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Köszönetnyilvánítás 

A dolgozatom érdemi részét megelőzően hálás köszönetemet szeretném kifejezni azon 
munkatársaknak és barátoknak akik doktori disszertációm létrejöttéhez segítségemre voltak.  
   Közülük elsősorban témavezetőmet DR. MIKA LÁSZLÓ TAMÁST emelném ki, aki 
áldozatkész, türelmes munkájával és megfontolt szakmai tanácsaival lehetővé tette, hogy nem 
csak emberileg, hanem szakmailag is sokat tanuljak tőle. A katalizis és szerves kémia 
területén gyűjtött tapasztalatait átadva segítette és motiválta, hogy megfelelő színvonalú 
kutatómunkát végezzek a doktori fokozat megszerzéséhez.  

Ugyancsak hálás köszönettel tartozom DR. DIBÓ GÁBOR egyetemi docensnek (ELTE 

TTK Szerves Kémiai Tanszék) ,,pót témavezetőmnek” aki a kutatómunkám elején a szerves 

kémia iránti szeretetét és ismereteit átadva mind szakmailag, mind emberileg formált és 
irányított, és mindvégig bízott bennem. 

Köszönettel tartozom az ELTE Természettudományi Kar, Kémiai Intézet azon 

oktatóinak, akikre mindig számíthattam doktori éveim alatt, hasznos személyes és szakmai 

tanácsokkal, tudásuk átadásával segítették kutatómunkámat és szakmai fejlődésemet. Így 

köszönöm meg DR. EKE ZSUZSANNA egyetemi adjunktusnak a gázkromatográfiai és DR. 

ROHONCZY JÁNOS egyetemi docensnek az NMR vizsgálatok terén nyújtott segítségét, továbbá 

DR. RÁBAI JÓZSEF professzornak a szakmai ismeretek átadását. 

Hálával tartozom DR. ÓVÁRI MIHÁLY-nak, az MTA Ökológiai Kutatóközpont 

tudományos főmunkatársának az ICP-MS vizsgálatokhoz nyújtott önzetlen segítségéért. 

Köszönetet mondok DR. MIZSEY PÉTER korábbi tanszékvezető professzornak, hogy 

2014-től kutatómunkám folytatását egyetemi tanársegédként a BME, Vegyészmérnöki és 

Biomérnöki Kar (VBK), Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszéken (KKFT) 

lehetővé tette és segítette a tanszéken folyó oktatásba való bekapcsolódásomat. 

Köszönettel tartozom a BME VBK KKFT korábbi és jelenlegi munkatársainak, akik 

segítették az új környezetbe való beilleszkedést, bíztató szavaikért és a folyamatos technikai 

segítségűkért, támogatásukért. Külön köszönet illeti DR. SZÉKELY EDIT egyetemi docenst a 

királis állófázisú gázkromatográfiás elválasztásokban nyújtott segítségéért, DR. KMECZ 

ILDIKÓ egyetemi adjunktust, a folyamatos űzemű rendszerben kivitelezett reakciók során 

nyújtott segítségéért és BENKÉNÉ LŐDY ILONA-nak a labormunka során felmerült technikai 

problémákhoz nyújtott önzetlen segítségéért. 

Köszönet illeti az egykori GVL-TEAM (ELTE) – NOVODÁRSZKI GYULA, DR. STRÁDI 

ANDREA, SZABOLCS ÁRMIN, KIRÁLY DÁVID és MOLNÁR MÁRK – kutatócsoport tagjait és a 
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BME jelenlegi és volt hallgatóit, akik a kísérleti megvalósításban voltak segítségemre és egy 

nyugodt légkört biztosítottak a munkám során. Igy köszönöm meg FÖLDESI MARCELLA, 

RÉTFALVI NÓRA, HOLLÓ AMBRUS TAMÁS, SZPISJÁK TAMÁS, BOHUS MÁRTON, LUKÁCS LILLA, 

SYLVESZTER ÁRON és FRIDRICH BÁLINT hallgatók (BME) jó társaságát és barátságát.  

Külön köszönet illeti SZABÓ ILDIKÓ gazdasági ügyintézőt és ZSITVAI MIHÁLY műszaki 

ügyintézőt, a beszerzések területén nyújtott önzetlen segítségért és barátságukért. 

Hálával tartozom Prof. KOLLÁR LÁSZLÓ professzor úrnak a folyamatos szakmai és 

emberi támogatásáért. 

Külön köszönetemet szeretném kifejezni DR. NYULÁSZI LÁSZLÓ professzornak, aki a 

2013-ban anyagilag segítette (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-2009) tudományos pályámon való 

elindulásomat. 

Köszönöm a ThalesNano Nanotechnologia Zrt.-nak, de kiváltképpen KOVÁCS ILDIKÓ-

nak és RICHARD V. JONES igazgatónak, hogy támogattak és a kutatáshoz biztosították a 

folyamatos áramlású reaktorokat. 

Köszönöm a Richter Gedeon Centenáriumi Alapítványnak a doktori képzés utáni hat 

hónapos ösztöndíjat és a Pázmány-Eötvös Természettudományi Információs Alapítványnak a 

két hónapos anyagi támogatást. 

Köszönöm a Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítványnak (RKKK) és 

RÁCZ LÁSZLÓ úrnak a biztató, felemelő szavakat és az anyagi támogatást a doktori eljárás 

elindításához, valamint a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Felsőoktatási 

Diákotthon (DRE RFD) vezetőségének az emberi és lelki támogatást. 

Köszönöm az OTKA Irodának (CNK 78065, PD116559) és az Új Széchenyi Tervnek 

(TÁMOP-4.2.2/8B-10/1-2010-0030, KMR_12-1-2012-0066), hogy a kutatáshoz szükséges 
anyagi hátteret biztosították. 
 Doktori disszertációm az “EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÚNKP-18-3 

KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT”, amit 

ezúton is köszönök. 

Végül, de nem utolsó sorban, hálával tartozom SZÜLEIMNEK amiért lehetővé tették, hogy 
tanulhassak. Köszönöm a végtelen támogatást és odaadást, amit céljaim megvalósítása során 
tanusítottak. Szüleim mellett, köszönettel tartozom TESTVÉREIMNEK akik mindvégig 
mellettem voltak és bíztattak. 
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1 RÖVIDÍTÉSEK ÉS JELÖLÉSEK JEGYZÉKE 

1.1 Rövidítésjegyzék 

1,4-PDO pentán-1,4-diol 

3,4-Diol (2R,3S,4S)-2-(hidroximetil)-5-(hidroximetilidén)-tetrahidrofurán-

3,4-diol 

3,4,5-Triol (3S,4R,5R)-2-(hidroximetilidén)-tetrahidro-2H-pirán-3,4,5-triol 

4-HVA 4-hidroxivaleriánsav 

5-HMF 5-(hidroximetil)-2-furfurol 

5-Cl-SHIPAOs 5-klór hiperelágazásos szulfonált poli(arilén oxindol) 
acac acetil-acetonáto ligandum  
AFFEX folyékony ammóniás robbantás (Ammonia Fibre/Freeze Explosion)  

ARP ammónia újrahasznosítási eljárás (Ammonia Recycle Percolation) 
BDC 1,4-benzol-dikarboxilsav 

(S,S)-BDPP (2S,4S)-2,4-bisz(difenilfoszfino)pentán ≡ [(2S,4S)-pentán-2,4-

diil]bisz(difenilfoszfán) 
BINAP 2,2′-bisz(difenilfoszfino)-1,1′-binaftil ≡ (1,1’-binaftil-2,2’-

diil)bisz(difenilfoszfán) 
BIPHEMP (R)-2,2'-dimetil-6,6'-bisz(difenilfoszfino)bifenil ≡ [(R)-2,2'-

dimetilbifenil-6,6'-diil]bisz(difenilfoszfán) 
[BMIM]+[OAc]-  (1-butil-3-metilimidazolium)-acetát 
[BMIM]+[HSO4]

- (1-butil-3-metilimidazolium)-hidrogén-szulfát 
BPhDS batofenantrolin-diszulfonsav-dinátrium-só 

Bu butil 

Bu-DPPDS 3,3'-(butilfoszfándiil)dibenzolszulfonsav-dinátrium-só 

Bu-MPPMS 3-(dibutilfoszfanil)benzolszulfonsav-nátrium-só 

CIMV organoszolv eljárás a lignocellulózok feldolgozására (Compagnie 
Industrielle de la Matiére Végétale) 

CNT-PSSA poli(p-sztirolszulfonsav) csoporttal módosított szén nanocsövek 
(poly(p-styrenesulfonic acid)-grafted Carbon NanoTubes) 

COE ciklooktén 

Cp ciklopentil 

Cp-DPPDS 3,3'-(ciklopentilfoszfándiil)dibenzolszulfonsav-dinátrium-só 

Cp-MPPMS 3-(diciklopentilfoszfanil)benzolszulfonsav-nátrium-só 

CP-SO3H szulfonsav csoportokkal funkcionált klórmetil-polisztirol gyanta 

(R)-DAIPEN (2R)-3-metil-1,1-bisz(4-metoxifenil)-bután-1,2-diamin 

DCM diklórmetán 

(R,R)-DIOP (2R,3R)-2,3-O-izopropilidén-2,3-dihidroxi-1,4-
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bisz(difenilfoszfino)bután ≡ {[(4R,5R)-2,2 dimetil-1,3-dioxolán-4,5-

diil]bisz(metándiil)}bisz(difenilfoszfán) 
(R,R)-DPEN (1R,2R)-1,2-difeniletán-1,2-diamin  

DMA N,N-dimetil-acetamid 

DMF dimetil-formamid 

DMSO dimetil-szulfoxid 

DPPB 1,4-bisz(difenilfoszfino)bután ≡ (bután-1,4-diil)bisz(difenilfoszfán) 
DPPE 1,2-bisz(difenilfoszfino)etán ≡ (etán-1,2-diil)bisz(difenilfoszfán) 
DPPH 1,6-bisz(difenilfoszfino)hexán ≡ (hexán-1,6-diil)bisz(difenilfoszfán) 
DPPPe 1,5-bisz(difenilfoszfino)pentán ≡ (pentán-1,5-

diil)bisz(difenilfoszfán) 
DPPPr 1,3-bisz(difenilfoszfino)propán ≡ (propán-1,3-

diil)bisz(difenilfoszfán) 
DHTANa dihidro-tioktánsav nátrium sója, dihidro-liponsav nátrium sója 

DTMB-SEGPHOS  5,5′-bisz{bisz[3,5-di(tercier-butil)-4-metoxifenil]foszfino}-4,4′-
bi[1,3-benzodioxol] ≡ (4,4′-bi[1,3-benzodioxol]-5,5’-
diil)bisz{bisz[3,5-di(terc-butil)-4-metoxifenil]foszfán} 

Et etil 

EtOAc etil-acetát 
EtOH etanol 

FA hangyasav 

FAL furfuril-alkohol 

FDCA furán-2,5-dikarboxilsav 

FOL furfurol 

GO-SO3H szulfonsav csoporttal funkcionált grafén-oxid  

GVL -valerolakton 

HDS, HDN kén- és nitrogénmentesítési eljárás (Hydrodesulfurization Process, 

Hydrodenitrogenation Process)
Hex hexil 

ICP-MS induktív csatolású plazma tömegspektrometria 

IL ionos folyadék (Ionic Liquid) 
iPr izopropil 

iPrOH izopropanol 

iPr-DPPDS 3,3'-(izopropilfoszfándiil)dibenzoszulfonsav-dinátrium-só 

iPr-MPPMS 3-(diizopropilfoszfanil)benzoszulfonsav-nátrium-só 

Karbaldehid-5 (4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)-4,5-dihidrofurán-2-karbaldehid 

Karbaldehid-6 (3R,4S)-3,4-dihidroxi-3,4-dihidro-2H-pirán-6-karbaldehid 
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LA levulinsav 

LHW forróvizes előkezelés (Liquid Hot Water)  
Me metil 

Me-DPPDS 3,3'-(metilfoszfándiil)-dibenzoszulfonsav-dinátrium-só 

Me-MPPMS 3-(dimetilfoszfanil)benzoszulfonsav-nátrium-só 

MeOH metanol 

MeF 2-metil-furán 

Me-THF 2-metil-tetrahidrofurán 

MIBK izubutil-metil-keton 

MPrSO3H-MCM-

41 

metil-propil szulfonsav csoportokkal funkcionalizált mezopórusos, 
MCM-41 hordozó (methyl-propyl-sulfonic acid-functionalized 

Mobil Composition of Matter No. 41) 

MTC lignocellulózok előkezelésére használt eljárás a furfural 
előállításához (Multi-Turbine-Column) 

nBuOH n-butil-alkohol 

NMP N-metil-2-pirrolidon 

NMR mágneses magrezonancia (Nuclear Magnetic Resonance) 
NTPH trisz(difenilfoszfinometil)amin 

P-C-SO3H szulfonált nagy széntartalmú polimer (sulfonated polymer 

impregnated carbon composite) 

PFA poli-furfuril-alkohol 

Pe  pentil 

P(nBu)3 tri-normálbutil-foszfin 

PNP 2,6-bisz((dialkilfoszfino)metil)piridin 

Pr propil 

Pr-DPPDS 3,3'-(propilfoszfándiil)-dibenzoszulfonsav-dinátrium-só 

Pr-MPPMS 3-(dipropilfoszfanil)-benzoszulfonsav-nátrium-só 

Ru(acac)3 ruténium(III)-trisz(acetil-acetonát) 
SA-SO3H klór és szulfonsav csoportot tartalmazó celluláz enzimet utánzó 

szilárd sav katalizátor 
SEGPHOS 5,5′-bisz(difenilfoszfino)-4,4′-bi[1,3-benzodioxol] ≡ (4,4′-bi[1,3-

benzodioxol]-5,5’-diil)bisz(difenilfoszfán) 
(R)-SEGPHOS (R)-5,5′-bisz(difenilfoszfino)-4,4′-bi[1,3-benzodioxol] ≡ (R)-(4,4′-

bi[1,3-benzodioxol]-5,5’-diil)bisz(difenilfoszfán) 
DM-SEGPHOS  5,5′-bisz[bisz(3,5-dimetilfenil)foszfino]-4,4′-bi[1,3-benzodioxol] ≡ 

(4,4′-bi[1,3-benzodioxol]-5,5’-diil)bisz[bisz(3,5-

dimetilfenil)foszfán] 
(S)-DM-SEGPHOS (S)-5,5′-bisz[bisz(3,5-dimetilfenil)foszfino]-4,4′-bi[1,3-benzodioxol] 

≡ (S)-(4,4′-bi[1,3-benzodioxol]-5,5’-diil)bisz[bisz(3,5-



Tukacs József – Doktori értekezés  

11 

 

dimetilfenil)foszfán] 

(S)-DTMB-

SEGPHOS 

(S)-5,5′-bisz{bisz[3,5-di(terc-butil)-4-metoxifenil]foszfino}-4,4′-
bi[1,3-benzodioxol] ≡ (S)-(4,4′-bi[1,3-benzodioxol]-5,5’-
diil)bisz{bisz[3,5-di(tercier-butil)-4-metoxifenil]foszfán} 

SPPTPA nanopórusos szulfonált politrifenilamin (Nanoporous Sulfonated 

Polytriphenylamine) 

STA szilikovolfrámsav (Silicotungstic acid) 

THF tetrahidrofurán 

THFA tetrahidrofurfuril-alkohol  

TMHD trisz(2,2,6,6,-tetrametil-3,5-heptadienoát) 
TPH 1,1,1-trisz(difenilfoszfinometil)etán ≡ [2-(difenilfoszfinometil)-2-

metilpropán-1,3-diil]bisz(difenilfoszfán) 
TPPMS 3-(difenilfoszfino)benzolszulfonsav-nátrium-só 

TPPTS 3,3′,3″-(foszfántriil)trisz(benzoszulfonsav)-trinátrium-só 

TRL-3 Technology Readiness Level – 3 (laboratóriumi mérések) 
TRL-4 Technology Readiness Level – 4 (validálás laboratórumi 

környezetben, technológiai összetevők integrálása) 
TRL-5 Technology Readiness Level – 5 (iparági környezetben validált 

technológia) 
p-TsOH p-toluolszulfonsav 

XylBINAP 2,2′-bisz[bisz(3,5-dimetilfenil)foszfino]-1,1′-binaftil ≡ (1,1′-binaftil-

2,2’-diil)bisz[bisz(3,5-dimetilfenil)foszfán] 

1.2 Jelölésjegyzék 

dp (m) részecskeátmérő  
Ea (kJ∙mol–1) aktiválási energia  
ee enantiomer többlet 
M molaritás  
m/m tömegtört 
m/m% tömegszázalék 

mtoe millió tonna olajegyenérték 

n/n móltört vagy mólarány 

n/n% mólszázalék 

db mérési pontok száma  
p (bar) nyomás 

P (moltermék gfém
–1 h–1) produktivitás 

ppm az egész milliomod része (part per million) 

R (J∙mol–1∙K–1) egyetemes gázállandó 

Re′ () módosított Reynolds-szám 
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RPM (min–1) fordulatszám 

S (%) szelektivitás 

LA/Kat. vagy LA/fém 
(–) 

levulinsav katalizátor mólarány 

T (°C) hőmérséklet 
TOF (h-1) katalitikus ciklusfrekvencia (TurnOver Frequency) 

TON (-) katalitikus ciklusszám (TurnOver Number) 
t (h, min, sec) idő 

V/V (–) térfogattört 
V/V%  térfogatszázalék 

X (%) konverzió 

Y (%, m/m%) hozam 

 (mS∙cm–1) vezetőképesség 

 (Pa∙s) dinamikai viszkozitás 

(–) aktivitási koefficiens 

 (cm–1) Tolman-féle elektronikus jellemző 

 (°) Tolman-féle kúpszög 

 (–) szórás 
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2 BEVEZETÉS 

Egy állandóan változó kőolaj-alapú, ,,rekordok” világában élünk, melyben a népesség 

számának, életszínvonalának és igényeinek növekedése következtében, a nagy 

energiasűrűségű fosszilis energiahordozókból előállított termékek iránti kereslet 

robbanásszerű növekedése tapasztalható a közlekedési ágazatoktól kezdve, a finomkémiai 

termékekig (gyógyszerek). Jelenleg a vegyipar energia- és nyersanyagigényét javarészt nem 

megújuló forrásokból fedezi, azaz a termékek több mint 90%-a fosszilis energiahordozóból 

(kőolaj, földgáz) származó szénatomot tartalmaz. A drámai növekedést a British Petroleum 

óriáscég 2017-es évről készített statisztikai beszámolója is megerősíti, miszerint globálisan a 

kőolaj iránti kereslet az előző évhez képest 1,8%-kal (1,7 millió hordó/nap) nőtt, ami jelenleg 

4622 millió tonna olajegyenértéknek (mtoe) felel meg és ilyen ütemű felhasználás mellett 

2030-ra elérheti az ~5000 mtoe értéket. 1  Ez a fosszilis energiahordozók egyre nagyobb 

mértékű kitermelését is eredményezi, melyet több éven keresztül fejlesztett, mára már 

kiforott, összetett ipari technológiákkal (petrolkémia) rutinszerűen valósítanak meg. 

Időközben világossá vált, hogy a világ olajtartaléka véges. Közelítő becslések alapján ~1700 

milliárd hordót tesz ki, ami a jelenlegi kitermelés mellett, kb. 52 évig lenne elegendő az 

energia- és nyersanyagigények kielégítésére.2Az adatok azt jelzik, hogy a takarékoskodás 

mellett szemléletváltásra is szükség van, annál is inkább, mivel a fosszilis energiahordozók 

nagy mennyiségű és széleskörű felhasználása által a légkörbe kerülő szén-dioxid (jelenlegi 

koncentrációja ˃400 ppm), kén-dioxid és egyéb szerves anyagok számtalan környezetkárosító 

hatása (üvegházhatás, savas esők) vált ismertté. Kijelenthetjük, hogy a vegyiparhoz 

kapcsolódó fejlesztéseken túl, kiemelkedő szerep hárul a kutatókra, hogy ekkora mértékű 

kőolaj függőségünk mellett, a mindennapi élethez szükséges alapvető (energia, ivóvíz, 

táplálék) és megfelelő mennyiségű javakat és kémiai termékeket biztosítsanak anélkül, hogy 

Földünk ökoszisztémáját veszélyeztetnék. Főleg ezeknek a felismeréseknek köszönhető a zöld 

és fenntartható kémia koncepcióján alapuló kutatások és fejlesztések világszerte tapasztalható 

intenzív terjedése.3 Alkalmazásának fontosságát mutatja továbbá, hogy e tudományterülettel 

foglalkozó kutatók munkáját kémiai Nobel-díjjal ismerték el. 2005-ben CHAUVIN, GRUBBS és 

SCHROCK a szerves szintézisekben a metatézis módszer kifejlesztéséért, míg 2010-ben HECK, 

NEGISHI és SUZUKI a kereszt-kapcsolási reakciókban elért kutatási eredményeik 

elismeréseként kaptak kémiai Nobel-díjat. 

A globális környezetvédelmi problémák, az olajválság és a növekvő energiaéhség miatt 

kiemelkedően fontos tehát a megfelelő alternatív energia- és nyersanyagforrások azonosítása 

és bevonása, valamint olyan új, fenntartható termelési folyamatok fejlesztése, mellyekkel a 
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fosszilis energiahordozók megújulókkal történő részleges helyettesítése, ún. platform 

molekulákká való szelektív átalakítása is megvalósítható. Itt jegyezném meg, hogy a nagy 

mennyiségben felhasznált fosszilis energiahordozók teljes, hosszú távú kiváltása, egyetlen 

alternatív energia- és nyersanyagforrással való helyettesítése nem reális, sem logisztikai, sem 

gazdasági szempontjából, ezért egy olyan átgondolt rendszerre van szükség, ami több forrás 

együttes alkalmazásán alapul. A hő-, mozgási- és villamosenergia alternatív 

energiaforrásaként tartjuk számon a nap-, szél-, víz- illetve a geotermikus energiát, a 

vegyipari termékek előállításához pedig az évente nagy mennyiségben keletkező és 

nyersanyagforrásként is alkalmazható biomasszát és szén-dioxidot. Az alternatív 

energiaforrások alkalmazásával, beleértve az energiakonverziós folyamatokat is, jelentősen 

csökkenthetjük a szén-dioxid kibocsátást. Az egyre növekvő mennyiségű szén-dioxid, mint 

egyenletes eloszlású szénatomforrás egy lehetséges nyersanyagforrás alternatíva, viszont 

hatékony redukciójára egyelőre csak a természet képes (bár kezdetleges technológiák már 

léteznek a mesterséges fotoszintézisre4). Ennek ellenére egyre több kutatócsoport figyelme 

irányult a CO2 redukciójával nyerhető szerves vegyületek előállítására,5 továbbá a fosszilis 

tüzelőanyagokat égető erőművekből származó CO2 szintetikus megkötése után, hangyasav és 

metanol formában történő energiatárolására.6 

 A biomassza átalakítására és értéknövelésére irányuló vizsgálatok napjaink kiemelkedő 

kutatási területei, amelyek a kutatók figyelmét a gazdasági és környezeti aspektusain kívül és 
a megismerés izgalmán túl, a szerkezetéből adódó rendkívüli sokszínűsége miatt is vonza, 
amit jól tükröz az elmúlt években megjelent publikációk száma is (1. ábra). 
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1. ábra A biomassza átalakítására irányuló publikációk számának változása 

(forrás: Web of Science)7 

A könnyen hozzáférhető és megújuló biomassza nyersanyagok hatékony feldolgozásának és 
értéknövelésének igényei miatt, a kőolajfinomítás analógiájára alkották meg a ,,biofinomító 
koncepció” fogalmát. Ez egy alternatív eljárás, amely a biomassza változatos összetételére és 
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a konverziós technológiák kombinációira épít, és amellyel a poliszacharidok savkatalizált 
átalakítását már sikeresen megvalósították.8 Az eljárás előnye továbbá, hogy az alkalmazott 
biomassza minden összetevője felhasználásra kerül. A biomassza, mint alternatív vegyipari 
nyersanyagforrás főtömegét alkotó szénhidrátok katalitikus átalakítása, dehidratálása során a 

furfurol (FOL) és a – 5-(hidroximetil)-2-furfurolon (5-HMF) keresztül – a levulinsav 

molekulákhoz (LA) jutunk, melyek kiindulási anyagául szolgálnak további nem fosszilis 

szénatomot tartalmazó platform molekulák, mint a γ-valerolakton (GVL), előállításának.9 

2008-ban HORVÁTH és munkatársai elsőként hívták fel a figyelmet a kedvező fiziko-kémiai és 
kémiai tulajdonságokkal rendelkező GVL-ra,9a mint a cellulóz és hemicellulóz polimerekből 
is előállítható új platform molekula szerepére. A GVL előállítására irányuló kutatómunkába 
Ph.D. hallgatóként 2010-ben kapcsolódtam be. Doktori értekezésemben ezen a területen 
végzett kutatásaim eredményeit foglalom össze, amely egy újabb alternatívát mutathat a 

kémiai kötésekben tárolt átalakított napenergia, vagyis a biomassza-alapú hulladékok 

hasznosítására, értéknövelésére, továbbá hozzájárulhat a biofinomítók finomhangolásához.  

A doktori értekezésem első részében a növényi eredetű hulladékok, a cellulóz és 

hemicellulóz kémiai átalakításával nyerhető, kutatómunkám szempontjából releváns vegyipari 

alapanyagok (5-(hidroximetil)-2-furfurol, levulinsav, furfurol, furfuril-alkohol és γ-

valerolakton) katalitikus úton történő előállításának (2. ábra) irodalmi előzményeit 

ismertetem. 

 

2. ábra A szénhidrátok többlépcsős átalakításának ciklusa 

Értekezésem második részében először a növényi eredetű hulladékok értéknövelésére, 

azaz biomassza-alapú hulladékok szénhidráttartalmának levulinsavvá történő átalakítása során 

elért eredményeimet mutatom be.  
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Munkám elsődleges célkitűzése azonban a biomassza eredetű platform molekulák 

előállításához, új, környezetbarát ruténium-alapú katalizátorrendszerek fejlesztése volt. 

Ezeknek az új fejlesztésű katalizátorrendszereknek az alkalmazhatóságát a γ-valerolakton és a 

furfuril-alkohol előállításán keresztül vizsgáltam. 

Ezt követően a levulinsav és furfurol szelektív homogénkatalitikus redukciója során egy 

új, irodalomból eddig nem ismert, segédoldószer-, segédanyag- és klórmentes körülmények 

között, egy- és kétfogú foszfán ligandumok alkalmazásával elért eredményeimet ismertetem.  

A homogénkatalitikus reakciókban alkalmazott katalizátorok magas aktivításáért és 

szelektivitásáért az elválasztás nehézségeivel kell megküzdenünk, ezért a levulinsav 

heterogénkatalitikus hidrogénezését a ThalesNano Zrt. által fejlesztett H-Cube® és H-Cube 

Pro™ folyamatos áramlású hidrogénező reaktorokban is elvégeztem (TRL-3 szint). 

Eredményeim jelentősen hozzájárulhatnak a technológia ipari megvalósításához, TRL-4-es 

szinten alkalmazott robusztus katalizátorok fejlesztéséhez, illetve alapjául szolgálhatnak TRL-

5 méretű rendszerekhez szükséges számítások elvégzéséhez.   

A biomassza-alapú hulladékok cellulóztartalmának levulinsavvá való átalakítása, majd 

szelektív katalitikus hidrogénezésén túl, az előállított levulinsav közvetlen enantioszelektív 

redukciójára elsőként egy olyan eljárást dolgoztam ki, amellyel hatékonyan megvalósítható az 

optikailag aktív GVL előállítása. 

Minden esetben elvégeztem a reakció körülményeinek optimálását az előállított 

vegyületekre nézve. 

 A doktori dolgozatom összefoglalással zárul, melyben az elért főbb kutatási 

eredményeimet vázolom.  
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3 SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

3.1 Biomassza, mint megújuló energia- és nyersanyagforrás szerepe a vegyiparban 

A Földön a nem megújuló fosszilis energiahordozók után, a negyedik legnagyobb 

mennyiségben előforduló, megújuló energia- és nyersanyagforrás a biomassza, amely jelenleg 

a világátlagban felhasznált energia 14%-át fedezi, míg a megújuló energiaforrásból származó 

energia közel 80%-át.  

Az 1800-as évekig a főként szilárd halmazállapotú és általában magas nedvességtartalmú 

biomassza alapanyagként és/vagy takarmányozásra való széleskörű felhasználása miatt 
meghatározó volt az emberiség mindennapjaiban. Az ipari forradalom után jelentős 
mértékben megnövekedett energiaigényt, a biomassza energiaforrások egyre nagyobb 

mértékű felhasználásával már nem tudták fedezni, ezért mindenképpen új energiaforrások 

(kőszén, kőolaj, földgáz) bevonása és olyan új eljárások fejlesztése vált szükségessé, mellyel 

nagy mennyiségű alacsony értékű termékek hatékony előállítása megvalósíthatóvá vált. Az 

elmúlt években azonban világossá vált, hogy csak fosszilis energiaforrásban gondolkodni nem 

reális. Így tehát hosszú távú megoldásnak tűnik a megújuló és a nem megújuló források 
együttes alkalmazása, melyre egy lehetséges megoldást vázol DENEYER és munkatársai által 

készített tanulmány is.10a  

Napjainkban a folyékony vagy gáz halmazállapotú energiahordozók iránt jóval nagyobb 

a kereslet. Elég ha csak a tüzelőanyagokra gondolunk, melyek előállítását a kőolajfinomítók 
folyamatos működtetésével biztosítunk. Ennek a volumennek a kisebb energiasűrűségű 
biomassza alapon történő teljes vagy részleges pótlása nagy mennyiségű feldolgozást 
igényelne. Ez rendkívül energiaigényes folyamat, valamint a felhasznált biomassza 

nyersanyagok általában nem melléktermékek vagy hulladékok (első generációs biomassza). 
Területigényük jelentős, mellyel az élelmiszertermelés termőföldjeit foglalhatják el. 
Alkalmazásukkal azonban elkerülhetjük a lignocellulóz-alapú nyersanyagok (második 
generációs biomassza) feldolgozásához használt előkezelési eljárásokat. Mindezek ellenére, 

illetve mivel nettó üvegházhatású gázkibocsátásuk kicsi, a biomassza-alapú tüzelőanyagok 

előállítására irányuló kutatások és fejlesztések Európában egyre nagyobb hangsúlyt kapnak 
(mint a bioetanol és biodízel, a biohidrogén, a biobutanol és biogáz technológiai fejlesztések). 
A közlekedési ágazatban azonban, különösen a közúti személyszállításban hosszú távon, a 

biomassza helyett a fokozatos villamosítás jobb megoldásnak tűnik, az üzemanyagcellák és 
akkumulátorok, mint energiahordozók bevezetésével. A nehéz közúti, vizi és légi közlekedési 
eszközök pedig a nagy energiasűrűségű, kőolaj-alapú tüzelőanyagokat igénylik.10 

A biomasszára hajlamosak vagyunk elsősorban energia- és tüzelőanyagforrásként 

tekinteni, azonban nem szabad megfeledkeznünk a fosszilis eredetű nyersanyagok 
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vegyiparban betöltött szerepéről sem. Tekintettel arra, hogy globálisan ,,csak” 1,6 milliárd 

tonna/év vegyipari végterméket állítanak elő,11  vagyis az energetikai iparral ellentétben a 

vegyiparnak sokkal kisebb a piaci részesedése, így a szén-alapú vegyipari termékek 

előállításának kiváló alternatív nyersanyagforrása lehet a biomassza. Biomasszából a 

Természet évente több mint 170 milliárd tonnát termel, melynek ~75%-a szénhidrát. 12 

Főtömegét cukrok, keményítő, cellulóz, hemicellulóz és kitin alkotja.13 A szénhidrátok mellett 

tanninok, gyanták, neutrális zsírsavak, és szervetlen sók, mint mikrokomponensek, valamint 

speciális anyagok, mint a vitaminok, ízesítőszerek, olajok, fehérjék is megtalálhatók.  

Az utóbbi időben viszont különös jelentőséggel bír a növényi eredetű, lignocellulóz-alapú 

(mezőgazdasági, erdészeti (4 milliárd tonna/év)10a és élelmiszeripari) hulladékok szénhidrát 

tartalma, mivel a hidrolízisükkel kapott monoszacharidokból termikus, biológiai vagy kémiai 

eljárásokkal nagy hozzáadott értékű molekulákat kaphatunk és a felhasznált alapanyagok 

forrása nem érint élelmezési célt szolgáló nyersanyagokat.14-16 Ennélfogva, a továbbiakban a 

lignocellulóz-alapú hulladékok összetételét és vegyipari aspektusait foglalom össze. 

A növények sejtfalát felépítő lignocellulóz egy emészthetetlen összetett anyag, amelyet 

főként cellulóz (40–50 m/m%), hemicellulóz (25–30 m/m%) és lignin (~25 m/m%), vagyis 

nagy oxigéntartalmú és molekulatömegű szerves polimerek építenek fel (a szárazanyag 80–

90%-át adják). 17  A lignocellulóz mintegy 40%-át kitevő cellulózt, β(1→4)-kötéssel 

kapcsolódó glükóz dimer molekulák, vagyis cellobióz egységek építik fel, egy hosszú lineáris 

polimert képezve, amely párhuzamos szálakból álló mikrofibrillák formájában, a 

hemicellulóz-lignin mátrixba vannak beagyázva (3. ábra). A glükóz egységek ily módon 

történő kapcsolódása és elrendezése miatt, a glikozidos kötések közelében lévő 

hidroxilcsoportok között inter- és intramolekuláris hidrogén kötések hálózata jön létre, ami a 

cellulóz robosztus, vízben és a legtöbb szerves oldószerben, enyhe körülmények között 

oldhatatlan, kristályos szerkezetét eredményezi.18 A cellulóztól kisebb molekulatömegű és 

amorf szerkezetű poliszacharid keverék a hemicellulóz, melyek hidrogén-hidakkal a celullóz 

mikrofibrillumokra tapadhatnak, hálószerűen összeköthetik azokat, viszont forró, híg ásványi 

savakkal monoszacharidokká (pl. xilóz, arabinóz) hidrolizálhatók. Összetételét tekintve nagy 

változatosságot mutat, mivel a fő vázon nagyszámú, különféle alkotóelemek helyezkednek el, 

mint az L-arabinóz, D-xilóz, D-mannóz, D-glükóz és D-galaktóz C5– és C6–egységek (3. 

ábra).19, 20 A cellulóz után a második legelterjedtebb szerves polimer a lignin, amely egy 

elágazó, amorf aromás makromolekula és a fenil-propán egységek véletlenszerű 

polimerizációs reakciója során keletkezik. A lignint három fő szerkezeti monomer építi fel: p-

hidroxifenil-monomer a kumaril-alkoholból, a guaiacil-monomer a koniferil-alkoholból és a 
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sziruril-monomer pedig a szinapil-alkoholból (3. ábra).19, 20 A lignin mechanikai és kémiai 

stabilitást nyújt a növényi szövetek számára, ezen kívül az aromás vegyipari alapanyagok 

előállításánál nyersanyagként kaphat kiemelkedő szerepet.21, 22 

 

3. ábra A növényi eredetű lignocellulóz szerkezete és összetétele 

A lignocellulózt felépítő főkomponensek átlagos tömegszázalékos összetételeinek értéke 

(a víztartalomhoz hasonlóan) változhat a növény fajtájától és érettségétől függően, melyre 

néhány példát az 1. táblazatban láthatunk.20, 23 Itt jegyezném meg, hogy a főkomponensek 

mellett fehérjék, olajok és hamu is van jelen. A hamu összetételének vizsgálatairól kevés 

irodalmi adat áll rendelkezésre, de ICP-MS mérésekkel bizonyították, hogy az alkatóelemek 

skálája (Mn, Cu, Fe, Ca, Mg, stb.) igen változatos.24, 25 

1. táblázat A lignocellulóz-alapú hulladékok fő típusai és átlagos összetételei 

Hulladék lignocellulóz cellulóz (m/m%) hemicellulóz (m/m%) lignin (m/m%) 

keményfa nyárfa törzs 50,8 – 53,3 26,2 – 28,7 15,5 – 16,3 

(erdőgazdasági) tölgyfa törzs 40,4 35,9 24,1 

puhafa lucfenyő törzs 45,5 22,9 27,9 

(erdőgazdasági) douglas fenyő törzs 44,0 11,0 27,0 

mezőgazdasági búza- és árpaszalma 35,0 – 43,0 23,0 – 33,0 6,3 – 16,0 

 árpahéj 34,0 36,0 13,8 – 19,0 

 rizs- és zabszalma 29,2 – 35,0 20,0 – 26,0 10,0 – 19,0 

 kipréselt cukornád 25,0 – 45,0 28,0 – 32,0 15,0 – 25,0 

élelmiszeripari rizshéj 28,7 – 35,6 12,0 – 29,3 15,4 – 20,0 

 
mandula-, mogyoró- 

és dióhéj 22,0 – 30,0 25,6 – 50,7 20,0 – 52,0 

 napraforgómaghéj 34,6 48,4 17,0 

energia növények energiafű 45,0 31,5 12,0 – 15,0 

A lignocellulóz-alapú hulladékok nyersanyagként való ipari alkalmazhatóságához, azaz 

TRL-5 szintű technológiákban történő átalakításához kiemelkedően fontos, hogy a 

főkomponensek átlagos összetételein túl, részletesen vizsgáljuk az alapanyagok elemi 

összetételét is, és összehasonlító elemzéseket végezzünk a kőolaj és kőszén átlagos elemi 
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összetételére vonatkozóan. A 2. táblázatból kitűnik (1–4 sor), hogy a lignocellulóz-alapú 

hulladékokra főleg a magas oxigéntartalom jellemző, amit jól szemléltet ha összehasonlítjuk a 

kőolajban és kőszénben jelenlevő elemi oxigén és szén tömegszázalékos arányát (~1/80) (2. 

táblázat, 4–8 sor) a lignocellulóz-alapú hulladékok O/C tömegszázalékos arányával (~1/1). A 

magas oxigéntartalomért a főkomponenseket felépítő poliszacharidok ,,felelnek”. A jelentős 
oxigéntartalom sok esetben hátrányos lehet, például a főként zsírsav metilészterekből felépülő 
bioolajok sem keverhetők közvetlenül a fosszilis eredetű motorhajtóanyagokkal. Fontos 

megjegyezni, hogy a katalizátorméregként viselkedő nitrogén és kén alacsony értéke miatt, 
nincs szükség kén- (HDS) és/vagy nitrogénmentesítési (HDN) eljárásokra. 

