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A γ-valerolakton (GVL) megújuló alapanyagból, a kutatócsoportunkban alkalmazott 

módon például cellulózból, állati vagy gombakitinből mikrohullámmal segített savas 

hidrolízissel szintetizált
1
 levulinsav katalitikus hidrogénezése

2
 során előállítható molekula. 

Sokoldalú felhasználhatósága mellett alacsony gőznyomása miatt biztonságosan tárolható és 

szállítható, a fenntartható vegyipar egyik fontos platform vegyülete lehet. 

A GVL egyszerűen átalakítható ionos folyadékokká, miként annak alapjait a 

kutatócsoportunk elődei Horváth István Tamás professzor vezetésével publikálták.
3
 Az 1. ábrán 

leírt módon felbomló GVL gyűrű alkotja a valerát aniont, amelyhez négy alkil-csoportot (R
1
) 

tartalmazó ammóniumhidroxidot, illetve az általunk továbbdogozott módon -metoxi vagy -etoxi 

(R
2
) csoportot kapcsoltunk. 

                                                                                                                                  

                                          

 

 

Az R
1 

és R
2
 csoportok különböző kombinációival igen eltérő tulajdonságú ionos 

folyadékokat kaptunk. Célkitűzéseim között szerepelt ezen vegyületek karakterizálása, többek 

között viszkozitásának, víztartalmának és a gőznyomás hőmérsékletfüggésének meghatározása, 

valamint alkalmazhatóságának vizsgálata telítetlen szénhidrogének telítési (hidrogénezési) 

reakcióiban.  

Az általunk előállított GVL-alapú ionos folyadékok karakterizálása során az tapasztalható, 

hogy az olvadás, illetve fagyáspont nagy változatosságot mutat, így például a 

tetrametilammónium 4-metoxivalerát szobahőmérsékleten kristályos, szilárd anyag 

(olvadáspontja 30-35°C), míg a tetrabutilammónium 4-metoxivalerát folyadék, -40°C alatti 
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1. ábra. A GVL-alapú ionos folyadékok előállítása 



fagyásponttal. Összességében tehát a kanion hatása a befolyásoló. Hasonlóan, a gőznyomás a 

hőmérséklet emelésével annál nagyobb, minél hosszabb a kation alkil lánca, azonban ez esetben 

az anionnak is van némi befolyása, a hidroxivalerát aniont tartalmazó ionos folyadékok 

gőznyomása nagyobb, mint az, az alkoxivalerátok esetében. Természetesen minden hőmérséklet 

tartományban igen jól korrelálnak a mért értékek a GVL gőznyomásával. A viszkozitás-

meghatározás eredménye rámutatott, hogy az általánosan alkalmazott ionos folyadékokhoz 

képest jóval viszkózusabbak a GVL-alapú ionos folyadékok. Exszikkátorban való egy hetes 

számítást követően a víztartalom 2,5-7,2% között alakult, a Karl-Fischer mérés alapján.  

A hidrogénezési kísérletek megtervezésekor alapvető fontosságú volt a megfelelő 

katalizátor-ligandum rendszer kidolgozása. Az elő-kísérletekben a Rh-tartalmú katalizátorhoz 

adott négy különböző (metil-, propil-, butil- vagy ciklopentil-csoportot tartalmazó) foszfin 

ligandum  összehasonlítása során a butil-csoporttal szubsztituáltatott ligandummal sikerült a 

legmagasabb konverziót (>99%) elérni, míg foszfin nélkül csupán 36%-a alakult át a kiindulási 

anyagnak. A ligandum szerepe a katalitikus aktivitás növelésén túl a katalizátor stabilitásának 

fokozása, esetünkben az ionos folyadékban való oldódásának elősegítése is, ugyanis kihasználva 

az ionos folyadékok poláris voltát, kétfázisú rendszert kívántunk létrehozni, amelyből az apoláris 

termék egyszerűen elválasztható. A vizsgált esetekben maradéktalanul létrejött a várt kétfázisú 

rendszer, kivéve a tetrahexilammónium 4-hidroxivalerát esetén, amely a kation hosszú alkil lánca 

miatt már túlságosan apolárisnak bizonyult és oldódott a termékben.  

A katalizátor szelektivitását öt különböző funkcionalizát vegyület hidrogénezése esetén 

vizsgálva megállapítható, hogy csak a C=C kettős kötés telítődött, az aldehid-, ciano-, keto-

csoport és a benzol gyűrű változatlan maradt. Lényeges kérdés volt a szelektivitáson túl, hogy 

több egymás utáni ciklusban is aktív marad-e az ionos folyadék, katalizátor és ligandum által 

alkotott katalizátor fázis. Két különböző szubsztráttal (hex-1-én és ciklohex-2-én-1-on), 

egyenként 10 egymást követő reakció ciklusában sem volt megfigyelhető aktivitás csökkenés, 

tehát a katalizátor fázis újrahasználhatónak bizonyult. A termékből mért katalizátor veszteség 

hexánból 68 ppb – 278 ppb (ng/L), ciklohexanonból pedig 0,74 ppm – 2,9 ppm (μg/L) volt. 

Mindkét esetben az első reakció jelentősen hosszabb idő alatt ment végbe, mint az azt követőek, 

amely egy indukciós periódussal magyarázható (amely során a ligandumból és a katalizátorból 

kialakul az aktív speciesz). Ennek tudatában a további kísérletek megkezdésekor 1 órás 

előhidrogénezéssel aktiváltam a katalizátor fázist.   

Az összehasonlító kísérleteket 30 bar H2 nyomáson és 60°C-on végezve a legrövidebb 

reakcióidő alatt a metoxi- és etoxivalerát aniont tartalmazó ionos folyadékokkal sikerült elérni a 

teljes konverziót. A hosszabb szénlánc a kationon mindegyik anion-módosulat mellett rövidebb 

reakcióidőt eredményezett.  
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