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1. Bevezetés, célkit zések 
 
 

Noha nem lehet el re megjósolni, hogy mikor éli fel az emberiség Földünk teljes 

k olaj- és földgáztartalékait, a fosszilis anyagok folyamatosan változó gazdasági/politikai 

hatások által megnövekedett ára arra ösztönzi a vegyipart, hogy új, lehet leg a környezetre és 

egészségre nem ártalmas, megújuló nyersanyag-forrásokat találjon a kémiai alapanyagok 

gyártásához. Ilyen megújuló nyersanyag-források lehetnek a szénhidrátok, amelyek a Földön 

legnagyobb mennyiségben el forduló szén-dioxidból és vízb l napenergia segítségével 

újraképz d  szerves vegyületek. Az utóbbi években igen intenzíven tanulmányozott 5-

hidroximetil-furfural, a bel le keletkez  levulinsav, illetve gamma-valerolakton fontos 

alapanyagai lehetnek új vegyipari technológiák alkalmazásának. Az 5-hidroximetil-furfural 

legáltalánosabb el állítása szénhidrátok illetve egyszer  cukrok (f ként hexózok) kontrollált 

bomlásával valósítható meg ásványi sav jelenlétében, melynek további hidratációjával 

keletkezik a gyakorlati alkalmazhatóságok szempontjából sokoldalú levulinsav (állati 

táplálékadalék, polimergyanta, kálcium-sója intravénás Ca-injekció stb).3 

O O

OH

OHO

OH

O

O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2

H2

H2

CO2

HCOOH

O
HOCH2 CHO

H2ONem ehetõ
szénhidrát

Szerves
termékek

Alkánok

CO2 + H2O

Természet

Ipar

Felhasználók

 
1. 1. ábra. A szénhidrátokból el állítható alapanyagok és azok felhasználása 

 

A szénhidrátok hidrogénezéssel kombinált dehidratációja során különböz  oxigén tartalmú 

vegyületek, gamma-valerolakton, 2-metil-tetrahidrofurán, 2-metoxi-furán állíthatók el , míg 

                                                 
3 Corma, A.; Iborra, S.; Velty, A., Chem. Rev., 2007, 107, 2411. 
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az 5-hidroximetil-furfural illetve a levulinsav oxidációja 2,5-furán-dialdehidet, 2,5-furán-

dikarbonsavat illetve borostyánk savat eredményez.  

Eddigi kutatásaink eredményei azt sugallják, hogy a szénhidrátok átalakításával nyert gamma-

valerolakton (GVL) fizikai és kémiai tulajdonságai különösen alkalmassá teszik arra, hogy 

fenntartható folyadékként átvegye a k olaj szerepét.1  Az élelmiszer-adalékként is alkalmazott 

gamma-valerolakton ugyanis felhasználható mind energia, mind szén-tartalmú termékek 

el állítására, könnyen és biztonságosan tárolható és szállítható, mivel alacsony fagyásponttal, 

magas forrás- és lobbanásponttal rendelkezik, illata kellemes, de nem er teljes, leveg n stabil, 

vízzel való korlátlan elegyedése pedig jelent sen el segíti a környezetben való lebomlását. 

Célul t ztük ki, hogy a gamma-valerolakton néhány, eddig nem ismert tulajdonságát 

vizsgáljuk, mely bizonyítja fenntartható folyadékként, benzin-adalékként vagy akár 

gyújtófolyadékként való alkalmazhatóságát. 

 Egy fenntartható folyadéknak azonban, nemcsak fizikai-kémia tulajdonságainak kell 

alkalmasnak lennie megújuló energia- és nyersanyagforrásként való felhasználáshoz, hanem 

biomasszából történ  el állításának is könnyen megvalósíthatónak, szelektívnek és 

gazdaságosnak kell lennie. Kutatócsoportunk sikeresen alakította át a szacharózt levulinsavvá 

valamint gamma-valerolaktonná különböz  katalizátorok jelenlétében.2 Mivel a hangyasav a 

szacharóz dehidratálásával keletkez  levulinsav társterméke, lehet ség nyílik arra, hogy a 

levulinsavat a vele egy reakcióban keletkez  hangyasavval hidrogénezzük. Ehhez transzfer 

hidrogénezés módszere alkalmazható, melynek jelent sége és el nye abban áll, hogy a gáz 

halmazállapotú hidrogén helyett más hidrogéndonor molekulák szolgálnak 

hidrogénforrásként.   

S + DH2 SH2 + Dkatalizátor
 

1. 2. ábra. A transzfer hidrogénezés általános egyenlete  
 

Másik célkit zésünk tehát a gamma-valerolakton el állítására irányult, vagyis hogy a 

szénhidrátból keletkez  levulinsavat – a megújuló hangyasavat alkalmazva 

hidrogéndonorként – transzfer hidrogénezés útján gamma-valerolaktonná alakítsuk.  
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2. Sajátmunka, eredmények 
 

2. 1. A gamma-valerolakton néhány tulajdonsága 

 

a) Egy fenntartható folyadék fontos tulajdonsága, hogy nem illékony, vagyis g znyomása 

alacsony, ezért megvizsgáltuk a GVL g znyomását különböz  h mérsékleteken, és 

összehasonlítottuk az irodalomban talált és mások által vizsgált oxigenátok illetve oldószerek 

g znyomásértékeivel. 