2. táblázat A biomassza hulladékok és a kőolaj elemi összetételeinek összehasonlítása (m/m%) 

# Hulladékok Szén Hidrogén Oxigén Nitrogén Kén Ref. 

1 szalma (kevert) 42,9–47,6 5,11–5,8 40,39–42,41 0,43–0,73 0,09–0,29 25 

2 fakéreg 48–52 5,7–6,8 24,3–40,2 0,3–0,8 < 0,05 25 

3 erdészeti hulladék 48–52 6,0–6,2 40–44 0,3–0,5 < 0,05 25 

4 energiafű 43,5–47,5 5,75–6,18 37,57–44,82 0,36–0,77 0,04–0,19 26, 27 

5 barnakőszén 76–87 3,5–5,0 2,8–11,3 0,8–1,5 0,5–3,1 25 

6 bitumenes szén 83–89 4–6 3–8 1,4–1,6 1,4–1,7 25 

7 antracit 91–94 2–4 2–5 0,6–1,2 0,6–1,2 25 

8 kőolaj (átlagos) 83–85 10–14 0,05–1,5 0,1–2 0,05–6 28 

Az oxigén- és hidrogéntartalom, valamint a kémiai tulajdonságaikból adódó különbségeik 

miatt, a lignocellulóz-alapú hulladékok feldolgozásához olyan új, a kőolaj feldolgozásával 
koncepcionálisan ellentétes technológiá(k)ra van szükség, mellyel a nyersanyagokban levő 
oxigén szelektív eltávolítása megvalósítható, akár a kőolaj elemi értékeihez hasonló szintre 

csökkenthető, a hidrogéntartalom értéke pedig megkétszerezhető és mindez úgy, hogy a 
kémiai kötéseket megőrizve a koksz és kátrány képződése minimális legyen. A két ellentétes 
technológiában az elválasztási műveleteken túl, komoly kihívásokkal kell(ett) szembenézniük 
a kutatóknak, melyet a 4. ábra szemléltet.  
 Doktori munkámhoz kapcsolódóan a lignocellulóz-alapú hulladékok feldolgozásának 
kihívásait emelném ki, amelyek a költséges előkezelési eljárások hatékonyságának 
növelésére, illetve az elválasztást követően kapott nagyfokú funkcionalitással rendelkező 
frakciók szelektív defunkcionalizálására (pl. katalitikus hidrogénezéssel, 
dekarbonilezés/dekarboxilezéssel, C–C és C–O szelektív bontásával) irányulnak, hogy a 
folyamat végén értéknövelt termékeket kapjunk.29 
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4. ábra A biomassza és a fosszilis eredetű nyersanyagok átalakításának kihívásai 

Az előkezelési eljárásokat és szerepüket már a biofinomítók tervezésénél is figyelembe 

vették. Ezek célja a lignocellulóz szupramolekuláris szerkezetének fellazítása, a polimer 
mátrixban levő kötések bontása úgy, hogy a három – cellulóz, hemicellulóz és lignin – fő 
frakciót minnél tisztábban kapjuk meg és az őket felépítő cukrok degradációja minimális 
legyen. Az előkezelési eljárás helyes megválasztásával növelhetjük a cellulóz és hemicelullóz 
poliszacharidokban az enzimes vagy kémiai kezelések hatékonyságát és biológiai úton történő 
lebontását, így csökkentjük a további műveletek költségeit is. A szakirodalomban több, mint 
10 előkezelési eljárást közöltek, melyek közül a lignocellulóz-alapú hulladékok előkezelésére 
leggyakrabban a fizikai (mechanikai), kémiai, fiziko-kémiai és biológiai eljárásokat 
alkalmazzák, ezért ezek rövid ismertetésével folytatom.30 

 A fizikai előkezelés a lignocellulóz-alapú hulladékok részecskeméretének csökkentésére 
és a fajlagos felület növelésére, továbbá a cellulóz polimerizációs fokának csökkentésére 

irányul. Konverzióra gyakorolt hatása bizonyított. 31  A részecskeméret csökkentésére 

leggyakrabban forgácsolást (10–30 mm szemcseméret érhető el), örlést vagy marást (0,2–2 

mm) alkalmaznak.32 

 A fizikai előkezelésnél jóval előnyösebb a kémiai előkezelés, mivel laboratóriumokban és 
méretnövelt rendszerekben is viszonylag egyszerűen kivitelezhető. A lignin és/vagy 
hemicellulóz hatékony eltávolításához híg ásványi savakat (pl. HCl) és szerves savakat (pl. 

maleinsav), 33  lúgot (pl. NaOH),33a szerves oldószereket (,,organoszolv” eljárás) 34  vagy 

újabban ionos folyadékokat (IL) alkalmaznak. A lúgokkal történő kezelést elsősorban az 

alacsony lignin tartalmú mezőgazdasági hulladékok kezelésére használják, ahol általában 
hatékonyabb, mint a savas előkezelés. Az iparban széles körben alkalmazzák a hagyományos 

oldószereket (pl. metanol, aceton)34 általában sav vagy bázis katalizátor jelenlétében. Az 

utóbbi években azonban elterjedtek az ionos folyadékokkal (pl. [BMIM][OAc]) történő 
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előkezelési eljárások, melyek alkalmazásával növelhető a lignin oldhatósága, miközben a 

cellulóz kristályossága szignifikánsan csökken.35 A kémiai előkezelések során alkalmazott 

reakcióparaméterek (oldószer/katalizátor típusa, hőmérséklet, nyomás, tartózkodási idő, pH) 
nemcsak a cellulóz és a hemicellulóz hidrolízisével kapott monoszacharidok és a ligninből 
származó fenolszármazékok mennyiségére vannak hatással, hanem a degradációjuk során 
képződő melléktermékek mennyiségére is.36 

 A fiziko-kémiai előkezelési technológiák közül egyik leggyakrabban alkalmazott a 
gőzrobbantás. Az eljárás során a biomasszát először egy fizikai előkezelésnek vetik alá, majd 

7–48 bar nyomású és 160–240 °C hőmérsékletű telített gőzzel kezelik.37 Az előkezeléshez 
alkalmazott magas hőmérséklet optimális a lignin eltávolításához és a hemicellulóz 
hidrolíziséhez, viszont a cukrok degradációját okozhatja (ami gátolja a fermentációt és a 
hidrolízist), ezért az alacsonyabb hőmérsékletet és hosszabb tartózkodási időt (190 °C, 10 

perc) részesítik előnyben.38 Gyakran alkalmazzák a folyékony forróvizes kezelést (Liquid Hot 

Water), melyben a víz magas hőmérsékleten (170–230 °C) és nyomáson (~50 bar) folyadék 
halmazállapotú, de H3O

+ és OH--ionokká disszociál, így sav/bázis katalizátorként is 
viselkedhet, elősegítve az eljárás hatékonyságát. A víz ilyen körülmények között könnyen 
behatol a lignocellulóz szerkezetébe, felhasítja a hemiacetál kötéseket és a képződő savak is 

katalizálhatják a hemicellulóz hidrolízisét, a megfelelő oligo- vagy monoszacharidokat 

kapva.37 A gőzrobbantáshoz hasonló nyomáson (~30 bar), viszont csak 60–90 °C 

hőmérsékleten és ritkábban alkalmazzák a vízmentes, folyékony ammóniás robbantást 

(Ammonia Fibre/Freeze Explosion). Előnye, hogy a felhasznált ammónia – illékonyságának 
köszönhetően – a folyamat végén, könnyen visszanyerhető. Ehhez hasonló az ammónia 
újrahasznosítási (Ammonia Recycle Percolation) eljárás, amely főként a fűszerű növények, a 

mezőgazdasági és kommunális hulladékok esetén bizonyultak hatékonynak.  

 A biológiai előkezelés során mikroorganizmusokat (gombák, baktériumok és enzimjeik) 
használnak, ezért a legdrágább eljárások közé tartozik. A komplex bontása mikrobiális 
folyamatokkal nem egyszerű és lassú, ezért gyakran fizikai (ultrahang), kémiai (2% H2O2)

39 

vagy fiziko-kémiai előkezeléssel (pl. LHW) kombinálva alkalmazzák, így akár 92,3%-os 

hemicellulóz eltávolítás és 2,7-szeres glükóz hozam növekedés is elérhető.39 Kiemelendő, 

hogy fermentációs úton (baktériumokkal) növényi eredetű hulladékokból, ipari méretű 

eljárással, gazdaságosan már 1918-ban állítottak elő acetont, butanolt és etanolt (ABE 

eljárás). Következtetésképpen elmondhatom, hogy a lignocellulóz-alapú hulladékok 

előkezelésére a kémiai és a fiziko-kémiai eljárások a legigéretesebb technológiák az ipar 
számára, bár 100%-os átalakítást egyszerű cukrokká egyetlen ejárással sem tudtak elérni.  

A hemicellulóz és cellulóz polimerek sav/báziskatalizált hidrolízisével kapott C5–C6-

molekulák magas oxigéntartalma, kémiai vagy biológiai katalitikus eljárásokkal akár 50%-kal 
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is csökkenthető, és az aldóz típusú cukrok izomerizációja után, például homogén 
sav/báziskatalizált dehidratálással, az elválasztást követően értéknövelt platform molekulák 
előállítása (5. ábra) is megvalósítható pl. Biofine eljárás.40 A cellulóz hidrolízisével kapott 

hexózok katalitikus dehidratálása az 5-(hidroximetil)-2-furfurolon keresztül a levulinsavat 

eredményezi, melynek reakciómechanizmusa irodalomból is ismert.35d Szintén ismert 
mechanizmus szerint játszódik le35d a hemicellulóz hidrolíziséből kapott pentózok 

dehidratációja, melyek elválasztását követően a furfural molekulához jutunk. Ipari méretben 

történő előállítása már 1921-től ismert. 41  A lignocellulóz-alapú hulladékok harmadik 

főkomponensének, a lignin sav/báziskatalizált dehidratálásával különböző savas/lúgos 
oldatban oldódó aromás vegyületeket kapunk.21b Ipari feldolgozásának technológiája azonban 

még nem megoldott. 

 

5. ábra Platform molekulák előállítása lignocellulóz-alapú hulladékokból 

Itt jegyezném meg, hogy a lignocellulóz-alapú hulladékok előkezelése, depolimerizációja, 
dehidratálása és elválasztása után kapott értéknövelt molekulák egyrészt a fosszilis eredetű 
vegyipari alapanyagok alternatívái lehetnek, másrészt építőelemei további platform 
molekulák előállításának. Figyelembe véve ezen tulajdonságaikat, valamint ezt kiegészítve a 

fenntarthatósági kritériumokkal (jövőbeni szerepük, reakcióparaméterek, toxicitás) 

megvizsgálták ezen platform molekulákat és 2004-ben42 az Egyesült Államok Energiaügyi 
Minisztériuma (USDOE) javaslatott tett a Top 12 kulcsfontosságú, szénhidrát-alapú platform 

molekulára, melyet BOZELL és PETERSEN újragondolt, és 2010-ben kibővített (3. táblázat).43 

3. táblázat Biomassza-alapú platform molekulák 

Eredetileg javasolt platform molekulák (2004)42 Bővített platform molekulák halmaza (2010)43 

borostyánkősav, fumársav 2,5-furándikarbonsav etanol 2,5-furándikarbonsav, 
3-hidroxipropánsav aszparaginsav glycerin furfurol, 5-HMF 

cukorsav glutaminsav tejsav borostyánkősav 

itakonsav levulinsav 3-hidroxipropánsav bio-szénhidrogének 

γ-butirolakton glycerin levulinsav  

cukrok (szorbitol, xilitol) almasav cukrok (szorbitol, xilitol)  

Tekintettel arra, hogy doktori kutatómunkám célja a LA, a GVL és FAL hatékony 
előállításához új, környezetbarát katalizátorrendszerek fejlesztése volt, ezért a továbbiakban 

ezek részletes irodalmi előzményeit mutatom be. 
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3.2 Biomassza-alapú platform molekulák előállítása 

 Az előkezelés után kapott pentózok és hexózok oxigéntartalmát tovább csökkenthetjük, 
különböző katalitikus átalakítások alkalmazásával.44 Ennek köszönhetően, jelenleg is intenziv 

kutatások folynak olyan új katalitikus rendszerek fejlesztésére, melyekkel szelektíven és 
hatékonyan megvalósítható a lignocellulóz-alapú építőelemek: 5-HMF, LA, FOL, FAL és 
GVL előállítása. Tekintettel arra, hogy a LA előállítása hexózokból az 5-HMF köztiterméken, 

míg pentózokból a furfurol katalitikus hidrogénezésével kapott FAL-on keresztül történik, így 

először az 5-HMF, majd a furfurol és furfuril-alkohol előállítására és felhasználására 
vonatkozó főbb irodalmi adatokat ismertetem. 

3.2.1 5-(Hidroximetil)-2-furfurol 

Az 5-HMF a XIX. század végén vált ismerté, amikor egyszerű cukrok 
reakciótermékétől választották el, oxálsav jelenlétében. 45  Vízben, 

alkoholokban (EtOH, MeOH), benzolban, EtOAc-ban jól oldódó, sárga szilárd anyag, 
amelynek szerkezetét már 1909-ben bizonyították, 46  majd 1919-ben kémiai, fizikai 
tulajdonságait és előállításának egyik lehetséges módját is közölték.47 Napjainkban az ,,alvó 
óriás”-ként jegyzett 5-HMF közvetlen értékesítése elhanyagolható, azonban az utóbbi időben 

az iránta tapasztalható nagyfokú érdeklődést és növekvő piaci részesedését44, 48  egyrészt 
annak köszönheti, hogy megújuló forrásból is előállítható, másrészt különböző kémiai 
átalakításokkal olyan C5–C6-molekulák, furán származékok, további intermedierek 

szintézisére szolgálhat, melyek építőkövei lehetnek gyógyszerek, polimerek (pl. FDCA), 

oldószerek és biomassza-alapú tüzelőanyagok előállításának. A C6 cukrok átalakításával 
nyerhető molekulák láncolatát a 6. ábrán foglalom össze.  

Az 5-HMF élelmiszerekben (pl. sültek, kenyér) és italokban (pl. kávé, bor) is 
megtalálható molekula, melyből így naponta 30–150 mg-ot viszünk be a szervezetünkbe, 

nagy koncentrációban azonban mérgező. 49  Globális éves felhasználása meghaladja a 100 
tonnát.48b 

 A lignocellulóz-alapú hulladékok értéknövelésére irányuló kutatásokon belül, napjaink 

egyik legfontosabb kutatási területe az 5-HMF szénhidrátokból, azon belül a hexózokból (D-

fruktóz, D-glükóz) való előállításának vizsgálata. A szintézis egyszerűsége és hatékonysága 

ellenére, az 5-HMF funkciós csoportjainak (–CHO, –OH) köszönhető nagyfokú reaktivítása 
miatt a valóságban számos mellékreakció akadályozza a folyamat eredményességét. Ilyen a 

vizes-savas rendszer esetén a szinte azonnali rehidratáció levulinsavvá és hangyasavvá, vagy 
az oldható polimerek és az oldhatatlan huminsavak közötti polimerizáció, amelyek vízmentes 

közegben is bekövetkeznek és hatással vannak a végső hozamra.50 
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6. ábra Az 5-HMF-ból előállítható főbb értéknövelt vegyületek 

Ennélfogva széleskörű mechanizmus vizsgálatot folytattak (főleg vizes rendszerben) és több 
különböző mechanizmust javasoltak az 5-HMF képződésére, melyet először, fruktózból 
kiindulva HAWORTH ÉS JONES tett közzé.51 A mechanizmus vizsgálatok bonyolultak, mivel a 

köztitermékek nagyon instabilak és kis mennyiségben vannak jelen. A mechanizmus azért 
fontos, mert alapjaiban határozza meg az 5-HMF és ezen keresztül a belőle képződő termékek 
maximális hozamát. A legtöbb irodalmi adatot a fruktóz és a glükóz direkt dehidratálásának 
mechanizmusáról találjuk, melyet két nagy csoportba rendeztek aszerint, hogy ciklikus 

(fruktofuranózon)51–52 (7. ábra), vagy aciklikus (enol)53–57 (8. ábra) intermediereken keresztül 
következik be az 5-HMF képződése. 

 A ciklikus mechanizmus szerint a fruktofuranóz C2-atomján levő hidroxilcsoport, sav 

katalizátor jelenlétében protonálódik, (HENSEN elméleti kémiai számításokkal bizonyította58) 

és egy tercier karbénium kationt képez, ezt további β-dehidratáció követi, megkapva a 

(2R,3S,4S)-2-(hidroximetil)-5-(hidroxilmetilidén)-tetrahidrofurán-3,4-diol-t (3,4-Diol), 

melynek további β-dehidratációja a (4R,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)-4,5-dihidrofurán-2-

karbaldehid-hez (karbaldehid-5) vezet és vízkilépés mellett 5-HMF-lá alakul.44  

 

7. ábra A D-fruktóz dehidratálásának mechanizmusa ciklikus intermediereken keresztül 

A közelmúltban 1H és 13C-NMR módszerrel AMARASEKARA és munkatársai bizonyították, 

hogy a D-fruktóz dehidratációját 150 °C-on, DMSO-d6 oldószerben végezve, a karbaldehid-5 
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köztiterméken keresztül képződik az 5-HMF, igazolva a ciklikus mechanizmus szerinti 

képződését.59 

 

8. ábra A D-fruktóz dehidratálásának mechanizmusa aciklikus intermediereken keresztül 

 Az aciklikus mechanizmus első lépésében – amely feltételezések szerint egyben a 

folyamat sebességmeghatározó lépése is – a D-fruktóz, D-glükóz vagy D-mannóz enolizisével 

egy lineáris 1,2-éndiol-hoz jutunk, melyet az irodalomban aldóz-ketóz izomerizáció 

intermediereként is emlegetnek, vagy Lobry deBruyn-Alberda van Ekenstein (LBAE) 

átalakulásnak. 60  Az 1,2-éndiol β-dehidratációja a 3-deoxiglükóz-2-én köztitermék 

képződéséhez vezet, melynek újabb dehidratációjával a 3,4-deoxiglükózén vegyületen 

keresztül, vízkilépés mellett szintén az 5-HMF-hoz jutunk. Az 5-HMF aciklikus mechanizmus 

szerinti képződését több kutatócsoport is, az első dehidratációs lépéssel képződő kulcs 

intermedier (3-deoxiglükóz-2-én) keto tautomerjének, a 3-deoxiglükózon jelenlétével 

magyarázzák.55-57 MOREAU a fruktóz dehidratálása során kimutatott glükóz és mannóz 

jelenléte miatt feltételezte, hogy a fruktóz izomerizációja során az 1,2-éndiol-hoz jutunk, 

melynek dehidratációja az aciklikus mechanizmus szerint játszódik le, megkapva az 5-HMF-t, 

valamint a dekarbonilezés során képződő furfurol-t és a 2,3-éndiol egymást követő 

dehidratálásából keletkező 2-(hidroxiacetil)-furán melléktermékeket is.56 

 2012-ben, HORVÁTH és munkatársai 13C izotópjelzéses technika segítségével tettek 

javaslatot a huminok képződésére, amikor DMSO-ban részletesen vizsgálták a D-fruktóz 

ciklikus köztitermékeken keresztül történő átalakulásának mechanizmusát.61  In situ NMR 

vizsgálatokkal igazolták, hogy az oldatban a D-fruktóz minden izomerje jelen van és két 

párhuzamos reakció megy végbe. Egyik, a 7. ábrán ismertetett D-fruktofuranózon keresztül, 

megkapva az 5-HMF-t, míg a másik hasonló elv szerint, csak a D-fruktopiranóz izomer 

protonálódásával a (3S,4R,5R)-2-(hidroximetilidén)-tetrahidro-2H-pirán-3,4,5-triol-t (3,4,5-

Triol) kapjuk, melynek dehidratálása után, a (3R,4S)-3,4-dihidroxi-3,4-dihidro-2H-pirán-6-
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karbaldehid (karbaldehid-6) köztitermékhez jutunk, ami a feltételezés szerint felelős az 

oligomerek és huminok képződéséért (9. ábra). Igazolták továbbá, hogy a párhuzamos 

reakciók során nemcsak a D-fruktóz–D-fruktopiranóz és D-fruktóz–D-fruktofuranóz között 

van egyensúlyi kapcsolat, hanem a 2,6-anhidro-β-D-fruktofuranózon keresztül a két 

karbénium kation között is. Az egyensúly eltolódását, vagyis a fruktóz izomerek 

koncentrációját az alkalmazott reakciókörülmények döntően befolyásolják és nagy hatással 

vannak a termék hozamokra.62 

 

9. ábra A humin képződés javasolt mechanizmusa 

 Kiemelendő, hogy bár az 5-HMF előállítását – a könnyű átalakítás és jó szelektivítás 

miatt – általában fruktózból végezték, azonban szubsztrátumként való alkalmazását hátráltatja 

magas költsége és korlátozott hozzáférhetősége, ami utat nyithat az olcsó és korlátlan 

elérhetőséggel rendelkező cellulóz (mint lignocellulóz-alapú nyersanyagforrás) hidrolízise 

során kapott glükóz nyersanyagként való alkalmazásának. Az 5-HMF glükózból történő 

előállításának kulcslépése az enyhén endoterm (8,4 kJ mol–1) 63  glükóz-éndiol-fruktóz 

izomerizáció, emiatt és a szerkezeti stabilitásának köszönhetően, a glükóz és az aldóz típusú 

cukrok dehidratálásának reakciókörülményei szignifikánsan eltérnek a fruktóz esetében 

alkalmazottól, melyet nemrég VAN PUTTEN egy átfogó munkájában ismertetett.48b Ez a 

Brønsted-bázis vagy Lewis-sav katalizált izomerizáció a fruktóz dehidratálása során (erősen 

endoterm <92 kJ mol–1)63 alkalmazott erős Brønsted-sav által katalizált termékképződéshez 

képest jóval lassabb, ezenkívül elősegíti a kondenzációs és polimerizációs reakciókat. A 

tandem reakció hatékonyságának növelése érdekében, mind homogén (ásványi savak, Lewis-

savak), 64  mind pedig heterogén (ioncserő gyanták, foszfátok, heteropolisavak, zeolitok)65 

katalitikus rendszerek, valamint oldószerek/oldószerkombinációk széles spektrumát 

tanulmányozták. Intenzív kutatások folytak a különböző reakciómechanizmusok felderítése 

tekintetében is,66 melyet legutóbb MIKA és munkatársai foglaltak össze.44 Bizonyították, hogy 

az átalakítás során alkalmazott reakciókörülmények (szubsztrátum típusa; oldószer típusa; 

katalizátor típusa és koncentrációja; a reakció ideje és hőmérséklete) nemcsak az 5-HMF 
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kialakulásának sebességére és hozamára vannak hatással, hanem a rajta keresztül keletkező 

LA és GVL hozamára is. Tekintettel arra, hogy a szénhidrátokból történő 5-HMF előállítása 

nem képezte doktori kutatómunkám részét, ezért részletes bemutatásától eltekintek. 

Összeségében azonban elmondható, hogy nem egyértelmű a hexózok átalakulásának 

mechanizmusa és a melléktermékek (főleg huminok) képződése. Elméleti kémiai 

számításokkal, spektroszkópiai és izotópjelzésés technikák alkalmazásával kapott eredmények 

alapján azonban kijelenthető, hogy a ciklikus intermediereken keresztül történő 5-HMF 

képződést tartják valószínűbbnek. Kiemelendő, hogy az 5-HMF hatékony előállítását 

elsősorban D-fruktózból, a nagyszámú vizes rendszerekben végzett átalakítások ellenére, 

hagyományos szerves oldószerekben (pl. DMSO, melyben az 5-HMF nagyfokú stabilitást 

mutat, illetve gátolja a LA és huminképződést, bár az oldószer terméktől való elválasztása 

nem egyszerű), oldószerkombinációkkal, a homogén és heterogén katalizátorrendszer 

megfelelő kiválasztásával érték el. 67  Így jellemzően fruktózból 35–70 m/m% 

termékhozamokat értek el, míg D-glükózból hasonló reakciókörülmények mellett ez 20–60 

m/m%-nak adódott, melyhez hasonló értékeket produkáltak poliszacharidokból is. A 

katalizátor nélküli átalakítások átlagosan 15–20 m/m%-al elmaradtak ezektől az értékektől.67 

A reakcióközeg dehidratációra gyakorolt hatásával szorosan összefügg az alkalmazott 

hőmérséklet (100–300 °C) és reakcióidő (pár perctől órákig) is. Az utóbbi években mind 

szakaszos, mind folyamatos üzemű rendszerben számos fejlesztés történt, ilyenek a 

környezetbarátabb oldószerek (oldószerkombinációk, kétfázisú rendszerek, ionos 

folyadékok) 68  bevezetése, új extrakciós módszerek kifejlesztése, 69  új bifunkcionális 

katalizátorok (pl. AgSTA, CNT-PSSA, SPPTPA) 70  előállítása. A folyamatos üzemű 

rendszerben végzett átalakítások és a kétfázisú rendszerek – bár viszonylag nagy az 

extrahálószer igényük – igéretesnek tűnnek és hozzájárulhatnak az 5-HMF nagy volumenben 

történő, gazdaságos előállításához. Legígéretesebb fejlesztésnek azonban az ionos folyadékok 

(pl. az 1,3-dialkil-imidazólium-alapúak)71 oldószerként való alkalmazása tűnik, különösen az 

5-HMF glükózból való előállítása esetén, de használatuk még komoly kérdéseket vet fel (pl. 

ár, elválasztás, tisztítás, újrahasznosítás). Mindenképpen további intenzív kutatást igényel a 

glükóz, a glükóz-alapú poliszacharidok és a növényi eredetű hulladékok hatékony átalakítása, 

melyekből a reakcióparaméterektől (főleg oldószer, katalizátor) függően széles tartományban 

változó termékhozam értékeket kaptak. Tekintettel arra, hogy a lignocellulóz-alapú 

hulladékok hemicellulóz tartalmának átalakításával is egyszerű cukrokhoz jutunk, melyek 

dehidratálásával a furfurol és furfuril-alkohol molekulákon keresztül szintén a levulinsavat 

kapjuk, ezért a levulinsav előállításának és felhasználásának áttekintése előtt, az előbbiekre 
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vonatkozó irodalmi előzményeket összegzem, melyek közül a FOL→FAL átalakítás doktori 

kutatómunkám részét képezte. 

3.2.2 Furfurol felhasználása és előállítása 

A furfurol (FOL) szintén a XIX. században (1821) vált ismerté, amikor 

DÖBEREINER a hangyasav előállítása közben színtelen, olajos, jellegzetes 

mandula illatú vegyületként izolálta, majd 1832-ben publikálta.72 Összegképletét STENHOUSE 

1840-ben ismertette,73 majd BAEYER, MARKWALD és HARRIES a szerkezetét is bizonyította.74 

Vízzel kismértékben, alkoholokkal és éterekkel korlátlanul elegyedik, levegő hatására 

autooxidációra hajlamos. 75  A C-vitamin természetes bomlásterméke, így pl. a borok és 

gyümölcslevek jelentős része is tartalmazza. 2010-ben, mint C5-típusú molekula bekerült a 

,,Top 12” kulcsfontosságú biomassza-alapú platform molekulák közé, ahol kiemelten 

értéknövelt lignocellulóz-alapú vegyületként tartják számon.43 A növényi eredetű hulladékok 

pentóz tartalmának átalakításával kapott furfurolból – szerkezetéből adódó nagyfokú 

reaktívitása miatt – különböző kémiai eljárásokkal (pl. hidrogénezés, reduktív aminálás, 

dekarbonilezés, oxidáció) nagyszámú C4- és C5-típusú köztitermék vagy vegyipari végtermék 

szintetizálható (10. ábra).76 Ilyenek az egyenes- és elágazó láncú alkánok, furán származékok 

(pl. furánkarbonsav, furfuril-amin), melyekből gyógyszerek, növényvédőszerek, illatanyagok 

készíthetők, de kondenzációs (aldol, Knoevenagel) és polimerizációs reakciókra való hajlama 

miatt gyanták, ragasztóanyagok alapanyagaként is felhasználják.77 Elsődlegesen azonban a 

furfuril-alkohol előállítására használják,78  amely a legjelentősebb származéka.79  Az elmúlt 

években nagy ipari érdeklődés mutatkozott, mivel egyrészt a furángyűrű aromás jellege és 

polaritása miatt, aromás és telítetlen vegyületek szelektív oldószereként alkalmazható, 80 

másrészt, a biomassza-alapú tüzelőanyag-termelés potenciális anyagaként tartják számon.81  

 

10. ábra A furfurolból származó köztitermékek és végtermékek 
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Globálisan évente ~300 kilotonna FOL-t állítanak elő (~70%-át Kína termeli)82 szakaszos és 

folyamatos ipari eljárással, 83  így a bioetanol után a második legnagyobb mennyiségben 

előállított biomassza-alapú szerves molekula, melynek előállítási lehetőségeit 2018-ban, 

MIKA és munkatársai foglalták össze.44 Itt jegyezném meg, hogy az 1,3-diének katalitikus 

oxidációjával szintén a furfurolhoz jutunk, de fosszilis-alapú nyersanyagok felhasználásával 

történő előállítása nem gazdaságos. A kereskedelmi forgalomban is megtalálható FOL-t, 

1921-től a magas hemicellulóz tartalmú hulladékok savkatalizált hidrolízisével kapott 

pentózok (pl. xilóz, melynek ipari előállítása energiaigényes, költséges és emellett nem is 

környezetbarát 84 ) dehidratálásával állították elő, melyből kezdetben a FOL-t 

vízgőzdesztilláció és a fufurol/víz desztillációjával nyerték ki, 32 m/m% hozamot elérve.80
 A 

különböző fejlesztéseknek köszönhetően, napjainkban az iparban (SupraYield, egylépéses 

folyamatos eljárás, CIMV, MTC)72b már átlagosan ˃45 m/m% hozammal tudják a célterméket 

előállítani, de számolni kell ebben az esetben is a melléktermékek (pl. huminok, 

polimerizációs termékek)72b és a további társtermékek (pl. metanol, ecetsav, levulinsav) 

képződésével. Irodalmi adatok alapján széleskörű mechanizmus vizsgálatot folytattak a 

furfurol és a melléktermékek képződésének feltérképezésére is, 85  melyet elméleti kémiai 

számításokkal, spektroszkópiai és izotópjelzésés technikák alkalmazásával próbáltak 

magyarázni, de a reakció pontos mechanizmusa még nem tisztázott. Általánosan azonban 

elmondható, hogy a javasolt mechanizmusok alapján, ciklikus (dehidrofuranózon)76b, 86 vagy 

aciklikus (1,2-éndiol)87 intermediereken keresztül következik be a furfurol képződése is.  

 Tekintettel arra, hogy a lignocellulóz-alapú hulladékokból történő furfurol előállítása 

nem képezte a doktori kutatómunkám részét, ezért ennek részletes bemutatásától eltekintek. 

Összefoglalásként fontos megemlíteni, hogy az alkalmazott reakciókörülményeknek 

(hőmérséklet, reakció idő, katalizátor és szubsztrátum típusa, koncentrációja) egyértelmű 

hatása van a termékhozamra, továbbá mind homogén, mind pedig heterogén katalizátorok 

felhasználásával, főleg xilóz modellvegyületből, de poliszacharidokból is bíztató 

eredményeket kaptak, amelyek hozzájárulhatnak újabb összetett technológiák fejlesztéséhez. 

Katalizátor hozzáadása nélkül, pentózokból és poliszacharidokból átlagosan <50 m/m% 

termékhozamokat közöltek, azonban homogén katalizátorok (ásványi savak, Lewis- és 

Brønsted-sav) felhasználásával, vizes rendszerben folyamatos szerves oldószerrel (pl. toluol, 

MIBK) vagy szuperkritikus CO2-al történő termék extrakcióval,88c valamint a hagyományos 

egy- és kétfázisú, illetve ionos folyadékok és biomassza-alapú (pl. GVL) reakcióközegek 

alkalmazásával átlagosan ˃95% xilóz konverziót és ˃50 m/m% furfurol hozamot értek el.88 

Ennélfogva, a vizes/szerves kétfázisú rendszerek48f, 89  előnyeit kihasználva a Quaker Oats 
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Company 35 m/m% termékhozammal tudja a furfurol ipari, folyamatos előállítását 

megvalósítani.90 Igéretes és elegáns megoldásnak tűnik a furfurol előállítására, valamint a 

melléktermékképződés és korrózió visszaszorítására is a robosztus, nagy aktivitású szilárd 

heterogén katalizátorok (pl. MPrSO3H-MCM-41, P-C-SO3H)76 kifejlesztése és felhasználása 

vizes, hagyományos oldószeres (pl. DMSO),76b kétfázisú76b és ionos folyadék alapú 

rendszerekben. 91  Alkalmazásukkal, mono- és poliszacharidokból átlagosan ˃55 m/m% 

furfurol hozamot értek el.88c Jelentőségüket hatékony újrafelhasználhatóságuk növeli.44 A 

furfurol előállításához és felhasználásához hasonló nagyfokú érdeklődés övezi a furfurol 

szelektív hidrogénezésével kapott furfuril-alkohol előállítását is, amely a vegyipar stratégiai 

fontosságú alapanyaga lehet, melyet a következő fejezetben részletesen tárgyalok. 

3.2.3 Furfuril-alkohol felhasználása és előállítása 

A furfuril-alkohol (2-hidroximetil-furán, FAL) egy színtelen, heterociklusos 

primer alkohol. Vízzel, alkoholokkal, éterrel és a legtöbb hagyományos 

szerves oldószerrel korlátlanul elegyedik. A furfurol legjelentősebb származéka, több mint 

65%-át a furfuril-alkohol előállítására használják.76b Legjobb ismereteim szerint a 

szakirodalomban egyetlen példa található a furfuril-alkohol xilózból történő direkt 

előállítására, amikor Pt/SiO2 (SiO2 a xilóz-xilulóz izomerizációt segíti elő) és ZrO2-SO4 (a 

dehidratációt katalizálja) katalizátorrendszert alkalmaztak, viszont a reakcióközeg 

finomhangolásával is csak 51% FAL szelektivitást, 65% xilóz konverziót és nagyfokú 

melléktermékképződést tapasztaltak. 92  A FAL előállítását már 1864-ben is a furfurol 

redukciójával végezték, nátrium amalgám felhasználása mellett.93  Az 1920-as években, a 

Quaker Oats Company már ipari méretekben történő előállítását is kifejlesztette. Napjainkban, 

globálisan ~150 kilotonna furfuril-alkoholt állítanak elő évente, amelyet széleskörű 

felhasználása indokolja (11. ábra). Ilyen a műgyanták előállítása során való alkalmazása, de 

poláros és rendkívül reaktív oldószerként, poliuretán habok és poliészterek gyártásánál, illetve 

további platform molekulák szintézísének alapanyagaként is használják (pl. THFA), 

melyekből gyógyszerek, tüzelőanyagok, polimerek és aromaanyagok is előállíthatók. Bázikus 

körülmények között stabil, viszont savakra rendkívül érzékeny. Erős sav jelenlétében a furán 

gyűrű reaktivítása szignifikánsan megnő és egy polimerizációs származékához, a poli-furfuril-

alkoholhoz (PFA) jutunk, amit ellenállósága miatt, a polimeriparban és a nanotechnológiában 

is alkalmaznak.94a Híg savas oldatban a gyűrű könnyen felnyílik és ismert mechanizmus 

szerint a LA-hoz jutunk (összekötve a C5- és C6-molekulákból történő LA előállítását), míg 

alkoholok jelenlétében a LA megfelelő észtereit kapjuk.94b,c 
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11. ábra A furfuril-alkohol előállítása és főbb termékei 

A furfuril-alkohol hatékony előállítását a furfurol heterogénkatalitikus hidrogénezésével, gőz- 

vagy folyadékfázisban végzik.80 Az eljárások hátránya, hogy a reakciótermékek között 

megjelennek a FAL túlhidrogénezett származékai, mint a ,,zöld” oldószerként is alkalmazott 

tetrahidrofurfuril-alkohol (THFA) vagy a 2-metil-furán (MeF) és 2-metil-tetrahidrofurán (Me-

THF) termékek, melyet a 12. ábra szemléltet.79 

 

12. ábra A furfuril-alkohol előállítása és főbb termékei 

További hátrányuk, egyrészt az iparban előnyben részesített gőzfázisú reakciók nagy 

energiaigénye, másrészt a folyadékfázisú reakciókat általában szakaszos rendszerben, nagy 

nyomáson és magas üzemeltetési költség mellett végzik, valamint a felhasznált heterogén 

katalizátoroknak (pl. réz-kromit) egészségkárosító és környezetterhelő hatásuk van. 

Ennélfogva, a közelmúltban intenzív kutatás indult a nagy aktivitású, környezetbarát 

katalitikus eljárások kifejlesztésére, melyek alkalmasak lehetnek a furfuril-alkohol hatékony 

előállítására, így a következő alfejezetekben ezek irodalmi előzményeit foglaltam össze. 

3.2.3.1 A furfurol heterogén katalitikus hidrogénezése 

 A furfurol első gőzfázisú heterogénkatalitikus redukcióját 1906-ban végezték Ni-

katalizátor jelenlétében,95 majd a Cu-alapú katalizátor rendszerekkel történő átalakítását 1929-

ben szabadalmaztatták,96 melyet 1933-ban a Quaker Oats Company által szabadalmaztatott, 

első folyadékfázisú Ni/MgO heterogén katalizátorrendszerrel végzett furfurol redukció 

követett. 97  Az eljárásokat ért, fentebb már ismertetett kritikák (főleg a túlhidrogénezett 
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származékok jelenléte) miatt, újabb kutatások után a CuCr2O4·CuO katalizátor 

alkalmazásával gőzfázisban 35–98% szelektivítás mellett, míg folyadékfázisban 98% 

szelektivitás elérésével sikerült 1937-ben a FAL előállítását megvalósítani.98 A réz-kromit 

katalizált folyadékfázisú eljárások során alkalmazott erélyes reakciókörülményeken túl, 

alkáliföldfém-oxid (CaO, BaO) vagy ZrO adalékanyagok hozzáadásával a katalizátor 

szelektivitása tovább növelhető, amit a CaO felhasználása mellett elért 99,9% konverzió és 

99,6% FAL szelektivitás igazol.99 Bár a Cu-alapú katalizátorok szelektíven a C=O kötést 

redukálják, a Cu-Cr katalizátorrendszer használatát beárnyékolta a Cr2O3 rendkívül mérgező 

hatása,100  ezért mindenképpen alternatív eljárások kidolgozását szorgalmazták már a XX. 

században is. A fejlesztéseknek köszönhetőn, 1956-ban a Na2O·xSiO2 hordozóra felvitt Cu-

alapú katalizátorral, 130–175 °C hőmérsékleten, 99% FAL szelektivitást értek el. 101 

Ennélfogva az elmúlt két évtizedben a kutatások a Cr-mentes, egyfémes Cu-alapú 

katalizátorok fejlesztése és alkalmazása mellett, a magas aktivítás, szelektivitás és stabilitás 

elérése érdekében a többfémes (pl. Cu-Ca, Cu-Mg) vagy inaktív hordozóra felvitt 

katalizátorok vizsgálatára is kiterjedtek, mind gőz- (4. táblázat), mind folyadékfázisban (5. 

táblázat), melyet legutóbb CHEN és munkatársai foglaltak össze.102 

4. táblázat A furfurol gőzfázisú, segédoldószer-mentes, Cu-alapú heterogén katalitikus hidrogénezése 

# Katalizátor H2/FOLa p (bar) T (°C) t (h) XFOL
 (%)b SFAL (%)c Ref. 

1 Cu/SiO2 25 1 270 0,25 77 71 103 

2 Cu/SiO2 17 1 140 n.a 98 73 104 

3 Cu/ZnO 17 1 140 n.a 95 31 103 

4 CuZnAl 5 1 180 n.a 99 98 105 

5 Cu/MgO 2,5 1 180 5 98 96 106 

6 Cu-CoO/SiO2 6 1 200 n.a 65 64 107 

7 Cu-CaO/SiO2 5,1 1 130 80 100 99 108 

8 CuNiMgAl-oxid 10,1 1 220 36 80 64 109 

9 Pd-Cu/Y-zeolit 0,08 1 300 n.a 58 58 110 

aH2/FOL – hidrogén/furfurol molarány (nH2/nFOL), bXFOL – FOL konverzió (%), cSFAL – FAL szelektivitás (%), n.a – nincs 

adat. 

Az eredményekből látszik, hogy a FOL konverzió és a FAL szelektivitás értékek a kísérleti 

körülményekhez hasonlóan széles spektrumban változnak, összehasonlításuk szinte 

lehetetlen. Egyértelmű viszont, hogy a Cu/MgO és CuZnAl katalizátorok alkalmazásával 

˃95% FAL szelektivitás is elérhető. A CaO polimerizáció gátló és a Ca stabilizáló hatását 

kihasználva, a Cu-CaO/SiO2 katalizátor bizonyúlt a legaktívabbnak, amellyel teljes konverzió 

mellett, 99% furfuril-alkohol szelektivitást kaptak és nem tapasztaltak túlhidrogéneződést. 

