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Bevezetés 

 
Az oldószerek környezetbarát mivolta kulcskérdés a fenntartható 

vegyipar megvalósításához, hiszen óriási mennyiségben kerülnek 

alkalmazásra, így biztonsági, egészségügyi és környezeti hatások 

tekintetében jelentős kockázatot képviselhetnek. Ezen anyagok azonban 

nélkülözhetetlenek, a kémiai szintézisek során a reaktánsok 

transzportjában, átalakításában, a termék tisztításában, valamint 

elválasztásában kulcsszerepet játszanak. A hagyományos, gyakran mérgező 

és robbanásveszélyes oldószerek kiváltásánál alapvető feltétel, hogy az új, 

alternatív oldószerek alacsony gőznyomással rendelkezzenek, előállításuk, 

tárolásuk és alkalmazásuk során a lehető legbiztonságosabban kezelhetők 

legyenek és a reakciók szempontjából a leghatékonyabb helyettesítő 

alternatívát biztosítsanak. Zöldkémiai szempontból az oldószerek 

használatának teljes mellőzése lenne az idális, azonban az ilyen 

rendszerekben végbemenő lehetséges átalakítások száma még viszonylag 

csekély. A legelőnyösebb alternatív oldószerek azok, amelyek 

előállításához a szükséges alapvető molekulák megújuló forrásból, például 

széles körben rendelkezésre álló biomasszából szintetizálhatók. Egyszerre 

minden vegyipari folyamathoz azonban nincs tökéletes oldószer. Az utóbbi 

tíz évben egyre inkább kutatott, potenciális alternatív oldószerekként váltak 

ismertté az ionos folyadékok, amelyek széles hőmérséklettartományban 

folyadék halmazállapotú, ionpárokból álló vegyületek. Anionjuk és 

kationjuk rugalmasan variálható, így fizikai és kémiai tulajdonságaik a 

célfeladathoz optimálhatók.  
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Célkitűzések 

Munkám céljaként az alábbi feladatokat tűztük ki:  

1. a -valerolakton (GVL), mint megújuló alapanyagból nyerhető platform 

molekula egyszerű, enyhe reakcióban történő átalakításával új ionos 

folyadékok előállítása és jellemzése.  

2. Az előállított alternatív oldószerek nagynyomású hidrogénezési 

reakciókban való tesztelése.  

a) Az optimális katalizátor megválasztása, valamint a 

termékelválasztás lehetőségeinek felmérése,  

b) a katalizátor szelektivitásának vizsgálata. 

3. Az ionos folyadékok transzfer hidrogénezési reakcióban való 

alkalmazhatóságának vizsgálata. 

a) A katalizátor-típus kiválasztása és a reakciókörülmények  

optimálása, 

b) különböző szubsztrátumok redukálhatóságának vizsgálata. 
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Alkalmazott módszerek 

 

Az ionos folyadékok előállítását külső mágneses keverővel 

kevertetett gömblombikban végeztem, az anyagok tisztításához vákuum 

desztillációt alkalmaztam. A termékek szerkezetvizsgálathoz az 1H és 13C-

NMR spektrumokat a perdeuterált oldószerekben feloldott mintákról egy 

Brucker Avance 250 NMR spektrométeren készítettem. A 

gőznyomásmérésekhez a nagynyomású hidrogénezési kísérletek során 

használt 25 mL-es Hastelloy-C (Parr Inst. IL, USA) saválló acél reaktort 

egy Rosemount Hastelloy-HC-276 digitális gőznyomásmérővel kötöttem 

össze. Az ionos folyadékok viszkozitásának meghatározása a Bayer 

MaterialScience vállalatnál (Leverkusen) egy AntonPaar MCR501 

készüléken, 20–70°C tartományban, 2 °C/perc hőmérséklet gradiens mellett 

történt. A transzfer hidrogénezési kísérleteket csavaros kupakkal és 

mágneses keverőtesttel ellátott Hach csőben végeztem, a keletkezett 

termékeket mindkét reakciótípus esetén gázkromatográfiás analízissel 

azonosítottam, HP-5 kapilláris oszloppal (15 m x 0,25 m) és FID 

detektorral felszerelt HP 5890N készüléken, vivőgázként H2-t használtam. 

 

 

 

 



6 

 

A kutatómunka során elért új tudományos eredmények      

 

1. Munkám során 8 különböző, korábban még nem publikált GVL-alapú 

ionos folyadékot állítottam elő. A tetraalkilammónium 4-hidroxivalerátokra 

vonatkozó ismert metódusból kiindulva1 kidolgoztam a 4-metoxi- és 4-

etoxivalerátok előállításának módszerét, amely egyszerűen végrehajtható. 

A kapott GVL-alapú ionos folyadékok mindegyikének gőznyomása 

nagyságrendekkel a konvencionalis oldószereké alatt van, 1-10 kPa 

tartományban. 

