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Hidrogénezés gamma-valerlakton-alapú ionos folyadékokban 

 

Az iparban nagy mennyiségben felhasznált konvencionális oldószerek kiváltása – melyek 

magas toxicitással és gőznyomással rendelkeznek, ezáltal jelentős környezetterhelést jelentenek – 

a zöld kémia egyik alapvető célkitűzése. Az ionos folyadékok olyan alternatív reakcióközegek, 

amelyek kutatása nagy figyelmet kap, köszönhetően a jó oldási/oldódási paramétereiknek, 

alacsony gőznyomásuknak, hő stabilitásuknak és finomhangolhatóságuknak. A gamma-

valerolakton (GVL) egy biomasszából előállítható platform molekula, nem mérgező és egy 

egyszerű reakcióban átalakítható ionos folyadékokká, amik helyettesíthetik az általánosságban 

használt szerves oldószereket. Különböző anion- és kation-módosulatok kombinációival igen 

eltérő tulajdonságú, valerát-alapú ionos folyadékokat kaptam, melyeket a korábbiakban 

karakterizáltam és alkalmazhatóságukat vizsgáltam különböző olefinek klasszikus magasnyomású 

hidrogénezési reakcióiban.  

A magasnyomású hidrogénezéshez viszonyítva a katalitikus transzfer hidrogénezés egy 

energia-hatékonyabb telítési módszer, amely biztonságosabb körülmények között, légköri 

nyomáson hajtható végre, lévén a hidrogén nem gáz halmazállapotban, hanem folyadék 

halmazállapotú donormolekulaként adható a rendszerhez. Legutóbbi kísérleteim tárgya 

hidroxivalerát aniont tartalmazó GVL-alapú ionos folyadékokban végzett transzfer hidrogénezési 

reakciók optimalizálása volt, melyhez három új, még nem publikált kation változatot állítottam elő 

(tetraetil-, tetrapropil- és tetrapentil-ammónium 4-hidroxivalerátot). Célom a megfelelő a 
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katalizátor, ligandum és hidrogén-donor kiválasztása, valamint az eredmények konvencionális 

oldószerekkel és ionos folyadékokkal történő összehasonlítása volt.  

A katalizátor kiválasztásához az alábbi hét különböző, Rh, Ru és Pd-alapú katalizátort 

vizsgáltam: Wilkinson katalizátor (ClRh(PPh3)3, [Rh(cod)Cl]2, [Rh(cod)2]BF4, Rh(cod)2SbF6, 

Rh(cod)2[Ph(CF3)2]4B, Pd(OAc)2, Shvo katalizátor (Ru-tartalmú komplex). Rh-tartalmú 

katalizátorokkal 90%-nál magasabb konverziót értem el, a legmagasabb kitermelést [Rh(cod)2]BF4 

katalizátorral. Ligandum hozzáadása (trifenilfoszfin, valamint szulfonált változata) a 

magasnyomású hidrogénezési kísérletekkel ellentétben nem növelte a reakció hatékonyságát, ezért 

ennek alkalmazását elvetettem.  

Hidrogén-donorként hangyasavat, nátrium-, kálium-, valamint ammóium-formiátot és 

izopropanolt használtam, melyek közül a hangyasav bizonyult a leghatékonyabbnak a modell 

reakcióban (1. ábra). 

 

                            

 

 

 

A reakciók során a katalitikus rendszer kifejezetten érzékeny volt a szubsztrát/hidrogén-donor mól 

arányára, amelyet optimáltam. Eredményképpen az 5-6-szoros hangyasav felesleg bizonyult a 

legoptimálisabbnak. A reakció hatékonyságágát 60°C, 70°C, 80°C és 90°C-on teszteltem, 

óránkénti mintavételezéssel. 80°C-on 3 óra alatt már teljes konverziót értem el, ezért ezen a 

hőmérsékleten végeztem a kísérleteimet.  

Összehasonlító kísérleteimben konvencionális oldószereket (toluol, metanol, etanol, 

propanol, dimetil-szulfoxid), GVL-t és imidazólium-alapú ionos folyadékokat (1-butil-3-

metilimidazólium hexafluorofoszfát, -klorid, -hidroxid, valamint 1-etil-3-metilimidazólium 

oktilszulfát, -hidroxid) használtam oldószerként az 1. ábrán bemutatott modell reakcióban, 

1. ábra. Acetofenon transzfer hidrogénezése tetrabutilammónium 4-hidroxivalerát 

(TBA-HV) ionos folyadékban 
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melyekhez képest jelentősen magasabb konverziót sikerült elérni a hidroxivalerát anionnal 

rendelkező GVL-alapú ionos folyadékokkal. Azonos aniont tartalmazó, különböző kation-

módosulatokkal (tetrametil-, tetraetil-, tetraporpil-, tetrabutil-, tetrapentil- és tetrahexilammónium 

4-hidroxivalerát) végzett kísérletek során nem mutatkozott szignifikáns különbség a GVL-alapú 

ionos folyadékok között. 

Egyszerű olefinek (hex-1-én, okt-1-én, dec-1-én és ciklohexén) hidrogénezésére is jól 

alkalmazható volt az optimalizált ionos folyadék/katalizátor/hidrogén-donor rendszer, a 3 órás 

reakcióidő alatt 80°C-on mindegyik szubsztrát telítődött. 

Az ionos folyadék és a katalizátor által alkotott rendszer korlátozott mértékben 

újrahasználhatónak bizonyult, két egymást követő ciklusban magas konverziót értem el, de a 

harmadik ciklustól kezdődően a katalizátor kiválása miatt a telítés csak részben ment végbe.  

A továbbiakban a katalizátor szelektivitása, valamint a keletkezett termék elválasztása lesz 

vizsgálataim tárgya.   
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