Ennek eléréséhez azonban igen hosszú (80 h) reakcióidőre volt szükség. Érdemes kiemelni 
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még, hogy elméleti kémiai számitásokkal és IR spektroszkópia alkalmazásával javaslatot 

tettek a furfurol Cu-katalizált átalakításának mechanizmusára is.111 

5. táblázat A furfurol folyadékfázisú (Cu-alapú) heterogén katalitikus hidrogénezése 

# Katalizátor Oldószer p (bar) T (°C) t (h) bXFOL
 (%) cSFAL (%) Ref. 

1 Cu/Al2O3 víz 20 90 2 81 81 112 

2 Cu/SiO2 2-propanol 10 110 4 66 66 113 

3 CuZn/Kovaföld víz 120 150 2,5 95 70,5 114 

4 CuO-CuFe2O4 n-oktán 90 160 5 91 89,5 115 

5 CuAlOx 2-propanol 35 220 5 100 100 116 

6 Cu/MgAlOx 2-propanol 10 110 4 100 100 113 

7 CuNiMgAl-oxid etanol 10 200 2 93 83 117 

8 CuCo/SBA-15 2-propanol 20 170 4 99 79 118 

aH2/FOL – hidrogén/furfurol molarány (nH2/nFOL), bXFOL – FOL konverzió (%), cSFAL – FAL szelektivitás (%) 

A furfurol folyadékfázisú redukciója során jobb eredményeket értek el, mint gőzfázisú 
alternatívája esetén. Az eredmények összehasonlítása ebben az esetben sem egyszerű, viszont 

lényeges különbség, hogy a folyadékfázisú redukciókat minden esetben segédoldószer 
felhasználása mellett végezték. Hátrányuk egyrészt, hogy a reaktív furfuril-alkohollal 

reakcióba léphetnek, ahogy azt a 2-propoximetil-furán melléktermék képződésén keresztül is 

bizonyították (2-propanol és Pt/SiO2 katalizátor)119 másrészt, termékizolálási nehézségeket és 
többletköltséget idéznek elő. Fontos továbbá, hogy a gőzfázisú atmoszférikus nyomású 
átalakításokhoz képest jóval nagyobb nyomáson (10–120 bar) végzik a redukciót, azonban 

általában alacsonyabb hőmérsékleten. Az alkalmazott reakciókörülmények, a koksz 

képződése, a Cu oxidációs állapotának megváltozása mindkét átalakítás során a katalizátor 
deaktiválódását idézhetik elő, amely ipari alkalmazását korlátozhatja. Ennek mechanizmusát 
több kutatócsoport is vizsgálta100, 120 és igazolták, hogy a katalizátor aluminium-oxid réteggel 

való bevonásával, vagy fém-szerves mátrixba való beágyazásával a katalizátor deaktiválódása 

elkerülhető. 121  Mindemellett bizonyították, hogy a FAL mind gőz-, mind folyadékfázisú 
előállításának folyamatában a Cu-alapú katalizátorok mellett, jó aktivitást mutatnak a Pd, Co, 

Ni, Ir, Ru, Pt-alapú egyfémes és többfémes (Pd-Cu, Ni-Co, Ir-Re, stb.) vagy hordozóra felvitt 
katalizátorok is. A teljesség igénye nélkül, néhány kiemelkedő eredményt és 
reakciókörülményeit 6. táblázatban foglalom össze. Az eredmények jól szemléltetik, hogy a 

redukció során elsősorban víz, etanol, 2-propanol oldószerekkel értek el kiemelkedően jó 
eredményeket, valamint az egyfémes (Pd/C, Ru/C, Pt/C) rendszerek a folyadékfázisú 
átalakítás során alacsony szelektivitást mutattak, azonban ha egy második fématommal (főleg 
Ni, Pd), vagy inaktív hordozóra felvitt katalizátorral stabilizálták a katalitikus rendszert, akkor 

mindkét átalakítás során magas furfuril-alkohol szelektivitást értek el. Itt jegyezném meg, 
hogy ezen átalakítások során nem számoltak be a katalizátorok deaktiválódásáról, sőt a 
katalizátor 3–6 egymást követő ciklusban történő újrafelhasználását is elvégezték néhány 
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esetben.126, 132 LI és munkatársai a közelmúltban mutatták be, hogy a Cu-katalizált redukciótól 
azonban eltérő mechanizmus szerint jutunk a FAL céltermékhez.76b 

6. táblázat A furfurol gőz- és folyadékfázisú, heterogén katalitikus hidrogénezése 

# Katalizátor Oldószer p (bar) T (°C) t (h) dXFOL
 (%) eSFAL (%) Ref. 

1 5% Pd/C metanol 50 120 1 99 47,5 122 

2 5% Pd-6% Cu/MgO víz 8 130 0,9 100 98,6 123 

3 3% Ru/C 2-propanol 35 220 5 57,3 17,8 116 

4 2,9% Ru/Al-MIL-53-BDC víz 5 20 2 100 99,9 124 

a5 2% Pt/TiO2/SiO2 - 1 150 n.a 68,3 64,1 125 

b6 PtSn@mSiO2 - 1 160 n.a 100 98 126 

7 3% Pt/C 2-propanol 35 220 5 89,3 58,9 116 

8 2% Pt-1% Re/TiO2-ZrO2 etanol 50 130 8 100 95,7 127 

c9 NiCoAl-oxid - 1 155 1 98 70 128 

10 NiFeB etanol 10 100 4 100 100 129 

11 Mo-Co-B amorf ötvözet etanol 10 100 3 100 100 130 

12 Co/SBA-15 etanol 20 150 1,5 92 88 131 

13 Ir-ReOx/SiO2 víz 60 50 n.a 100 97 132 

agőzfázisú red. – nH2/nFOL = 2, bgőzfázisú red. – nH2/nFOL = 1, cgőzfázisú red. – nH2/nFOL = 25, dXFOL – FOL konverzió (%), 
eSFAL – FAL szelektivitás (%), n.a – nincs adat. 

 A furfurol eddig ismertetett heterogénkatalitikus átalakításai során a felhasznált 

hidrogéngáz minden esetben fosszilis eredetű volt, melynek használatát forrása és ismert 

tulajdonságai miatt minimalizálni kell, vagy lehetőség szerint megújuló eredetű H-donorok 

(pl. hangyasav, primer- vagy szekunder-alkoholok) alkalmazására kell törekedni. Ennélfogva 

LIN és kutatócsoportja a FOL transzferhidrogénezését az in situ képződő CuO-Pd/C 

katalizátorrendszerrel végezte és bizonyította, hogy teljes FOL konverzió mellett 98,1% FAL 

szelektivitás is elérhető, 1,4-dioxán segédoldószer és hangyasav H-donor felhasználásával.133 

CHEN és munkatársai a FOL redukcióját szintén folyadékfázisú transzferhidrogénezés során 

vizsgálták és a Cu/MgO-Al2O3 katalizátor, valamint 2-propanol H-donor hozzáadásával teljes 

FOL konverziót és 100% FAL szelektivitást kaptak majd bizonyították, hogy a katalizátor 

négy egymást követő ciklusban jelentős aktivitás vesztés nélkül újrafelhasználható.134 A Cu-

alapú katalizátorok mellett Ru-135 és Co-alapú136 rendszerekkel is kiemelkedő szelektivitás és 

konverzió értékekről számoltak. 

 A furfurol hatékony folyadékfázisú átalakításai mellett, komoly igény mutatkozik a 

szelektív és folyamatos áramlású heterogénkatalitikus reakciók megvalósítására is, amelyre 

kiváló alternativát jelenthetnek az H-Cube®-típusú rendszerek. Ezt LUQUE és munkatársai 5% 

Ru/C katalizátorral ˃97% FOL konverzió és kb. 80% FAL szelektivitás mellett bizonyították, 

viszont a redukció során 2-MF és pent-3-1-ol társtermékek is megjelentek.137 Összességében 

elmondható, hogy a furfurol heterogén katalitikus hidrogénezésére nagyszámú közlemény áll 
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rendelkezésre, viszont a katalizátorok újrahasznosításáról nagyon kevés adatot találunk, sőt 

egyes beszámolók a katalizátorok egyik hátrányaként említik az újrahasznosításuk 

problémáját, amely ipari alkalmazásukat ugyanúgy hátráltatja, mint a gazdasági kérdéseket 

felvető áruk.  

3.2.3.2 A furfurol homogén katalitikus hidrogénezése 

Az előző fejezetben ismertetett heterogén katalizátorok széleskörű fejlesztéseihez képest 

– bár a homogén katalizátorok aktivitása és szelektivitása magasabb – csak néhány irodalmi 

adatot találunk a furfurol homogénkatalitikus rendszerben végzett átalakításairól. Ennélfogva 

az új, környezetbárat, nagy aktivitású és szelektivitású (–C=O kötésre) homogén katalizátorok 

átgondolt fejlesztése és finomhangolása a furfuril-alkohol magas hozamának elérése 

érdekében, napjaink egyik aktuális kutatási területévé nőtte ki magát.  

 Az eddigi tanulmányok alapján főleg a Ru- és Rh-alapú katalizátorrendszerekkel értek el 

kiemelkedően jó eredményeket. Ezek főbb paramétereit a 7. táblázatban összegzem. AZ 

imidazolium ligandumokkal módosított diruténium-karbén komplex segítségével, 

STRASSBERGER és munkatársai 2-propanol oldószer/H-donor-t és KOH-t használva a 

katalizátor aktiválására, a furfurol transzferhidrogénezése során, 18 imidazolium-típusú 

ligandum alkalmazása mellett átlagosan ˃90% konverziót és ˃98% furfuril-alkohol 

szelektivitást értek el.138 A magas konverzió és szelektivitás ellenére, az eljárás hátránya a 

hosszú, 24 órás reakcióidő, ami a ligandum esetleges disszociációjához vezethet, csökkentve a 

katalizátor aktivitását. PANAGIOTOPOULOU 2015-ben, homogén Lewis-savak (pl. DyCl3, 

RuCl3) és Lewis-sav-Ru/C katalizátorok segítségével, a furfurol folyadékfázisú katalitikus 

transzferhidrogénezés során állította elő a furfuril-alkoholt. A furfurol redukciót N2 

atmoszféra alatt, 3 órán keresztül végezte és jó aktivitást (100% konverzió) és szelektivitást 

mutattak főleg a Diszprózium(III)-klorid (DyCl3, ~97%) és DyCl3-Ru/C (~70%) 

katalizátorok. A Lewis-sav-Ru/C katalizátorok alkalmazásával átlagosan magasabb (˃80%) 

konverziót értek el, mint a Lewis-savakkal, viszont jóval nagyobb arányban vannak jelen a 

túlhidrogénezett társtermékek mellett (2-MF, furán), a furfuril-alkohol 2-propanollal képzett 

melléktermékei is (2-propoximetil-furán, 2-(2-furanilmetil)-5-metilfurán).139 

 A közelmúltban, HUANG és munkatársai az aldehid és keto csoportok redukálása során jó 

aktivitást mutató, RuCl2(PPh3)3 katalizátorral (13. ábra, (a)) szakaszos rendszerben végezték 

el a furfurol homogén katalitikus redukcióját és optimált reakciókörülmények mellett 93,6% 

konverzióról és 99% FAL szelektivitásról számoltak be (TOFFAL = 32 h–1). A redukciót etil-

acetát oldószerben végezték és bizonyították a nyomás és a hőmérséklet konverzióra 
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gyakorolt hatását is, viszont a katalizátor újrahasznosítását nem ismertették. 140  Hasonló 

aktivitást (100% konverzió), azonban alacsonyabb szelektivitást (86%) tapasztalt BHOR és 

kutatócsoportja, amikor a furfurol redukálását Ru(TMHD)3 katalizátorrendszerrel (13. ábra, 

(b)), THF oldószerben hajtották végre.141 

7. táblázat A furfurol homogén katalitikus hidrogénezése 

# Katalizátor Oldószer p (bar) T (°C) t (h) aXFOL
 (%) bSFAL (%) Ref. 

1 Ru2-karbén komplex iPrOH n.a 60 24 ˃90 ˃90 138 

2 DyCl3-Ru/C iPrOH 1 180 3 100 ~70 139 

3 RuCl2(PPh3)3 EtOAc 30 70 3 93,1 93,1 140 

4 Ru(TMHD)3 THF 27,5 80 5 100 86 141 

5 

cisz-[Ru(6,6’-
Cl2bpy)2(OH2)2] 

(CF3SO3)2 

szulfolán 51 125 2 100 100 142 

6 Rh(DHTANa) 
víz/THF 

(2/1) 
20 60 16 99 99 143 

aXFOL – FOL konverzió (%), bSFAL – FAL szelektivitás (%), n.a – nincs adat. 

 

13. ábra A furfurol redukciójához felhasznált katalizátorok 

 LADIPO etanol, NMP és szulfolán oldószerekben, különböző bipiridin ligandumokkal 

módosított Ru(II)bisz(diimin) komplexek (cisz-[Ru(6,6’-Cl2bpy)2(OH2)2](Z)2 (Z = CF3SO3 

(1), (3,5-(CF3)2C6H3)4B (2)) és cisz-[Ru(4,4’-Cl2bpy)2(OH2)2](Z)2 (Z = CF3SO3 (3), (3,5-

(CF3)2C6H3)4B (4)) felhasználása mellett sikeresen redukálta a furfurolt, átlagosan ˃98% 

konverziót és ˃90% szelektivitást elérve. Legaktivabb katalizátornak az (1)-es komplex (13. 

ábra, (c)) bizonyult (100% konverzió és szelektivitás), a szulfolán oldószerben végzett 

átalakítás során. 142  PAGANELLI és munkatársai víz/THF kétfázisú rendszerben, a 

Rh(DHTANa) vizoldható katalizátor (13. ábra, (d)) alkalmasságát vizsgálták a furfurol – 

furfuril-alkohol átalakítás folyamatában. Bizonyították, hogy a Rh-alapú katalizátorrendszer 

aktivitása a ligandum finomhangolásával növelhető (TOFFAL = 31 h–1). A reakciót enyhe 

körülmények között, de a magas konverzió (99%) és termékhozam (99%) elérése érdekében 

hosszú, 16 óra reakcióidő mellett végezték. Fontos kiemelni, hogy a katalizátor 

újrahasznosítását is vizsgálták és azt tapasztalták, hogy 3 egymást követő ciklus után a 

konverzió és a szelektivitás értéke 71%-ra csökken.143  
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 Mindezek alapján elmondható, hogy a furfurol homogén katalitikus redukciója során 

alkalmazott katalizárorok magas aktivitást mutattak még enyhe reakciókörülmények között is, 

azonban az átalakításokat segédoldószer felhasználása mellett végezték és a katalizátor 

újrahasznosításáról nem közöltek információt. Összességében, a FOL-FAL átalakítás 

jelentőségét az előző fejezetben már ismertetett nagyszámú, új heterogénkatalitikus 

rendszerben végzett átalakítás is mutatja. Érdemes továbbá megemlíteni, hogy a furfurolból a 

többlépéses FOL→FAL, FAL→LA, LA→GVL átalakítások helyett közvetlen, egylépésben a 

Meerwein-Ponndorf-Verley (MPV) eljárással, Brønsted- és Lewis-savas Sn-Al-zeolit 

katalizátorok felhasználásá mellett, magas konverzióval (80%) jutottak a kutatómunkám 

középpontjába álló γ-valerolaktonhoz.144 Tekintettel arra, hogy a GVL hatékony előállítását a 

LA katalitikus hidrogénezésével végzik, a szakirodalmi áttekintést ezért a levulinsav 

előállításának és felhasználásának részletes irodalmi előzményeivel folytatom. 

3.2.4 Levulinsav felhasználása és előállítása, reakciómechanizmusok 

A levulinsav (4-oxopentánsav, γ-ketovaleriánsav, LA) 1840-ben vált 
ismerté, amikor elsőként MULDER, a szacharóz magas hőmérsékletű, 

sósavas kezelése során izolálta.145  Jellemzőit, valamint elnevezését GROTE 1875-ben tette 

közzé.146 A tiszta levulinsav fehér színű és kristályos szerkezetű (˃98%-os tisztaság esetén), 

könnyen oldódik vízben és a legtöbb hagyományos szerves oldószerben, ami egy- és kétfázisú 
reakcióit is megkönnyíti. Már 1950-től további C5-típusú molekulák fontos építőelemeként 
említik,44 majd 2004-ben a ,,Top 12” kiemelt biomassza-alapú platform molekula közé 
sorolják és potenciális tüzelőanyag forrásnak tekintik.42 A LA, mind a keto (–C=O), mind a 

karboxil (–COOH) funkciós csoportjainak köszönhetően nagyfokú reaktivitással rendelkezik. 
Karbonil csoportja miatt könnyen nukleofil támadást szenvedhet és tautomerizálódhat, 
megkapva a reaktív enol izomert, míg karboxil csoportja miatt könnyen deprotonálódhat, a 

szintén reaktív karboxilát aniont képezve. Ilyen kémiai tulajdonságai mellett, különböző 
kémiai eljárásokkal (pl. katalitikus hidrogénezés, oxidáció, kondenzáció) könnyen, 

nagyszámú C3–C6-típusú, racém és optikailag aktív köztitermék és/vagy vegyipari végtermék 
kiindulási anyaga lehet, melyek alapanyagai lehetnek gyanták, kenőanyagok, festékek, királis 
reagensek, biológiailag aktív anyagok, polimerek, herbicidek előállításának.36b, 40a, 44, 147 

Kitüntetett platform molekula szerepét bizonyítja, hogy több származékát már kereskedelmi 

forgalomban is kapható termékek előállításához is felhasználják, amit a 2606,2 tonna/év piaci 

forgalma is bizonyít.44 A δ-amino levulinsav alkalmazható a biodegradábilis peszticidek és 

inszekticidek előállítására.148 A difenolsav és pentán-1,4-diol monomereket biodegradábilis 
poliészter gyártáshoz,40a a GVL-t élelmiszer- és parfüm iparban, illetve oldószerként, de az 

enantiomertiszta GVL-t királis építőelemként (3.2.5.1 fejezet), az α-angelika laktont íz- és 
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cigaretta-adalékanyagként,149 Ca-sóját intravénás injekcióként és táplálékkiegészítőként, míg 
észtereit (etil- és metil-levulinát) tüzelőanyag-adalékként használják (14. ábra).81c, 147a 

 

14. ábra A levulinsavból előállítható főbb termékek 

A LA biomasszából történő előállításának több szintézisútját ismertették már. Az előző 
fejezetben már bemutattam, hogy pentózokból magas atomhatékonysággal valósítható meg a 

LA előállítása, mégpedig a furfurol katalitikus hidrogénezésével kapott furfuril-alkohol 

hidrolizésével. 150  Ennek ellenére a furfurol és furfuril-alkohol egyéb, széleskörű 
felhasználásai, áruk, valamint a többlépéses reakcióút nem kedvez a LA hatékony és 
gazdaságos előállításának. Ugyanez elmondható a glükóz fermentációjával, a piruvát és 

acetaldehid aldol addicióján keresztüli, többlépéses szintézis során kapott LA előállításáról is 
(biokatalitikus eljárás). Az előzőekhez hasonlóan a petrolkémiai intermedierből, a maleinsav 

anhidridből öt lépésen keresztül történő előállítása sem költséghatékony, a viszonylag magas 

LA hozam (51,6 m/m%) és a kőolaj alacsony ára ellenére sem, mivel a többlépéses eljárás 
gazdaságilag hosszú távon nem fenntartható egy ipari, méretnövelt rendszerben. 151  Ezek 

kiküszöbölésére kézenfekvő megoldásnak tűnik a hexózok savkatalizált dehidratálásával, az 
5-HMF-on keresztül, vagy az 5-HMF-ból történő előállítása, utóbbiból akár 84% 

termékhozam is elérhető. 164 Az eljárás termodinamikai jellegét a fruktóz példáján keresztül a 

3.2.1 fejezetben részben már bemutattam, de elmondható még, hogy az erősen endoterm (92,0 

kJ mol–1)63 dehidratációt, egy exoterm (16,7–133,9 kJ mol–1)63 víz addició és LA képződés 
követ. A magas hőmérséklet, a vizes és savkatalizált rendszer termodinamikailag kedvez az 5-

HMF levulinsavvá és polikondezált származékokká (huminokká) való átalakulásnak. 

Tekintettel arra, hogy az 5-HMF→huminokká történő degradáció aktiválási energiája (~100 
kJ mol–1) az 5-HMF→levulinsavvá való átalakulás aktiválási energia tartományába esik, ezért 
mindenképpen számolni kell melléktermékképződésével, amit a reakcióparaméterek 
optimálásával és az eljáráshoz felhasznált berendezés megfelelő kialakításával 
csökkenthetünk.48b  
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 A hexózokból az 5-HMF-on keresztül, illetve az 5-HMF-ból történő LA (és 

melléktermékek) képződésére is több mechanizmus vizsgálat eredményét közölték, melyek 

javasolt útvonalait az előzőekben már ismertett módszerekkel támasztották alá.53c, 152 , 153 

Mivel a 3.2.1 fejezetben már bemutatásra került az 5-HMF képződésének mechanizmusa, 

ezért a 15. (A) ábrán az 5-HMF LA-vá történő átalakulás mechanizmusát, míg a 15. (B) ábrán 

a melléktermékképződés egyik javasolt útvonalát mutatom be. 

 

15. ábra A levulinsav és a melléktermékek 5-HMF-ből történő képződésének mechanizmusa 

HORVAT és kutatócsoportja 13C-NMR mérések alapján javasolt mechanizmust a LA 

képződésére, melynek első lépésében egy vízmolekula addicionálódik (2,3-addició) a 

furángyűrű C2–C3 telítetlen kötésére, majd a négylépéses átrendeződést követően, egy instabil 

trikarbonil köztitermékhez, a 2,5-dioxo-3-hexénalhoz jutunk. A trikarbonil köztitermék víz 
jelenlétében, a C1–C2 kötés felhasadásával spontán ekvimoláris mennyisségű levulinsavvá és 
hangyasavvá alakul. 153  Szintén ők bizonyították, hogy a vízmolekula regioszelektív 4,5-

addiciójával az 5-hidroxi-5-(hidroximetil)-4,5-dihidrofurán-2-karbaldehid intermedieren 

keresztül az instabil, polimerizációra hajlamos 2,5-dioxo-6-hidroxihexanált és az 5-HMF 

polimerizált melléktermékeit kapjuk.154 ZHANG és kutatócsoportja in situ 1H és 13C-NMR 

mérésekkel tisztázta, hogy a hangyasav a C1 atomon levő aldehid csoportból képződik,155 

melyet értékes vegyipari termékként a textiliparban és a vegyiparban is felhasználnak.156 Ilyen 

körülmények között a levulinsav maximális elméleti hozama a következőképpen alakul: 64,5 

m/m% hexózokból, 71,6 m/m% cellulózból, míg szacharózból 67,8 m/m%. Itt jegyezném 
meg, hogy a lignocellulóz-alapú hulladékok savkatalizált hidrolizise során változatos 
összetételű termékelegyekről számoltak be, mivel a FOL, 5-HMF, LA, FA és huminok 
mellett, szilárd lignin maradékot is tartalmaznak, ezért a valós LA hozam értékek ennél jóval 
alacsonyabbak. Ezt bizonyítja, az amerikai Biofine vállalat által a LA méretnövelt 
rendszerben történő előállítására 1990-ben kifejlesztett eljárás is, amelyet a LA biomasszából 
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való első nagyüzemű előállításának tervei alapján építettek.40b A hidrolizis során 
nyersanyagként cellulóztartalmú hulladékokat használnak (0,5–1 cm méretű), amit híg 
kénsavas oldattal kevernek össze, majd első lépésben egy magas hőmérsékletű (210–220 °C) 
és 25 bar nyomású csőreaktorba vezetnek 12 másodperc tartózkodási idő mellett, ahol az 5-

HMF képződése történik. A LA képződést elősegítve a második lépésben egy folyamatos, 
kevert tartályreaktorba vezetik az elegyet (190–200 °C, 14 bar, 20 min). A reakcióelegyből a 

furfurol és az illékony komponensek, valamint a huminok és az egyéb szilárd melléktermékek 
eltávolítása desztillációval és ülepítéssel történik. A feldolgozási folyamat végén 98%-os 

tisztaságú LA-hoz jutnak. Az eljárás során kb. 55 m/m% LA hozam érthető el, a nyersanyag 

hexóztartalmára vonatkoztatva. A katalizátorként használt kénsavat visszaforgatják és 
újrahasználják.40b Az eljárás gazdaságosnak mondható a LA és származékainak ipari mértékű 
termelésére, bár nagy a vízigénye és a katalizátorként használt kénsav a berendezések 
korrózióját okozhatja. Utóbbi hátrányokat figyelembe véve napjainkban is időszerű az LA új 
előállítási lehetőségeinek kutatása. Ennélfogva további célként megfogalmazhatók: i) a LA 
szelektív, direkt előállítása, a mellékreakciók visszaszorításával; ii) további olcsó 
nyersanyagforrások azonosítása; iii) új, könnyen újrafelhasználható, hatékony 
katalizátorrendszerek kifejlesztése a berendezések korrózióját okozó ásványi savak (H2SO4, 

HCl) helyett; iv) a folyamat végén kapott LA olcsó, hatékony, nagy tisztaságú kinyerése. A 

közelmúltban különböző szénhidrátok esetén a magas termékhozam elérése érdekében, 

nagyszámú szakaszos és folyamatos üzemű rendszerben végzett LA előállításról is 

beszámoltak és a reakcióparaméterek változtatása mellett, itt is főleg homogén és heterogén 

katalitikus rendszerek viselkedését vizsgálták. A reakciókat, az 5-HMF előállításánál 
előnytelen (instabil és elválasztási nehézségek), azonban a LA direkt előállítására nézve 

előnyös főként vizes rendszerben végezték, de találunk példákat ionos folyadékok, GVL és 
egyéb szerves oldószerek alkalmazásárol is. Szubsztrátumként mono- és poliszacharidokat, 
valamint lignocellulóz-alapú hulladékokat is felhasználtak, melyeket a következő 
fejezetekben foglalok össze. 

3.2.4.1 A levulinsav előállítása a monoszacharidok hidrolízisével  

 A LA hatékony előállítását elsősorban a fruktóz és glükóz szubsztrátumok 

alkalmazásával, jellemzően 1–15 m/m% szubsztrátum koncentráció mellett, az 5-HMF 

intermedieren keresztül vizsgálták. Az átalakításokról nagyszámú irodalmi adatot és 

összefoglalót közöltek, melyet legutóbb MIKA és munkatársai foglaltak össze.44 A LA 

szintéziséhez kifejlesztett és felhasznált katalizátorrendszerek, az 5-HMF előállításánál 

alkalmazotakkal nagyfokú hasonlóságot mutatnak, azonban az eljárásokban több lényeges 

különbséget is felfedezhetünk. Egyik, hogy a LA előállítását – kihasználva az egyszerű 
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cukrok nagyfokú vízoldhatóságát – többnyire vizes rendszerben végezték, mind homogén, 

mind heterogén katalizátorok esetén. A másik lényeges különbség, hogy a magas 5-HMF 

hozam eléréséhez optimált reakciókörülményekhez (általában magas hőmérséklet, magas pH) 

képest, a LA előállításának kedvező reakciókörülmények enyhébbek. 

3.2.4.1.1  A levulinsav homogénkatalitikus előállítása 

 A levulinsav homogénkatalitikus előállításának jellemző paramétereit a 8. táblázatban 

foglaltam össze. A homogén katalizátorok közül, az ásványi savakat (HCl, H2SO4, H3PO4) 

előnyős tulajdonságaik és magas katalitikus aktivitásuk miatt, elterjedten alkalmazták a LA 

előállítására. Általánosan elmondható, hogy az 5-HMF előállítása során mutatott aktivítással 

szemben, itt egy fordított sorrendet állapítottak meg, az alábbiak szerint: HCl˃H2SO4˃H3PO4. 

Hatékonyságukat a savkoncentráción kívül, az alapanyag típusa és koncentrációja (fruktózon 

keresztül bizonyították, hogy a szubsztrátum koncentrációt 9 m/m%-ról 36 m/m%-ra emelve, 

a LA hozam 65 m/m%-ról 23 m/m%-ra csökken),157 valamint a reakció hőmérséklete és ideje 

határozza meg. A HCl katalizált rendszer hatékonyságát MIKA és munkatársai mikrohullámú 

melegítés mellett, a fruktóz és glükóz átalakítása során bizonyították, 31,8 m/m% és 31,4 

m/m% LA hozamokat elérve. A H2SO4 katalizált rendszerrel szerényebb 27,5 m/m% és 26,1 

m/m% termékhozam értékeket kaptak.158 RACKEMANN és CHANG azonban a H2SO4 katalizált 

rendszer hatékonyságát emelte ki, amikor glükózból hasonló körülmények között, 42 m/m% 

és 52 m/m% LA hozamokat értek el. 159 , 172 Ehhez hasonlóan, CARLSON a szénhidrátok 

átalakításához a HCl alkalmazását javasolja, a terméktől való könnyű elválasztás és 

újrafelhasználása miatt, 160  azonban a H2SO4 katalizátor újrahasznosítására is több példát 

találunk a szakirodalomban, amelyek a kisebb mértékű környezetkárosító hatását 

alkalmazásának további előnyeként emelik ki.161 

 A 8. táblázatból jól látható, hogy az ásványi savkatalizált rendszerek mellett, figyelemre 

méltó eredményeket ért el PENG és kutatócsoportja Lewis-savak (AlCl3, FeCl3, CrCl3) 

alkalmazásával. A glükóz átalakítása során kiemelkedő katalitikus aktivitást mutatott az AlCl3 

só, mivel optimált reakciókörülmények között 45,8 m/m% termékhozamot produkált vizes 

rendszerben.174 Hasonló katalitikus aktivitást mutatott a glükóz átalakítása során a toxikus, Cr-

alapú (CrCl3) Lewis-sav, amely a Cr3+ és a glükóz közötti erős kölcsönhatás miatt elősegíti a 

glükóz-fruktóz izomerizációt, a fruktóz dehidratációt pedig a hidrolízis miatti Brønsted-

savasság könnyíti, 38,7 m/m% LA hozamot eredményezve.174 Igazolták továbbá, hogy a 

Lewis-savat (CrCl3) Brønsted-savval (H3PO4) kombinálva a LA hozam 3,2 m/m%-ról 35 

m/m%-ra növelhető.175 CHOUDHARY azonban a glükóz átalakításához a CrCl3/HCl rendszert 
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alkalmazva ennek ellenkezőjét bizonyította és az alacsony LA hozamot (30 m/m%) a 

katalizátorok közötti kölcsönhatással, valamint a jelentős melléktermékképződéssel 

magyarázta.170 

8. táblázat A LA előállítása a hexózok homogénkatalitikus vizes átalakításával 

# Szubsztr. 
dcSzubsztr. 

(m/m%) 

Katalizátor és 
ecKat. (M) 

T (°C) t (h) 
fXSzubsztr. 

(%) 

gYLA 

(m/m%) 
Ref. 

1 fruktóz 1 HCl (pH=1,5) 240 0,03 100 30 162 

2 afruktóz 5 HCl (2 M) 170 0,5 n.a 31,8 158 

3 fruktóz 9 HCl (2 M) 95 3 100 41 157 

4 fruktóz 4 HCl (2 M) 95 1,4 96 39 163 

5 fruktóz 17 HCl (1 M) 95 3 89 27 163 

6 bfruktóz 10 HCl (2 M) 140 1,2 100 46 68d 

7 fruktóz 8 
HCl/CrCl3  

(1 M/29 m/m%) 
88 8,3 94 31 53c 

8 afruktóz 5 H2SO4 (2 M) 170 0,5 n.a 27,5 158 

9 fruktóz 5 H2SO4 (1 M) 150 2 100 46 164 

10 cfruktóz 3 H2SO4 (7,3%) 130 4 n.a 44 165 

11 fruktóz 1 H2SO4 (pH=1,5) 240 0,03 100 11,5 162 

12 fruktóz 1 H3PO4 (pH=1,5) 240 0,03 100 4,5 162 

13 fruktóz 8 CH3SO3H (0,5 M) 88 8,3 75 24 53c 

14 fruktóz 2,5 
[BMIM-

SO3H][HSO4] 
95 1 100 45 166 

15 glükóz 1,8 HCl (1 M) 140 1 67 29 167 

16 glükóz 10 HCl (0,1 M) 160 4 99 41 168 

17 glükóz 15 HCl (0,8 M) 220 1 n.a 37,2 169 

18 glükóz 9 HCl (2 M) 160 0,25 n.a 41,4 160 

19 aglükóz 5 HCl (2 M) 170 0,5 n.a 31,4 158 

20 glükóz 10 
HCl/CrCl3  

(0,1 M/3 m/m%) 
140 5,8 96 30 170 

21 aglükóz 5 H2SO4 (2 M) 170 0,5 n.a 26,1 158 

22 glükóz 1,8 H2SO4 (1 M) 141 1 69 29 167 

23 glükóz 1,8 H2SO4 (1 M) 140 2 96 38 171 

24 glükóz 2 H2SO4 (0,5 M) 180 0,25 n.a 42 159 

25 cglükóz 3 H2SO4 (7,3%) 130 4 n.a 34 165 

26 glükóz 5 H2SO4 (1 M) 170 2 100 52 172 

27 glükóz 6,3 H3PO4 (10 M) 98 6 n.a 3,2 173 

28 glükóz 2 CH3SO3H (0,5 M) 180 0,25 n.a 41 159 

29 glükóz 2 CrCl3 (0,01 M) 180 2 100 38,7 174 

30 glükóz 2 AlCl3(0,01 M) 180 2 100 45,8 174 

31 glükóz 0,1 
H3PO4/CrCl3 

(0,02 M/0,02 M) 
170 4 100 35 175 

32 glükóz 2 
[BMIM][HSO4] 

(0,9 M) 
145 1,7 n.a 46 176 

amikrohullámú melegítés, boldószer – H2O/MeOH, coldószer – H2O/GVL, dcSzubsztr. – szubsztrátum koncentráció (m/m%), 
ecKat. – katalizátor koncentráció (M), fXSzubsztr. – szubsztrátum konverzió (%), gYLA – LA hozam (m/m%), n.a – nincs adat. 
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Magas LA hozam eléréséhez hatékony megoldásnak tűnik az ionos folyadékok (általában 

nem toxikusak) katalizátorként való alkalmazása, mivel enyhe reakciókörülmények mellett, 

akár 45–46 m/m% LA hozam is elérhető,176 de ugyanúgy igaz ez a biomassza-alapú 

oldószerek bevezetésére is, pl. GVL.165 

 Összességében elmondható, hogy a hexózok vizes rendszerben végzett átalakításai során 

jellemzően 25–50 m/m% LA hozamokat értek el, de ezek elmaradnak az 5-HMF átlagos 

hozam értékeitől. Az eredmények összehasonlítása a reakcióparaméterek változatossága miatt 

bonyolult. Lényeges különbséget a katalizátor koncentrációkban tapasztalhatunk (az 5-HMF 

szintéziséhez képest jóval magasabb), melynek a kritikus koncentrációig való növelésével a 

LA hozam, afölött a melléktermékképződés nő. Az alkalmazott hőmérséklet (átlagosan 140 

°C) és reakcióidő (átlagosan 1,5 h) széles tartományban változik és jelentősen függ a 

felhasznált katalizátortól, szubsztrátumtól és koncentrációjuktól. Hátrányként megemlíthető a 

katalizátor újrahasznosíthatóságának nehézsége, a céltermék költséges elválasztása/tisztítása, 

a korrózió miatti speciális, drága szerkezeti anyagok felhasználása a reaktorok építéséhez és a 

környezetszennyezés kérdése. Ezek leküzdésére jó alternatíva lehet a heterogén katalizátorok 

alkalmazása, melyek irodalmi előzményeit a következő fejezetben ismertetem. 

3.2.4.1.2  A levulinsav heterogénkatalitikus előállítása 

 Az előző fejezetben a homogén katalizátorok alkalmazásának hátrányaként felsorolt 

nehézségek, létfontosságúak a LA gazdaságilag versenyképes előállításához. Ennélfogva 

egyre inkább előtérbe kerülnek a homogén katalizátorok igéretes alternatívái, a nagy 

aktivitású, robosztus, környezetbarátabb Brønsted- és/vagy Lewis-savas karakterekkel 

rendelkező heterogén katalizátorok. A Brønsted-savas karakterrel rendelkező katalizátorok 

közül kiemelkedő eredményeket értek el az ioncserélő gyantákkal (pl. Amberlit), valamint a 

heteropolisavak és származékaival (pl. H0,5Cs2,5PW12O40), míg a Lewis-savas helyeket 

tartalmazó katalizátorok közül elsősorban a fém-oxidokkal és szulfonált származékaival. 

Mindenképpen érdemes kiemelni még a zeolitok szerepét, melyeket Lewis-savakkal (pl. 

CrCl3) finomhangolva szintén vizsgáltak a LA előállítására.44 A LA vizes közegű 

heterogénkatalitikus átalakításának főbb jellemzőit a 9. táblázat mutatja. A heterogén 

katalizátorok széleskörű felhasználásukat ismert előnyős tulajdonságaiknak köszönhetik, 

viszont ipari léptékben, olyan korlátozó tényezők megoldása szükséges, mint pl. az aktív fém 

és/vagy savcsoportok leoldódása/kimosódása a katalizátorból, a keletkező LA erős 

adszorpciója a katalizátor felületén. Ezen felül a képződő melléktermékek (pl. huminok) a 

katalizátor felületére és pórusaiba történő lerakódásával gátolhatják az aktív helyek számát, a 
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katalizátor aktivitásának csökkenését eredményezve. 177  Kiváló példa erre a LA 

monoszacharidokból történő előállításának első szabadalma (1956-ban), amely REDMON 

nevéhez fűződik. 178  Az átalakításhoz használt Amberlit IR-120 ioncserélő gyantával, 

fruktózból 23,5 m/m% (27 h), míg glükózból 5,8 m/m% (124 h) LA hozamot ért el 

szobahőmérsékleten, és huminképződésről is beszámolt. Ennélfogva a közelmúltban intenziv 

kutatás indult új heterogén katalizátorok fejlesztésére, melyekkel átlagosan ˃85% 

szubsztrátum konverziót és magas LA hozamot kaptak. Ilyen a SON által a fruktóz átalakítása 

során használt Amberlit-15 katalizátor is, mellyel 120 °C-on (36 h) és 140 °C-on (8 h) 52% 

(47% izolált hozam) és 56% LA hozamot ért el.179 Bizonyították továbbá, hogy a katalizátor 

újrahasznosítható, bár aktivitása az 5. ciklus után jelentősen csökken, 30% termékhozamot 

eredményezve. YA’AINI azonban a HY zeolit CrCl3-al (izomerizációt segíti) módosított 

katalitikus rendszer hatékonyságát a glükóz átalakításán keresztül igazolta, mivel kiemelkedő 

40 m/m% LA hozamot közölt, enyhébb reakciókörülmények mellett (160 °C, 3 h).180 Egy 

másik közleményükben a rövidebb reakcióidő (2,45 h) és az alacsonyabb hőmérséklet (145,2 

°C) jótékony hatását mutatták be, amikor glükózból 55,2 m/m% termékhozamot értek el, 

CrCl3/HY zeolit segítségével.181 

9. táblázat A LA előállítása a hexózok heterogénkatalitikus vizes közegű átalakításával 

# Szubsztr. 
acSzubsztr. 

(m/m%) 

Katalizátor  
(bcKat., m/m%). 

T (°C) t (h) 
cXSzubsztr. 

(%) 

dYLA 

(m/m%) 
Ref. 

1 fruktóz 27 Amberlit IR-120 (70) ˃85 27 n.a 23,5 178 

2 fruktóz 5 Amberlit 15 (6) 120 36 93 52* 179 

3 fruktóz 5 Amberlit 15 (6) 140 8 ˃90 56* 179 

4 fruktóz 5 Nafion NR50 (6) 120 24 78 41* 179 

5 fruktóz 5 eSBA-SO3H (6) 120 24 84 29* 179 

6 fruktóz 6 20% Nb/Al (10) 190 0,16 n.a 48 182 

7 fruktóz 50 LZY-zeolit (100) 140 15 96 43,2 183 

8 glükóz 27 Amberlit IR-120 (19) ˃85 124 n.a 5,8 178 

9 glükóz 10 Zr-foszfát (0,1 M) 160 3 73 14 168 

10 glükóz 10 Amberlit 70 (0,1 M) 160 3 90 21,7 168 

11 glükóz 1 CrCl3/HY zeolit (12) 145,2 2,45 100 55,2 181 

12 glükóz 1 CrCl3/HY zeolit (12) 160 3 100 40 180 

13 glükóz 0,5 FeCl3/HY zeolit (-) 180 4,17 100 66* 188 

14 glükóz 13 fGO-SO3H (0,2)  200 2 89 50 184 

15 glükóz 
5 gCP-SO3H (15) 170 10 100 28,5 185 

16 glükóz 
40 hLy0,5H2,5PW (0,03 M) 130 0,5 75 34 186 

17 glükóz 5 20% Nb/Al (10) 190 0,6 n.a 31 182 

18 glükóz 1 Fe-NbP (0,5) 180 3 99 41 187 

acSzubsztr. – szubsztrátum koncentráció (m/m%), bcKat. – katalizátor koncentráció (m/m%), cXSzubsztr. – szubsztrátum 
konverzió (%), dYLA – LA hozam (m/m%), eSBA-SO3H – szulfonált mezopórusos szilika, *Hozam számolásának módja 
ismeretlen, fSGO – szulfonált grafén-oxid, gCP-SO3H-1,69 – szulfonált polisztirol gyanta, hLy0,5H2,5PW – lizinnel 

funkcionált heteropolisav nanogyöngyök, bifunkcionális katalizátor, n.a – nincs adat. 
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2016-ban, RAMLI és munkatársai a LA előállítására vonatkozó irodalomi adatok alapján, 

glükózból az eddigi legmagasabb 66% termékhozamot közöltek, bár a hozam számolásának 

módját nem ismertették. A magas LA hozam eléréséhez, a HY zeolit FeCl3-al módosított 

katalizátorrendszert és az eddigiekhez képest erélyesebb reakciókörülményeket (180 °C, kb. 4 

h) alkalmaztak (9. táblázat).188 Az elmúlt közel 5 évben a katalizátor fejlesztések (az 5-HMF 

előállításához hasonlóan) elsősorban a glükóz modell szubsztrátum hatékony átalakítására 

irányultak, vizes rendszerben. Kiemelkedő eredményt értek el a nagy felületű, savas jellegű 

katalizátorok segítségével, melyek újrahasznosíthatóságát szinte minden esetben 

bizonyították. Ilyen a hexózok átalakítására WANG által alkalmazott Nb/Al katalizátor is, 

amellyel fruktózból 48 m/m%, míg glükózból 31 m/m% termékhozamot kaptak és 

bizonyították, hogy a katalizátor 5 cikluson keresztül, aktivitásvesztés nélkül 

újrahasznosítható.182 Szintén nagy aktivitást mutatott a glükóz átalakítása során (41 m/m% LA 

hozam) a Fe-Nb-foszfát komplex (Fe-NbP), melynek újrahasznosíthatóságát 4 egymást 

követő cikluson keresztül igazolták.187 Mindenképpen fontos kiemelni, az elektron induktív 

hatással rendelkező, szulfonsav csoportokkal (fokozza a glükóz 

izomerizációját) funkcionált grafén-oxid-alapú katalizátorral (GO-

SO3H), a glükóz átalakítása során kapott 50 m/m% termékhozam 

értéket.184 A GO-SO3H szerkezetéből adódóan elősegíti a 

szubsztrátum és termék diffuzióját, ezáltal a katalizátor aktivitása 

hosszabb reakcióidő mellett sem csökken jelentősen, továbbá megkönnyíti a katalizátor 

újrahasznosításának folyamatát is, ahogy ezt 5 cikluson keresztül bizonyították. 