• Ennek eredményeként elmondható, hogy a GVL tenziója jóval alacsonyabb az iparban 

gyakran alkalmazott oldószerek, valamint a benzinként vagy benzin-adalékként alkalmazott 

metil-terc-butil-éter (MTBE) illetve az egyre inkább a figyelem középpontjába kerül  etanol, 

és etil-terc-butil-éter (ETBE) g znyomásánál. 

b) A GVL fenntartható folyadékként, üzemanyagként vagy üzemanyag-adalékként való 

használhatóságát tekintve és balesetvédelmi szempontból is fontos kérdés lehet 

peroxidosodása. A peroxidszámot els sorban üzemanyagok jellemzésére használják, ugyanis 

néhány nem várt baleset történt azok peroxidosodása következtében. Az üzemanyagok 

peroxidszámának vizsgálatát els sorban jodometriás titrálással végzik. 

• A GVL peroxidszámának ugyanezen módszerrel történ  vizsgálata során, egy hónap 

szobah mérsékleten, zárt edényben történ  tárolása folyamán peroxidosodást nem 

tapasztaltunk. 

c) A -valerolakton megújuló energia- és nyersanyagforrásként való használhatóságának 

eldöntésekor figyelembe kell venni vizes közegben történ  spontán átalakulásának lehet ségét 

is, ugyanis a laktongy r  felnyílása 4-hidroxi-valeriánsavat eredményez, mely karbonsav 

lévén korróziós problémákat okozhat fém eszközökben történ  tárolás és szállítás közben. 

O
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-valerolakton 4-hidroxi-valeriánsav  
2. 1. 1. ábra. A gamma-valerolakton hidrolízise 

 

A GVL vizes közegben történ  reaktivításának vizsgálatára 18O-izotóppal jelzett vízzel 

végeztünk kísérleteket különböz  h mérsékleteken. A GC-MS vizsgálatok egyértelm en 

mutatták, hogy a GVL ötös gy r je szobah mérsékleten, semleges vizes közegben még 
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három hónap alatt sem nyílik fel. Kimutattuk viszont, hogy mind savas, mind lúgos közegben 

megtörténik a gy r  felnyílása, melynek eredményeként 4-hidroxi-valeriánsav keletkezik.  

• Bizonyítottuk tehát, hogy a GVL csak savas vagy lúgos közegben nyílik fel, így tiszta vagy 

vizes GVL hosszabb idej  tárolása és szállítása során nem keletkezik olyan karbonsav 

funkciós csoportot tartalmazó vegyület amely korróziót okozhat. 

d) A gamma-valerolakton gyújtófolyadékként való sikeres használatát faszén meggyújtásával, 

valamint egy kanócos világító lámpás m ködtetésével igazoltuk. El bbi kísérleteink során 

nem csak gamma-valerolaktont, hanem különböz  összetétel  gamma-valerolakton – etanol 

elegyeket is kipróbáltunk, vizsgálva ezzel a GVL adalékként való alkalmazhatóságát.  

• Kísérleteink alapján elmondható, hogy a gamma-valerolakton mind gyújtófolyadékként, 

mind gyújtófolyadék-adalékként kiválóan alkalmazható, mivel a gyufával történ  begyújtás 

során nem történik hirtelen belobbanás, a láng egyenletesen és kormozás nélkül ég. További 

el nyei, hogy illata kellemes, égése során nem képz dik kellemetlen szagú termék és aránylag 

nagy szélben is megbízhatóan ég. 

 

2. 2. A levulinsav katalitikus transzfer hidrogénezése gamma-valerolaktonná 

 

 Az általunk vizsgált transzfer-hidrogénezés során a levulinsav és a hangyasav 

katalitikus reakciójában 4-hidroxi-valeriánsav és széndioxid keletkezik (2. 2. 1. ábra. (1)), 

melyet a 4-hidroxi-valeriánsav vízvesztéssel járó gy r záródása követ. Ez utóbbi folyamat 

nagyon gyors, a végtermék gamma-valerolakton (5. 1. ábra. (2)). 
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2. 2. 1. ábra. A levulinsav átalakulása hangyasavval katalizátor jelenlétében 
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Az átalakítást az irodalomból ismert Shvo-katalizátor(prekurzor)ral végeztük, amely egy 

hidrid-híddal összekötött szimmetrikus ruténium komplex {[2,5-Ph2-3,4-(p-MeOPh)2( 5-

