulfonát 

TPPTS - trifenilfoszfin-triszulfonát 

nbd - norbornadién 

cod - ciklooktadién 

TOF - turnover frequency 

OAc - acetát 

DIOP - O-izopropilidén-2,3-dihidroxi-1,4-bisz-difenilfoszfinobután 

EtOSO3 – etil-szulfát 

ButOSO3 - butil-szulfát 

HexOSO3 - hexil-szulfát 

BINAP - 2,2'-bisz-difenilfoszfino-1,1'-binaftil 

TMA - tetrametilammónium 
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TEA - tetraetilammónium 

TPrA - tetrapropilammónium 

TBA - tetrabutilammónium 

TPeA - tetrapentilammónium 

THA - tetrahexilammónium 

4HV - 4-hidrxivalerát 

4MeOV - 4-metoxivalerát 

4EtOV - 4-etoxivalerát 

ICP-SF-MS - induktívcsatolású plazma mágneses szektor tömeg spektroszkópia 

DMSO – dimetil-szulfoxid 

 

F 1. táblázat Viszkozitás értékek a hőmérséklet függvényében 

T (°C) 
[THA]+[4HV]- [TBA]+[4HV]- [TBA]+[4MeOV]- [TBA]+[4EtOV]- 

(mPa·s) 

20 1380 2060 1170 1310 

22 1170 1690 982 1100 

25.1 911 1250 748 835 

30.1 612 783 490 544 

35.1 426 508 332 367 

40.1 304 342 232 255 

45.1 221 237 166 182 

50.1 165 168 122 133 

55.1 125 123 91.3 99.2 

60.1 96.7 92 69.8 75.4 

65.1 75.9 70.2 54.5 58.6 

70.1 60.4 54.6 43.3 46.4 
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F 2. táblázat Gőznyomás a hőmérséklet függvényében 

 [TEA]+

[4HV]- 
[TPrA]+

[4HV]- 
[TBA]+

[4HV]- 
[TPeA]
+[4HV]- 

[THA]+

[4HV]- 
[TMA]+ 

[4MeOV]- 
[TMA]+ 

[4EtOV]- 
[TBA]+ 

[4MeOV]- 
[TBA]+ 

[4EtOV]- 
GVL 

°C p (kPa) 
0 1,325 1,325 1,13 1,325 1,415 1,325 0,905 1,535 1,325 -- 
10 1,365 1,355 -- 1,405 -- -- -- -- -- -- 
20 1,435 1,535 -- 1,475 -- -- -- -- -- 0,61 

22,2 -- -- 1,34 -- -- -- -- -- -- -- 
25 -- -- -- -- 1,635 1,465 1,425 1,605 1,485 -- 
30 1,465 1,675 1,52 1,575 -- -- -- -- -- 0,72 

32,3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
40 1,495  -- 1,745 -- -- -- -- -- 1,03 
45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1,2 
50 -- -- 2,11 -- 2,895 1,775 1,915 2,015 2,095 1,43 
55 1,705 2,125 -- 2,025 -- -- -- -- -- -- 
60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1,94 
65 1,885 2,265 -- 2,255 -- -- -- -- -- -- 
70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2,67 
75 -- -- 3,94 -- 7,075 2,775 2,995 3,555 3,765 -- 
80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3,5 
85 2,855 3,175 5,17 3,185 9,295 3,415 3,695 4,675 4,735 -- 

 

F 3. táblázat Illesztéssel közelített Antoine konstansok 

Antoine  
konstansok 

[TEA]+ 

[4HV]- 
[TPrA]+ 

[4HV]- 
[TBA]+ 

[4HV]- 
[TPeA]+ 

[4HV]- 
[THA]+ 

[4HV]- 

A 29,69 5,43 14,11 6,38 19,96 
B 75428,35 11722,46 30961,83 15322,77 45484,14 
C 2068,59 1326,01 1646,62 1574,30 1802,21 

Antoine  
konstansok 

[TMA]+ 

[4MeOV]- 
[TMA]+ 

[4EtOV]- 
[TBA]+ 

[4MeOV]- 
[TBA]+ 

[4EtOV]- 

A 9,10 7,51 12,11 12,76 
B 24083,40 12280,62 32828,83 30955,64 
C 1911,82 1011,54 2072,68 1831,86 
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