 Összefoglalásként elmondható, hogy a heterogén katalizátorokkal is igéretes 

eredményeket közöltek, bár az átlagos hozamok elmaradnak az ásványi savak felhasználása 

mellett kapott értékektől. A szubsztrátum koncentráció ebben az esetben is jellemzően 

alacsony (<10 m/m%), növelésével LA hozam csökkenést és nagyobb mértékű 

melléktermékképződést tapasztaltak. A LA kinyerése a reakcióelegyből nehézkes és 

költséges, így ipari méretű szintéziséhez mindenképpen további fejlesztések szükségesek. 

Gazdasági, technológiai és biztonsági szempontokat figyelembe véve, a hagyományos 

oldószerekben (pl. DMSO, MIBK) végzett átalakítások nem túl hatékonyak a LA direkt 

szintézisére, ezért kevés irodalmi adatot találunk alkalmazásukról. Kulcsfontosságú azonban, 

hogy megoldást találjanak a katalizátorok élettartalmának és aktivitásának problémájára, ezért 

mindenképpen újabb, szelektiv katalizátorok kifejlesztésére van szükség, amelyekkel a 

poliszacharidokból és a lignocellulóz-alapú hulladékokból is megvalósítható a LA hatékony 

előállítása, melynek irodalmi előzményeit a következő fejezetben ismertetem. 
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3.2.4.2 A levulinsav előállítása poliszacharidokból és lignocellulóz-alapú biomasszából 

 Az előző fejezetekben már részben ismertetett LA gazdaságilag versenyképes, 

fenntartható termeléséhez mindenképpen olcsó, korlátlan mennyisségben rendelkezésre álló, 

megújuló nyersanyagforrás alkalmazhatóságát is vizsgálni kell, mint a lignocellulóz-alapú 
hulladékok. Ennélfogva, napjaink másik intenziven kutatott területe a LA poliszacharidokból 
és lignocellulóz-alapú hulladékokból történő előállítása, amelyhez főleg az 5-HMF 

előállításánál és a monoszacharidok→LA átalakításnál már vizsgált homogén és heterogén 

katalizátorokat vették igénybe. Az eljárások során általában a monoszacharidokkal már 
optimált reakcióparaméterekből indultak ki. Noha a poliszacharidok és a lignocellulóz-alapú 
hulladékok nem oldódnak vízben, viszont magas hőmérsékletű (jellemzően ~200 °C) 
hidrolízisük folyamán szintén vízben oldódó, egyszerű cukrokat kapunk, ezért 
reakcióközegként főleg vizet használtak. Ennek ellenére az irodalomban (a monoszacharidok 

átalakításával ellentétben) több példát is találunk a hagyományos szerves oldószerek, 
oldószerkombinációk és ionos folyadékokban (katalizátorként is alkalmazták), hagyományos 
és mikrohullámú melegítés mellett végzett átalakításokra. Az ionos folyadékok segítségével 
növelhető a szubsztrátum oldhatósága, azonban felhasználásukat korlátozza, a terméktől való 
bonyolult elválasztása, illetve blokkolhatja a katalizátor (pl. zeolitok) aktiv helyeit. Tekintettel 

arra, hogy kutatómunkám során csak hagyományos hőközléssel vizsgáltam a lignocellulóz-

alapú hulladékok átalakítását, ezért a továbbiakban ezek irodalmi előzményeit ismertetem. 

3.2.4.2.1  A levulinsav homogénkatalitikus előállítása 

 A LA poliszacharidokból és lignocellulóz-alapú hulladékokból való előállítása során, a 

homogén katalizátorok közül, ebben az esetben is elsősorban az ásványi savak, ionos 

folyadékok (főleg mikrohullámú melegítés mellett) és a Lewis savak mutattak magas 

katalitikus aktivitást. Hatékonyságukat a monoszacharidok átalakításánál már ismertetett 

reakcióparaméterek határozták meg. Lényeges különbség, hogy a hasonlóan magas LA hozam 

elérése érdekében, átlagosan jóval magasabb, 170–220 °C hőmérsékleteken végezték a 

reakciókat. Az átalakítások jellemző paramétereit és eredményeit a 10. táblázatban láthatjuk, 

miszerint a LA hozamok összehasonlítása a reakciókörülmények széles spektruma miatt nem 

egyszerű, még a cellulóz modell szubsztrátum esetén sem.  

 A HCl és H2SO4 katalizált rendszerek azonos körülmények között (250 °C, 2 h) hasonló 

aktivitást mutattak a cellulóz átalakítása során, 28,8 m/m% és 25,2 m/m% LA hozamokat 

produkálva.190 Enyhébb körülmények között (180 °C, 0,33 h) a HCl katalizált rendszerrel, 

kiemelkedő 44 m/m%-os termékhozamot SHEN és kutatócsoportja közölt.189 



Tukacs József – Doktori értekezés 

48 

 

10. táblázat A LA előállítása poliszacharidokból és lignocellulóz-alapú hulladékokból  

# Szubsztr. 
acSzubsztr. 

(m/m%) 

Katalizátor  
(bcKat., m/m%). 

T (°C) t (h) 
cXSzubsztr. 

(%) 

dYLA 

(m/m%) 
Ref. 

1 cellulóz 1,6 HCl (0,927 M) 180 0,33 ~100 44 189 

2 cellulóz 10 HCl (3) 250 2 79,2 28,8 190 

3 ecellulóz 1,98 
HCl/NaCl  

(1,25 M/17) 
155 1,5 n.a 52 191 

4 cellulóz 10 HBr (3) 250 2 79,4 26,9 190 

5 cellulóz 1,7 H2SO4 (1 M) 150 2 100 43 192 

6 cellulóz 10 H2SO4 (3) 250 2 67,3 25,2 190 

7 cellulóz 8,7 H2SO4 (0,5 M) 150 6 n.a 40,8 193 

8 cellulóz 9-17 H2SO4 (3) 230 4 n.a 35,1 194 

9 fcellulóz 7 H2SO4 (0,7) 180 1 n.a 52 195 

10 cellulóz 2 CrCl3 (0,01 M) 200 3 n.a 47,3 174 

11 óriásnád 7 HCl (1,5) 190 1 n.a 24 196 

12 góriásnád 7 HCl (0,4 M) 80, 190 2+1 n.a 22,8 197 

13 búzaszalma 7 HCl (0,5 M) 200 1 n.a 19,3 198 

14 rizshély 10 HCl (6) 170 1 n.a 59,4 199 

15 
olivafa 

nyesedék 
7 HCl (0,5 M) 200 1 n.a 18,6 198 

16 nyárfaforgács 7 HCl (0,5 M) 200 1 n.a 21,3 198 

17 papírdarab 7 HCl (0,5 M) 200 1 n.a 31,4 198 

18 
cukornád 
bagasz 

10,5 HCl (0,5 M) 220 0,75 n.a 22,8 200 

19 
cukornád 
bagasz 

11 H2SO4 (0,55 M) 150 6 n.a 19,4 201 

20 búzaszalma 6,4 H2SO4 (0,5 M) 209,3 0,63 n.a 19,9 202 

21 papírnyesedék - H2SO4 (10) 150 8 n.a 50,3 203 

22 nyárfaforgács 9 H2SO4 (5) 200 4 n.a 15,5 190 

23 bükkfaforgács 9 H2SO4 (5) 240 2 n.a 17,8 194 

24 hkukoricaszár 6,6 H2SO4 (0,2) 160 19 n.a 47 204 

25 
vegyes 

ihulladékok 5 H2SO4 (2 M) 170 8 n.a 18 205 

26 kukoricaszár 10 FeCl3 (0,5 M) 180 0,67 99 35 206 

acSzubsztr. – szubsztrátum koncentráció (m/m%), bcKat. – katalizátor koncentráció (m/m%), cXSzubsztr. – szubsztrátum konverzió 
(%), dYLA – LA hozam (m/m%), eoldószer – H2O/GVL (1/1 v/v), foldószer – H2O/szulfolán (1/9 v/v), gelőkezelés 80 °C (2 h), 

majd 190 °C (1 h), holdószer – H2O/GVL (2/8 v/v), ivegyes hulladékok – búzaszalma, rizshéj, mogyoróhéj, n.a – nincs adat. 

Pár évvel korábban azonban GIRISUTA 150 °C-on, bár hosszabb reakcióidő mellett (2 h), a 

H2SO4 katalizált rendszer hasonló aktivitását írta le (43 m/m% termékhozam).192 Általánosan 

elmondható, hogy a várakozásoknak megfelelően, magas LA hozamot alacsony szubsztrátum 

koncentráció alkalmazása eredményezett ebben az esetben is. Ezt DUMESIC (1,98 m/m% 

szubsztrátum koncentráció)191 és PENG (2 m/m%)174 a cellulóz HCl/NaCl és CrCl3 katalizált 

vizes rendszerben végzett átalakításával támasztották alá, 52 m/m% és 47,3 m/m% 

termékhozamokat elérve. A vizes közegből a terméket folyamatos GVL-os extrakcióval 

nyerték ki. Fontos továbbá megjegyezni, hogy az előkezelési eljárások kombinációjával 
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és/vagy oldószerkombinációk (víz/szulfolán, víz/GVL) alkalmazásával ígéretes és az 

átlagosnál magasabb LA hozamokat közöltek cellulózból és lignocellulóz-alapú 

hulladékokból is. A megújuló lignocellulóz-alapú hulladékok (jellemzően 6–11 m/m% 

szubsztrátum koncentráció) átalakítása során, optimált reakciókörülmények mellett, ~20 

m/m% termékhozam értékeket közöltek, ami átlagosan 20 m/m%-al kisebb, mint a cellulóz 

modell szubsztrátum felhasználásával kapott LA hozamok. Hasonló értékeket a magas 

cellulóztartalmú hulladékok (pl. kukoricaszár)204 vagy ismert összetételű hulladékok esetén 

kaptak, mind ásványi-sav, mind Lewis-sav katalizátorokkal. Ezt először 2000-ben FARONE 

szabadalma igazolta, amikor a papírnyesedék H2SO4 katalizált hidrolízisével 50,3 m/m% 

termékhozamot (150 °C, 8 h) ért el.203 Később, BEVILAQUA a rizshély HCl katalizált 

átalakítása során (170 °C, 1 h) elért 59,4 m/m%-os LA hozammal szintén ezt erősítette 

meg.199 Összefoglalásképpen elmondható, hogy az eddig vizsgált, lignocellulóz-alapú 

hulladékok jó alternatív nyersanyagforrásai lehetnek a LA olcsó, homogénkatalitikus 

eljárással történő előállításának, azonban a nyersanyagforrások időszakos elérése miatt, 

további források azonosítása is szükséges. Fontos azonban, hogy felhasználásukkal az 5-

HMF-nál általában magasabb hozammal jutottak a LA-hoz (~50 m/m%), mindemellett 

további fejlesztések és a folyamat megfelelő optimálása szükséges a magasabb termékhozam 

eléréséhez. Ez kiváltképpen a nyersanyagkeverékek feldolgozására érvényes, mivel nagy 

melléktermékképződéssel kell számolni, ami a tiszta termék kinyerését és a katalizátor 

újrahasznosítását hátráltatja, utat nyitva a heterogénkatalitikus rendszereknek. 

3.2.4.2.2  A levulinsav heterogénkatalitikus előállítása 

 A poliszacharidok és lignocellulóz-alapú hulladékok heterogénkatalitikus átalakításairól 

szerényebb irodalmi adat áll rendelkezésünkre. Ennélfogva a lignocellulóz-alapú 

hulladékokból heterogénkatalitikus úton történő LA folyamatos termelése az ipar egyik 

komoly kihívása. Elmondható, hogy igéretes eredményeket a monoszacharidok átalakításánál 

már bemutatott, új típusú pl. CP-SO3H katalizátorokkal értek el, bár itt is számolni kell a 

szilárd (oldhatatlan) szubsztrátum és katalizátor közötti erős kölcsönhatással, illetve a 

katalizátor deaktiválódásával. Az átalakítások során alkalmazott jellemző 

reakciókörülményeket a 11. táblázatban foglalom össze. A cellulóz depolimerizálását ezen új 

fejlesztésű katalizátorokkal végezve átlagosan ˃90% szubsztrátum konverzióról és 25–35 

m/m% termékhozamokról számoltak be, 160–180 °C hőmérsékleten és jellemzően 1–5 m/m% 

szubsztrátum koncentráció tartományban végezve az átalakításokat. Kiemelkedő 49,4 m/m% 

LA hozamot, alacsony cellulóz koncentráció (2 m/m%) és a víz mellett további 
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segédoldószert (GVL-t) alkalmazva ALONSO és csoportja ért el, Amberlit-70 katalizátorral.210 

A közelmúltban az oldószerkombinációk jótékony hatását SUN a víz/MIBK rendszer esetén is 

megfigyelte, amikor cellulózból enyhe reakciókörülmények között 54 m/m% LA hozamot 

produlkált. Az átalakításhoz a Brønsted- és Lewis-savas karakterű, a savasság növelésére 

kolinnal és aluminiummal finomhangolt ChH4AlW12O40 heteropolisavat vett igénybe, majd 

alátámasztotta egyszerű újrafelhasználhatóságát is.212 

11. táblázat A LA előállítása poliszacharidokból és lignocellulóz-alapú hulladékokból 

# Szubsztr. 
acSzubsztr. 

(m/m%) 

Katalizátor  
(bcKat., m/m%). 

T (°C) t (h) 
cXSzubsztr. 

(%) 

dYLA 

(m/m%) 
Ref. 

1 cellulóz 5 CP-SO3H (13) 170 10 100 24 185 

2 cellulóz 5 Al-NbOPO4 (4) 180 24 95 38 207 

3 cellulóz 2 ZrO2 (2) 180 3 100 39 208 

4 cellulóz 4 Zr-foszfát (0,1 M) 220 2 99 12 168 

5 cellulóz 2 g5-Cl-SHIPAOs (2) 165 5 100 34 209 

6 cellulóz 29 Amberlit-70 (0,1 M) 160 6 91 24 168 

7 ecellulóz 2 Amberlit-70 (6) 160 16 n.a 49,4 210 

8 cellulóz 1 hSA-SO3H (1) 180 12 n.a 33 211 

9 fcellulóz 2 ChH4AlW12O40 (4) 120 7 99 54 212 

10 ikukoricaszár 6 Amberlit-70 (6) 160 16 n.a 54* 210 

11 rizsszalma 6,6 
S2O8

2-/ZrO2-SiO2-

Sm2O3 (6,6) 
200 0,17 n.a 9,3 213 

12 rizsszalma 6,6 
S2O8

2-/ZrO2-SiO2-

Sm2O3 (13,3) 
200 0,17 n.a 14,2 213 

13 búzaszalma 6 NbP (6) 200 1 n.a 9,7 198 

14 gyümölcshéj 1 CrCl3/HY zeolit (12) 145,2 2,45 n.a 15,5 181 

15 hibiszkusz 1 CrCl3/HY zeolit (12) 145,2 2,45 n.a 15 181 

16 kiwimaradék 6,7 20% Nb/Al2O3 (-) 190 0,25 n.a 14,7 214 

acSzubsztr. – szubsztrátum koncentráció (m/m%), bcKat. – katalizátor koncentráció (m/m%), cXSzubsztr. – szubsztrátum 
konverzió (%), dYLA – LA hozam (m/m%), eoldószer – H2O/GVL (10/90 v/v), foldószer – H2O/MIBK (10/1 v/v), g5-Cl-

SHIPAOs – hiperelágazásos szulfonált poliarilén oxindol, hSA-SO3H – mezopórusos celluláz enzimet utánzó katalizátor, 
*Hozam számolásának módja ismeretlen, ioldószer – H2O/GVL (10/90 v/v), n.a – nincs adat. 

 A lignocellulóz-alapú hulladékok heterogénkatalitikus depolimerizációjához szintén a 

monoszacharidok és/vagy a cellulóz hidrolízise során már optimált reakciókörülményeket 

vették alapul, melyekkel az eddigi legalacsonyabb (10–15 m/m%) termékhozam értékeket 

kapták. A vizsgált nyersanyagforrások közül, igéretesnek tűnik a magas fruktóz és glükóz 

tartalommal rendelkező kiwimaradék, mivel nagy mennyiségben termesztik, bár a Nb/Al-

oxid-al végzett átalakítása során átlagos, 14,7 m/m% LA hozamot értek el, viszont 

bizonyították a katalizátor 5 egymást követő cikluson keresztüli újrafelhasználhatóságát.214 

Az alacsony LA hozamokat ebben az esetben is a heterogén katalizátorok alkalmazása során 

jelentkező problémákkal magyarázták, melynek egyik lehetséges megoldására a LA két 

lépésben (előkezelés, aztán dehidratáció) történő előállítását javasolták. Ennélfogva, CHEN a 
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rizsszalmát először egy gőzrobbantásos előkezelésnek vetette alá, majd optimalizált 

reakciókörülmények (200 °C, 10 min) és szilárd szupersav katalizátor felhasználása mellett, 

45 m/m% LA hozamot ért el.213 Kiemelkedő 54%-os LA hozamot ALONSO és munkatársai a 

magas cellulóztartalmú kukoricaszár (cellulóztartalma 2 m/m%) és a víz/GVL oldószerelegy 

alkalmazásával érték el.210 Megjegyzendő, hogy a savkatalizált hidrolízis, majd dehidratáció 

reakciósebességének növelésével, a lignocellulóz-alapú hulladékok oldhatóvá válnak GVL-

ban, így segítségével elkerülhetjük a költséges előkezelési eljárásokat, valamint a LA 

előállítása cellulózból és hemicellulózból így egyidejüleg, az előzőekben ismertetett 

mechanizmus szerint egy rendszerben megvalósítható és a huminképződést is gátolja. 

 Összefoglalásképpen elmondható, hogy az utóbbi években történt fejlesztések ellenére a 

LA heterogénkatalitikus úton, lignocellulóz-alapú hulladékokból történő előállítása még 

gyerekcipőben jár. Mindenképpen további új, alaposan jellemzett (felületi jellemzői, 

szelektivitása, porozitása, mechanikai és fizikai-kémiai tulajdonságai), finomhangolt és 

termikusan stabil katalizátor fejlesztésekre és vizsgálatokra, valamint új, megújuló 

nyersanyagforrások azonosítására (pl. algák) van szükség a termékhozam növeléséhez. 

Megállapítható továbbá, hogy a nagy tisztaságú LA hatékony előállítását jelentősen 

befolyásolja a felhasznált nyersanyag, módszer és technológia. Ipari méretű szelektív 

termeléséhez további kutatások szükségesek, hogy az egyre fokozódó kereskedelmi 

forgalmát, további értéknövelt vegyipari alapanyagok előállítását (pl. GVL) fedezni tudják.  

3.2.5 γ-Valerolakton felhasználása és előállítása 

3.2.5.1 A γ-valerolakton felhasználása 

A γ-valerolakton (γ-metil-γ-butirolakton, GVL) 1881-ben vált ismerté, amikor 
egymástól függetlenül MESSERSCHMIDT,215 az allil-ecetsav és hidrogén-bromid 

reakciójával, benzol oldószerben állította elő (melléktermékként delta-valerolaktont kapva), 

míg WOLFF
216

 a levulinsav nátrium-amalgámmal történő redukciója (a furfuril-alkohol 

előállításához hasonlóan) során szintetizálta. A tiszta GVL színtelen, édes és gyógynövényes 

illatú, nem toxikus (kísérleti patkányokon mért magas LD50 = 8800 mg kg–1 is bizonyítja), 

gyümölcsfélékben (narancs) is előforduló öt szénatomos ciklikus észter. Ennélfogva az 

élemiszer-, a parfüm- és a gyógyszeriparban is rendszerint alkalmazzák.9a Széleskörű 
felhasználását további előnyös tulajdonságainak köszönheti, mint az alacsony olvadáspont (–
31 °C), atmoszférikus nyomáson magas forrás- (207 °C) és lobbanáspont (96 °C), amelyek 

megkönnyítik biztonságos szállítását és tárolását. Vizzel nem képez azeotrópot, de vele 

korlátlanul elegyedik ami biológiai lebomlását segíti.9a Semleges pH-n vízben, normál 
körülmények között levegőn (nem képez mérhető mennyiségű peroxidot) is stabil 
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molekula, 217  ami nagy volumenű felhasználásának kedvez. Azonban savas vagy bázikus 

körülmények között a gyűrű könnyen felnyílik megkapva a korróziós problémákat okozó -

hidroxipentánsavat.218 2008-tól, HORVÁTH és kutatócsoportja javaslatára – kedvező fiziko-

kémiai és kémiai tulajdonságai, valamint megújuló nyersanyagforrásból való könnyű 
előállíthatósága miatt – kiemelt biomassza-alapú platform molekulaként, fenntartható 
folyadékként tartják számon és potenciális tüzelőanyag, továbbá alternatív energiaforrásnak 

tekintik (16. ábra).9a Szerkezetéből adódó reaktivítása miatt, különböző kémiai eljárásokkal 
további vegyipari köztitermékek és/vagy végtermékek előállítására is felhasználható. Ilyenek 

az olefinek és alkánok, 219  pentán-1,4-diol (1,4-PDO),219, 220  2-metil-tetrahidrofurán 
(MeTHF),219 polimer alapanyagok (pl. adipinsav)221, 222 és ionos folyadékok,223, 224 de poláris 
aprotikus molekulaként, jelenleg is intenziven kutatják és bemutatták egyrészt oldószerként 
való hatékony alkalmazását pl. karbonilezési, 225  hidroformilezési 226  és kapcsolási 
reakciókban,227 hozzájárulva egy biztonságos és környezetbarát technológia kidolgozásához, 

másrészt tüzelőanyagok, tüzelőanyag-adalékok előállítása során is hasznosítható.81c 

 

16. ábra A GVL-ből előállítható főbb termékek és felhasználásának lehetőségei 

Utóbbit a Mol NyRt. DS Technológia- és Projektfejlesztés által az E95 motorbenzin/GVL 
90/10 V/V arányú elegyének teszt motorokban végzett kísérleti eredményeivel támasztották 
alá, mivel az elegy égési tulajdonságai és a kapott oktánszám hasonlóak az E95 

motorbenzin/EtOH 90/10 V/V azonos arányú elegy tulajdonságaival. Mindemellett, a GVL 

alacsonyabb gőznyomása miatt az elegy jobb égési tulajdonságokkal rendelkezett,9a és 
alkalmazásával a CO és a füst emisszió is csökkenthető. Ennélfogva az utóbbi években, az 5-

HMF és LA platform molekulákhoz hasonlóan, a GVL előállítására vonatkozó kutatások és 
publikációk száma is jelentősen megnőtt, ami a kutatási terület jelentőségét és a GVL 
sokoldalú felhasználását mutatja. 

 Fontos azonban kiemelni, hogy a GVL szerkezeti sajátságából adódóan egy 

sztereocentrumot is tartalmazó, optikailag aktív platform molekula. Napjainkban a GVL 

hatékony előállítását a LA és észtereinek átmenetifém-katalizált hidrogénezésével végzik, 
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amikor 1:1 arányban kapjuk meg az eltérő optikai tulajdonságokkal rendelkező (S)-GVL és 

(R)-GVL izomereket, vagyis az optikai forgatása 0. Azonban a megfelelő királis katalizátorok 
felhasználásával ez az arány eltolható és enantiomer tiszta GVL-hoz juthatunk, ezáltal tovább 
növelve a vegyiparban betöltendő kulcsfontosságú szerepét, pl. királis vegyületek kiindulási 
anyagaként és köztitermékeként, illetve királis oldószerként való alkalmazásával (17. ábra). 

Ezt a közelmúltban, WHITE és AMEDIO JR. a rovar- és parazitaölő tulajdonságokkal 
rendelkező Geodiamolid totálszintézisén keresztül igazolta, amelyhez az enantiomer tiszta 

(S)-GVL-t használták kiindulási anyagként.228 Később, 1992-ben BALDWIN és munkatársai 
szintén (S)-GVL-ból kiindulva több lépésen keresztül, toluol oldószerben, 38%-os hozammal 

állították elő a gombaellenes hatású makrodiolidot, az (R,R)-pirenoforin-t.229 Köztitermékként 
való alkalmazhatóságát szintén 1992-ben GORISSEN írta le, az optikailag tiszta (S)-GVL és 
(R)-GVL-ból kapott megfelelő (S)- és (R)-γ-valerolaktol reduktív aminálásával előállított (S)- 

és (R)-4-hidroxi-pentilamino-acetamidot, amely a Monoaminooxidáz-B inhibitor (MAOI-B) 

hatású milacemid bomlásterméke. 230  STANGELAND szintén az (R)-GVL köztiterméken 
keresztül valósította meg a természetben is megtalálható WS75624 B kódnevű tiazol és 
piridin vázat tartalmazó vegyület totalszintézisét, amelyet vérnyomáscsökkentő 
tulajdonságokkal rendelkezik.231  

 

17. ábra Az optikailag tiszta GVL felhasználásának lehetőségei 

Kiemelendő FAGAN és munkatársainak 2004-es szabadalma, akik az enantiomer tiszta GVL 3-

as szénatomján alakítottak ki egy elágazó alkil láncot, amely alapanyaga lehet detergensek, 
felületaktív és illatanyagok előállításának. 232  Ugyanakkor felhasználható az antileukémiás 
Steganacin és a rovar szexferromon Sulcatol 233  szintéziséhez is, mint királis építőkő, de 
elképzelhető, hogy a racém GVL-hoz hasonlóan akár optikailag aktív ionos folyadékok 

előállítása is lehetséges.  

 Napjainkban a kereskedelmi forgalomban is kapható enantiomer tiszta GVL magas ára és 
széleskörű alkalmazása miatt, mindenképpen fontos, hogy a racém GVL gazdaságos 
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előállítása mellett olyan eljárásokat dolgazzanak ki, amellyel az (S)- és (R)-GVL hatékony 
szintetizálása, elválasztása és izolálása is megvalósítható. Tekintettel arra, hogy doktori 

kutatómunkám során mind a racém, mind pedig az enantiomer tiszta GVL hatékony 
előállítását vizsgáltam, ezért a továbbiákban ezek irodalmi előzményeit ismertetem. 

3.2.5.2 A γ-valerolakton előállítása levulinsavból 

 A GVL-t általánosan három fő útvonalon, a (a) LA katalitikus hidrogénezésével, a (b) LA 

észtereinek hidrogénezésével és a (c) LA dehidratálásával állítják elő (18. ábra). (c) A LA 

savkatalizált, gázfázisú, endoterm dehidratív gyűrűzáródásával az angelika-lakton 

köztitermékhez jutunk, melynek hidrogénezése során kapjuk meg a GVL-t. 234  (b) A 

szénhidrátok savkatalizált átalakítását etil- vagy metil-alkohol reakcióközegben végezve, a 
LA-tól magasabb hozammal jutunk az etil- és metil-levulinát termékekhez (LA észtereihez), 

melyek katalitikus hidrogénezésével, az alkil-4-hidroxi-pentanoát intermedier gyűrűzáródásán 
keresztül szintén a GVL-t és a megfelelő alkoholt kapjuk.235  (a) Irodalmi adatok alapján 

azonban a GVL hatékony szintézisét a LA folyadékfázisú karbonil csoportjának szelektív 
redukciójával végzik, melynek első lépésében a nagyon reaktív és instabil 4-hidroxipentánsav 
(4-HVA) köztitermékhez jutunk és spontán intermolekuláris észterezésével, gyűrűzáródásával 
képződik a GVL.  

 

18. ábra A GVL előállításának főbb útvonalai 

1950-ben a Quaker Oats elsőként dolgozta ki a LA hidrogénezésének folyamatos eljárását a 

GVL gőzfázisú termelésére, egy méretnövelt rendszerben, 200 °C-on. Az eljárás hátránya, 

hogy katalizátorként az előzőekben már ismertetett, egészségkárosító réz-kromitot használtak 

és a LA elpárologtatása jelentős energiaszükséglettel jár. 236  Fontos továbbá, hogy a 

szénhidrátok savkatalizált átalakítása során a LA mellett katalizátorként jelenlevő erős savak 

elpárologtatása, szintén nem segíti elő a GVL gőzfázisú rendszerben történő hatékony, 

gazdaságos termelését. Ennélfogva a közelmúltban a GVL folyadékfázisú szelektív 

előállítására nagy mennyisségű homogén- és heterogénkatalitikus, szakaszos és folyamatos 
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üzemű rendszert fejlesztettek és teszteltek, melyek közül a kutatómunkámhoz kapcsolódó és 

kiemelkedő katalitikus aktivítást mutató rendszereket/eljárásokat tárgyalom a következő 

fejezetben. 

3.2.5.2.1  A GVL előállítása a levulinsav homogénkatalitikus hidrogénezésével 

 Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés övezi a LA homogénkatalitikus 

hidrogénezését GVL-ná, mind molekuláris hidrogén, mind pedig H-donor (transzfer-

hidrogénezés FA-val vagy alkoholokkal) redukálóközeg felhasználása mellet.237 A katalizátor 
elválasztásának és újrafelhasználásának folyamatában az előző fejezetekben már ismertetett 
kihívásokkal kell(ett) itt is szembenézni a kutatóknak. Ezen kívül fontos kiemelni, hogy a 

GVL homogénkatalitikus rendszerben történő hatékony előállításához, általában 
segédoldószert (főleg hagyományos szerves oldószert és vizet) és/vagy segédanyagot (pl. p-

TsOH, NH4PF6) alkalmaztak, jellemzően hosszú reakcióidő és magas nyomás mellett. 
Azonban, hatalmas előnyük heterogén társaikkal szemben, hogy a homogén katalizátorok 
enyhébb reakciókörülmények között is magas aktivitást és szelektivitást mutatnak, sőt 
szerkezetük megfelelő ligandumokkal finomhangolható egy aktívabb/szelektívebb katalitikus 

rendszer eléréséhez, beleértve a királis ligandumokat is az enantioszelektivitás növelésére. 

Tekintettel arra, hogy kutatómunkám során a LA szelektív homogénkatalitikus hidrogénezését 
molekuláris hidrogénnel és Ru-alapú katalizátorokkal végeztem, illetve a szakirodalomban a 

–C=O kötés redukálására jellemzőn a Ru- és Ir-alapú átmenetifém komplexek bizonyultak 

hatékonynak (bár újabban már a Pd- és Fe-alapú katalizátorok is magas aktivitást 
mutatnak), 238  ezért a továbbiákban ezek irodalmi előzményeire koncentrálok. Az LA 

homogénkatalitikus redukciójának jellemző paramétereit a 12. táblázatban gyűjtöttem össze. 
 A LA homogénkatalitikus redukciójával történő GVL előállításának úttörő munkája 
OSAKADA és munkatársai nevéhez fűződik, akik a RuCl2(PPh3)3 katalizátorrendszerrel magas, 
99% GVL hozamot közöltek, azonban a reakciót toluol segédoldószer és hosszú reakcióidő 
(24 h) mellett végezték. Szintén ők mutatták be, hogy a reakciókörülményeket megtartva, de 
RuH2(PPh3)4 katalizátorra váltva, a GVL hozam 58%-ra csökken.239  Szakirodalmi adatok 

alapján általánosan elmondható, hogy a hagyományos oldószerek közül kiemelkedően magas 

GVL hozamot (˃95%) elsősorban THF és EtOH, valamint adalékok hozzáadásával értek el, 
mind az előre preparált, mind pedig az in situ képződő homogénkatalitikus rendszereknél. A 

Ru/Triphos katalizátorok nagyfokú stabilitást mutattak, valamint az aldehidek, ketonok, 

laktonok, szabad karboxil savak –C=O kötését szelektiven redukálták a reakciók során. Ezt 

igazolta PHANOPOULOS és munkatársai által közölt 95%-os GVL GC hozam is (konverzió 
˃99,9), akik az átalakítás során enyhe körülmények között vizsgált kelátképző 
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katalizátorrendszerek közül, THF és NH4PF6 felhasználásával, a RuH2(CO)(NTPH) 

multifunkcionális katalizátor magas aktivitását és szelektivitását (95%) bizonyították.240 

 A homogén katalizátorok nehéz elválasztása a reakcióelegytől, rövid élettartalmuk és 

újrafelhasználásuknak problémája mindenképpen korlátozza ipari alkalmazhatóságukat, ezért 
egyik lehetséges megoldásként fejlesztették ki a vizes kétfázisú rendszereket. Jó eredményt 
(99% GVL hozam) a víz/diklórmetán (DCM) kétfázisú rendszerrel, optimált körülmények 
között HEERES és munkatársai értek el. Katalizátorként vízoldható foszfin ligandummal 

módosított, in situ képződő Ru/TPPTS rendszert alkalmaztak és újrafelhasználhatóságát két 
cikluson keresztül vizsgálták.222 Fontos megjegyezni, hogy a szubsztrátum és a katalizátor 
vízoldhatósága elősegítheti a könnyű termékelválasztást és a katalizátor újrahasznosítását is. 

A TPPTS ligandum vízoldhatóságát kihasználva, HORVÁTH és kutatócsoportja a GVL 

szintézisét szintén a környezetbarát víz oldószerben vizsgálták, viszont katalizátorként az in 

situ képződő Ru/TPPTS-t alkalmazták és 12 órás reakcióban 95% termékhozam értékről 
számoltak be.219 A reakcióelegyből a terméket etil-acetáttal extrahálták. Rövidebb reakcióidő 
mellett, a Ru/TPPTS katalizátorrendszer magas aktivitását (TOF = 202 h–1) pár évre rá, KÜHN 

is publikálta.241 MOUSTANI és csoportja 2018-ban szintén vizes rendszerben, a Ru/BPhDS 

nitrogéntartalmú foszfin ligandummal módosított rendszerrel, az irodalomban megtalálható 

katalizátor aktivitásokhoz képest (TOF = 50–1000 h–1) jóval magasabbat értek el (TOF = 
3000 h–1). Az átalakítás során ˃99,9% konverziót és hozamot produkáltak, valamint 2 

cikluson keresztül a katalizátor nem mutatott jelentős aktivitásvesztést.242 Azonban a ,,zöld 
kémiai szempontokat” is figyelembe véve a legjobb oldószer ha nem használunk oldószert, 
így a közelmúltban a kutatások olyan magas aktivitású homogénkatalitikus rendszerek 

kifejlesztésére és tesztelésére irányultak, melyekkel a GVL segédoldószer nélküli előállítása 
is megvalósítható. Ezek közül is kiemelkedik HORVÁTH és kutatócsoportja által használt 
illékony, de jó elektron küldő tulajdonságokkal rendelkező P(nBu)3 ligandummal módosított 
Ru(acac)3 katalizátorrendszer. Noha az átalakítást segédoldószer hozzáadása nélkül hajtották 
végre, azonban NH4PF6 additiv felhasználásával és magas nyomás mellett érték el 99% GVL 

hozamot.219 LEITNER és munkatársai az egyfogú és a különböző kelátképző foszfin 

ligandumokkal módosított (P(nOct)3, DPPB és TPH=triphos) Ru(acac)3 katalizátorrendszerek 

aktivitását vizsgálták a GVL oldószermentes előállításának folyamatában. A reakciókat 
erélyes körülmények között és segédanyagok hozzáadásával végezték, így a legaktívabb 

rendszernek a Ru/P(nOct)3 bizonyult (99% termékhozam), míg a kétfogú ligandummal 
módosított Ru/DPPB alkalmazásával 89% GVL és 11% 1,4-PDO hozamot kaptak. 

Megjegyzendő, hogy a kutatócsoport célja a GVL-on keresztül az 1,4-PDO és Me-THF 

előállítása volt, így ezek szinte minden esetben társtermékként jelentek meg. A Me-THF 

előállítása során 4 cikluson keresztül igazolták a katalizátor újrafelhasználhatóságát.220a 
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AMENUVOR szintén segédoldószer felhasználása nélkül, pirazolilfoszfit és pirazolilfoszfinit 
ligandumokkal módosított Ru-alapú katalizátor aktivitását és újrafelhasználhatóságát 
támasztotta alá, bár a 4. ciklus végén aktivitáscsökkenésről számoltak be (˃99%-ról 49%-

ra).246 Az eredményeket összefoglalva a 12. táblázatban láthatjuk. 

12. táblázat A LA homogén katalitikus hidrogénezése GVL-ná 

# Katalizátor 
acLA 

(M) 

T 

(°C) 
p 

(bar) 

t 

(h) 

bTON 

(-) 

cTOF 

(h–1) 

Oldó-

szer 

Segéd-

anyag 

YGVL 

(%) 
Ref. 

1 RuCl2(PPh3)3 1,2 180 12 24 180 7 Toluol - 99 239 

2 RuH2(PPh3)4 1,2 180 12 24 100 4 Toluol - 58 239 

3 RuH2(CO)(TPH) 0,5 150 65 25 170 7 THF - 85 240 

4 RuH2(CO)(NTPH) 0,5 150 65 25 190 7 THF NH4PF6 95 240 

5 RuH2(PPh3)(NTPH) 0,5 150 65 25 150 7 THF p-TsOH 77 240 

6 
d[Ir(COE)2(Cl)]2/ 

PNPtBu 0,75 100 50 15 960 64 EtOH KOH 96 247 

7 
e[Ir(COE)2(Cl)]2/ 

PNPiPr 0,75 100 50 15 960 64 EtOH KOH 99 247 

8 Ir(H)3(PNPtBu) 0,75 100 50 24 9800 400 EtOH KOH 96 247 

9 Ir(H)3(PNPtBu) 0,75 100 100 48 71000 1480 EtOH KOH 71 247 

f10 RuCl3/TPPTS 0,12 90 45 1,3 1000 750 
víz/ 

DCM 
- 99 222 

11 HRuCl(TPPMS)3 0,02 60 1 na na 13 víz - 99 243 

12 Ru(acac)3/TPPTS 0,66 140 50 5 1010 202 víz - 96 241 

13 Ru(acac)3/TPPTS 0,6 140 68 12 570 48 víz - 96 219 

14 
RuCl3·3H2O/BPhD

S 
3 140 80 1 3000 3000 víz - ˃99 242 

15 
gRuCl2(p-

cymene)(iPr2-bimy) 0,43 130 12 2,6 999 374 víz - ˃99 244 

16 hIr(bipy-OMe) 0,1 120 10 4 980 240 víz - 98 245 

17 Ir(Me6Cp)N–N 2 130 5 32 97000 3031 víz - 99 248 

18 Ru(acac)3/P(nBu)3 - 135 100 8 1660 210 - NH4PF6 99 219 

19 Ru(acac)3/P(Oct)3 - 160 100 18 1000 56 - NH4PF6 99 220 

20 Ru(acac)3/DPPB - 160 100 18 890 50 - NH4PF6 89 220 

21 Ru(acac)3/TPH - 160 100 18 580 32 - p-TsOH 58 220 

22 Ru(acac)3/TPH - 160 100 18 580 32 - - 3 220 

23 RuH2(CO)(TPH) - 160 100 18 220 12 - - 22 220 

24 
[Ru(p-cymene)Cl 

(Me2Ph2)][BArF] 
- 110 20 12 n.a 200 - KOH ˃99 246 

acLA – LA koncentráció (M), bTON = molGVL molkat
–1, cTOF = molGVL molkat

–1·h–1, dPNPtBu – 2,6-bisz((ditercbutilfoszfino)metil)piridin, 
ePNPiPr – 2,6-bisz((diizopropilfoszfino)metil)piridin, fkétfázisú reakció, gbimy – 1,3-diizopropil-benzimidazolin-2-ilidén hbipy-OMe – 

MeO-val szubsztituált bipiridil, n.a – nincs adat. 

 Napjainkban a hagyományos szerves és vizes reakcióközegekben végzett LA átalakítások 
során, több kutatócsoport is bizonyította az Ir-alapú katalizátorok magas aktivitását, 
sztöchiometrikus mennyiségű bázis jelenléte mellett. Az Ir-alapú katalizátorok esetén is a 
szubsztituenseinek finomhangolásával kiemelkedő eredményeket tudtak elérni pl. 
Ir(H)3(PNPtBu) 247  és  Ir(Me6Cp)N–N 248  komplexekkel, 96% és 99% GVL hozamot 
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produkálva. Magas aktivitásuk ellenére, ipari alkalmazhatóságukat magas költségük és a 
felhasznált erélyes reakciókörülmények (hosszabb reakcióidő és magas nyomás) hátráltatják.  

Összefoglalásként elmondható, hogy a GVL homogénkatalitikus úton történő 
előállításához felhasznált nemesfém-alapú katalizátorok a vártaknak megfelelően jó aktivitást 
és szelektivitást mutattak enyhe reakciókörülmények között is, azonban néhányuk 

alkalmazását többlépéses szintézisük hátráltatja. A katalizátor fejlesztések, finomhangolások 
elsősorban az elektronküldő tulajdonságokkal rendelkező szubsztituensek sztérikusan kevésbé 
gátolt helyekre történő beépítésére irányultak. Fontos továbbá, hogy a legtöbb eljárás során 

(elsősorban a katalizátor aktivitásának növelése miatt) valamilyen segédoldószer és/vagy 
segédanyag hozzáadására volt szükség a magas termékhozam eléréséhez. Biztató kutatási 

eredményeket találunk a hozzáadott oldószer nélküli átalakításokról, azonban ezeket általában 
erélyes körülmények között végezték. Kiemelendő, hogy oldószeres közegben nagyon 

alacsony szubsztrátum koncentráció mellett végezték az átalakításokat (0,02–1,2 M), így 

jellemzően ˃99% konverziót értek el minden esetben. Nem sok adatot közöltek a 
katalizátorok újrahasznosításáról (vagy aktivitásuk csökkenését tapasztalták), ami ebben az 

esetben is a heterogén katalizátorok térhódításának kedvez. Mindezek tekintetében 

mindenképpen további kutatást és fejlesztést igényel a GVL hatékony, homogénkatalitikus 

úton történő előállítása. Tekintettel arra, hogy kutatómunkám során az enantiomertiszta GVL 

homogénkatalitikus előállítását a LA aszimmetrikus redukciójával valósítottam meg, ezért a 
GVL heterogénkatalitikus úton történő előállításának irodalmi előzményei előtt, röviden erről 
nyújtok szakirodalmi áttekintést. 