C4CO)]2H}Ru2(CO)4( -H). A reakcióban résztvev  aktív intermedier ebb l a komplexb l 

képz dik és tartalmaz egy aránylag savas hidroxilt a ciklopentadienil gy r n, valamint egy a 

ruténiumhoz közvetlen kapcsolódó hidrid hidrogént. Feltehet en a hidroxilból kialakuló 

proton és a hidrid szolgáltatja a hidrogénezéshez szükséges két hidrogént, a hangyasav pedig 

a katalizátor regenerálásában játszik kulcsszerepet úgy, hogy egy molekula széndioxid 

szabadul fel az aktív intermedier kialakulása során. 
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Ph

PhPh

Ph

R'

R'

MeOPh

MeOPh

CO
(1) (2)  

2. 2. 2. ábra. Az általunk alkalmazott Shvo-féle aktív katalaizátor (jobbra) és prekurzora (balra) 

 

Míg az aktív katalizátor csak oldatban, H2 gáz alatt stabil, a prekurzor leveg n nem bomlik, 

ezért a reakcióhoz a prekurzort mértük be, melyb l a hangyasav hatására a reakció során 

folyamatosan alakult ki a katalizátor aktív formája. Egyik legnagyobb el nye a Shvo-

katalizátor jelenlétében végzett átalakításnak, hogy a reakció nagyon szelektív, vagyis nem 

jelenik meg a -valerolakton túlhidrogénezéséb l származó 1,4-pentándiol valamint 2-metil-

tetrahidrofurán, a hozam a legtöbb esetben közel 100%-nak adódott, egyetlen 

melléktermékként a víz jelent meg, ami frakcionált desztillációval könnyedén eltávolítható, 

hiszen nem képez azeotrópot a gamma-valerolaktonnal. Másik el ny, hogy Shvo-val 

ellentétben, és ezzel jelent sen egyszer sítve az eljárást, az általunk alkalmazott körülmények 

között a levulinsav transzfer hidrogénezése során nem alkalmaztunk nátrium-formiátot és 

vizet, amelyeket Shvo és munkatársai a formiát észterek képz désének megakadályozására 

adtak a reakcióelegyhez. Ez a levulinsav esetében nem szükséges, ugyanis a közbens  

termékként keletkez  4-hidroxi-valeriánsav vízvesztéssel együttjáró gy r záródása jóval 

gyorsabb folyamat, mint formiát észterének képz dése. 
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2. 2. 2. ábra. A levulinsav átalakítása gamma-valerolaktonná a Shvo-féle prekurzor jelenlétében 
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• Tehát könnyen kezelhet , leveg n stabil katalizátor(prekurzor) alkalmazásával egy 

egyszer , három komponenst tartalmazó rendszerben, nem túl magas h mérsékleten és 

atmoszférikus nyomás alatt, a természetben nagy mennyiségben el forduló szacharóz 

átalakításával nyert levulinsav és hangyasav felhasználásával kiváló szelektivitással sikerült 

gamma-valerolaktont el állítanunk. 

• A reakció sebességét vizsgálva megállapítottuk, hogy a hangyasav kis feleslege gyorsítja 

ugyan a reakciót, túl nagy feleslege azonban lassítja, valószín leg a higításnak köszönhet en. 

• Kísérleteink során azt is kimutattuk, hogy a -valerolakton nem hidrogénezhet  tovább 1,4-

pentándiollá ugyanezen katalizátor jelenlétében, azonos körülmények között. 

• A levulinsav 2-propanollal, illetve nátrium-formiáttal történ  transzfer hidrogénezését 

szintén elvégeztük, melynek során megállapítottuk, hogy ezen hidrogénforrásokkal is 

lejátszódik a reakció, azonban Na-formiát alkalmazása esetén sokkal lassabb a folyamat. 

• Megmutattuk továbbá, hogy levulinsav gamma-valerolaktonná történ  átalakítása után a 

katalizátor prekurzor visszanyerhet  a reakcióelegyb l, ezzel lehet séget adva annak 

újrahasznosítására. 

• Végeztünk reakciót hidrogén gáz alatt is, illetve olyan esetben, amikor mind a hidrogén 

donor molekula (hangyasav), mind a hidrogén gáz jelen volt. Tapasztalataink szerint ez utóbbi 

esetben a reakció gyorsabban játszódott le, mint amikor csak hangyasavat alkalmaztunk, 

el bbi pedig jóval lassabban. 

• A katalizátor illetve a prekurzor NMR spektroszkópiás vizsgálata során kimutattuk, hogy a 

hangyasav H2-re és CO2-re bomlik a prekurzor jelenlétében.  

• A levulinsav DCOOH-val és DCOOD-vel történ  katalitikus reakcióját is végrehajtottuk. A 

kísérletek során tapasztalt eredmények nem zárják ki a hangyasav hidrogénjeinek 

regiospecifikus köt dését a levulinsavhoz, viszont alátámasztják azon feltételezést, hogy a 

katalizátor reakcióban résztvev  hidrogénjei cserélnek egymással. A reakció pontos 

mechanizmusának felderítésére azonban további vizsgálatok szükségesek. 
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