 

 

1. ábra A teteraalkilammónium alkoxivalerátok előállításának sémája 

2.  Az előállított ionos folyadékok olefinek, mint hex-1-én, okt-1-én, dec-1-

én és ciklohexén katalitikus hidrogénezési reakcióiban 30 bar H2 nyomáson 

hatékony oldószernek bizonyultak. 

a) A szelektíven oldódó [Rh(cod)2]
+[BF4]

- katalizátor alkalmazásával 

az ionos folyadékok kationjának típusától függően lehetőség nyílt kétfázisú 

rendszer létrehozására, melyből a tiszta termék egyszerű dekantálással 

kinyerhető volt, egyfázisú reakcióelegy keletkezése esetén pedig pentánnal 

való extrakciót alkalmaztam. 10 ekvivalens [butil-bisz(nátrium-m-

                                                           
1
 Fegyverneki D., Orha L., Láng Gy., Horváth I. T., Tetrahedron, 2010, 66, 1078. 
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szulfonatofenil)-foszfin] ligandum hozzáadásával a hex-1-én 2 órás 

redukciója során a konverzió 36%-ról 99%-ra volt növelhető és 10 egymás 

utáni ciklusban újrahasználható volt az oldott katalizátort tartalmazó ionos 

folyadék alkotta fázis, az aktivitás csökkenése nélkül. 

 
2. ábra Hex-1-én hidrogénezése kétfázisú katalitikus rendszerben 

 
b) A katalizátor kemoszelektivitását öt különböző funkcionalizált 

vegyületen vizsgálva, melyek tartalmaztak keto-, ciano-, formil-, karbonil- 

vagy fenilcsoportot egyértelművé vált, hogy a rendszer szelektív a szén-

szén kettős kötésekre, a C=O kötések nem telítődnek a reakciókban.  

3. Az ionos folyadékok alkalmasnak mutatkoztak acetofenon transzfer 

hidrogénezése során oldószerként való felhasználásra. 4-hidroxivalerát 

aniont és emellett különböző kationok homológ sorozatát [(CH3)4N
+ – 

(C6H13)4N
+] vizsgálva megállapítható volt, hogy a kation szerepe e 

reakciókban elhanyagolható mértékű.  



8 

 

a) A Pd-, Ru- és Rh-tartalmú katalizátorok közül az utóbbiak a 

legmegfelelőbbek, különösképpen azok ionos tulajdonsággal bíró típusaik. 

Megállapítható, hogy a Rh specieszhez tartozó anion befolyással van a 

reakciók hatékonyságára, minél nagyobb méretű anion áll a Rh(ciklookta-

1,5-dién) kation mellett, annál kevésbé aktív a katalizátor. Ligandum 

hozzáadásával a konverzió jelentősen csökkent, ami arra enged 

következtetni, hogy a ligandum elfoglalja a szabad koordinációs helyeket a 

katalizátoron, így csökken a katalizátor hozzáférhetősége a szubsztrátum 

számára. Hangyasav, mint hidrogéndonor alkalmazásával az optimális 

reakcióhőmérséklet 80 °C, a rendszer a szubsztrátum anyagmennyiségéhez 

képest 5-6-szoros donorfeleslegben a leghatékonyabb. 

 

2. ábra Acetofenon transzfer hidrogénezése GVL-alapú ionos folyadékban 

 

b) 8 különböző szubsztituenssel rendelkező acetofenon-módosulattal 

végzett összehasonlításban bebizonyosodott, hogy az elektron-szívó 

csoportokkal szubsztituáltatott acetofenonok jelentősen nagyobb konverziót 

tesznek lehetővé azonos idő alatt. Ciklikus ketonok, a levulinsav és metil-

észterének redukciója is eredményesen megy végbe GVL-alapú ionos 

folyadékban csakúgy, mint a hex-1-én, okt-1-én, dec-1-én szén-szén kettős 

kötésének telítése. 
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Következtetések 

 

A különböző GVL-alapú ionos folyadékok egyszerű reakcióban, 

enyhe körülmények között előállíthatók. Gőznyomásuk igen kicsi, ezért 

biztonságosan tárolhatók, a párolgásból adódó környezeti expozíció 

elhanyagolható mértékű. Lehetőség van az alkilammónium kation 

szubsztituenseinek és a valerát anion hidroxil csoportjának módosításával a 

célfeladatnak megfelelő alternatív oldószer létrehozására. Az ionos 

folyadékkal homogén elegyet alkotó [Rh(cod)2]
+[BF4]

- katalizátor alkalmas 

mind molekuláris, mind transzfer körülmények között végzett 

hidrogénezési kísérletekben való alkalmazásra. Előbbi esetben foszfin 

ligandum hozzáadásával növelhető a reakció hatékonysága és néhány 

kivételtől eltekintve a legtöbb GVL-alapú ionos folyadékkal kétfázisú 

rendszerben telíthetők a szén-szén kettős kötést tartalmazó vegyületek. A 

katalizátort tartalmazó fázis újrahasználható a katalitikus aktivitás romlása 

nélkül, akár 10 cikluson keresztül. Transzfer hidrogénezés során ezen 

alternatív oldószerek alkalmasak ketonok és olefinek redukciójára.   
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