3.2.5.2.2  A levulinsav aszimmetrikus hidrogénezése  

 Az optikailag aktív GVL előállítására több lehetőséget is bemutattak már, azonban ezek 
általában energiaigényes, költséges, többlépéses átalakítások és jellemzően nem a LA 

közvetlen aszimmetrikus hidrogénezésével végezték. Ide tartoznak az enzimatikus eljárások, a 

rezolválás vagy a sztöchiometrikus kémiai módszerek is. Igéretes eredményeket azonban a γ-

ketoészterek katalitikus aszimmetrikus hidrogénezésével történő optikailag aktív GVL 

előállítása során értek el. Ilyen a NOYORI és kutatócsoportja által az (S)-BINAP ligandummal 

módosított Ru(OAc)2 katalizátorrendszer felhasználásával, etil-levulinátból kapott 96% GVL 

hozam és 99% ee értekek is. Megjegyzendő, hogy a katalizátor magas aktivitása a sósavas 
kezelésnek köszönhető. 249  A közelmúltban számoltak be arról, hogy a ligandum 

finomhagolása, sztérikus paramétereinek változtatása pozitiv hatással van az enantiomerarány 
változására. Ezt SAITO és munkatársai a SEGPHOS ligandum felhasználása mellett, a 

prokirális anyagok, többek között ketonok aszimmetrikus hidrogénezése során bizonyította.250 

Etil-levulinátból, STARODUBTSEVA és kutatócsoportja az in situ képződő, sósavval aktivált 
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RuCl3/(R)-BINAP rendszer hatékonyságát támasztották alá, 96% termékhozam és 99% ee 

mellett.251 Itt jegyezném meg, hogy a levulinsav enantioszelektív redukciójára egyetlen példa 
található az irodalomban. Ez VINOGRADOV és csoportja nevéhez fűződik, akik az [(R)-

BINAP]RuCl2 katalizátorrendszer segítségével erősen savas közegben állítottak elő optikailag 
aktív GVL-t. Kiemelendő, hogy az etanolban végzett átalakítás miatt feltételezik, hogy a LA 

megfelelő észtere képződött először a reakció során, majd redukálódott királis GVL-ná. A 

feltételezésüket alátámasztja, hogy a kapott reakcióelegyben a GVL (69%) mellett az etil-

levulinát és a etil-4-hidroxi-pentanoát elegyét kimutatták.252 

13. táblázat A LA és észterei homogénkatalitikus aszimmetrikus hidrogénezése 

# Katalizátor 
acSzubsztr. 

(M) 

T 

(°C) 
p 

(bar) 

t 

(h) 

bTON 

(-) 

cTOF 

(h–1) 

Oldó-

szer 

deeGVL 

(%) 

YGVL 

(%) 
Ref. 

1 
Ru(OAc)2/(S)-

BINAP 
5,75 25 100 110 960 50 EtOH 99 96 249 

2 
RuCl3/(R)-

BINAP 
2 65 60 15 190 32 MeOH 99 96 251 

3 
[(R)-

BINAP]RuCl2 
2 60 60 5 190 38 EtOH 99 69 252 

acSzubsztr. – szubsztrátum koncentráció (M), bTON – molGVL molkat
–1, cTOF – molGVL molkat

–1·h–1, deeGVL – ((R)-(S))/((R)+(S)), 

segédanyag: HCl 

A téma aktualitását bizonyítja, hogy OSAWA és munkatársai 2018-ban az enantiomertiszta 

GVL előállítását az ipar számára is igéretes heterogén katalitikus úton is elvégezték, LA-ból 
és a LA észtereiből kiindulva. Az átalakításhoz (R,R)-borkősav-NaBr-dal módosított NiO 
katalizátort és ecetsav/THF reakcióközeget (90 bar nyomás, 20 h) alkalmaztak, így 

jellemzően ˂60% ee-tel sikerült az enantiomertiszta GVL-t előállítani.253   

Összefoglalva elmondható, hogy az enantiomertiszta GVL előállítását elsősorban a LA 

észtereiből vagy a LA észterein keresztül, hagyományos szerves oldószerekben valósították 

meg. Széleskörű felhasználása miatt, nagyvolumenben történő hatékony előállításához, 
mindenképpen további aktív és szelektív homogén- és heterogénkatalitikus rendszerek 
kifejlesztésére és tesztelésére, valamint gazdaságos és környezetbarát enantioszelektív 
szintézisutak kidolgozására van szükség.  

3.2.5.2.3  A GVL előállítása a levulinsav heterogénkatalitikus hidrogénezésével 

 A LA homogénkatalitikus átalakításához képest, a heterogén katalizátorok ismert előnyei 
miatt jóval nagyobb számú mind szakaszos, mind pedig folyamatos üzemű 
heterogénkatalitikus, folyadékfázisú rendszert fejlesztettek és teszteltek a GVL előállításának 
folyamatában. A fejlesztések elsősorban a drága és korlátozott elérhetőségű nemesfém-alapú 
(Ru ˃ Pt ˃ Pd) katalizátorokra irányultak, de egyre több példát találunk az olcsóbb, 
átmenetifém-alapú (Ni, Cu, Co, Mo) rendszerek alkalmazására is, melyet nemrég BARBARO

254
 

és PALKOVITS
255

 foglalt össze. Legelterjedtebben a Ru-alapú katalizátorokat tesztelték, mivel 
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kiemelkedő katalitikus aktivitást és szelektivitást mutattak a LA átalakítására viszonylag 

enyhe reakciókörülmények (˂10 bar H2, 100 °C) között is. Tekintettel arra, hogy doktori 

kutatómunkám során a GVL heterogénkatalitikus előállítására Ru-, Pd- és Ni-alapú 
katalizátorrendszereket alkalmaztam, ezért a továbbiakban ezek irodalmi előzményeire 
koncentrálok. A szakaszos rendszerben kiemelkedő eredményeket produkált átalakítások 
jellemzőit a 14. táblázatban foglalom össze. 

A LA heterogénkatalitikus hidrogénezését már 1930-ban PtO2 katalizátor alkalmazásával 
(44 h, 3 bar H2) elvégezték, 87% GVL hozamot elérve. 256  A LA konverzió, a GVL 

szelektivitás és a katalizátor stabilitásának/aktivitásának növelése érdekében a nemesfémeket 
jellemzően valamilyen szilárd hordozóra, elsősorban szénre vagy oxidokra vitték fel, egy 

többfémes rendszert létrehozva. A homogénkatalitikus rendszerekhez hasonlóan az 

átalakításokat jellemzően segédoldószerben (pl. alkoholok, víz, vagy szuperkritikus szén-

dioxid = egyszerű elválasztás) végezték. Erről számoltak be MANZER és munkatársai is, akik 

a szén hordozóra felvitt különböző nemésfém-alapú (pl. Ru, Pd) katalizátorok aktivitását 
vizsgálták és azt tapasztalták, hogy a Ru-alapú katalizátorrendszerrel ˃99,9% konverzió és 
97% GVL szelektivitás érhető el 1,4-dioxánban, míg Pd/C-el ettől jóval kisebb konverziót 

(30%) és a szelektivitást (90%) kaptak.257 PALKOVITS és kutatócsoportja az 1,4-dioxán mellett, 
víz és a biomasszából is előállítható reakcióközegekben (MeOH, EtOH, nBuOH), valamint 

segédoldószer nélkül is (˃99,9% GVL hozam) a Ru/C katalizátorrendszer magas aktivitását 
mutatta ki. Metanol és butanol esetén a sebesség meghatározó észterképződés mértékét is 

megvizsgálták, amely 0,5% és 4%-nak adódott. Beszámoltak továbbá arról is, hogy EtOH 

oldószerben (61,1% hozam) a Ru-alapú katalizátorrendszer aktivitása tovább növelhető a 

többfémes, Ru/SiO2 katalizátor alkalmazásával, 77%-os termékhozamot elérve, azonban 

ennek ellenkezőjét tapasztalták a Ru/Al2O3-al (32,3%).258 Ezt több kutatócsoport, így CAO és 
csoportja is a katalizátor hordozó méreteivel, szinterezésével és dezaktiválódásával hozta 
összefüggésbe.259 

A katalizátor stabilitásának növelésére (a FAL előállításához hasonlóan) ebben az esetben 

is többfémes rendszereket fejlesztettek és teszteltek. Ilyen a DUMESIC és kutatócsoportja által 
alkalmazott RuSn/C katalizátorrendszer, melynek aktivitása ugyan elmarad a Ru/C 

katalizátortól, de hosszabb reakcióidő (200 h) mellett, stabilitás és szelektivitás növekedést 
tapasztaltak a Ru/C-hez képest savas (pl. H2SO4) szennyeződések jelenléte esetén 

amennyiben a GVL-t folyamatos üzemű rendszerben cellulózból állítják elő.260  FTOUNI a 

katalizátor stabilitás és szelektivitás növelésére, szintén a szénhidrátokból nyert LA 

átalakítása esetén a többfémes (RuMo/C, Ru/ZrO2) rendszerek alkalmazását javasolja, mivel a 

kénsav jelenléte mellett Ru/ZrO2-al teljes konverziót és ˃99% szelektivitást ért el, 1 h 

reakcióidő után 1,4-dioxánban.261 Ehhez hasonló értéket kaptak Ru/ZrO2-al vizes rendszerben 
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is, igazolva a hozzáadott oldószer kismértékű hatását a katalizátor aktivitására. A katalizátor 4 
cikluson keresztüli újrafelhasználhatóságát is bizonyították aktivitásvesztés nélkül.262  

A szénhidrátok heterogénkatalitikus átalakításánál bemutatott robosztus katalizátorokhoz 
hasonlóan, a LA szelektív heterogénkatalitikus hidrogénezése során is, a reakciósebesség 
növelésére nagy felületű hordozóra (pl. poliészterszulfonsav, Dowex gyanta, hidroxiapatit) 
felvitt, magas aktivitással rendelkező katalizátorrendszereket fejlesztettek.263  GALLETTI az 

Amberlit 70 és Ru/C katalizátorrendszer magas aktivitását (TOF = 570 h–1) figyelte meg 

enyhe körülmények között, mivel 99,9% GVL szelektivitást és hozamot ért el, vizes 
rendszerben, valamint 16 cikluson keresztül bizonyították egyszerű és hatékony 
újrahasznosítását.264 Igéretes eredményeket értek el a mezopórusos hordozóra felvitt Ru- és 
Pd-nanorészecskékkel, 1,4-dioxán és vizes rendszerekben, enyhe körülmények között. A Ru-

alapú katalitikus reakció során elért magas, ˃99,9% LA konverzió és GVL szelektivitás 
mellett, hátrányként kiemelhető, hogy a katalizátor újrahasznosításának folyamatában a 3 
ciklus után ˃10% aktivitáscsökkenést tapasztaltak.265 A Pd-alapú rendszer (Pd/MCM41) vizes 
reakcióközegben való alkalmazásával, a robosztus katalizátor nagyfokú stabilitásáról és 
szelektivitásáról számoltak be és nem tapasztaltak aktivitás csökkenést újrahasznosításának 
folyamata során (3 ciklus).266 A legaktívabb (TOF = 1119 h–1) és nagyon stabil rendszerek 
között tartják számon a mezopórusos szén hordozóra felvitt 6,1 m/m% Ru-nanorészecskéket, 
mivel hozzáadott oldószer nélkül 99% LA konverziót és 99,9% GVL szelektivitást és 
termékhozamot érték el felhasználásukkal. Rendkívüli stabilitását bizonyítja, hogy 22 
cikluson keresztül újrahasznosították, anélkül, hogy csökkent volna az aktivitása.267 Azonban 

a nemesfémek magas ára, toxicitásuk és korlátozott elérhetőségük, valamint a katalizátor 
előállításához szükséges energiaigény miatt, mindenképpen további pl. átmenetifém-alapú 
katalizátorrendszerek fejlesztése szükséges.  

Az átmenetifém-alapú katalizátorok közül, elsősorban a Ni- és Cu-alapú katalizátorokkal 
értek el biztató eredményeket, melyeket szintén valamilyen szilárd hordozóra pl. szénre vagy 
a közelmúltban oxidokra vitték fel, egy többfémes rendszert létrehozva. A Raney-Ni-el és az 
aktiv szén hordozóra felvitt Ni-alapú katalizátorokkal is alacsony, jellemzően ˂30% GVL 
szelektivitást és ˂20% LA konverziót közöltek, hagyományos oldószerek felhasználásával.257, 

268 
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14. táblázat A LA heterogénkatalitikus hidrogénezése GVL-ná 

# Katalizátor 
acLA 

(M) 

T 

(°C) 
p 

(bar) 

t 

(h) 
Oldószer XLA 

(%) 

SGVL 

(%) 

YGVL 

(%) 

bTOF 

(h–1) 
Ref. 

1 5% Ni/C 4,3 150 55 2 dioxán 2 20 0,4 n.a 257 

2 Raney-Ni 0,4 130 12 2,6 MeOH 18 30 5 5 268 

3 Ni/NiO 3,3 120 40 4 MeOH 99 94 93 250 278 

4 
c500-Ni3Fe 

NPs@C 
0,05 130 20 2 iPrOH 94 96 90 n.a 276 

5 Ni-MoOx/C - 250 50 24 - 100 99 99 206 277 

6 5% Pd/C 4,3 150 55 2 dioxán 30 90 27 n.a 257 

7 5% Pd/C 0,4 130 12 2,6 MeOH 17 38 6 8 268 

8 5% Pd/SiO2 8 180 90 6 víz 97 99 96 148 269 

9 5%Pd/MCM41 5,2 240 60 10 víz 99 96 95 54 266 

10 d5% Pd/HMS 0,23 160 150 6 víz 100 89 89 n.a 270 

11 5% Ru/C 4,3 150 55 2 dioxán 80 90 72 n.a 257 

12 5% Ru/C 4,3 150 35 4 dioxán 100 97 97 n.a 257 

13 5% Ru/C 0,4 130 12 2,6 dioxán 98,8 97,7 95,9 130 258 

14 5% Ru/C 0,4 130 12 2,6 MeOH 99 85,3 84,4 114 258 

15 5% Ru/C 0,4 130 12 2,6 MeOH 92 99 91 123 268 

16 5% Ru/C 0,4 130 12 2,6 EtOH 75,5 81 61,1 83 258 

17 5% Ru/SiO2 0,4 130 12 2,6 EtOH 82,9 92,8 77 104 258 

18 5% Ru/Al2O3 0,4 130 12 2,6 EtOH 37,7 85,8 32,3 44 258 

19 5% Ru/C 0,4 130 20 2,6 nBuOH 100 98,3 98,3 133 258 

20 5% Ru/SiO2 0,4 130 12 2,6 EtOH/víz 98 76,5 74,9 102 258 

21 5% Ru/SiO2 l75 200 100 - scCO2 100 100 100 n.a 271 

22 5% Ru/ZrO2 0,8 150 30 1 dioxán 100 99 99 173 261 

23 
Ru40@mezo-

SiO2 
0,4 150 10 5 dioxán 100 100 100 n.a 265 

24 5% Ru/ZrO2 0,4 130 24 2 víz 99,9 99,9 99,9 178 262 

25 5% Ru/C 0,4 130 12 2,6 víz 99,5 86,6 86,2 120 258 

26 e5% Ru/C+A70 0,4 70 30 3 víz 100 99,9 99,9 570 264 

27 f5% Ru/SPES 0,4 70 30 2 víz 88 99 87 380 272 

28 g5% Ru/RGO 0,17 50 20 0,6 víz 98 80 78 447 273 

29 h5% Ru/HAP 0,45 70 5 4 víz 99 99 98 86 263a 

30 
iG2-dendr-

meso-SiO2-Ru 
- 80 30 6 víz 100 97,5 97,5 1610 274 

31 5% Ru/C - 190 12 0,7 - 100 100 100 536 258 

32 5% Ru/C - 25 12 50 - 100 97,5 97,5 522 258 

33 j5% Ru/C - 265 1 2,6 - 100 98,6 98,6 528 275 

34 k6% Ru/OMC - 150 45 2 - 99 100 99 1119 267 

35 RuSn/C (3:6:1) - 180 35 6 mSBP 100 97 97 n.a 260 

acLA – LA koncentráció (M), bTOF = molGVL molkat
–1·h–1, cNPs – nanopórusos, dHMS – hexagonális mezopórusos szilika, 

eA70 – Amberlit 70, fSPES – szulfonált poliéterszulfon, gRGO – redukált grafén-oxid, hHAP – hidroxi-apatit, iG2-dendr – 

hibrid dendrimer-alapú katalizátor, jgőzfázisú hidrogénezés, kOMC – rendezett mezopórusos aktívszén, l75 m/m%, mSBP – 2-

szekbutil-fenol, n.a – nincs adat. 
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Igéretes megoldásnak tűnik ebben az esetben is a többfémes katalizátorrendszerek 
kifejlesztése, így WANG a Ni3Fe nanorészecskék beágyazásával a szén mátrixba (Ni3Fe 

NPs@C) 93,8% LA konverziót és 95,5% termékhozamot ért el izo-propanolban. Igazolták 
továbbá, hogy a hőmérséklet növelésével a katalizátor aktivitása fokozható és 3 cikluson 
keresztül történő újrahasznosításával aktivitása nem csökken, a katalizátor stabil marad.276 

Kiemelkedő fejlesztésről számolt be SHIMIZU és kutatócsoportja, akik a Ni-MoOx/C 

rendszerrel, hozzáadott oldószer nélkül és enyhe reakciókörülmények között, ˃99,9% LA 
konverziót és 97% GVL hozamot produkáltak.277 Elegáns megoldásnak tűnik a nagy felületű, 
Lewis- és Brønsted-savassággal rendelkező Ni/NiO alkalmazása, mivel hőmérséklettől 
függően akár 99% konverzió és 94% szelektivitás is elérhető felhasználásával, valamint 
mágneses tulajdonságai miatt egyszerűen elválasztható, azonban bizonyították, hogy 
aktivitása 4 ciklus után kismértékben csökken.278 

Technológiai szempontból elmondható, hogy a homogénkatalitikus rendszerekhez 

hasonlóan az alkalmazott hőmérsékletnek jelentős hatása van a katalizátor aktivitására, 
valamint a katalizátorkoncentrációval együtt a reakció idejét is döntően befolyásolják. Az 
átalakításokat alacsony szubsztrátumkoncentráció mellett és jellemzően nagy mennyiségű 

segédoldószer felhasználásával végezték. Elmondható továbbá, hogy a GVL gőzfázisú, de 
főleg folyadékfázisú heterogénkatalitikus előállítására nagyszámú, esetenként többlépéses 
eljárással szintetizált, drága katalizátorrendszert feljesztettek ki, melyek közül kiemelkedő 
eredményt a Ru-alapú szilárd hordozóra felvitt rendszerekkel kaptak. Noha szakaszos 

rendszerben számos és változatos szerkezetű heterogén katalizátort teszteltek, ipari 

alkalmazásukat hátráltatja egyrészt, hogy ezek általában nemesfém-alapú drága katalizátorok, 

másrészt, a hordozó hatása nem egyértelmű, illetve a katalizátor deaktiválódása, stabilitásának 
problémája szintén megoldásra vár. Ennélfogva további átfogó vizsgálatok, katalizátor 
fejlesztések szükségesek, mellyel egyszerű átültethetőségük miatt hozzájárulhatnak a GVL 

heterogénkatalitikus környezetbarát, gazdaságilag versenyképes folyamatos üzemű 
előállításához. 

A GVL ipari méretnövelt rendszerben történő előállítása szempontjából kiemelkedően 
fontos, hogy folyamatos üzemű eljárás során is teszteljük a szakaszos rendszerekben 

nagyfokú aktivitást, stabilitást és szelektivitást mutató katalizátorokat, illetve újabbakat 
fejlesszünk ki. A szerény szakirodalommal rendelkező GVL folyamatos üzemű rendszerben 
történő hatékony előállításához szubsztrátumként jellemzően a LA észtereit használták és 
csak néhány kutatócsoport számolt be a LA közvetlen redukciójáról. Ennélfogva érthető, 
hogy a LA folyamatos üzemű rendszerben történő közvetlen átalakításához, elsősorban a 
szakaszos rendszerben alkalmazott katalizátorrendszereket és a már optimált, enyhe 
reakciókörülményeket vették alapul. Kiemelendő, hogy az átalakításokat, jellemzően alacsony 
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viszkozitású, környezetbarát vagy biomassza-alapú reakcióközegekben, valamint elsősorban 
Ru-alapú, egy- vagy többfémes szilárd hordozóra felvitt katalizátorokkal (transzfer-

hidrogénezését is279) végezték, melyeknek további jellemző paramétereit a 15. táblázatban 
foglaltam össze. 

15. táblázat A LA folyamatos üzemű heterogén katalitikus hidrogénezése 

# Katalizátor 
acLA 

(M) 

T 

(°C) 
p 

(bar) 

Oldó-

szer 

bv 
(ml/min) 

X  

(%) 

SGVL 

(%) 

cTOF 

(h–1) 
dPGVL Ref. 

1 e5% Ru/C +A15 0,5 50 24 víz 1 92 88 80 0,86 280 

2 5% Ru/C - 180 13,8 fPG 1 62 96 35 0,68 281 

3 0,85% Ru/Dowex 0,43 70 5 víz 0,15 97 99 117 0,12 282 

4 Raney-Ni 0,05 125 12 EtOH 0,3 ˃99 97 n.a n.a 283 

5 Raney-Ni 0,05 125 12 Me-THF 0,3 ˃99 97 n.a n.a 283 

acLA – LA koncentráció (M), bv – áramlási sebesség, cTOF = molGVL molkat.
–1·h–1, dPGVL – Produktivitás (P = molGVL gRu

–

1·h–1), eA15 – Amberlit 15, fPG – 4-propil-guaiacol, n.a – nincs adat. 

 A táblázatból látható, hogy kiemelkedő aktivitást mutatott és elegáns megoldásnak tűnik 

a szakaszos rendszerben is alkalmazott savas jellegű Ru/C-Amberlit 15 katalizátorral töltött 
állóágyas reaktor használata, mellyel ABDELRAHMAN és csoportja magas LA konverziót és 
GVL produktivitást ért el, alacsony hőmérséklet és nyomás mellett, azonban a katalizátor 
aktivitása 4 h után kb. felére csökkent (TOF = 0,48 h–1).280 A hőmérséklet növelésével a GVL 
szelektivitás is nő, ezt MORENO-MARRODAN és munkatársai a Ru/Dowex savas jellegű 
bifunkcionális katalizátorral töltött állóágyas reaktor felhasználása mellett bizonyította. Vizes 

rendszerben 97% LA konverziót értek el, azonban alacsony produktivitás értéket kaptak és 
nem számoltak be a katalizátor stabilitásvizsgálatáról sem.282 Igéretes eredményeket értek el a 
lignin depolimerizálásával keletkező és magas forrásponttal rendelkező propil-guaiacol 

oldószerként való felhasználásával, hangyasav és Ru/C katalizátor jelenlétében.281 2014-ben 

ESPOSITO szintén biomassza-alapú oldószerek és az átmenetifémek közül a kereskedelmi 

forgalomban is kapható Raney-Ni katalizátor felhasználásával vizsgálta a GVL folyamatos 
állóágyas rendszerben történő előállítását LA-ból és lignocellulóz-alapú szénhidrátokból 
kapott LA-ból is. Utóbbi esetén bizonyították, hogy a hidrolízisből származó esetleges 
savmaradványoknak nincs hatása a Raney-Ni katalizátor aktivitására (99% LA konverzió, 
96% GVL (GC) hozam).283  

 Összefoglalásként elmondható, hogy a LA szelektiv hidrogénezésére a várakozásoknak 
megfelelően magas aktivitással rendelkező homogén- és heterogénkatalitikus (folyamatos 
üzemű is) rendszereket fejlesztettek. Az előbbi rendszerek magasabb aktivitást és 
szelektivitást mutatnak, azonban a katalizátor elválasztása és újrafelhasználása jelentős 
nehézségeket okoz és kevés adatot közöltek róluk. Figyelembe véve a heterogén katalizátorok 
újrafelhasználhatóságának előnyeit, aktivitásuk és szelektivitásuk növeléséhez további 
fejlesztések szükségesek. Véleményem szerint a szakaszos technológiák mellett, kiemelt 
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figyelmet kell fordítani a GVL folyamatos rendszerben való előállítására is, amely nemcsak a 

GVL méretnövelt rendszerben való előállítása szempontjából fontos, hanem olyan folyamatos 
eljárások kidolgozásában segíthet, mellyel hozzájárulhatunk stratégiai fontosságú 
heterogénkatalitikus kémiai átalakítások környezetbarátabbá és biztonságosabbá tételéhez. 
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4 CÉLKITŰZÉSEK 

Doktori kutatómunkám első céljaként fogalmaztam meg, egyrészt a nagy mennyiségben 

keletkező és kis mértékű újrafelhasználással rendelkező növényi eredetű hulladékok 

azonosítását és szénhidráttartalmának homogénkatalitikus úton történő átalakítását 

levulinsavvá, hagyományos hőközlés és optimált reakciókörülmények között. Másrészt, a 

nyersanyagok karakterizálása mellett, párhuzamos mérésekkel összehasonlító vizsgálatokat 

végezni a nedves és a szárított nyersanyagok levulinsav hozamra gyakorolt hatásáról. 

 Kutatómunkám elsődleges célkitűzése azonban, olyan új, in situ képződő Ru-alapú 

katalizátorrendszerek fejlesztése volt, amelyekkel a levulinsav homogénkatalitikus 

hidrognezése γ-valerolaktonná hatékonyan megvalósítható. A katalizátorfejlesztés során szem 

előtt kívántam tartani, hogy a redukció segédoldószer-mentes közegben, segédanyagok 

alkalmazása nélkül legyen végrehajtható. Az irodalmi előzményekre alapozva ezt egyrészt a 

kutatócsoportunk által kifejlesztett monoalkil- és dialkil-(m-szulfonátofenil)-foszfánokkal 

(RnP(C6H4-m-SO3Na)3-n (n = 1, 2; R = Me, Pr, iPr, Bu, Cp)) in situ képződő ruténium-alapú 

katalizátorrendszerekkel, másrészt kétfogú foszfán ligandummal módosított (DPPE, DPPPr, 

DPPB, DPPPe, DPPH és (±)-BINAP) ruténium-alapú katalizátorrendszerrek előállításával 

kívántam elvégezni. Feladatként fogalmaztam meg továbbá, a katalizátor aktivitásának 

vizsgálatát és a reakciókörülmények optimálását is. Az új katalizátorrendszerek aktivitását a 

kereskedelmi forgalomban kapható „model” levulinsav redukciójának folyamatában 

értékeltem. Ezen felül mivel kevés adatot találunk a γ-valerolakton homogénkatalitikus 

előállítása során alkalmazott katalizátorok újrafelhasználásáról, ezért ennek lehetőségét is 

mindenképpen fontosnak tartottam feltérképezni. A katalizátorrendszer szubsztrát 

specifitásának szélesítése érdekében a reakciókörülmények optimalizálást követően 

leghatékonyabbnak bizonyult rendszer kiterjeszthetőségét a furfurol furfuril-alkohol átalakítás 

folyamatában vizsgáltam. 

Az előzőekben ismertettem, hogy a királis γ-valerolakton széleskörű felhasználásnak 

örvend, illetve a levulinsav közvetlen enantioszelektív redukciójával még nem sikerült 

előállítani, ezért további célként fogalmaztam meg az optikailag tiszta γ-valerolakton 

hatékony előállításához egy szelektív, magas aktivítású és stabil katalizátorrendszer 

kifejlesztését, majd a reakciókörülmények optimalizását. 

A homogénkatalitikus reakciókban alkalmazott katalizátorok magas aktivításáért és 

szelektivitásáért az elválasztás nehézségeivel kell megküzdenünk, illetve ipari aspektusai 

miatt komoly igény mutatkozik a folyamatos üzemű heterogén katalitikus reakciók 

vizsgálatára. Ennélfogva végső célként azonosítottam, hogy a levulinsav heterogénkatalitikus 
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hidrogénezését egy új feljesztésű, környezetbarát folyamatos eljárás során is megvizsgáljam 

és a reakcióparamétereket optimáljam. Erre a ThalesNano Zrt. által fejlesztett H-Cube® és H-

Cube Pro™ folyamatos áramlású hidrogénező reaktorok felhasználásával került sor, 

amelyekbe a kereskedelmi forgalomban is kapható és egyszerűen cserélhető katalizátor 

tölteteket (Ru/C, Pd/C, Raney-Ni) alkalmaztam. 

 

19. ábra Doktori kutatómunkám célkitűzéseinek összefoglalása 
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5 FELHASZNÁLT ANYAGOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

 A kísérleti kutatómunkámhoz felhasznált alapvegyületek a Molar Chemicals Kft.-től, 
Sigma Aldrich Kft.-től és Merck Kft.-től származnak és azokat további tisztítás nélkül 
használtam fel. A biomassza hulladékok saját tulajdonból kerültek felhasználásra. A kisérleti 
munka során felhasznált komprimált gázokat a Linde Gáz Magyarország Zrt. szállította. 
 A homogén katalitikus hidrogénezési reakciókhoz ligandumként felhasznált mono-alkil-

bisz-(m-szulfonátofenil)- és dialkil-(m-szulfonátofenil)-foszfánok (RnP(C6H4-m-SO3Na)3-n (n 

= 1 vagy 2; R = Me, Pr, iPr, Bu, Cp) alapvető szerves kémiai preparatív technikák 
alkalmazásával kerültek előállításra a kutatócsoportunkban. Az előállított és izolált 
vegyületek tisztítása desztillációs és extrakciós műveletekkel történt. Inert 

reakciókörülmények biztosításához Schlenk-technikát alkalmaztam. A vegyületek pontos 
beméréséhez, folyadékok esetén Hamilton® fecskendőt, míg szilárd anyagok kiméréséhez a 
120 mg és 3 g méréshatárú Sartorius Micro típusú, rendszeresen kalibrált mérlegeket 
használtam. 
 A szárítási folyamatok elvégzéséhez Metefem-FF403 szárító készülék állt 
rendelkezésemre. A savkatalizált biomassza átalakításokat hagyományos hőközlés mellett, 15 

ml-es, nyomásálló, ACE üvegcsőben végeztem.  

 A nagynyomású reakciókat az előírásoknak megfelelően Hastelloy-C típusú Parr (Inst. 
Illinois, USA) gyártmányú saválló, anyagmennyiségtől függően 25 ml vagy 120 ml térfogatú, 
manométerrel és biztonsági szeleppel szerelvényezett reaktorban hajtottam végre. A 120 ml 

térfogatú reaktor PID 4842 szabályzóegységgel van ellátva. 
 A LA folyamatos áramlású heterogénkatalitikus hidrogénezését H-Cube® és H-Cube 

ProTM típusú készülékekben hajtottam végre.  
 A reakciók nyomonkövetése, analízise gázkromatográfia (HP 5890 SERIES II GC 

System, Agilent 6890N, Chrom-Card Trace GC-Focus és Thermo Finnigan Trace GC), 

tömegspektrometria (Shimadzu QP-2010S), NMR spektroszkópia (Bruker-Avance 250 MHz) 

és/vagy vékonyréteg kromatográfia felhasználásával történt. A HP 5890 SERIES II GC egy 

HP Agilent 7673 automata injektorral volt felszerelve. A vizsgált komponensek elválasztása 

és mennyiségi meghatározása a RESTEK GC kolonnával (paraméterei: 30 m x 0,25 mm x 
0,25 μm), míg a királis vegyületek enantiomereinek elválasztása és az enantiomer 
összetételének meghatározása Cyclodex oszloppal (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm) történt. Az in 

situ IR mérésekhez egy SiCompTM mérőfejjel szerelt ASI ReactIRTM 1000 készüléket, a 
nagynyomású NMR mérésekhez pedig egy 10 mm-es titánfejjel ellátott zafír NMR csővet 
alkalmaztam. 

Az alkalmazott kísérleti módszerek részletes leírása a 7. fejezetben található. 
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6 EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

6.1 A szénhidrátok savkatalizált dehidratálása hagyományos hőközléssel 

 A növényi eredetű hulladékok savkatalizált dehidratálása során, a felhasznált alapanyag 

és a reakcióparaméterek döntően befolyásolják az átalakulás során képződő 5-HMF, LA és 
FA termékek hozam értékeit. 

 Doktori kutatómunkám során a kevésbé elterjedten vizsgált növényi eredetű, különböző 
szénhidráttartalmú hulladékok vizes, savkatalizált rendszerben történő dehidratálásának 
lehetőségét hagyományos hőközlés alkalmazásával vizsgáltam. A reakciókörülmények 
megválasztásához, kutatócsoportunk egy korábbi munkája során optimált paramétereket 
használtam fel. 

6.1.1 Lignocellulóz-alapú hulladékok átalakítása levulinsavvá  

 A LA előállításához alapanyagként különböző könnyen beszerezhető és kezelhető, nagy 

mennyiségben képződő biomassza- és háztartási melléktermékeket és hulladékokat 
azonosítottam a következők szerint: búzaszalma, kukoricacsutka, gyümölcshéjak, 
zöldséghéjak és maradványok (16. táblázat), a különböző típusú kávé és tea kifőzése után 
visszamaradt kávézacc (17. táblázat), illetve a használt teafilter (18. táblázat). A hidrolízis 

során katalizátorként minden esetben a hatékonynak igazolt ásványi savak közül a kénsavat 
használtam. A kutatócsoportban végzett korábbi vizsgálatok igazolták, hogy a 

savkoncentrációnak jelentős hatása van a LA hozamra és melléktermékek képződésére. Ezek 
szerint a 0,1–2 M kénsav koncentráció tartományban alacsony LA hozamot kaptak, míg 2 M-

tól magasabb koncentráció esetén a melléktermékképződés növekedését tapasztalták, 

ennélfogva a kísérleteim során a maximális LA hozam eléréséhez 2 M kénsav koncentrációt 
alkalmaztam.158, 284  A reakcióhőmérsékletet illetően hasonló hatást állapítottak meg 

kutatócsoportunkban, egyrészt a 170 °C hőmérséklet alkalmazásával érték el legmagasabb LA 

hozamot, e fölött magas huminképződésről, ez alatt pedig jelentős 5-HMF képződésről 
számoltak be.158, 284 Másrészt, a monoszacharidok savkatalizált átalakítása során alkalmazott 

130–170 °C mellett kapott magas LA hozamokhoz hasonló értékek eléréséhez, a 

poliszacharidok hidrolíziséhez magasabb hőmérséklet szükséges, ami nagyobb aktiválási 
energiával hozható összefüggésbe.285 Ennélfogva a LA előállításához az optimált, 170 °C 

hőmérsékletet alkalmaztam. A reakcióidőt a fűtési technika jelentősen befolyásolja. Ezt 

figyelembe véve a hagyományos, olajfűrdővel történő melegítés mellett végzett 
átalakításokhoz a korábbi eredmények alapján 8 h reakcióidőt választottam.158 Az egyes 

nyersanyagokhoz tartozó optimális reakciókörülmények keresése nem volt cél. Egyébként is 
összehasonlítani azonos körülmények között mért eredményeket lehet. 
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Szakirodalmi áttekintés alapján a LA hozamát a felhasznált poliszacharid cellulóz 
tartalma döntően befolyásolja. Így annak érdekében, hogy pontosabb magyarázatot, 
összefüggéseket tudjak adni az eltérő LA hozamokat illetően, először az ismert Kürschner-
Hoffer-féle eljárással meghatároztam a felhasznált nyersanyagok cellulóztartalmát (az 

alkalmazott módszer részletes leírása a 7.1 fejezetben olvasható). 286 , 287  Az eljárás a 

hemicellulóz és lignin kémiai előkezeléssel történő hatékony eltávolításán, a cellulóz frakció 
tiszta kinyerésén alapul, azaz a lignin oxidálása és a hemicellulóz hidrolizálása megy végbe. 
Hátránya, hogy a kezelés során alkalmazott enyhe körülmények ellenére a cellulóz kis része is 
lebomlik, azonban nagyságrendi meghatározásra mindenképpen alkalmas a módszer. Az 

eljárás során kapott cellulóztartalom, a vártaknak megfelően az irodalomban közölt értékekkel 

azonos tartományban esnek és nyersanyagforrástól függően jellemzően 9–61 m/m% között 
változnak (16. táblázat).  

16. táblázat A növényi eredetű hulladékok jellemzői és átalakításaa 

# Nyersanyag 

bCellulóz- 

tartalom 

(m/m%) 

Hamutartalom 

(m/m%) 

Víztartalom 
(m/m%) 

YLA (m/m%) 

dSzárított 
mintából 
számolva 

cCellulóz-

tartalomra 

számolva 

dNedves 

mintából 
számolva 

1 búzaszalma 41,0 6,6 42,9 12,6 ± 1,4 30,7 15,5 ± 1,8 

2 borsószár 46,5 10,4 64,1 23,7 ± 1,2 50,9 20,7 ± 2,0 

3 pisztáciahéj 60,6 5,5 7,7 10,9 ± 1,2 18,0 12,8 ± 1,5 

4 mogyoróhéj 26,8 2,3 6,3 8,6 ± 1,1 32,1 14,1 ± 1,3 

5 kókuszdió héj 34,2 2,8 8,8 8,2 ± 1,5 23,9 8,9 ± 0,5 

6 napraforgó héj 26,7 1,9 8,7 7,4 ± 1,6 27,9 6,9 ± 1,0 

7 borsóhéj 28,5 7,8 83,1 10,2 ± 1,4 35,7 13,9 ± 1,2 

8 paradicsomhéj 9,9 7,0 74,4 23,6 ± 1,5 cn.sz. 20,7 ± 1,1 

9 banánhéj 25,5 14,8 90,1 12,6 ± 0,5 49,4 12,7 ± 1,0 

10 sárgarépa nyesedék 41,5 9,9 85,6 15,7 ± 1,1 38,0 28,6 ± 1,8 

11 narancshéj 21,0 3,5 79,1 10,2 ± 1,3 50,7 20,1 ± 2,0 

12 kukorica-csutka 26,3 3,0 5,4 9,9 ± 1,0 37,6 11,1 ± 1,0 

aOptimált reakciókörülmények: 2 M H2SO4, T = 170 °C, t = 8 h, bkísérletileg meghatározott cellulóztartalom, ca 

keményítőtartalom meghatározás hiánya miatt nem számítható, dhárom párhuzamos kísérletből 

Az eltérő LA hozamok összehasonlíthatósága szempontjából mindenképpen fontos, hogy 
a felhasznált hulladékok jellemzésének részeként azok nedvességtartalmát is megvizsgáljuk, 
melynek eltávolítása komoly energiabefektetést, ezáltal egy költségesebb eljárást igényel. 

Ennélfogva, ismert módszerrel az alapanyag tömegállandóságig való szárításával (105 °C 
hőmérsékleten, 10–24 h) meghatároztam a minták víztartalmát, melyeket összefoglalva 

szintén a 16. táblázatban tüntettem fel. A kapott eredmények alapján kijelenthető, hogy 

forrástól függően széles tartományban változó, 5–90 m/m% nedvességtartalommal 
rendelkeznek a vizsgált növényi hulladékok. 
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 A különböző hulladékok jellemzése után, a tömegállandóságig szárított nyersanyagot 

darálásnak vetettem alá, majd egy vibrációs szita segítségével sikerült a felhasználni kívánt 
nyersanyag szemcseméretét ~1 mm-re beállítani. Először a búzaszalma modelszubsztrátum 
esetén optimált körülmények (2 M H2SO4, 8 h, 170 °C) és hagyományos hőközlés mellett 

vizsgáltam a LA képződés mértékét (20. ábra). 

 

20. ábra A lignocellulóz-alapú hulladékok átalakítása levulinsavvá  

A savkatalizált hidrolízis általános leírását és feldolgozásának folyamatát a 7.2 

fejezetben, illetve a 21. ábrán ismertetem. 

 

21. ábra Hulladékok átalakítása során kapott reakcióelegyek feldolgozásának folyamatábrája 

A reakcióelegy feldolgozását követően egy barna, viszkózus anyagot kaptam, amelyben a LA 

hozam szárazanyagra vonatkoztatva 12,6 m/m%-nak, míg cellulóztartalomra számítva 30,7 

m/m%-nak adódott (16. táblázat, 1 sor). A szárazanyagra vonatkoztatott LA hozam valamivel 
alacsonyabb, mint a 210 °C-on kapott, kénsav katalizált 19,9 m/m% irodalmi érték,202 

azonban a minta cellulóztartalmára számítva jó egyezést mutat. A búzaszalmára számolt 41 
m/m% cellulóztartalom szintén megegyezik az irodalmi értékekkel.198, 202 Fontos 

megjegyezni, hogy a szénhidrátok HCl katalizált átalakításával azonban magasabb 

termékhozam is elérhető, azonban a készülékek korrozióját okozhatja.158 A felhasznált 
nyersanyagok közül magas, 23,7 m/m% LA hozamot (16. táblázat, 2 sor) a borsószár 
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savkatalizált hidrolízisével kaptam, ami az átlagosnál magasabb és a cellulóz mellett további 
hidrolizálható poliszacharid jelenlétével (kb. 47 m/m%) magyarázható. 288  Nagyon jól 
szemlélteti ezt, hogy a legkisebb cellulóztartalommal (9,9 m/m%), azonban magas 
keményítőtartalommal (kb. 50 m/m%) rendelkező paradicsomhéj hidrolízise során, nagyjából 
kétszer akkora LA hozam is elérhető, mint a pisztáciahéj esetén (16. táblázat, 3 és 8 sorok). 
 Az évente szintén nagy mennyiségben keletkező, könnyen kezelhető és 
újrafelhasználásuk szempontjából megoldásra váró zöldség és gyümölcshéjak, valamint az 

élelmiszeripari maradványok átalakításával, a LA hozama 7,4–23,6 m/m% tartomány között 

változott (16. táblázat, 2–12 sorok). Ezen belül megállapítható, hogy a magas 

lignintartalommal 289  és alacsonyabb cellulóztartalommal rendelkező csonthéjasokból 
jellemzően alacsony, 7,4–10,2 m/m% szárazanyagra vonatkoztatott LA hozamokat értem el, 

amelyek jó hasonlóságot mutatnak GALETTI és kutatócsoportja által mogyoróhéjból közölt LA 
hozammal (8,9 m/m%). 290  A cellulóztartalomra vonatkozó LA hozamok 18–50,7 m/m% 

között változtak, melyek szintén jó egyezést mutatnak az irodalmi adatokkal.23 Az 

eredmények alapján elmondható, hogy a különböző felhasznált nyersanyagok cellulóztartalma 
és a kapott LA, illetve a cellulóztartalomra számolt hozamok között nem lehet egyértelmű 
következtetést levonni, mivel nyersanyagtól függően változik a hidrolizálható poliszacharidok 
mennyisége. 

Az eddig ismertetett lignocellulóz-alapú hulladékok átalakításához, nyersanyagként 
szárított mintákat használtak és a víztartalom mennyiségével nem foglalkoztak, szerepét nem 
tárgyalták. Fentebb ismertettem, hogy a felhasznált hulladékok azonban jelentős 

víztartalommal (5–90 m/m%) rendelkeznek, a szárítással azonban jelentősen növelhetjük az 
eljárás költségeit. Ennélfogva mindenképpen fontosnak láttam, hogy megvizsgáljam a nyers 

nedves hulladékok átalakításának lehetőségét is azonos reakciókörülmények között (2 M 

H2SO4 oldatba 500 mg nedves minta). A 16. táblázatban összefoglalt eredmények alapján 
elmondhatom, hogy néhány esetben a nedves mintákból magasabb hozammal pl. sárgarépa 
nyesedék (15,7-ről 28,6 m/m%-ra), míg a legtöbb esetben a szóráson belül azonos (pl. 

banánhéj 12,6-ról és 12,7 m/m%-ra) LA hozamot sikerült elérni, mint a tömegállandóságig 
szárított mintákból. Előbbi magyarázata feltehetőleg az lehet, hogy a tömegállandóságig 
szárított hulladék szerkezetének újranedvesítése egy időigényes folyamat, melynek 

kimaradása időben gyorsíthatja a LA képződését. Másrészt, a nedves minták víztartalma a 

kénsav koncentrációját csak kis mértékben változtatta, ami nem okozott jelentős LA hozam 

csökkenést, melyet kutatócsoportunkban a szacharóz átalakítása során igazoltak 1,8 és 2 M 
kénsav jelenlétében.158, 219 Ezzel bizonyításra került, hogy a drága, energiaigényes szárítási 
művelet a feldolgozás folyamatából elhagyható, hozzájárulva egy környezetbarát és 
kereskedelmi szempontból életképes eljárás kialakításához. 
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A XXI. században a fejlett országok lakosságának mindennapjaiban elengedhetetlenül 
fontos a kávé és a tea fogyasztása. Az USA Mezőgazdasági Minisztériuma által közzétett 

adatok szerint, éves termelése meghaladta a 8,5 millió tonnát. 291  Ennek jelentős részét 
kávéfőzésre használják fel, mellyel egyidejűleg komoly volumenű kávézacc hulladék is 
keletkezik. Újrafelhasználásának lehetőségeit nagy szénhidráttartalma tovább növeli, ilyen pl. 

a biodizel és bioetanol gyártása, tüzelőanyag-pellet és lipidek előállítása,292 azonban a LA 

szintéziséhez nyersanyagként való felhasználását legjobb tudomásom szerint még nem 
közölték. Ebből adódóan megvizsgáltam két kereskedelmi forgalomban kapható, 
adalékmentes arabica és robusta típusú kávé kifőzése után visszamaradt kávézacc közvetlen 

átalakításának lehetőségét LA-vá (17. táblázat). 

17. táblázat Arabica és Robusta típusú kávézacc átalakítása levulinsavváa 

# Nyersanyag 

bCellulóz- 

tartalom 

(m/m%) 

Hamutartalom 

(m/m%) 

YLA (m/m%) 

cSzárított mintából 
számolva 

 Cellulóz-tartalomra 

számolva 
 

1 Robusta kávézacc 25,0 3,1 14,7 ± 1,5 57,8  

2 Arabica kávézacc 25,0 3,0 13,1 ± 1,5 52,4  

aOptimált reakciókörülmények: 2 M H2SO4, T = 170 °C, t = 8 h, bkísérletileg meghatározott cellulóztartalom, 
chárom párhuzamos kísérletből. 

A kávézaccot a modellvegyületnél alkalmazott 2 M H2SO4-al 170 °C-on 8 h keresztül 
kezeltem, majd a feldolgozás folyamata után, az egyéb növényi eredetű hulladékok 
átalakításához hasonló, átlagos LA hozamokat (14,4 és 13,1 m/m%) kaptam. A 

cellulóztartalom meghatározása a 7.1 fejezetben leirtak szerint történt ebben az esetben is és 

átlagosnak mondható 25 m/m%-nak adódott, viszont a cellulóztartalomra számított LA hozam 

érteke, a felhasznált lignocellulóz-alapú hulladékok közül a legmagasabb (57,8 és 52,4 
m/m%). Ezek az értékek arra utalnak, hogy a kávébab a cellulóztartalom mellett magas 

szénhidráttartalommal (mono- és oligoszacharidok) is rendelkezik, összességében kb. 44 

m/m%-al a robusta és 52 m/m%-al arabica, mivel az általunk számolt 25 m/m% jó egyezést 
mutat az irodalmi adatokkal. 293  A fentebb ismertetett növényi eredetű hulladékok 

átalakításához hasonlóan, ebben az esetben is 1H- és 13C-NMR mérésekkel bizonyítottam, 
hogy a LA és FA mellett, nem volt kimutatható az 5-HMF és furfurol képződése, azonban 
jelentős mennyiségű humin keletkezett. 

Egy másik ígéretes nyersanyagforrás az évente nagy mennyiségben keletkező, 
teafogyasztás után visszamaradt tealevéllel töltött filter vagy zsák közvetlen hasznosítása. 

Újrafelhasználhatóságát indokolja egyrészt, hogy ezen lezárt teafilterek magas 
cellulóztartalommal rendelkeznek (kb. 60 m/m%), másrészt, hogy csak néhány felhasználása 
ismert, mint pl. adszorbensként a szennyvizek réz és ólommentesítéséhez, valamint aktív szén 
előállításához, 294  azonban LA-vá való átalakítását a kávézacchoz hasonlóan eddig nem 

vizsgálták. Ennélfogva a LA előállítását különböző tealevéllel töltött filterek és filterek 
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nélküli, szálas teák felhasználásaval is megvizsgáltam. Itt jegyezném meg, hogy a kifőzött 
teahulladékot először minden esetben szárítottam, majd 2 M H2SO4-al, 170 °C-on, 8 h 

keresztül kezeltem. A különböző filteres és filter nélküli teák átalakításával kapott LA 
hozamokat a 18. táblázatban összegzem. 

18. táblázat A kifőzött teahulladékok átalakítása levulinsavváa 

# Nyersanyag 

YLA (m/m%) 

Szárított szálas 

teából számolva 

 Szárított filteres teából 
számolva 

Tea cellulóztartalomra 
számolva 

1 kamilla tea 5,3 10,5 22 

2 zöld tea 5,8 5,3 24,1 

3 fekete tea 5,3 7,1 22,2 

4 vadcseresznye 13,1 12,6 54,6 

aOptimált reakciókörülmények: 2 M H2SO4, T = 170 °C, t = 8 h. 

A táblázatból jól látható, hogy a különböző filter nélküli teahulladékok átalakításával 
alacsony LA hozamokat (5,3–13,1 m/m%) kaptam, ami a tea csonthéjasokhoz hasonló magas 

lignintartalmával magyarázható (kb. 36 m/m%). 295  Kiemelendő, hogy a filter magas 
cellulóztartalma ellenére, a filteres tealevél alapanyagként való alkalmazásával azonos 
körülmények között hasonló LA hozamokat kaptam (5,3–12,6 m/m%). Megjegyzendő, hogy a 

teahulladék hamutartalma irodalmi adatok alapján 3,5 m/m%, míg cellulóztartalma kb. 30 
m/m%.295 Ezen kívül, a tea cellulóztartalmára számolt LA hozam értékek – a vadcseresznye 

kivételével – jóval elmaradnak a kávézacc felhasználásával kapott értékektől, azonban jó 
egyezést mutatnak a csonthéjasoknál kapott számolásokkal. A vadcseresznye magas 

cellulóztartalmára számolt LA hozam (54,6 m/m%) nagyfokú hasonlóságot mutat a borsószár 
(50,9 m/m%), a banánhéj (49,4 m/m%), a narancshéj (50,7 m/m%) és kávézacc (52,4–57,8 

m/m%) cellulóztartalmára számolt LA hozamokkal, amely szintén további szénhidrátok 
jelenlétére utal. 

 Összefoglalásként elmondható, hogy az olcsó, nagymennyiségű és könnyen hozzáférhető  
lignocellulóz-alapú hulladékok (zöldség és gyümölcshéjak, maradványok) alkalmas 

alapanyagnak tekinthetők a LA előállítására. A kávézacc és a teahulladékok ilyen irányú 
felhasználására elsőként közöltem adatokat, hozzájárulva ezen hulladékok csökkentéséhez, 
értéknöveléséhez. Az átalakítások során nyersanyagforrástól függően, a LA hozamok 7–28,6 

m/m% tartományban változtak, mely értékeket a cellulóztartalomra számolt LA hozamokkal 
együtt, a további szénhidrátok jelenléte is befolyásol. Megjegyzendő, hogy a csonthéjasok és 
teahulladékok esetében a LA hozam növeléséhez a lignintartalom hatékony eltávolítása 
nagyban hozzájárulna. A reakciók reprodukálhatóságát minden esetben három párhuzamos 
méréssel igazoltam. Mindemellett bizonyítottam, hogy a nyersanyag víztartalmának nincs 

jelentős hatássa a LA hozamra, tehát a költséges szárítási művelet elhagyható. 1H- és 13C-
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NMR mérésekkel igazoltam, hogy a LA és a hagyasav mellett a kapott elegyben csak a 

melléktermékként megjelenő oligomerek és huminok voltak jelen, az 5-HMF és furfurol 
kimutathatósági határ alatt keletkezhettek. Kiemelkedően fontos, hogy a nagy mennyiségben 
keletkező huminok újrafelhasználására a közelmúltban több lehetőséget is közöltek, pl. aktív 
szén termelése vagy elgázosítás. 296  Ennélfogva összességében kutatómunkámmal 
hozzájárulhatok egy magas atomhatékonyságú folyamat kidolgozásához a cellulóztartalmú 

hulladékok értéknövelésére vonatkozóan. 

6.2 A -valerolakton előállítása a levulinsav katalitikus hidrogénezésével 

 Kutatómunkám során a racém és enantiomertiszta GVL homogénkatalitikus szelektív 
előállítását szakaszos rendszerben, míg az ipar számára is releváns racém GVL szelektív 
heterogénkatalitikus előállítását folyamatos üzemű rendszerben is megvizsgáltam (22. ábra). 

 

22. ábra A GVL előállítása LA-ból a 4-hidroxivaleriánsavon keresztül 

6.2.1 A levulinsav homogénkatalitikus hidrogénezése új típusú, ruténium-alapú 
katalizátorrendszerrel 

Doktori kutatómunkám középpontjában álló LA szelektív átalakításának aktualitását a 

szakirodalmi áttekintésben már ismertetett, a GVL homogénkatalitikus előállításánál 
felmerült problémák is bizonyítják. Ilyen a redukciókhoz felhasznált nagymennyiségű 
változatos segédoldószerek, a katalizátorok aktivitásának növelése céljából igénybe vett 
segédanyagok (additívek), valamint a katalizátor stabilitásának, újrafelhasználhatóságának 
megoldatlan problémája. Kérdésként merült fel bennem, hogy ezen nehézségek leküzdhetők-e 

egy új, finomhangolt katalizátorrendszer kifejlesztésével. Ehhez két, korábban közölt, a 

karbonil csoportok redukciójára hatékonynak bizonyuló Ru-alapú katalizátorrendszerekkel 
végzett átalakítás körülményeit vettem alapul. 

Egyik HORVÁTH és kutatócsoportja nevéhez fűződik, akik a 6 m/m%-os vizes oldatban 

levő LA nagynyomású redukcióját vízoldható TPPTS ligandummal módosított 
Ru(acac)3/TPPTS katalizátorrendszerrel, 140 °C hőmérsékleten és 80 bar hidrogén nyomás 
mellett végezték. A hosszú, 12 h reakcióidő után a vizes reakcióelegyből 5 x 100 ml EtOAc-al 

extrahálták a GVL-t, 95% izolált hozamot kapva.219 Kiemelendő, hogy a Ru-alapú rendszerrel 

100%-os szelektivitás mellett végezhető a redukció (23. ábra). Megállapították továbbá, hogy 

a TPPTS helyett egy bázikusabb, jó elektron küldő tulajdonságokkal rendelkező P(nBu)3 

ligandummal módosított Ru-alapú rendszerrel és az enyhén savas NH4PF6 segédanyag 
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hozzáadásával, 100 bar H2 nyomás és 135 °C alkalmazásával, már 8 h reakcióidő után is teljes 

konverzió érhető el, 100% szelektivitás mellett. Megjegyzendő, hogy a LA redukció P(nBu)3 

jelenlétében tízszer gyorsabb azonos körülmények között, mint TPPTS ligandum 
felhasználásával. 

 

23. ábra A LA redukciója Ru/TPPTS katalizátorrendszerrel (Tol = 170°, = 15,3 cm–1) 

Egy korábbi közleményben WADA és munkatársai megállapították, hogy a LA hatékonyan 

átalakítható GVL-ná, segédoldószerek igénybevétele nélkül. A LA redukciót 
Ru(acac)3/P(nBu)3/NH4PF6 katalizátorrendszerrel, azonban erélyes reakciókörülmények (200 
°C, 80 bar H2 és 46 h) között végezték és a GVL mellett a túlhidrogéneződött (1,4-PDO, 

MeTHF) társtermékek is megjelentek (24. ábra), vagyis segédoldószer hozzáadása nélkül 
szelektivitás csökkenés következett be.297 

 

24. ábra A LA redukciója Ru/P(nBu)3 katalizátorrendszerrel (Tol = 132°, = 4,2 cm-1) 

Az előző oldalon feltett, új katalizátorrendszerek kifejlesztésére irányuló kérdésemre, a 

felhasznált ligandumok előnyös tulajdonságait összekapcsolva (a TPPTS vízoldhatóságát és a 

P(nBu)3 bázikus, jó elektronküldő tulajdonságát) kutatócsoportunkban próbáltunk egy 

optimális, stabil ligandumszerkezetet, majd katalizátorrendszert kialakítani, mellyel 

segédanyag- és segédoldószer-mentes körülmények között, magas LA konverzió és 100% 

GVL szelektivitás is elérhető. Az optimális ligandumszerkezet/katalizátor tervezésének egyik 

legfontosabb része, hogy információnk legyen a ligandum elektronikus és sztérikus 

paramétereiről. Az előzőekben bemutatott TPPTS (Tol = 170°, = 15,3 cm–1) és P(nBu)3 (Tol 

= 132°, = 4,2 cm–1) ligandumok TOLMAN által definiált298 sztérikus (Tol) és elektronikus () 

paraméterei az irodalomban megtalálhatóak. Ismert továbbá, hogy a foszfinligandumok -

donor és -akceptor tulajdonságai a szubsztituensek változtatásával könnyen 

finomhangolhatók. Mindezeket figyelembe véve kutatócsoportunkban egy korábban 

ismertetett eljárással,299 vízoldható szulfonált fenilgyűrűt tartalmazó, monoalkil- és dialkil-(m-

szulfonátofenil)-foszfin (RnP(C6H4-m-SO3Na)3-n (n = 1, 2; R = Me, Pr, iPr, Bu, Cp) L1–L10) 

bázikus tulajdonságokkal rendelkező ligandumokat fejlesztettek ki (25. ábra). Az alkillánc 
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beépítése a Ru–P kötés erősítésére, egy stabilabb és adott esetben könnyen újrafelhasználható 

katalizátor létrehozására irányult. 

 

25. ábra Kutatócsoportunk által előállított szulfonált foszfánligandumok 

Ahhoz, hogy az előállított ligandumokkal módosított Ru-alapú katalizátorok aktivitására és a 

koordinációs kémiai folyamataira magyarázatot találjunk a GVL előállításának folyamatában, 

megvizsgáltuk a szulfonált és összehasonlításképpen a nem szulfonált ligandumok Tolman-

féle elektronikus és sztérikus paramétereit,298 melyhez minden esetben előállítottuk a 

megfelelő foszfin ligandumot tartalmazó katalizátort. A komplexek előállításának folyamatát 

és karakterizálásukat a következő fejezetben tárgyalom. 

6.2.1.1 Az előállított foszfinligandumok karakterizálása 

 A PR3 típusú foszfinligandumok elsődlegesen elektron küldő tulajdonságokkal 
rendelkeznek, amely a P-atom magányos elektron párján keresztül történik, ezért a 
ligandumok karakterizálása a katalizátor tervezés és előállítás egyik kulcsfontosságú lépése. 
Először az előállított PR3 nem szulfonált ligandumok (P1–P10) elektronikus paramétereit 
határoztuk meg IR-spektroszkópiával. Ehhez a megfelelő nem szulfonált ligandumok Ni-

trikarbonil-komplexeit (Ni(CO)3(PR3)) állítottuk elő a Ni(CO)4 felhasználásával, DCM 
oldószerben (26. ábra).300 

 

26. ábra A nemszulfonált foszfinok Ni(CO)3(PR3) komplexeinek előállítása 

PR3: RnP(C6H5)3-n n = 1 vagy 2; R = Me, Pr, iPr, Bu, Cp 

A kapott reakcióelegyből közvetlen módon IR-spektroszkópia segítségével határoztuk meg a 

komplexek karbonil szubsztituenseinek szimmetrikus (CO)A1 rezgési frekvenciáit. Az 

elektronikus paraméterek () számolásához szükségünk volt egy referencia ligandum esetén 

kapott szimmetrikus rezgési frekvencia értékre. Ehhez a szintén TOLMAN által meghatározott, 
P(tBu)3 ligandummal módosított Ni-trikarbonil-komplex karbonil szubsztituenseinek 

szimmetrikus rezgési frekvenciájának értékét ((CO)A1(Ni(CO)3(P(tBu)3)) = 2056,1 cm–1) 

használtuk fel és az (1) egyenlet segítségével számoltuk a vizsgált ligandum  értékét.  

PR3= (CO)A1(Ni(CO)3(PR3)) – (CO)A1(Ni(CO)3P(tBu)3)             (1) 
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 A  értékének meghatározására a szulfonált foszfinok esetén egy másik módszert 
alkalmaztunk, mivel a szulfonált foszfinok nem, vagy csak nagyon korlátozottan oldódnak 
DCM-ban. Ennélfogva az elektronikus paraméterek meghatározásához a HANSON által 
javasolt alternatív eljárást vettük alapul. A módszer előnye, hogy THF/víz = 5/1 (V/V) 
oldószerkombinációját használja, ezáltal alkalmas arra, hogy összehasonlító elemzéseket 
végezzünk a szulfonált és nem szulfonált foszfinligandumok bázicitása és elektronikus 

paraméterei között.301 Ezért THF/víz segédoldószer felhasználásával előállítottuk a szulfonált 
és nem szulfonált foszfinligandumok Ni(CO)3(PR3) megfelelő komplexeit, majd IR 
mérésekkel meghatároztuk az előző módszerhez hasonlóan a karbonil szubsztituensek rezgési 
frekvenciáit. A trikarbonil komplex bizonyítására 31P-NMR méréseket végeztünk. A 
szulfonált foszfinok elektronikus paramétereinek meghatározása a nem szulfonált változatok 
felhasználásával, a (2) összefüggéssel történt.  

PR3 (szulfonált)= PR3(szulfonált, THF/H2O) + (PR3 – PR3(THF/H2O))         (2) 

Az előállított nemszulfonált és szulfonált foszfinok IR-spektrum adatait és elektronikus 
paramétereinek értékeit, valamint a PPh3 és TPPTS referenciapár jellemző paramétereit a 19. 

táblázatban mutatom be.  

19. táblázat Szulfonált és nem szulfonált foszfinok elektronikus tulajdonságai 

# 
Nem szulfonált 
foszfinok 

a(CO)A
1
 

(cm–1) 

 
(cm–1)  Szulfonált foszfinok 

b(CO)A
1
 

(cm–1) 

  
(cm–1) 

cCO 

elm. 

(cm–1) 

1 MeP(C6H5)2 (P1) 2068,2 12,1  Me-DPPDS (L1) 2067,9 13,5 2059,7 

2 Me2P(C6H5) (P2) 2066,6 10,5  Me-MPPMS (L2) 2065,2 10,8 2055,8 

3 PrP(C6H5)2 (P3) 2067,3 11,2  Pr-DPPDS (L3) 2066,8 12,1 2055,5 

4 Pr2P(C6H5) (P4) 2064,9 8,8  Pr-MPPMS (L4) 2063,4 8,6 2051,5 

5 BuP(C6H5)2 (P5) 2067,1 11,0  Bu-DPPDS (L5) 2066,9 12,5 2055,2 

6 Bu2P(C6H5) (P6) 2064,6 8,5  Bu-MPPMS (L6) 2063,2 8,1 2051,6 

7 iPrP(C6H5)2 (P7) 2067,2 11,1  iPr-DPPDS (L7) 2066,4 11,9 2056,1 

8 iPr2P(C6H5) (P8) 2063,7 7,6  iPr-MPPMS (L8) 2061,9 7,2 2051,5 

9 CpP(C6H5)2 (P9) 2066,6 10,5  Cp-DPPDS (L9) 2065,9 11,3 2055,5 

10 Cp2P(C6H5) (P10) 2063,2 7,1  Cp-MPPMS (L10) 2061,5 6,7 2048,5 

11 PPh3 2069,4 13,3  TPPTS 2070,1 15,3 2062,7 

aOldószer: DCM, CaF2 küvetta, bOldószer: THF/H2O = 5/1 (V/V) CaF2 küvetta, c6-31G (d,p) bázisfüggvénnyel számított 

A táblázatból látható, hogy a dialkil-szubsztituált származékok (L2, L4, L6, L8, L10) a 

várakozásnak megfelelően a foszforatomjukban nagyobb elektronsűrűséggel, azaz nagyobb 
elektronküldő tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a megfelelő monoalkil (L1, L3, L5, L7, 
L9) származékok. A P-atom elektronsűrűsége az alkilcsoportok számának növelésén kívül, az 
alkillánc hosszával is nő, amit TOLMAN is megfigyelt. Elmondható, hogy az elágazó (iPr) és a 
ciklikus (Cp) dialkil-szubsztituált (L8 és L10) foszfinok nagyobb elektron küldő 
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tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a monoalkil-szubsztituált (L7 és L9) megfelelőik. Ezen 
kísérleti megfigyeléseket Dr. Kégl Tamással (Pécsi Tudományegyetem) együttműködve 
elméleti kémiai (6-31G(d,p) bázisfüggvénnyel) számításokkal is alátámasztottuk. A rezgési 
frekvencia értékek jellemző különbsége a mért és számított között 10 cm–1. Megállapítható 

továbbá, hogy a nem szulfonált és szulfonált foszfinok elektronikus paraméterei között csupán 

kismértékű (≤ 1,0) eltérés tapasztalható, ami jó egyezést mutat a HANSON által szintén 

vízoldható foszfinokra közölt értékekkel. A szulfonsav (–SO3
–) csoport beépítésének tehát 

nincs jelentős hatása a P-atom elektronsűrűségére. Ezt a nem szulfonált (PR3) és szulfonált 
foszfinok elektronikus paraméterei () közötti kiváló (R2 = 0,994) lineáris kapcsolat is 

mutatja, amit a 27. ábra szemléltet. 

 

27. ábra A nemszulfonált és szulfonált foszfinok elektronikus paraméterei közötti kapcsolat 

A foszfinligandumok karakterizálásához a ligandumok sztérikus paramétereinek, azaz 

kúpszögének meghatározása is hozzátartozik. Ezt a térkitöltő modell alapján a ligandum 

Tolman-féle kúpszögének (Tol) nevezik,298 vagy a röntgendiffrakciós adatokból a Musco-féle 

kúpszögként (Mus)
302 definiálják. Ennélfogva, kutatómunkám folytatásaként a ligandumok 

Tolman-féle kúpszögeit határoztam meg a megfelelő transz-PdCl2(PR3)2 komplexek 

foszforatomjainak 31P-NMR kémiai eltolódása és a Tolman-kúpszög közötti empirikus 

lineáris korreláció figyelembe vételével.303 A kémiai eltolódás méréséhez a mintát közvetlen a 

reakcióelegyből vettem és izolálás nékül, H3PO4 referencia alkalmazásával vizsgáltam. A 

transz-PdCl2(PR3)2 komplexek előállítását a BARTIK által közölt módszerrel, a cisz-/transz-

PdCl2(PhCN)2 és 2 eqv. ligandum reakciójával, DCM (nem szulfonált foszfin) és víz/MeOH 
(szulfonált foszfin) oldószerek mellett állítottam elő (28. ábra).303 

 

28. ábra A foszfinligandumok Pd(II) komplexeinek előállítása  
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Először ebben az esetben is a nem szulfonált ligandumok és a referenciaként használt 
TPPTS Tolman-kúpszögét határoztam meg a korábban közölt korrelációs adatok alapján. A 

kémiai eltolódások a nem szulfonált ligandumokkal módosított Pd(II)-komplexek esetén (20. 

táblázat) jó egyezést mutatnak az irodalmi értékekkel,303 azonban a referenciaként használt 
TPPTS foszforatomjára mért (31P-NMR) kémiai eltolódás (26,2 ppm) jelentősen eltért a 

HANSON által vízben meghatározott (34,3 ppm) értékkel.301 Így a transz-PdCl2(PR3)2 komplex 

előállítását a szulfonált foszfinok esetén víz oldószerben is elvégeztem és TPPTS esetén az 
irodalomban közölt 34,4 ppm kémiai eltolódást kaptam, amely feltételezések szerint a 
komplex P-atomjának cisz-izomerére vonatkozik. Ilyen kémiai eltolódások mellett a TPPTS 
ligandumra számolt Tolman-kúpszögek: 26,2 ppm – 170°, míg a 34,4 – 189°. Itt jegyezném 
meg, hogy az általam mért 26,2 ppm-hez számolt térszög megegyezik a DARENSBOURG által 

számolttal (Tol,(TPPTS) = 170°).304 Mindemellett, STELZER víz/MeOH rendszer felhasználása 
mellett bizonyította, hogy a cisz- és transz-izomerek képződését a felhasznált oldószer 
jelentősen befolyásolja és 26,2 ppm-nél a transz-izomer van jelen.305 Eszerint a szulfonált 
foszfinok megfelelő transz-PdCl2(PR3)2 komplexeit víz/MeOH (1/1) oldószerelegyben 
állítottam elő, majd a foszforatomra vonatkoztatott kémiai eltolódások meghatározása után, a 
Tolman-kúpszöget a HANSON által korábban közölt korrelációs adatok alapján számoltam, 
melyeket összefoglalva a 20. táblázatban mutatok be. 

20. táblázat Szulfonált és nem szulfonált foszfinok sztérikus paraméterei 

# Nem szulfonált foszfn Tol (°) Szulfonált foszfin Tol (°) Tol – elm. 

(°) 
1 MeP(C6H5)2 (P1) 138 Me-DPPDS (L1) 140 173 

2 Me2P(C6H5) (P2) 112 Me2-MPPMS (L2) 127 143 

3 PrP(C6H5)2 (P3) 144 Pr-DPPDS (L3) 151 177 

4 Pr2P(C6H5) (P4) 130 Pr2-MPPMS (L4) 144 137 

5 BuP(C6H5)2 (P5) 147 Bu-DPPDS (L5) 153 177 

6 Bu2P(C6H5) (P6) 132 Bu2-MPPMS (L6) 133 136 

7 iPrP(C6H5)2 (P7) 179 iPr-DPPDS (L7) 183 178 

8 iPr2P(C6H5) (P8) 193 iPr2-MPPMS (L8) 196 179 

9 CpP(C6H5)2 (P9) 171 Cp-DPPDS (L9) 172 172 

10 Cp2P(C6H5) (P10) 165 Cp2-MPPMS (L10) 177 174 

11 PPh3 145c TPPTS 173 167 

aOldószer: DCM, CaF2 küvetta, bOldószer: MeOH/víz = 1/1(V/V), CaF2 küvetta 

A sztérikus paraméterek összehasonlítása után elmondható, hogy a szulfonsav (–SO3
–) 

csoporttal szubsztituált foszfin ligandumok térszögei a vártaknak megfelelően nagyobbak, 
mint nem szulfonált megfelelőiknek. A szulfonált és nem szulfonált Tolman-kúpszögek 
között is jó lineráris kapcsolatot lehet megállapítani, ahogy ezt a 29. ábra is mutatja, továbbá a 
nagyobb térkitöltésű ligandumok esetén pl. Cp és iPr az eltérés elhanyagolható. 
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29. ábra A nemszulfonált és szulfonált foszfinok sztérikus paraméterei közötti kapcsolat 

A kísérleti sztérikus paraméterek mellett szintén Dr. Kégl Tamással együttműködve 
elméleti kémiai számítási értékekkel is összehasonlítottuk a számított térszögek értékeit. 
Elmondható, hogy a szulfonált ligandumok értékei jobban közelítik az elméleti kémiai 

számításokkal kapott Tol paramétereket, azonban az L1 (173°), L3 (177°) és L5 (177°) 
monoalkil-szulfonált ligandumok esetén a TPPTS Tolman-kúpszögre jellemző, magas 170° 

feletti értékeket kaptunk, ami nagyban eltér a kísérleti eredményekétől L1 (140°), L3 (151°) 
és L5 (153°). A nagy különbség az aril-gyűrűk oldatban bekövetkező konformáció 
változásával magyarázható. Mindenképpen megjegyzendő, hogy a nagyobb térkitöltésű pl. 
Cp, iPr szubsztituált ligandumok esetén a számított térszögek közel esnek a kísérletileg 
meghatározotthoz, a TPPTS-hez hasonlóan, ahol 6° az eltérés.  

A ligandumok karakterizálása után, hatékonyságukat a racém GVL előállításának 
folyamatában vizsgáltam LA-ból. Az elért eredményeket a következő fejezetben ismertetem. 

6.2.1.2 A levulinsav homogénkatalitikus redukciójának vizsgálata szulfonált foszfinokkal 
módosított katalizátorokkal 

 A racém GVL előállítását, az előző fejezetekben felmerült kihívások (segédoldószerek, 

segédanyagok felhasználása, katalizátor aktivitás/stabilitás csökkenése, újrafelhasználásának 
nehézsége) kiküszöbölése érdekében a kutatócsoportunkban előállított és karakterizált 
szulfonált foszfinligandumokkal in situ képződő Ru/L1–L10 katalizátorrendszerekkel 
kívántam elvégezni. Ezen kívül a TPPTS modell ligandummal módosított Ru-alapú 

katalizátorrendszer felhasználása mellett, összehasonlító ellemzéseket végeztem a monoalkil- 

és dialkil-szulfonált foszfinokkal (L1–L10) képződő katalizátorok aktivitására vonatkozóan. 

Kutatómunkám során a reakcióparaméterek optimálásának folyamatában vizsgáltam a 
ligandum és ligandumkoncentráció hatását a katalizátor aktivitására, a nyomás és a 

hőmérséklet hatását, a ligandum/katalizátor mólarányt, valamint a katalizátor stabilitását és 

újrafelhasználhatóságát. 
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6.2.1.2.1  A ligandum szerkezetének hatása a levulinsav hidrogénezésére 

 Munkám kezdetén az elterjedten alkalmazott TPPTS modell ligandummal módosított, in 

situ képződő Ru(acac)3/TPPTS rendszer aktivitását vizsgáltam, segédoldószer-mentes 

környezetben. Az elvégzett nagynyomású, szakaszos, homogénkatalitikus reakciók általános 
leírása a 7.3 fejezetben olvasható. A kiindulási reakcióparamétereket 100 bar H2 nyomást, 140 
°C hőmérsékletet és a ligandum/katalizátor mólarányt (10/1) korábbi eredmények alapján 
rögzítettem.219 Az 1,8 h reakcióidőt követően a Ru/TPPTS-al mindössze 23% LA konverziót 
értem el, azonban a GVL szelektivitás 100%-nak adódott (21. táblázat). A TPPTS-nal kapott 

alacsony konverzió mellett figyelembe véve, hogy a katalitikus aktivitás és a foszforatom 
elektronsűrűsége az alkilcsoportok beépítésével és az alkillánc hosszával is növelhető, ezért a 

továbbiakban azonos reakciókörülmények között, megvizsgáltam az L1 (Me-DPPDS), L2 

(Me2-MPPMS) és az L5 (Bu-DPPDS), L6 (Bu2-MPPMS) ligandumokkal módosított 
katalizátorrendszerek aktivitását (21. táblázat). 

21. táblázat A levulinsav átalakítása új, Ru-alapú katalizátorrendszerrela 

# Ligandum bYGVL (%) cTON (-) dTOF (h–1) 

1 TPPTS 23 1465 914 

2 Me2-MPPMS (L2) 75,5 4809 2671 

3 Bu2-MPPMS (L6) 91,8 5847 3248 

4 Me-DPPDS (L1) 96,2 6128 3404 

5 Bu-DPPDS (L5) >99,9 6370 3538 

aReakciókörülmények: LA = 293,02 mmol, Ru(acac)3 = 0,046 mmol, cRu = 1,55∙10-3 mol/dm3 (0,016 mol%), Ligandum/Ru = 

10/1, T = 140 °C, p = 100 bar H2, t = 1,8 h. bXLA = YGVL, mivel SGVL = 100%. cTON = molGVL molKat
–1, dTOF = molGVL molKat

–1 h–1. 

Látható, hogy a dialkil-szubsztituált ligandumokkal (L2 és L6) módosított rendszerekkel a LA 

konverzió értékek (L2 – 75,5%, L6 – 91,8%) a TPPTS-nal kapott értéknél jóval magasabbak, 

illetve már a Bu2-MPPMS (L6) ligandum alkalmazásával is, a katalitikus ciklusfrekvencia 

(TOF = 3248 h–1) legjobb tudomásom szerint, meghaladja az irodalomban a 

homogénkatalitikus rendszerekkel elért és addig közölt értékeket. Ettől is magasabb 
katalitikus aktivitást mutattak a Me-DPPDS (L1) és Bu-DPPDS (L5) ligandumokkal 

módosított rendszerek. Előbbivel ˃95% LA konverziót, míg a Ru/Bu-DPPDS katalizátorral 
teljes átalakulást értem el, 100% szelektivitás mellett. A TOF értékek az L6-hoz képest is 

további ~10%-al magasabbak. A várakozásokkal ellentétben azonban a dialkil-szubsztituált 
ligandumokkal kapott értékek elmaradnak a monoalkil-szubsztituált ligandumok 

felhasználásával kapott konverzióktól. Ennek magyarázata irodalom alapján az lehet, hogy 

ilyen reakciókörülmények között a ligandum erősebben kötődik és nem lesz szabad 
koordinációs hely.306 A további ligandumok felhasználásá mellett kapott konverzió értékek 
bemutatása előtt, az előbb ismertetett ligandumhatás (L1, L2, L5 és L6) vizsgálata során a LA 
átalakítására hatékonynak bizonyuló Bu-DPPDS (L5) felhasználásával, a nyomás konverzióra 
gyakorolt hatását mutatom be, segédanyagokok és segédoldószerek hozzáadása nélkül.  
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6.2.1.2.2  A nyomás hatásának vizsgálata 

Irodalomból ismert, hogy a Ru-alapú katalizátorokkal kivitelezett homogénkatalitikus 
hidrogénezési reakciók sebességére a nyomásnak is komoly hatása van, növelése telítettségi 

görbébe hajlik.307  Ennek megfelelően a nyomás konverzióra gyakorolt hatását 5–100 bar 

nyomástartományban, a 100 bar nyomáson (21. táblázat) legaktivabbnak bizonyuló Ru/Bu-

DPPDS rendszerrel és rögzitett reakciókörülmények mellett vizsgáltam. Az 1,8 h után kapott 
nyomás LA konverzió függését a 30. ábran láthatjuk. 

 

30. ábra A nyomás hatása a LA konverziójára.  
cRu = 1,55 x 10-3 M (0,016 mol%), Bu-DPPDS/Ru = 10/1. 

A 30. ábra alapján elmondható, hogy 25 bar felett, azonos kevertetés alkalmazása mellett 

(RPM = 600 min–1) a nyomásnak nincs jelentős hatása a LA átalakulására, minden esetben 

˃90%-os konverzió érhető el. Ez nyilvánvalóan a folyadékfázis hidrogénnel való telítődésével 
van összefüggésbe. A kapott eredmények jó egyezést mutatnak az irodalmi részben már 
bemutatott, kétfázisú rendszerben (víz/DCM) végzett LA átalakítása során Ru/TPPTS (1/1) 
rendszerrel kapott kinetikával.222 Ahogy az a 29. ábrán látható már 10 bar hidrogén 
nyomásnál is közel 70%-os konverziót értem el, valamint hosszabb reakcióidő (4,5 h) mellett 
a Ru/Bu-DPPDS rendszerrel teljes konverziót értem el. Ez lehetővé teszi, hogy a katalitikus 

rendszer nyomását csökkentsük anélkül, hogy aktivitása jelentősen csökkene. Ennélfogva és 
az egyszerűbb összehasonlíthatóság miatt, a különböző ligandumokkal in situ képződő Ru-

alapú katalizátorrendszerek aktivitásának vizsgálatához 10 bar hidrogénnyomást alkalmaztam. 

6.2.1.2.3  A különböző ligandumok összehasonlítása 10 bar nyomáson 

Ahhoz, hogy jobban megértsük a különböző foszfinligandumok sztérikus (Tol) és 
elektronikus () paraméterekkel jellemzett tulajdonságainak a LA hidrogénezésére gyakorolt 
hatását, az előállított ligandumokkal módosított Ru-alapú rendszerek aktivitását a GVL 
előállításának folyamatában azonos körülmények között, de 10 bar nyomáson is 
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megvizsgáltam. Az átalakításokat a modell ligandummal (Bu-DPPDS) módosított Ru-alapú 
katalizátorrendszerrel kezdtem, amellyel a fentebb is ismertetett ˃99,9% konverziót értem el. 
A további ligandumokkal kapott konverzió értékeket a 22. táblázatban foglaltam össze. 

22. táblázat A LA redukciója szulfonált foszfinokkal (L1–L10) módosított katalizátorrendszerekkela 

# Ligandum bXLA (%) cTON (-) dTOF (h–1) 

1 TPPTS 26,9 1714 381 

2 Cp-DPPDS (L9) 38,8 2472 549 

3 Cp2-MPPMS (L10) 42,1 2681 596 

4 iPr-DPPDS (L7) 49,9 3179 706 

5 iPr2-MPPMS (L8) 45,9 2924 650 

6 Me-DPPDS (L1) 69,5 4427 984 

7 Me2-MPPMS (L2) 63,2 4025 894 

8 Pr-DPPDS (L3) 98,9 6230 1384 

9 Pr2-MPPMS (L4) 90,7 5778 1284 

10 Bu-DPPDS (L5) >99,9 6370 1416 

11 Bu2-MPPMS (L6) 79,2 5045 1121 

aReakciókörülmények: LA = 293,02 mmol, Ru(acac)3 = 0,046 mmol, cRu = 1,55∙10-3 M, Ligandum/Ru = 10/1, T = 

140 °C, t = 4,5 h, p = 10 bar, bXLA – LA konverzió (%), 100% szelektivitás mellett, cTON = molGVL molKat
–1, dTOF = 

molGVL molKat
–1h–1. 

 A 22. táblázatból láthatjuk, hogy a várakozásoknak megfelelően a TPPTS ligandummal 

(Tol = 170°, = 15,3 cm–1) módosított katalizátorrendszer mutatott a legkisebb aktivitást, 10 
bar nyomáson is. Ezenfelül ha összehasonlítjuk a monoalkil- (vagy mono-ciklopentil) és 
dialkil- (vagy di-ciklopentil) csoportokkal szubsztituált ligandumokkal kapott konverzió 
értékeket, azt láthatjuk, hogy a Cp-szubsztituált ligandum kivételével, a monoalkil-csoporttal 

szubsztituált ligandumok felhasználása, jellemzően egy aktivabb katalizátor komplex 
kialakulásához vezet, amit a kapott konverziók is jól szemléltetnek. A Ru/Bu-DPPDS 

rendszerhez hasonló magas katalitikus aktivitást (~99% konverziót) a lineáris Pr-csoporttal 

(Tol = 151°, = 12,1 cm–1) szubsztituált ligandummal módosított rendszerrel kaptam. Ezt a 

Me-csoporttal (Tol = 140°, = 13,5 cm-1) szubsztituált ligandum alkalmazása követte, közel 
70% konverziót elérve, alátámasztva az alkillánc hossza és a katalitikus aktivitás/P-atom 

elektronsűrűsége közötti összefüggést. Ez az alacsonyabb katalitikus aktivitás figyelhető meg 

az elágazó alkil-csoportokkal (iPr, Tol = 183°, = 11,9 cm-1) szubsztituált, bázikusabb 
ligandumok esetén is, amelynek nagy a Tolman-kúpszöge, térkitöltése gátolhatja az in situ 

képződő katalizátorrendszer gyors kialakulását. A mono-Cp csoporttal (Tol = 172°, = 11,3 

cm–1), valamint a di-Cp csoporttal (Tol = 177°, = 6,7 cm-1) szubsztituált rendszerek 
felhasználásával kapott konverzió értékek jól szemléltetik, hogy bár a szubsztituensek 
térkitöltése (Tolman-kúpszög) hasonló, azonban a rezgési frekvenciákból számolt 
elektronikus paraméterek nagyban eltérnek egymástól. Feltételezhetően, hogy a sztérikus és 
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elektronikus paramétereknek együttes hatásuk van a katalizátor aktivitására, ahogy ezt a 31. 

ábra is mutatja, viszont a szelektivitás minden esetben 100%-nak adódott, függetlenül a 

ligandum szerkezetétől. 

 

31. ábra A sztérikus és elektronikus paraméterekkel jellemzett foszfinok aktivitási felülete 

Megállapítható továbbá, hogy a LA redukcióját Ru/Bu-DPPDS rendszerrel, 1/10 

katalizátor/ligandum arány mellett, 10 bar nyomáson végezve tízszer aktivabb rendszernek 

bizonyult, mint az irodalomban eddig ismertettek. A homogénkatalitikus rendszerek 
aktivitására a ligandumkoncentrációnak is jelentős hatása van. Ennélfogva a továbbiakban, a 
ligandumkoncentráció változtatásával elért LA konverziókról számolok be.  

6.2.1.2.4  A ligandumkoncentráció változtatásának hatása 

 Ismert, hogy a homogénkatalitikus hidrogénezési reakciók sebességét az alkalmazott 
nyomás mellett, jelentősen befolyásolja a reakcióelegy foszfin koncentrációja, azaz a P/Ru 

aránya. Ezt feltérképezendő a reakcióparaméterek (10 bar H2, 140 °C, cRu = 1,55 x 10–3 M 

(0,016 mol%)) rögzitése mellett, a Ru/Bu-DPPDS rendszer felhasználásával vizsgáltam a Bu-

DPPDS ligandum koncentrációjának hatását a katalizátor aktivitására cP = 0,0077–0,03 M 

tartományban. A kapott eredményeket a 32. ábrán láthatjuk összefoglalva, ahol a 
ligandumkoncentráció függvényében az 50% konverzió eléréséhez tartozó katalitikus 
ciklusfrekvencia értékeket ábrázoltam. Az ábrázolt értékek mellett megadott számok a 
ligandum katalizátor molarányt jelölik. 
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32. ábra A Ru/Bu-DPPDS katalizátorrendszer aktivitása a ligandumkoncentráció függvényében 

 A 32. ábra alapján elmondható, ahogy az várható volt a ligandumkoncentráció erősen 
befolyásolja a LA átalakítást. A katalizátor aktivitás vagy a reakciósebesség koncentráció 
függése cP = 0,015 M koncentrációnal és a P/Ru = 10/1-nél éri el a maximumot, amely jó 
egyezést mutat a korábban irodalomban közölt és a Ru/TPPMS rendszernél megfigyelt 
koncentrációval.308 A további kísérleteket így a P/Ru = 10/1 aránnyal végeztem, kezdve a 
reprodukálhatósági vizsgálatokkal. 

6.2.1.2.5  Reprodukálhatóság és aktivitás/stabilitás vizsgálat 

Ipari átültethetőség szempontjából fontos, hogy megvizsgáljuk a reakció 
reprodukálhatóságán túl, az eltelt idő függvényében a katalizátor aktivitását. Ezt az 
előzőekben optimalizált reakciókörülmények (10 bar, 140 °C, 4,5 h, P/Ru = 10/1 és cRu = 

1,55×10–3 M) mellett és a Bu-DPPDS ligandummal módosított Ru/Bu-DPPDS, magas 

aktivitást (100% LA konverzió) mutató rendszerrel végeztem. A 4,5 h reakcióidő után két 
egymást követő ciklusban bizonyítottam, hogy a nagynyomású reakció reprodukálható, mivel 
teljes konverziót kaptam.  

A katalizátor aktivitásának/stabilitásának vizsgálata szintén egyik kritikus pontja a GVL 
homogénkatalitikus rendszerben történő hatékony előállításának. Ebből kifolyólag elvégeztem 
ennek vizsgálatát is, melynek kivitelezéséhez in situ IR-spektroszkópiát alkalmaztam. A 

nagynyomású reakciót, ebben az esetben egy 300 ml-es saválló reaktorba végeztem, melynek 
kísérleti körülményeit a 7.3.1 fejezetben mutatom be. A reaktor nagyobb térfogata miatt dupla 

mennyiségű, 60 ml LA-ból (586,4 mmol) indultam ki, valamint az előzőekben optimált 
reakciókörümények mellett dolgoztam (10 bar, 140 °C, P/Ru = 10/1). A P(nBu)3 ligandummal 

módosított rendszerhez hasonlóan,219 a GVL teljes kvantitativ képződéséhez 5 h volt szükség, 

amit a 33. és 34. ábrákon is láthatunk. Ezt a LA-ra jellemző karbonil csoport rezgési 
frekvenciájának ((CO)LA = 1710 cm–1) csökkenése, majd a sáv eltűnése és a GVL-ra jellemző 

sáv megjelenése bizonyítja ((CO)LA = 1768 cm–1). 
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33. ábra Aktivitás vizsgálat in situ IR felhasználásával.      34. ábra A LA Ru(acac)3/L5 katalizált átalakításának 

(586,4 mmol LA + 6 x 98,7 mmol LA, cRu = 1,55 x 10-3          reakcióprofilja. 1.–6. = 6 x 10 ml LA adagolás,                                     
M, 100 bar, 140 °C)                 LA: 1710 cm-1 (), GVL: 1768 cm-1 (○) 

A Ru/Bu-DPPDS aktivitásának és stabilitásának bizonyítását, egy 25 bar túlnyomás 
mellett adagoló bombában tárolt 10 ml LA hozzáadásával végeztem. Az ábrákon látható, 
hogy a szintézis előrehaladtával LA koncentrációjának (jellemző sáv) csökkenésével 
egyidőben a GVL koncentrációja (rezgési sávjának intenzitása) nő a reakcióelegyben a 
˃99,9% konverzióig. A teljes konverzió után ezt a műveletet, újabb 10 ml LA 
mennyiségekkel 6-szor megismételtem. Megállapítottam, hogy katalizátorrendszer a 6 

egymást követő LA hozzáadása után is aktív maradt, mivel végig teljes konverziót kaptam. 
Végül mintát véve az utolsó ciklus után a reakcióelegyből a ligandum állapotának 
feltérképezést és/vagy esetleges bomlását is megvizsgáltam. 31P-NMR méréssel igazoltam, 

hogy a Bu-DPPDS-oxid formája nem volt látható, tehát a ligandum nem károsodott a reakció 
során kimutatható mértékben. 

Fontos azonban megjegyezni, hogy a GVL előállítására vonatkozóan kutatómunkám 
során optimalizált és alkalmazott reakciókörülmények között nem tapasztaltam 
melléktermékképződést. Ezt egy nagynyomású zafir csőben végzett in situ NMR 

spektroszkópiával bizonyítottam (35. ábra).  
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35. ábra A LA átalakulása GVL-ná in situ 1H-NMR-el követve 
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Az átalakításokhoz ebben az esetben az NMR cső korlátai miatt 1,5 ml LA-t, valamint az 

előzőekben optimált reakciókörüményeket (100 bar, 140 °C, 4,5 h, P/Ru = 10/1) használtam. 
Itt jegyezném meg, hogy a nagynyomású NMR mérésekhez a készülék korlátai miatt, minden 
esetben szobahőmérsékletre kellett visszahűteni a zafir csőben levő reakcióelegyet.  

NMR spektroszkópiával a LA átalakulás is könnyen és nagyon jól követhető, ugyanis 
ahogy a 35. ábrán is láthatjuk a LA metil csoportjából adódó, 2,5 ppm kémiai eltolódásnál 
levő jel eltűnésével szemben, fokozatosan jelenik meg a GVL metil csoportjának dublett jele 

(1,4 ppm), bizonyítva az átalakulás folyamatát. A 170 és a 280 perc után felvett 1H-NMR 

spektrumokból látható, hogy a reakció során keletkező víz kémiai eltolódása a 

reakcióelegyben levő koncentrációjának függvényében 5 ppm-ről 4,5 ppm-re változott.  
A GVL homogénkatalitikus előállításának szakirodalmi áttekintésében kiemeltem, hogy 

nem sok adatot közöltek a homogén katalizátorok újrafelhasználásáról, vagy aktivitásuk 
jelentős csökkenéséről számoltak be. Ezért a továbbiakban az in situ képződő Ru/Bu-DPPDS 

katalizátorrendszer egyik legfontosabb jellemzőjéről, újrafelhasználhatóságának 
eredményeiről számolok be.  

6.2.1.2.6  A katalizátor újrahasznosíthatóságának vizsgálata 

Ipari aspektusai miatt a reprodukálás, aktivitás és stabilitás vizsgálatok mellett, 
elengedhetetlenül fontos, hogy elvégezzük a katalizátor újrafelhasználhatóságának 
vizsgálatát. A 30 ml LA átalakításához az újrahasznosíthatóság folyamán, a Ru/Bu-DPPDS 

katalizátorrendszert és a következő kiindulási reakcióparamétereket alkalmaztam: 100 bar H2, 

140 °C, 1,8 h, P/Ru = 10/1 és cRu = 1,55×10–2 M (0,16 mol%). A teljes konverzió, vagyis 1,8 

h reakcióidő és a nagynyomású rendszer lehűtése, szétszerelése után, a reakcióelegyet inert 
atmoszférában Schlenk edénybe vittem, majd az illékony (víz és GVL) komponensektől 
vákuumdesztillációval távolítottam el a reakcióelegyből, ügyelve arra, hogy a visszamaradt 
katalizátorról ne teljesen távolítsam el az illékony vegyületeket. Így egy vöröses-

narancssárgás ragasztószerű, olajos maradékot kaptam a Schlenk edény alján, amit újra 30 ml 
LA-ban való feloldása után, a megfelelő nyomás (100 bar) és melegítés (140 °C) alá 
helyeztem, majd a kevertetés elindításával (RPM = 600 min–1) kezdődött a reakció idejének 
mérése. A redukció kezdetét az intenziv nyomáscsökkenés is mutatta. Az újabb 1,8 h 
reakcióidő és az előbb bemutatott művelet ismételt elvégzése után, további 30 ml LA 

mennyiséggel 6-szor megismételve a redukciót nem tapasztaltam konverzió csökkenést, 
vagyis a katalizátor aktivitása nem változott, ahogy azt a 36. ábra is mutatja.  



Tukacs József – Doktori értekezés  

89 

 

1 2 3 4 5 6
0

50

100

K
on

ve
rz

ió
 (

%
)

Ciklus

 

36. ábra A katalizátor 6 cikluson keresztüli újrafelhasználása 

Elmondhatom, hogy a katalizátor 6 egymást követő ciklusban újrafelhasználható anélkül, 
hogy csökkene az átalakulás mértéke. Nagyfokú stabilitását bizonyítja továbbá, hogy az 
illékony komponensek eltávolítására alkalmazott desztillációs művelet után is a katalizátor 
megőrizte a TOF = 3500 h–1 katalitikus ciklusfrekvencia értéket, segédanyag- és 
segédoldószer-mentes rendszerben. Fontosnak tartottam megvizsgálni, hogy a 

reakciókörülményeket rögzítve, tovább finomhangolható-e a katalizátorrendszer, növelhető-e 

a katalizátor aktivitása, és ha igen hogyan, milyen rendszer kifejlesztése mellett. 

6.2.1.3 A Bu-DPPDS ligandummal módosított ruténium-alapú katalizátorrendszer 
továbbfejlesztése 

Az előző fejezet végén feltett kérdésemre alapvetően három korábban közölt átalakítás 
körülményeit vettem alapul. Egyik LEITNER és munkatársai nevéhez fűződik, akik a GVL 
előállítása során az egyfogú P(nOct)3 ligandum felhasználása mellett, a különböző kelátképző, 
két- (1,4-bisz(difenil-foszfino)-bután, DPPB) és háromfogú (Triphos) foszfinligandumokkal 
és NH4PF6 hozzáadásával végezték a LA átalakítását. Érdekes eredményeket közöltek, 
ugyanis a ligandumban a P-atom számának növelésével az átalakulás mértéke is csökkent, 
amit a 99% (P(nOct)3), 89% (DPPB) és 58% (Triphos, NH4PF6 helyett p-TsOH) megfelelő 

LA konverziók is bizonyítanak.220 Ezzel ellentétben 1997-ben, BAIKER a szén-dioxid, metanol 

és dimetil-amin reakcióján (37. ábra) keresztül mutatta be, hogy a [RuCl2(P(CH3)3)4] 

katalizátor helyett RuCl2(Ph2P(CH2)2PPh2)2 komplexet használva, 60-szoros sebesség- és 

aktivitásnövekedést lehet elérni az N,N-dimetil-formamid előállításának folyamán, valamint a 

teljes konverzió 2 h alatt is elérhető.309 

 

37. ábra A P(CH3)3 ligandumokkal komplexált katalizátor aktivitásának vizsgálata az N,N-dimetil-

formamid előállítása során 
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 A közelmúltban, GUO a LA transzfer-hidrogénezését szintén a kétfogú (DPPE) 

ligandummal módosított Ru/DPPE katalizátorrendszerrel (38. ábra), vizes rendszerben 

végezte. KOH bázis jelenlétében azonban, csak 80%-os LA konverzióról számolt be.169 

 

38. ábra A levulinsav transzfer-hidrogénezése Ru/DPPE katalizátorrendszerrel 

 Így fogalmazódott meg bennem, hogy a LA átalakítását az előzőleg optimált 
körülmények között, a nem szulfonált monobutil-difenil foszfin ligandumok (alkalmazásuk 
illékonyságuk miatt hátrányos) analógjára, a kereskedelemben is könnyen hozzáférhető 
kétfogú ligandumokkal módosított Ru-alapú rendszerben vizsgáljam meg, elkerülve ezzel a 

szulfonálást is. A katalizátorrendszer aktivitását a kétfogú ligandumok közül, a szilárd 
hallmazállapotú, Ph2P(CH2)nPPh2 (n = 2, DPPE; n = 3, DPPPr; n = 4, DPPB; n = 5, DPPPe; n 

= 6, DPPH) és (±)-BINAP ligandumokkal komplexált rendszerek mellett hasonlítottam össze. 
Kiindulási reakciókörülményeknek, korábban közölt és az előző részben optimált 
paramétereket választottam. A hatékony katalitikus rendszer kifejlesztéséhez a ligandumhatás 
vizsgálatán túl, ebben az esetben is elvégeztem a reakciókörülmények (nyomás, reakcióidő és 
hőmérséklet, ligandumkoncentráció) optimalizálását. A következő alfejezetekben ezen 
paraméterek változtatásának hatását tárgyalom. 

6.2.1.3.1  A ligandum hatásának vizsgálata 

A ligandumhatás vizsgálatát a LA-ban is jól oldódó, DPPB ligandummal, 100 bar H2 

nyomás, 140 °C hőmérséklet, 10/1 ligandum/katalizátor mólarány és cRu = 1,55×10–3 M 

paraméterek mellet kezdtem. A Ru/DPPB rendszerrel végzett nagynyomású reakció általános 
leírását a 7.4 fejezetben ismertetem. A reakció nyomonkövetése érdekében többszöri 
mintavételezést hajtottam végre, mivel intenzív nyomáscsökkenést tapasztaltam. A kapott 

reakcióelegy minták kielemzése megmagyarázta, az intenzív nyomáscsökkenés okát, ugyanis 
1 h reakcióidő után már teljes (˃99,9%) konverziót kaptam (23. táblázat).  

23. táblázat A LA redukciója Ru-alapú katalizátorrendszerrela 

# Ligandum 
t 

(h) 

bYGVL  

(%) 

cTON 

(-) 

dTOF 

(h-1) 

1 Bu-DPPDS 1,8 >99,9 6370 3538 

2 DPPB 1,0 >99,9 6370 6370 

aReakciókörülmények: LA = 30 ml (34,02 g, 293,02 mmol), cRu = 1,55 x 10-3 M, Ligandum/Ru = 10/1, T = 

140 °C, p = 100 bar,  bYGVL – GVL hozam (%), cTON = molGVL molKat
–1, dTOF = molGVL molKat

–1 h–1. 

 Ha összehasonlítjuk a Ru/DPPB katalizátor és a Ru/Bu-DPPDS komplex aktivitását 
láthatjuk, hogy azonos körülmények között segédanyagokok és segédoldószerek hozzáadása 
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nélkül, sikerült egy jóval aktivabb rendszert kifejleszteni (TOF = 6370 h–1), ami lehetővé tette 
a katalizátor koncentráció és a reakcióidő csökkentését, teljes konverzió és 100% szelektivitás 
mellett.  

Ennélfogva a további kétfogú ligandumok felhasználásá mellett kapott konverzió értékek 
bemutatása előtt, a ligandumhatás könnyebb összehasonlíthatósága miatt a következőkben 
először a katalizátor és ligandumkoncentráció változtatásának hatását ismertetem.   

6.2.1.3.2  A katalizátor és ligandumkoncentráció változtatásának hatása 

Egy fenntartható folyamat kifejlesztéséhez hozzátartozik, hogy vizsgálatokat folytassunk 
a felhasznált drága anyagok (katalizátor és ligandum) mennyiségének csökkentésére is. Ismert 
ugyanis, hogy a reakcióelegy katalizátor és foszfin koncentrációja jelentősen befolyásolja a 

reakció sebességét, ezért rögzített reakcióparaméterek mellett (100 bar H2, 140 °C, 1,8 h), 
először a katalizátorkoncentrációt, 1,55 x 10–3 M-ról felére csökkentettem, majd a 

ligandumkoncetráció aktivitásra gyakorolt hatását a cDPPB = 0,775 x 10−3–15,4 x 10−3 M 

tartományban vizsgáltam.  
 A ligandumkoncentráció hatását az 50% konverzió eléréséhez tartozó katalitikus 
ciklusfrekcencia (TOF50%) alapján értékeltem. A katalizátor aktivitását a 
ligandumkoncentráció, a Ru/BuDPPDS rendszerhez hasonlóan, szignifikánsan befolyásolta, 

ahogy azt a 39. ábrán is láthatjuk. Ezt bizonyítják az ekvimoláris mennyiségű és a DPPB/Ru 
molarányt 2,5/1-re változtatva kapott alacsony LA konverzió (4,5% és 12%) értékek is. 
Amennyiben a DPPB/Ru molarányt 5/1–10/1 tartomány közötti értékre változtattam, jelentős 
reakciósebesség növekedést tapasztaltam, míg e fölötti tartományban (10/1–15/1) újra 
csökken a katalizátor aktivitása. 
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39. ábra A ligandumkoncentráció hatása a Ru/DPPB katalizátorrendszer aktivitására 

Az eredmények alapján elmondhatom, hogy a DPPB/Ru rendszernek is közel 10/1 

mólaránynál van a maximuma. A Ru(acac)3 katalizátor prekurzor koncentrációját megfelezve 
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(0,775 x 10–3 M), 10/1 DPPB/Ru molarány mellett, 1,8 h után teljes LA konverziót és 100% 
GVL szelektivitást kaptam. Kiemelném, hogy ezzel a TOF értéke további ~10%-al nőt, elérve 
a 7077 h–1 értéket. Mindemellet, a ligandumcserét a katalitikusan aktív speciesz és a szabad 
ligandum között, a reakciókörülmények mellett, a reakióelegy optimális 
ligandumkoncentrációja is jelentősen befolyásolja. Azonban nem lehet eldönteni, hogy a 

DPPB a katalitikusan aktív specieszben egy- és/vagy kétfogúként kötődik a ruténiumhoz, 
emiatt a reverzibilis ,,arm-off” disszociáció itt sem zárható ki.310 Mindezen túl az egyszerűbb 
összehasonlíthatóság miatt, a különböző kétfogú ligandumokkal képződő Ru-alapú 
katalizátorrendszerek aktivitás vizsgálatához a továbbiakban a 10/1 vagy 7,755 x 10–3/0,775 x 

10–3 molarányt alkalmaztam. 

6.2.1.3.3  A különböző kelátképző ligandumok hatása a katalizátor aktivitására 

A különböző kétfogú ligandumoknak a katalizátor aktivitására gyakorolt hatásának 
vizsgálatát, a DPPB ligandummal komplexált Ru/DPPB rendszerrel folytattam, ezáltal egyben 

bizonyítottam a reakció reprodukálhatóságát is, mivel azonos körülmények (100 bar H2, 140 

°C, 1,8 h, 10/1 kat./lig. molarány) mellett, teljes konverziót és 100% szelektivitást kaptam. 
Ezt követően a szerkezetileg nagyfokú hasonlóságot mutató DPPE, DPPPr, DPPPe, DPPH, 

valamint a (±)-BINAP kétfogú ligandumokkal módosított komplexek aktivitását elemeztem. 

Ismert ugyanis, hogy a kétfogú ligandumok foszfor atomjai között elhelyezkedő 
metiléncsoportok számának finomhangolásával jelentősen befolyásolhatjuk a katalizátor 
aktivitását, stabilitását. Ez a központi fématom és a kétfogú ligandum közötti koordinációs 
kémiai folyamatok során kialakuló – az egyfogú ligandum alkalmazásától jóval stabilabb – 

kelátkomplex stabilitásával is magyarázható. A kétfogú ligandumok viselkedését, a 

katalizátor aktivitására gyakorolt hatását a 24. táblázatban foglaltam össze. 

24. táblázat A LA redukciója Ru-alapú katalizátorrendszerrela 

# Ligandum 
bYGVL  

(%) 

cTON 

(-) 

dTOF 

(h-1) 

1 DPPE 1,8 226 25 

2 DPPPr 57,5 7325 4069 

3 DPPB >99,9 12740 7077 

4 DPPPe 51,2 6522 3623 

5 DPPH 25,3 3223 1790 

6 (±)-BINAP 98,6 12561 6978 

aReakciókörülmények: LA = 30 ml (34,02 g, 293,02 mmol), cRu = 0,775 x 10-3 M, Ligandum/Ru = 10/1, T = 

140 °C, p = 100 bar, t = 1,8 h, bYGVL – GVL hozam (%), cTON = molGVL molKat
–1, dTOF = molGVL molKat

–1 h–1. 

A 24. táblázatból láthatjuk, hogy a katalizátor aktivitását a ligandumban levő P-atomok 

közötti metiléncsoportok (spacer-ek) száma, vagyis a kelátgyűrű nagysága nagymértékben 

meghatározta. A Bu-DPPDS rendszerrel jól egyezően a DPPB ligandummal módosított 
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rendszer a legaktivabb, bizonyítva a héttagú kelátgyűrű nagyfokú stabilitását. A (±)-BINAP-al 

elért 98,6% LA konverzió és 100% szelektivitás érték is ezt támasztja alá. Habár a (±)-BINAP 

ligandummal is magas aktivitású rendszert kaptam, széleskörű alkalmazását a DPPB-hez 

viszonyított magas ára hátráltatja. A hétnél nagyobb tagszámú gyűrűk esetén a stabilitás 

fokozatos csökkenését tapasztaltam, amit a DPPPe (51,2%) és DPPH (25,3%) ligandumokkal 

kapott hozamok is szemléltetnek. A DPPE és a DPPH esetén a TOF értéke 2000 h–1 alatt volt. 

A DPPH ligandum alacsony aktivitását magyarázhatja, egyfogú ligandumként való 
viselkedésének nagy valószínűsége, ami a magas tagszámú kelátgyűrűk esetén bekövetkezhet. 
Elmondható továbbá, hogy a DPPB ligandumnál kevesebb metiléncsoportot tartalmazó 
foszfinok felhasználásával hasonló tendencia figyelhető meg, mivel a kialakuló katalitikusan 
aktiv specieszek alacsony (DPPE) és közepes (DPPPr) aktivitással rendelkeznek, ami jól 
látszik a kapott GVL hozamokban is. Fontos, hogy a katalitikusan aktiv speciesz és a szabad 
ligandum közötti egyensúlyi kölcsönhatást az alkalmazott reakciókörülmények (nyomás, 
hőmérséklet, reakcióidő) lényegesen befolyásolják, ezért a továbbiakban ezen körülmények 
konverzióra gyakorolt hatását vizsgáltam. 

6.2.1.3.4  A nyomás és a hőmérséklet hatásának vizsgálata 

A hidrogénnyomás és a reakcióhőmérséklet hatásának vizsgálatát szintén a DPPB modell 
ligandummal komplexált Ru/DPPB katalizátor felhasználásával, 10–100 bar nyomás- és 100–
160 °C hőmérséklettartományban, 10/1 ligandum/katalizátor mólarány és cRu = 0,775×10–3 M 

koncentráció alkalmazásával, rögzített paraméterek mellett végeztem. A nyomás és a 
hőmérséklet konverzóra gyakorolt hatását a 25. táblázatban foglaltam össze. 

25. táblázat A nyomás és hőmérséklet hatása a Ru/DPPB katalizátorrendszer aktivitásáraa 

# Ligandum 
T 

(°C) 

p 

(bar) 

bYGVL  

(%) 

cTON 

(-) 

dTOF 

(h-1) 

1 DPPB 140 100 >99,9 12740 7077 

2 DPPB 140 75 >99,9 12740 7077 

3 DPPB 140 50 >99,9 12740 7077 

4 DPPB 140 25 50,6 6446 3581 

5 DPPB 140 10 26,3 3350 1861 

6 
eDPPB 140 10 70 8918 1981 

7 DPPB 100 100 6,4 815 453 

8 DPPB 120 100 35,7 4548 2526 

9 DPPB 140 100 >99,9 12740 7077 

10 
fDPPB 160 100 >99,9 12740 21233 

aReakciókörülmények: LA = 30 ml (34,02 g, 293,02 mmol), cRu = 0,775 x 10-3 M, Ligandum/Ru = 10/1, t = 1,8 h, 
bYGVL – GVL Hozam (%), cTON = molGVL molKat

–1, dTOF = molGVL molKat
–1 h–1, et = 4,5 h, ft = 0,6 h. 
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A táblázat alapján elmondható, hogy a nyomás változtatásának konverzióra gyakorolt 
hatása összemérhető a Ru/BuDPPDS esetén tapasztalttal. 50 bar felett, azonos kevertetés 
mellett (RPM = 600 min–1) a nyomásnak ebben az esetben sincs jelentős hatása a GVL 
képződésére, mivel minden esetben ˃99,9%-os konverzió érhető el. Ezen kívül elmondható, 
hogy a nyomás csökkentésével (25 és 10 bar) a reakciósebesség is csökkent. 

Látható továbbá, hogy a reakcióhőmérséklet (25. táblázat és 40. ábra) változtatásával a 
katalizátor aktivitása a várakozásnak megfelelően jelentősen változik.  
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40. ábra A reakcióidő és hőmérséklet hatása a LA konverzióra 

Alacsony hőmérsékleteken (100 és 120 °C) a katalizátor alacsony aktivitást mutatott (6,4% és 
35,7% LA konverzió). A hőmérséklet 160 °C-ra való emelésével, már 0,6 h alatt teljes 

konverziót értem el, azonban ennél is jelentőségteljesebb, hogy legjobb ismereteim szerint a 

szakirodalom eddigi legmagasabb katalitikus ciklusfrekvencia értékét (TOF = 21233 h–1) 

produkáltam a LA szelektiv homogénkatalitikus hidrogénezése során. Ebből fakadóan 
mindenképpen fontosnak tartottam, hogy a Ru/Bu-DPPDS rendszerhez hasonlóan elvégezzem 

a több cikluson keresztüli katalizátor újrafelhasználhatóságának vizsgálatát, amely további 
,,ajánlólevél” lenne ipari átalakításokhoz való alkalmazásához. 

6.2.1.3.5 A katalizátor újrahasznosíthatóságának vizsgálata 

A Ru/DPPB katalizátor újrahasznosíthatóságát szakaszos körülmények között, a Ru/Bu-

DPPDS katalizátorrendszer elválasztásánál és újrafelhasználásánál hatékonynak bizonyuló 
folyamat szerint végeztem (41. ábra). Így a 30 ml LA redukálásához, 10/1 molarányban adtam 

a DPPB ligandumot és Ru(acac)3 prekurzort, melyhez a következő kiindulási 
reakcióparamétereket alkalmaztam: 100 bar H2, 140 °C, 1,8 h, P/Ru = 10/1 és cRu = 1,55×10–2 

M (0,16 mol%). 
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41. ábra A katalizátor elválasztása és újrafelhasználása szakaszos körülmények között 

 A LA redukciót jelentős nyomásesés jelezte, melynek teljes átalakulása után a Ru/Bu-

DPPDS újrahasznosításához hasonlóan, egy narancssárgás reakcióelegyet kaptam. Ezt a 

6.2.1.2.6 fejezetben tárgyaltakkal azonos módon először inert atmoszférában Schlenk edénybe 
vittem és a reakcióelegyből az illékony (víz és GVL) komponenseket vákuumdesztillációval 
(4–6 Hgmm) nyertem ki. A visszamaradt narancssárgás, olajos maradékot (katalizátort) újra 
30 ml LA-ban oldottam fel és az első ciklussal azonos reakciókörülmények között 
visszavezetem a reaktorba, majd elindítottam a folyamatot. Az ismételt művelet végén is, a 
teljes konverzió mellett, 100% szelektivitásról számolhatok be, amit 1H-NMR és GC-MS 

mérésekkel bizonyítottam. Ezt a műveletet további 8-szor megismételve bizonyítottam, hogy 
a Ru/DPPB katalizátor több körön keresztül újrafelhasználható anélkül, hogy 
aktivitása/stabilitása jelentősen csökkene. A 10 ciklus során kapott desztillátum víztartalmát, 
vákuumdesztillációval (Sulzer EX-20 töltet oszlop felhasználásával és 5 Hgmm) távolítottam 
el 40 °C-on. Így a folyamat végén 247,8 g színtelen, nagytisztaságú GVL-t (98 ppm 

víztartalom) és 36,3 g vizet kaptam. 
Vizsgálataimat a magas aktivitású Ru/DPPB katalizátor valódi szénhidrátokból kapott 

LA átalakításával folytattam, melyet a következő alfejezetben mutatok be. 

6.2.1.3.6  A katalizátor Ru/DPPB stabilitásvizsgálata egyszerű cukrokból kapott levulinsav 
átalakítása során 

 A GVL előállításának szakirodalmi áttekintésében ismertettem, hogy a katalizátorok 
aktivitását és stabilitását a valódi szénhidrátok kénsav katalizált átalakításából nyert LA-ból 
végezve, a visszamaradt savas szennyeződések (kénsav) jelenléte csökkentheti. Mindemellett, 
a Ru/DPPB rendszer ipari alkalmazhatósága miatt is fontosnak tartottam, hogy közvetlenül a 
szénhidrátok dehidratálásából származó LA átalakítása során is vizsgáljam a katalizátor 
stabilitását. Ehhez 4 g (22,2 mmol) D-fruktózt használtam fel, melyet 80 mL 2 M kénsavban, 
8 h alatt 170 °C-on melegítettem. A 8 h reakcióidő után kapott reakcióelegy feldolgozásának 
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folyamata megegyezik a 6.1.1 fejezet, 21. ábráján bemutatottakkal. A feldolgozás után kapott 
1,3 ml (1,57 g) LA-hoz 6,2 mg Ru(acac)3 katalizátor prekuzort és 66,5 mg DPPB ligandumot 
adtam, majd átvezettem egy 25 ml HP Parr reaktorba, melyhez a következő 
reakcióparamétereket alkalmaztam: 100 bar H2 , 140 °C, 1 h, P/Ru = 10/1. Az 1 órás 
reakcióidőt követően teljes LA konverziót és 100% szelektivitást kaptam. A kis mennyiségű 
kénsav szennyező hatása a katalizátor aktivitásának és stabilitásának változására nem 
mutatható ki. 

Összefoglalva elmondható, hogy a DPPB ligandummal módosított Ru/DPPB 

katalizátorrendszer a kereskedelmi forgalomban könnyen hozzáférhető LA szelektív 
redukcióján túl, alkalmas a szénhidrátokból kapott LA hatékony átalakítására is anélkül, hogy 

katalizátorrendszer aktivitása és stabilitása jelentősen változna. Ugyanakkor egy 

katalizátorrendszer kifejlesztése során fontos szempont, hogy a szubsztrátumok minnél 
szélesebb spektruma esetén alkalmazható legyen. Ezt alátámasztandó, a Ru/DPPB 
katalizátorrendszer aktivitását a furforol→furfuril-alkohollá történő átalakításának 
folyamatában vizsgáltam, melynek eredményeiről a következő fejezetben számolok be. 

6.2.1.4 A továbbfejlesztett Ru/DPPB katalizátorrendszer alkalmazása a furfuril-alkohol 

előállítására 

A Ru/DPPB katalizátorrendszer átültethetőségének vizsgálatához, egy olyan intenzíven 

kutatott átalakítást (FOL→FAL) választottam melyre nagyszámú heterogénkatalitikus 
rendszert, sőt ipari alkalmazást is kifejlesztettek (az alkalmazott réz-kromit egészségkárosító 
hatású), azonban jellemzően a katalizátor aktivitásának, szelektivitásának és 
újrafelhasználásának problémájával szembesültek. Itt jegyezném meg, hogy ezzel szemben 

néhány szelektív homogén katalizátorok felhasználásával történő furfuril-alkohol előállításról 
számoltak be. A furfurol redukcióját általában Ru-alapú katalizátorokkal és minden esetben 

segédoldószer felhasználása mellett végezték, azonban nem ismertették a katalizátor 
újrahasznosítását, vagy szelektivitás- és aktivitáscsökkenést tapasztaltak. Ilyen körülmények 
között célom volt a LA átalakítása esetén a C=O kötés redukciójára nagyfokú szelektivitást és 
aktivitást mutató Ru/DPPB katalizátorrendszer alkalmazása a furfuril-alkohol segédoldószer-
mentes előállításához, amely hozzájárulhat az iparilag is fontos platform molekula nagy 

mennyisségű, biztonságos termeléséhez.  

A furfuril-alkohol előállításának folyamán a széleskörben alkalmazott TPPTS ligandum 
mellett, a szulfonált Bu-DPPDS ligandummal és az előző fejezetben bemutatott kétfogú 
ligandumokkal módosított Ru-alapú katalizátorrendszer aktivitását vizsgáltam. Kiindulási 
reakciókörülményeknek szintén a korábban közölt és az előző részben optimált paramétereket 
választottam. A hatékony katalitikus rendszer kifejlesztéséhez a ligandumhatás vizsgálatán 
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túl, ebben az esetben is elvégeztem a nyomás, reakcióidő és hőmérséklet, 
ligandumkoncentráció optimalizálását. A következő alfejezetekben ezek hatását tárgyalom. 

6.2.1.4.1 A ligandumhatás vizsgálata 

A furfuril-alkohol előállítását először az irodalommal megegyezően, a TPPTS 
ligandummal módosított Ru(acac)3/TPPTS rendszerrel végeztem el (42. ábra). 

 

42. ábra A furfurol homogénkatalitikus hidrogénezése 

Az átalakításhoz 90 bar H2 nyomást, 140 °C hőmérsékletet, 10/1 ligandum/katalizátor 
mólarányt alkalmaztam, ahol a cRu = 1,56 x 10–3 M volt. A reakció általános leírását a 7.6 

fejezetben ismertetem. A 3 h reakcióidő után 13,8% FOL konverziót és alacsony TOF értéket 
kaptam (26. táblázat).  

26. táblázat A FOL redukciója Ru-alapú katalizátorrendszerrela 

# Ligandum 
t 

(h) 

bXFOL  

(%) 

cTON 

(-) 

dTOF 

(h-1) 

1 TPPTS 3 13,8 1054 351 

2 Bu-DPPDS 3 38,7 2956 985 

3 Bu-DPPDS 5 65,8 5027 1005 

e4 DPPB 1,3 ˃99,9 3764 2895 

aReakciókörülmények: FOL = 30 ml (360 mmol), cRu = 1,56 x 10-3 M, Ligandum/Ru = 10/1, T = 140 °C, p =  
90 bar,  bXFOL – FOL konverzió (%), cTON = molFAL molKat

–1, dTOF = molFAL molKat
–1 h–1, ecRu = 3,1 x 10-3 M, 

Ligandum/Ru = 10/1. 

Az alacsony konverziót okozhatja a foszfinligandum nem megfelelő tárolásából adódó 
oxidálódása foszfin-oxiddá. Azonban 31P-NMR méréssel igazoltam, hogy a foszfin-oxid 

kimutathatósági határ alatt lehet jelen. A Ru/TPPTS alacsony aktivitása miatt a vízoldható 
Bu-DPPDS ligandum konverzióra gyakorolt hatását is megvizsgáltam és azonos körülmények 
között 3-szor nagyobb aktivitást mutatott. 
 A Ru/Bu-DPPDS rendszerrel bár magasabb konverziót sikerült elérni (3 h alatt 38,7%, 5 
h alatt 65,8%), ugyanakkor  14 h reakcióidő eltelte után egy viszkózus, a termék 
polimerizációjára utaló anyagot kaptam. Feltételezhetően a magas hőmérséklet és nyomás 
idézte elő a jelenséget. A polimerizáció elkerülése érdekében az irodalmi részben bemutatott 
FAL szintézisekhez hasonlóan, különböző hagyományos oldószerek311 EtOH, BuOH, GVL és 
GVL/víz bevezetése mellett vizsgáltam az átalakulás mértékét. Azonos körülmények között 
közepes és a Ru/Bu-DPPDS segédoldószer-mentes rendszerhez hasonló 76,7%, 82,5%, 67% 

és 67,1% FOL konverziókat kaptam. Bizonyítva, hogy a segédoldószereknek nincs 
szignifikáns hatásuk a katalizátor aktivitására és elhagyható a folyamat során. Ennélfogva 
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kísérletett tettem a GVL előállítása esetén magas aktivitást mutató kétfogú foszfinligandumok 

felhasználása és hozzáadott oldószer nélküli FOL redukciójára. A 26. táblázat alapján ha 

összehasonlítjuk a Ru/Bu-DPPDS és a Ru/DPPB katalizátorok aktivitását láthatjuk, hogy a 
katalizátor koncentrációjának duplázásával, segédanyagok és segédoldószerek hozzáadása 
nélkül, valamint felére csökkentett reakcióidő mellett, sikerült egy jóval aktívabb rendszert 

kifejleszteni (TOF = 2895 h–1), mellyel teljes konverziót és 100% szelektivitást értem el. A 

kapott eredmények alapján a kétfogú ligandumhatás elemzése előtt, a reakciókörülmények 
optimalizálásával folytattam kutatómunkámat, kezdve a nyomás konverzióra gyakorolt 
hatásának vizsgálatával. 

6.2.1.4.2  A nyomás hatása a katalizátor aktivitására 

 Az előző fejezetekben bizonyítottam, hogy a keto (–C=O) funkciós csoport kettős 
kötésének homogén egy- vagy kétfogú ligandumokkal mósosított Ru-alapú katalizátorokkal 

végzett redukciójára a nyomás változtatásának jelentős hatása van, a hidrogénnyomás 
növelése telítettségi görbébe hajló kinetikát mutat. Ennek megfelelően konverzióra gyakorolt 
hatását 10–100 bar tartományban és rögzített reakciókörülmények (140 °C, 1,3 h, 10/1 

ligandum/katalizátor mólarány, cRu = 3,1 x 10–3 M) között vizsgáltam (43. ábra). 
 Bizonyítottam, hogy a nyomásnak 25 bar alatt jelentős hatása van a konverzióra, e fölött 
pedig ebben az esetben is feltételezhetően a folyadékfázis hidrogénnel való telítődése 
határozhatja meg a reakció sebességét. Itt jegyezném meg, hogy 25 bar hidrogénnyomást 
alkalmazva, már 0,8 h alatt teljes FOL konverziót és 100% szelektivitást értem el. Így a 
ligandumhatás vizsgálatát 25 bar nyomás mellett végeztem.  
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43. ábra A nyomás hatása a FOL konverzióra 
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6.2.1.4.3  A különböző kétfogú ligandumok hatása a katalizátor aktivitására 

A kétfogú ligandumok katalizátor aktivitására gyakorolt hatásának vizsgálatához a 
6.2.1.3 fejezetben bemutatott DPPE, DPPPr, DPPB, DPPPe és DPPH ligandumokat 

használtam, 25 bar H2, 140 °C és 10/1 P/Ru mólarány mellett. Az eredményeket a 27. 
táblázatban összegzem. 

27. táblázat A FOL redukciója Ru-alapú katalizátorrendszerrela 

# Ligandum 
t 

(h) 

bXFOL  

(%) 

cTON 

(-) 

dTOF 

(h-1) 

1 DPPE 1,5 ˂1 ˂1 ˂1 

2 DPPPr 1,5 6,3 237 182 

3 DPPB 1,3 ˃99,9 3764 2895 

4 DPPPe 1,3 90,4 3402 2617 

5 DPPH 1,3 24,1 903 695 

aReakciókörülmények: FOL = 30 ml (360 mmol), cRu = 3,1 x 10-3 M, Ligandum/Ru = 10/1, T = 140 °C, p = 25 

bar, bXFOL – FOL konverzió (%), cTON = molFAL molKat
–1, dTOF = molFAL molKat

–1 h–1. 

A 27. táblázatból láthatjuk, hogy a katalizátor aktivitását a ligandum szerkezetének 
finomhangolásával, ezáltal a kelátgyűrű méretének növelésével/csökkentésével jelentősen 
befolyásolhatjuk. A GVL előállításával jól egyezően a DPPB ligandummal módosított 
rendszer a legaktivabb a FOL átalakítása során is (TOF = 2895 h–1), melyhez hasonló 
aktivitást mutatott a DPPPe ligandummal komplexált katalizátorrendszer (TOF = 2617 h–1). 

Mindemellett, a metiléncsoportok számának további növelése alacsony FOL konverziót 
(DPPH, 24,1%) eredményezett, melynek magyarázata egyfogú ligandumként való viselkedése 
lehet. A DPPB-től kevesebb metiléncsoportot tartalmazó ligandumokkal (DPPE és DPPPr) 
módosított katalizátorrendszerekkel, a várakozásnak megfelelően szintén alacsony konverziót 
kaptam. Ezen túlmenően azonban irodalomból ismert, hogy az elektronküldő 
tulajdonságokkal rendelkező egyfogú ligandumok képesek reakcióba lépni az aldehidekkel és 
egy ikerionos szerkezetű adduktot képeznek, ami konverzió csökkenést okoz. 312  Ennek 

bizonyítására először 10 µl (0,04 mmol) P(nBu)3 és 500 µl (6 mmol) FOL elegyét 
szobahőmérsékleten kevertettem. A reakcióelegyből mintát vettem és 31P-NMR vizsgálatnak 
vetettem alá. A spektrumban 32,5 ppm-nél megjelenő széles jel egy addukt jelenlétére utalhat, 
azonban ezt 0,038 mmol DPPB-vel megismételve, hasonló kölcsönhatáson alapuló addukt 
jelenlétét nem tudtam kimutatni. Ezek tudatában a FOL redukcióját a P(nBu)3 és DPPB 
ligandummal módosított katalizátorrendszerrel, azonos reakciókörülmények között (25 bar 

H2, 140 °C és 10/1 P/Ru mólarány) is elvégeztem és a várakozásnak megfelelően, a 

katalizátor koncentrációjának növelése mellett is alacsonyabb aktivitást mutatott a P(nBu)3 

ligandumot tartalmazó rendszer (44. ábra). 
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44. ábra A P(nBu)3 és DPPB ligandumokkal módosított Ru-alapú katalizátorok aktivitásának 
összehasonlítása, cDPPB = 3,1 x 10−2 M, cP(nBu)3 = 6,2 x 10−2 M. 

Összefoglalva elmondható, hogy a DPPB ligandummal komplexált rendszer, a 

szerkezetileg hasonló kétfogú ligandumokkal módosított rendszerekhez képest jóval stabilabb 
és magas katalitikus aktivitást mutat a FOL→FAL átalakítása során is. Az eddigi 
tapasztalatok alapján aktivitását az alkalmazott reakciókörülmények lényegesen 
befolyásolják, ezért a továbbiakban a hőmérséklet és reakcióidő vizsgálata során kapott 
eredményeket mutatom be. 

6.2.1.4.4  A hőmérséklet és reakcióidő hatása a katalizátor aktivitására 

A reakcióhőmérséklet hatásának vizsgálatát szintén a DPPB modell ligandummal 
komplexált Ru/DPPB katalizátor felhasználásával, 25 bar nyomás- és 100–160 °C 
hőmérséklettartományban, 10/1 P/Ru mólarány és cRu = 3,1 x 10–3 M koncentráció 
alkalmazásával néhány perctől több órán keresztül végeztem. A különböző hőmérsékleteken a 

konverzió időbeni alakulását a 45. ábra szemlélteti.       
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45. ábra A reakcióidő és hőmérséklet hatása a FOL konverzióra 
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 Elmondható, hogy ugyan 140 °C alatt alacsony FOL konverziókat kaptam, azonban a 

hőmérséklet emelésével, pl. 160 °C-on már 0,6 h alatt teljes konverzió értem el. Valamennyi 

hőmérsékleten szelektiven a karbonil csoport redukálódott. Ezen kívül kiemelendő, hogy a 

katalitikus ciklusfrekvencia értéke 6273 h–1 adódott, ami legjobb tudomásom szerint szintén a 

legnagyobb érték a szakirodalomban a furfurol→furfuril-alkohol átalakításra. A katalizátor 

aktivitásának további növeléséhez fontos tartottam megvizsgálni állandó katalizátor 

koncentráció (cRu = 3,1 x 10–3 M) mellett a ligandumkoncentráció változtatásának hatását. 

6.2.1.4.5  A ligandumkoncentráció változtatásának hatása 

A katalizátor aktivitásának további fokozásához, rögzített reakciókörülmények (25 bar 

H2, 140 °C, 0,8 h) és állandó Ru koncentráció (cRu = 3,1 x 10–3 M) mellett, a 

ligandumkoncetráció optimalizálását, cDPPB = 15,5 x 10−3–37,2 x 10−3 M tartományban 
vizsgáltam. Az eredmények alapján a ligandumkoncentráció változtatásának jelentős hatása 
van a katalizátor aktivitására, ahogy azt a 46. ábra is mutatja. 
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46. ábra A ligandumkoncentráció változtatásának hatása 

Összességében elmondhatom, hogy a Ru/DPPB rendszernek a FAL szintézise során is 
GVL előállításánál optimalizálthoz hasonlóan, 10/1 DPPB/Ru mólaránynál van a maximuma. 
Így a reakcióelegy állandó Ru koncentráció (cRu = 3,1 x 10–3 M) esetén kimért optimális 
ligandumkoncentrációja 31,0 x 10–3 M adódott. Ezenfelül elmondhatom, hogy a TOF értékét 
nem sikerült tovább növelni. Mindemellett a kifejlesztett homogénkatalitikus rendszerre 
vonatkozóan, illetve a FOL méretnövelt körülmények közötti átalakításának egyik 

legfontosabb kérdése újrafelhasználhatóságuknak lehetősége. Így végül ennek vizsgálati 
eredményeiről számolok be. 
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6.2.1.4.6  A katalizátor újrahasznosíthatóságának vizsgálata 

A segédoldószer-mentes átalakítások esetén a katalizátor stabilitása nagyban befolyásolja 

újrafelhasználhatóságát, elválasztását a reakcióelegytől pl. desztillációval. A furfurol 

átalakításának folyamatában ezt az előzőekben kidolgozott és bemutatott szakaszos 
körülmények között, a Ru/DPPB katalizátorrendszerrel kíséreltem elvégeztem. Így először a 

30 ml FOL redukálásához, 10/1 mólarányban DPPB ligandumot és a Ru(acac)3 prekurzort, 

melyhez a következő optimalizált reakcióparamétereket alkalmaztam: 25 bar H2, 140 °C, 1,3 

h (mivel 0,5 h után 62,4% FOL konverziót kaptam), cRu = 3,1 x 10–2 M. Az 1,3 h reakcióidő 
után, az illékony komponenseket a 6.2.1.2.6 fejezetben tárgyaltakkal teljesen azonos módon 
vákuumdesztillációval eltávolítottam (3–5 Hgmm), majd a lombik alján visszamaradt 
sötétbarna olajos maradékot újabb 30 ml furfurolban feloldva visszavezetem a reaktorba és 
egy újabb ciklust, FOL átalakítást valósítottam meg. Ezt 12 egymást követő ciklusban 
megismételve (47. ábra) elmondhatom, hogy a katalizátor aktivitása nem változott, a FOL 
konverzió és szelektivitás értéke végig 100% volt. 
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47. ábra A Ru/DPPB katalizátor újrafelhasználhatóságának vizsgálata 

Összességében elmondható, hogy az in situ képződő Ru/DPPB katalizátorrendszer jól 
alkalmazható a biomassza-alapú furfurol redukciójára, segédoldószer és segédanyag-mentes 

körülmények között, az eddig közölt legmagasabb katalitikus ciklusfrekvenciát meghaladó 
TOF értékkel (TOF = 6273 h–1) állítottam elő furfuril-alkoholt. Az eredményeim 
hozzájárulhatnak a furfuril-alkohol fenntartható, környezetbarát termeléséhez. 

6.2.2  A levulinsav aszimmetrikus homogénkatalitikus hidrogénezése 

 A LA→GVL homogén- és heterogénkatalitikus átalakításaira vonatkozó irodalmi 
bejegyzések száma az elmúlt 10 évben robbanásszerű növekedést mutat. Ezzel ellentétben a 

LA aszimmetrikus homogénkatalitikus hidrogénezésével történő enantiomertiszta (S)- vagy 
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(R)-GVL előállításra (48. ábra) legjobb tudomásom szerint még nem közöltek adatot, bár 
próbálkozások már történtek, ahogy azt a 3.2.5.2.2 fejezetben is bemutattam.  

 

48. ábra Az enantiomertiszta GVL előállítása LA-ból a 4-HVA-on keresztül 

Ez azért is különös, mert sajátos szerkezetéből adódó kiralitáscentruma miatt egyre nagyobb 

számú biológiai aktivitással rendelkező molekula kiindulási anyagaként vagy 
köztitermékeként már napjainkban is felhasználják (17. ábra). Így kézenfekvő ötletnek tűnt 
egy olyan katalitikus rendszer kifejlesztése, amely a biomassza-alapú LA-ból segédoldószer 
és segédanyag hozzáadása nélkül magas konverzióval és enantiomer többlettel képes az 
optikailag aktív GVL-t előállítani. Ehhez a C=O kötésre nagyfokú szelektivitást mutató Ru-

alapú in situ és előre preparált katalizátorokat használtam fel. Kiindulási 
reakciókörülményeknek a korábban közölt és az előző részben optimált paraméterek 

kombinációját alkalmaztam. Azonban egy hatékony katalitikus rendszer kifejlesztéséhez a 
különböző előre preparált és in situ képződő katalizátor vizsgálatokon túl, ebben az esetben is 
elvégeztem a reakciókörülmények (nyomás, reakcióidő és hőmérséklet, 
katalizátorkoncentráció) optimalizálását. Mielőtt ezen paraméterek enantiomer arányra és 
konverzióra gyakorolt hatását ismertetném, fontosnak tartottam megvizsgálni az optikailag 

aktív GVL savas és bázikus körülmények közötti viselkedését. Ez azért indokolt, mert a GVL 
mellett vele azonos mólarányban víz keletkezik a képződése során. Ezért először az (S)-GVL 

stabilitásvizsgálatának erre irányuló eredményeiről számolok be, amely kulcsfontosságú 
további szintézissémákban való alkalmazhatóságához.   

6.2.2.1 Az optikailag aktív GVL stabilitásvizsgálata 18O-as izotópjelzéses technikával 

 A GVL savas (pl. HCl hozzáadása) és bázikus (pl. NaOH hozzáadása) körülmények 
között könnyen 4-hidroxivaleriánsavvá alakul, amelynek semleges körülmények melletti 

vízkilépése és gyűrűzáródása újra GVL-t eredményez. Ennélfogva az egyensúlyi reakcióban 
résztvevő 4-HVA jelenlétét és az optikailag aktív (S)-GVL sztereocentrumának 
stabilitásvizsgálatát 18O beépítésével kíséreltem meg elvégezni. Ehhez 0,3 mmol 98,5%-os 

(S)-GVL-t és 2,7 mmol 97 atom% 18O-al jelzett víz (H2
18O) elegyét használtam fel, amelybe 1 

mmol HCl-t buborékoltattam szobahőmérsékleten (49. ábra).  

 

49. ábra Az optikailag aktív GVL stabilitásvizsgálata 
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A buborékoltatás után kapott reakcióelegyet in situ NMR mérésnek vetettem alá. A 13C-NMR 

spektrumban 176,6 ppm kémiai eltolódásnál, míg a 1H-NMR spektrumban 1,2 ppm (3H, d, J 

= 5,9 Hz), 1,6 ppm (2H, m) és 3,75 ppm-nél (1H, s, J = 5,9 Hz) megjelenő csúcsok 

egyértelműen bizonyítják a 4-HVA jelenlétét. A továbbiakban a reakcióelegy 

semlegesítéséhez ekvimoláris mennyiségű NaOH-ot adtam és 1 h keresztül kevertettem. A 

18O-izotóp (S)-GVL-ba történő beépülését GC-MS vizsgálattal, míg az (S)-GVL gyűrűnyitása 

és zárása után, az enantiomer arány változatlanságát királis állófázisú GC-vel bizonyítottam, 

ahogy azt a 50. ábrán is láthatjuk. 

 

50. ábra Az optikailag aktív (S)-GVL stabilitásvizsgálata 

Összességében elmondható, hogy az (S)-GVL stabilitásvizsgálata sikeres volt, a lakton 

gyűrű savas és bázikus körülmények közötti nyílása és zárása nincs hatással az 
aszimmetriacentrum stabilitására. A stabilitásvizsgálatot a reakciókörülmények további 
változtatásai mellett nem volt célom vizsgálni, mivel elsősorban az optikailag aktív GVL 
szintézisére koncentráltam, ezért a továbbiakban ennek eredményeit ismertetem.  

6.2.2.2 Optikailag aktív γ-valerolakton előállítása in situ előállított katalizátorrendszerekkel 

A LA-ból történő optikailag aktív GVL előállításához, mind a 6.2.1.3 fejezetben 

tárgyalt magas aktivitást és szelektivitást mutató kétfogú (±)-BINAP ligandummal módosított 
Ru-alapú rendszerrel kapott eredményeket (TOF = 6978 h–1), mind pedig az optikailag aktív 

BINAP ligandummal módosított komplexek felhasználásával elért irodalmi eredményeket 
vettem alapul.313 Reakciókörülményekként a 60 bar H2 nyomást, a 140 °C hőmérsékletet és a 
P/Ru mólarányt (10/1) a korábbi eredmények alapján rögzítettem. Ennek megfelelően 
munkám elején az 1 ml LA (9,85 mmol) redukcióját egyéb segédanyag és segédoldószer 
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hozzáadása nékül, (S)-BINAP-al komplexált (15,6 µmol) Ru(acac)3 (1,56 µmol) 
katalizátorrendszerrel végeztem (RPM = 500 min–1). A 12 h reakcióidő után teljes konverzió 
mellett, az enantiomer többlet 26%-nak adódott. Az ee és a konverzió időbeni változásának 
követéséhez és összehasonlító elemzések elvégzéséhez a reakciót egy 120 ml-es, intenzívebb 

fázisérintkeztetést biztosító és mintavételezésre alkalmas, mechanikus keverővel ellátott 
reaktorban, 30 ml LA-ból kiindulva, azonos körülmények között is megvizsgáltam. 
Megjegyzendő, hogy a reakció már 2,5 h alatt teljes átalakulás mellett lejátszódott, amit a 
hidrogén gyorsabb folyadékfázisban történő anyagtranszportjának sebességével 
magyarázhatunk, továbbá a minták elemzése után igazoltuk, hogy az idő illetve a konverzió 
előrehaladtával az ee enyhén csökkent (51. ábra).  
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51. ábra A levulinsav redukciója Ru/(S)-BINAP katalizátorrendszerrel, segédoldószer nélkül 

Elmondhatom, hogy az ee értéke és az átalakulás mértéke között nem találtam 
összefüggést, a reakcióidőnek sincs jelentős hatása erre. A közelmúltban azonban, NOYORI és 
munkatársai bizonyították, hogy a katalizátor aktivitása, szelektivitása tovább növelhető 
királis bázis additív alkalmazásával.313 Ennélfogva az átalakítást az (1R,2R)-difenil-1,2-

diaminoetán ((R,R)-DPEN) királis bázis hozzáadásával is elvégezve azt tapasztaltam, hogy 
azonos körülmények mellett, gyakorlatilag reprodukáltam az előzőleg kapott ee értéket (ee = 

26,4%). A reakcióparaméterek (hőmérséklet, reakcióidő, királis bázis mennyisége) 

változtatásával az ee értéke 12–30% között változott. Az in situ képződő Ru/(S)-BINAP 

katalizátorrendszerrel egylépésben, segédoldószer felhasználás nélkül elsőként állítottam elő 
az (S)-GVL enantiomerben gazdagabb termékelegyet, amelyre legjobb tudomásom szerint 
LA-ból kiindulva nem találunk példát az irodalomban. 



Tukacs József – Doktori értekezés 

106 

 

6.2.2.3 Az optikailag aktív γ-valerolakton előállítása előre preparált katalizátor prekurzorok 

alkalmazásával 

Irodalomból ismert, hogy a különféle ketonok sztereoszelektív hidrogénezésére az in 

situ képződő katalizátorrendszerek mellett, az előre preparált komplexek is alkalmasak, sőt 
jellemzően ezek a rendszerek hatékonyabbnak bizonyultak, mivel nagyobb 
sztereoszelektivitással és aktivitással rendelkeznek. Ezt bizonyítja a 2,2′-bis[di(3,5-

xilil)foszfino]-1,1′-binaftil (XylBINAP) ligandumot és (S,S)-DPEN-t is tartalmazó RuCl2[(R)-

XylBINAP][(S,S)-DPEN] (52. ábra, (a)) katalizátorrendszerrel a dialkil ketonok (pl. 4-fenil-2-

butanon) redukciója során, etanol segédoldószer mellett NOYORI által elért 51%-os 

enantiomerarány is.313 Az enantiomerarány növelésére a RuCl2[(S)-XylBINAP][(R,R)-

DAIPEN] (52. ábra, (c)) alkalmazásával próbálkoztak, azonban ellentétes királis indukcióról 
és hasonló enantiomerarányról számoltak be a ciklopropil-ketonok redukciójának vizsgálata 
során.314  Ezen eredményeket figyelembe véve az optikailag aktív (S)-GVL előállításához 
szintén az előre preparált NOYORI katalizátoroknak is nevezett és kereskedelmi forgalomban 
is könnyen hozzáférhető XylBINAP ligandummal módosított katalizátorrendszerek 

alkalmazhatóságát vizsgáltam. Mindezek előtt először katalizátor hozzáadása nélkül 
bizonyítottam, hogy a nagynyomású reaktor fala nem aktív, így nem emiatt kaptam alacsony 

ee értéket. Ezt követően a LA aszimmetrikus redukcióját segédoldószer-mentes körülmények 

mellett, az 52. ábrán látható (a) komplex felhasználásával végeztem, azonban a teljes 

konverzió és 100% kemoszelektivitáson túl, alacsony 11%-os ee-tel jutottam az optikailag 

aktív (S)-GVL-hoz. Ehhez hasonló ee-t (13%) kaptam azonos reakcióparaméterek, azonban 
metanol segédoldószer és az 52. ábrán látható (c) katalizátorrendszer alkalmazásával is. 

 

52. ábra Különböző szerkezetű Noyori által kifejlesztett katalizátorok 

 A NOYORI által kifejlesztett katalizátorok oldószerfüggése szintén ismert, ezért a magas 
enantiomertöbblet eléréséhez, munkámat a segédoldószerek közül a poláris protikus közegek 
ee-re gyakorolt hatásának vizsgálatával folytattam. 

6.2.2.3.1  Az optikailag aktív γ-valerolakton előállítása segédoldószer jelenlétében 

 Az enantiomerarány oldószerfüggésének vizsgálatát jellemzően alkoholok és bázis 
jelenlétében, a RuCl2[(R)-XylBINAP][(S,S)-DPEN] (52. ábra, (a)) katalizátorrendszerrel 
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végeztem (kivétel a 28. táblázat 4 sor). Reakciókörülményekként 60 bar H2 nyomást, 140 °C 
hőmérsékletet, azonban hosszabb, 20 h reakcióidőt alkalmaztam. Az eredményeket 
összefoglalva a 28. táblázatban láthatjuk. 

28. táblázat A LA redukciója a királis XylBINAP-al módosított Ru-katalizátorokkala 

# Katalizátor Oldószer Bázis XLA  

(%) 

YGVL  

(%) 

eeGVL  

(%) 

Konfigu-

ráció 

1 RuCl2[(R)-XylBINAP][(S,S)-

DPEN] (a) 
- - 100 100 11 S 

2 RuCl2[(R)-XylBINAP][(S,S)-

DPEN] (a) 
MeOH - 100 100 13 S   

3 RuCl2[(R)-XylBINAP][(S,S)-

DPEN] (a) 
MeOH (CH3)3COK 100 100 14 R  

4 RuCl2[(S)-XylBINAP][(R,R)-

DAIPEN] (b) 

MeOH - 100 100 13 S 

5 RuCl2[(R)-XylBINAP][(S,S)-

DPEN] (a) 
EtOH (CH3)3COK 50 50 17 R 

6 RuCl2[(R)-XylBINAP][(S,S)-

DPEN] (a) 
iPrOH (CH3)3COK 96 96 1 R  

7 RuCl2[(R)-XylBINAP][(S,S)-

DPEN] (a) 
iPrOH - 100 100 13 S  

8 RuCl2[(R)-XylBINAP][(S,S)-

DPEN] (a) 
BuOH (CH3)3COK 68 68 13 R 

9 RuCl2[(R)-XylBINAP][(S,S)-

DPEN] (a) 
heptanol (CH3)3COK 100 100 3,6 S 

10 RuCl2[(R)-XylBINAP][(S,S)-

DPEN] (a) 
EtOH/iPrOH (CH3)3COK 100 100 10 R 

aReakcióörülmények: LA = 1 ml (9,8 mmol), 1,4 ml megfelelő oldószer, T = 140 °C, t = 20 h, p = 60 bar, katalizátor: 0,006 
mmol, LA/Kat = 1600. 

 Az eredmények alapján elmondható, hogy a segédoldószer és a kálium-tercbutilát 
segédanyag felhasználása mellett elhanyagolható mértékű enantiomer többlet növekédést 
tapasztaltunk a segédoldószer-mentes körülmények között végrehajtott aszimmetrikus 
hidrogénezéshez képest (ee = 11% segédoldószer-mentes rendszerben, ee = 17% etanolban). 

A LA konverzió és GVL kemoszelektivitás azonban a reakcióközegtől függetlenül 100%-nak 

adódott. Megjegyzendő továbbá, hogy az (R,R)-DPEN bázist (R,R)-DAIPEN-ra cserélve, az 
irodalmi adatoktól eltérően, azonos enantiomeraránnyal kaptam meg az optikailag aktív GVL-

t. Végül kiemelném, hogy a keletkező termék konfigurációja több esetben is a királis 
katalizátoréval ellentétesnek adódott. Az elért enantiomer többlet értékekkel azonban nem 

elégedtünk meg és felvetődőtt a kérdés, hogy lehetséges-e a LA aszimmetrikus redukciója 
során magasabb enantiomer többlettel előállítani az optikailag aktív GVL-t. Ennek 

megválaszolásához SAITO és munkatársainak egy korábbi munkája volt segítségemre, akik 
bizonyították, hogy a planáris kiralitással rendelkező biaril típusú kétfogú ligandumok esetén 
is, a sztérikus és elektronikus paraméterek finomhangolásával a katalitikus rendszer aktivitása 
és kemoszelektivitása jelentősen változik.315 Ezt a SEGPHOS ligandum kifejlesztése során 

igazolták, melynek térszöge (Tol,(SEGPHOS) = 64,99°) a BINAP-hoz képest (Tol,(BINAP) = 
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73,49°) jóval kisebb, emiatt is lehetséges, hogy a SEGPHOS tartalmú katalizátorrendszerrel 
kimagasló eredményt értek (ee = 99,5%) el a dialkilketonok (pl. hidroxi-aceton) redukciója 
során. 316  Etil-levulinátból szintén ők, SEGPHOS tartalmú katalizátor és etanol 
reakcióközegként való felhasználásával enyhe körülmények mellett, 99%-os enantiomer 

többlettel sikerült a (R)-4-hidroxipentanoát-etilészterét előállítani. Ennélfogva a továbbiakban 
a különböző SEGPHOS tartalmú katalizátorokkal elért eredményekről számolok be. 

6.2.2.3.2  Optikailag aktív γ-valerolakton előállítása Ru/SEGPHOS katalizátorrendszerekkel 

 A LA aszimmetrikus redukciójával történő optikailag aktív GVL előállítását többféle 

SEGPHOS ligandummal módosított mono- és dinukleáris Ru-alapú komplexek (53. ábra) és 
metanol segédoldószer felhasználása mellett végeztem. A reakciókörülményként alkalmazott 
60 bar nyomást, 140 °C hőmérsékletet, 20 h reakcióidőt, LA/MeOH – 1/1,4 térfogat- és a 
2400 LA/Ru mólarányt irodalmi ajánlások alapján választottam, melyeket a későbbiekben 
optimalizáltam. 
 A SEGPHOS ligandummal komplexált katalizátorok tesztelését az 53. ábrán szereplő (a) 
mononukleáris (R)-RuCl2((p-cimén)(SEGPHOS)) felhasználásával kezdtem. Alkalmazásával 
teljes konverzió mellett, a Ru/(R)-BINAP katalizátorrendszerrel oldószermentes közegben 
végzett átalakítással jól egyező enantiomerarány (ee = 18%) értéket kaptam (29. táblázat). 

 

53. ábra A különböző SEGPHOS ligandummal módosított Ru-alapú katalizátorok 

 A 29. táblázatból látható, hogy ettől is kisebb ee értékeket értem el, amikor a különböző 
szubsztituált SEGPHOS ligandum-alapú katalizátorokat alkalmaztam, pl. DM-SEGPHOS-al 

ee = 9%, míg DM-SEGPHOS-al ee = 13% értem el, ami összefüggésbe hozható a SAITO által 
bizonyított sztérikus és elektronikus paraméterekkel. A további mononukleáris komplexek 
alkalmazásával, beleértve a NOYORI katalizátorok SEGPHOS analógját is, az előzőekhez 
hasonló alacsony enantiomerarányt értem el. Az ee értékek nem haladták meg a 16%-ot.  
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29. táblázat A LA aszimmetrikus redukciója Ru/SEGPHOS katalizátorokkala 

# Katalizátor prekurzor XLA (%) eeGVL (%) 

1 (R)-RuCl2[(p-cimén)(SEGPHOS)] (a) 100 18  

2 (R)-RuCl2[(p-cimén)(DM-SEGPHOS)] (b) 100 9 

3 (R)-RuCl2[(p-cimén)(DTMB-SEGPHOS)] (c) 95 13 

4 RuCl2[(S)-(DM-SEGPHOS)][(S,S)-DPEN] (d) 100 16 

5 RuCl2[(S)-(DM-SEGPHOS)][(S)-DAIPEN] (e) 100 13 

6 Ru(OAc)2((S)-SEGPHOS) (f) 100 12 

7 (S)-[(RuCl(SEGPHOS))2(μ-Cl)3][NH2Me2] (g) 100 56 

aReakciókörülmények: LA = 1 mL (9,8 mmol), LA/MeOH = 1/1,4 (V/V), T = 140 °C, t = 20 h, 
p = 60 bar, katalizátor: 0,004 mmol, LA/Kat. = 2400. A GVL szelektivitás 100% volt minden esetben. 

 A dinukleáris (S)-[(RuCl(SEGPHOS))2(μ-Cl)3][NH2Me2] katalizátor felhasználásával 
(53. ábra (g), 29. táblázat) a termék enantiomer arányában az eddigiekhez képest jelentős 
növekedést kaptam (ee = 56%) teljes átalakulás és 100% GVL kemoszelektivitás mellett. Ha 

ezt az eredményt összehasonlítjuk az eddigi ee értékekkel elmondható, hogy alkalmazásával 
4,5-szer magasabb enantiomer többletet értem el, mint a NOYORI-féle Ru/XylBINAP 

komplexszel metanolban és 2,5-szer jobbat, mint a Ru/(S)-BINAP rendszerrel oldószermentes 
körülmények között. A kapott 56% ee-t a reakciókörülmények optimalizásával próbáltam 
tovább növelni. Mivel az aszimmetrikus indukciót a felhasznált reakcióközeg jelentősen 
befolyásolja, ezért először az oldószerek változtatásának hatását vizsgáltam. 

 Az oldószerek változtatásának hatása az optikailag aktív GVL szintézisére 

 Az oldószerek változtatásának ee értékre gyakorolt hatását 1 ml LA aszimmetrikus 

redukciója során vízmentes alkoholokban (MeOH, EtOH, iPrOH, nBuOH), DCM-ban és 
szuperkritikus CO2-ban vizsgáltam, 60 bar nyomáson és 140 °C-on. A különböző 
segédoldószerek felhasználása mellett minden esetben teljes konverziót és 100% 
kemoszelektivitást értem el, azonban az ee értéke széles spektrumban változott (54. ábra).  

 

54. ábra A különböző reakcióközegek hatása az enantiomerarányra 
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Hozzáadott oldószer nélkül aszimmetrikus indukció nem következett be, a termék racém 
összetételű volt. Ehhez hasonlóan, elhanyagolható értéket (ee = 1%) kaptam szuperkritikus 

CO2 és DCM oldószerekben is. A várakozásoknak megfelelően MeOH oldószerben 55%-nak 

adódott az enantiomer többlet, bizonyítva, hogy azonos körülmények között az ee értéke 
reprodukálható. A többi alkohol esetén kapott enantiomertöbblet értékeknél megfigyelhető, 
hogy az alkohol szénatom számának növelésével az ee értéke jelentősen csökken, de így is 
jellemzően magasabbak, mint a ketocsoportok redukciójával elért irodalmi értékek. 
 Az eredmények egyrészt azzal magyarázhatók, hogy a poláris protikus oldószerek jóval 
nagyobb dielektromos állandóval rendelkeznek, mint a DCM és a szuperkritikus CO2. 

Mindemellett feltételeztem, hogy a MeOH hozzájárulhat a katalitikusan aktív speciesz 
kialakulásához és stabilitásának növeléséhez, ezért a továbbiakban a reakciókörülmények 
optimalizásának folyamán a MeOH koncentrációjának változtatását is megvizsgáltam. Ehhez 
a LA/MeOH 1/1,4 térfogatarányt először 1/0,7-re, majd 1/3-ra változtattam. Az azonos 

körülmények mellett végzett redukció után, azonban a reakciótermékben az (S)-GVL aránya 
mindkét esetben csökkent (ee = 43% és 52%). Hasonló csökkenést tapasztaltam amikor a 
reakciót 96%-os etanolban végeztem (ee = 37%). Mindemellett, VINOGRADOV és 
kutatócsoportja a LA redukcióját etanolban végezve bizonyította, hogy a LA megfelelő 
észterén keresztül jutottak az optikailag aktív GVL-hez (ee = 69%).252 Ennek lehetősége 
nálam is felvetődőtt, melynek bizonyítására a metil-levulinát (ML) aszimmetrikus redukcióját 
is elvégeztem az előzőekkel azonos körülmények között. Teljes konverzió mellett azonban az 

ee értéke csak 27%-nak adódott, vagyis az alkalmazott reakciókörülmények nem kedveznek 
az optikailag aktív GVL metil-levulinátból való képződésének. Megjegyzendő azonban, hogy 
LA-ból kiindulva a redukció során vett reakcióelegy mintákból NMR és GC-MS mérések 
alapján sem metil-levulinátot sem pedig metil-(4-hidroxipentenoát)-ot nem tudtam kimutatni.    

  A hőmérséklet változtatásának hatása az enantiomerarányra 

 A reakciókörülmények optimalizásának folyamatában különböző hőmérsékleteken 
vizsgáltam a királis indukció mértékét. Bár a Ru-katalizált aszimmetrikus redukciókat 
jellemzően alacsony (20–40 °C) hőmérsékleten végezték, azonban a SEGPHOS ligandum-

alapú katalizátorok 65 °C felett működnek hatékonyan, ráadásul a LA homogénkatalitikus 

átalakításához a magasabb, 80 °C feletti hőmérséklet elengedhetetlen. Így a 
reakcióhőmérséklet optimalizálását 80–160 °C hőmérséklettartományban végeztem. Az 
enantiomerarány változását az 55. ábrán foglaltam össze.  
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55. ábra A hőmérséklet változtatásának hatása a konverzióra és az enantiomerarányra  

Látható, hogy 80 °C-on 60 bar nyomást és 20 h reakcióidőt alkalmazva alacsony LA 

konverziót (8%) és elhanyagolható enantiomer többlettet értem el (ee = 3%). Ugyanakkor a 

hőmérséklet emelésével (150 °C-ig) a konverzió és az enantiomer többlet értéke is nőtt, 
valamint a királis indukció mértéke 150 °C-on érte el a maximumot, 60% enantiomer 

többlettel sikerült az (S)-GVL-t előállítani. A katalizátorkoncentráció hatását 150 °C-on 

vizsgáltam. 

 A katalizátorkoncentráció változtatásának hatása az enantiomerarányra 

A reakciókörülmények optimalizálásának folyamatában mindenképpen fontos, hogy a 
felhasznált katalizátor koncentrációjának az enantiomerarányra és a LA konverzióra gyakorolt 

hatását több érték mellett is megvizsgáljuk és ha lehet csökkentsük. Így végül 60 bar 
nyomáson és 150 °C-on, metanol oldószerben, 0,002–0,020 M tartományban vizsgáltam a 
Ru-koncentráció (cRu) változtatásának hatását, amelyet az 56. ábra szemléltet. 
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56. ábra A katalizátor koncentráció változtatásának hatása az enantiomerarányra 
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Látható, hogy a katalizátor koncentrációjának növelésével a termékben az enantiomerarány 
értéke nő, elérve a 82%-ot. Tudomásom szerint a LA közvetlen aszimmetrikus átalakítására 
nem közöltek még ilyen értéket. A katalizátorkoncentráció 0,016 M fölé történő további 
növelésével az enantiomerarány érteke szignifikánsan csökkent. 

Az optikailag aktív GVL előállítása a kereskedelmi forgalomból és növényi eredetű 
hulladékokból származó levulinsavból 

 A redukció optimálásának vizsgálata után felvetődőtt a kérdés, hogy a katalizátor 
alkalmas-e növényi eredetű hulladékokból kapott LA enantioszelektív redukciójára is, vagyis 

az átalakítás során képződő melléktermékeknek van-e bármilyen hatásuk a királis indukcióra. 

Ehhez a 7.5 fejezetben bemutatott eljárással, 4 g (22,2 mmol) D-fruktózból kiindulva, 2 M 

kénsav katalizátor jelenlétében és 170 °C-on állítottam elő LA-t. A kapott sötétbarna 

termékből 1 ml-t kivéve és 1,4 ml metanolban feloldva, a (S)-[(RuCl(SEGPHOS))2(μ-Cl)3]
–

[NH2Me2]
+ katalizátorral optimalizált reakciókörülmények között (cRu = 0,016 M, 60 bar H2, 

20 h, 150 °C) végeztem a redukciót. A reakció során kapott minta elemzése után 
bizonyítottam, hogy 100% konverzió mellet 78% ee-tel sikerült az (S)-GVL-t előállítani (57. 

ábra).  

 

57. ábra Az (S)-(GVL) előállítása nem analitikai tisztaságú LA-ból 

Hasonló eredményt értem el, amikor a lignocellulóz-alapú hulladékok keverékéből kapott 

LA-t használtam fel az optikailag aktív GVL előállításához. Ebben az esetben az ee értéke 
80%-nak adódott (57. ábra). 

 Összefoglalásképpen elmondhatom, hogy levulinsavból kiindulva sikerült (S)-GVL-t egy 

új, eddig nem publikált módszerrel előállítani. A redukáláshoz katalizátorként az irodalomból 
ismert, Noyori és mtsai által kifejlesztett, in situ képződő Ru(acac)3 és (R)-BINAP 

katalizátorrendszert alkalmaztam, így oldószer- és additív-mentes környezetben sikerült 
99,9% konverzióval és 26% ee-tel előállítani az (S)-GVL-t. Bizonyítottam, hogy a magasabb 

enantiomerarány elérése érdekében, az átalakítást az előre preparált (S)-

[(RuCl(SEGPHOS))2(µ-Cl)3][NH2Me2] katalizátorral végezve, 99,9% konverzió mellett 82% 

enantiomer többlet is elérhető optimált körülmények között (150 °C, 60 bar H2), oldószerként 
MeOH-t használva. Igazoltam, hogy a katalizátorrendszer alkalmazása kiterjeszhető a 
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kereskedelmi forgalomban kapható LA aszimmetrikus redukcióján túl, a lignocellulóz-alapú 
hulladékok átalakítása során kapott LA aszimmetrikus redukciójára is.  

6.2.3 A levulinsav heterogén katalitikus hidrogénezése folyamatos áramlású reaktorban 

 A LA átalakítására vonatkozó szakirodalmi áttekintésben már bemutattam, hogy a 

homogén katalizátorok magas aktivitásáért és szelektivitásáért jellemzően elválasztási 

nehézségekkel kell fizetni. Így érthető, hogy a szakaszos rendszerben kivitelezett 

homogénkatalitikus reakciók mellett, igény mutatkozik a LA szelektív és folyamatos üzemű 
heterogénkatalitikus átalakítására. Doktori kutatómunkámhoz kapcsolódóan elvégeztem a LA 

folyamatos üzemű, heterogénkatalitikus hidrogénezését is (58. ábra). Ehhez a ThalesNano 

Nanotechnology Inc. által fejlesztett H-Cube® és az H-Cube ProTM típusú folyamatos üzemű 

hidrogénező reaktorokat használtam fel.317  

 

58. ábra A LA heterogénkatalitikus hidrogénezése 

Az H-Cube® és az H-Cube ProTM típusú folyamatos üzemű reaktorok működését az 59. 

sematikus ábra mutatja be. Egyik fontos előnyük, hogy a hidrogéngázt in situ, a víz 
elektrolízisével állítják elő a készülékek, tehát nincs szükség külső, veszélyes nagynyomású 
hidrogén tárolására. A mintaoldat egyenletes áramlását a készülékhez csatlakoztatott és 
vezérelt HPLC pumpa biztosítja. A készülék könnyű kezelhetőségét egy érintőképernyő 
segíti, ezen egyszerűen beállíthatjuk a kísérleti paramétereket pl. a reakciótér hőmérsékletét 
(25–100 °C H-Cube®, 10–150 °C H-Cube ProTM), a belső nyomását (10–100 bar), illetve a 

mintaoldat áramlási sebességét (0,1–3,0 ml min–1). Amennyiben 1 ml min–1 áramlási 
sebességet alkalmazunk, a töltött katalizátor oszlop térfogatából adódóan 4 perc alatt kapjuk 

meg a kívánt terméket. Ezeket a paramétereket a készülék képes valós időben grafikusan is 
megjeleníteni. 

 

59. ábra Az H-Cube® készülék működésének sematikus ábrája 
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A GVL heterogénkatalitikus előállítását ligandum hozzáadása nélkül és a Bu-DPPDS 

ligandum felhasználásával is vizsgáltam. Katalizátorként a kereskedelmi forgalomban 
könnyen hozzáférhető és olcsó, CatCart® katalizátor oszlopokat alkalmaztam a következő 
töltetekkel: 10% Pd-tartalmú katalizátor, csontszén hordozón (140 mg-ból, 14 mg Pd), 5% 

Ru-tartalmú katalizátor, csontszén hordozón (140 mg-ból, 7 mg Ru) és Raney-Nikkel (140 

mg Raney-Ni). Kiválasztásuk korábban az irodalomban közölt, széles körben vizsgált és 

hatékonynak bizonyuló átmenetifém-alapú rendszerekkel van összefüggésben. Ezen 

katalizátorok felhasználásával végzett átalakítások során, a reakciókörülmények széles 
tartományban változtak (25–265 °C, 1–150 bar) és jellemzően vizet vagy alacsony 

szénatomszámú poláros protikus reakcióközegeket használtak. Mindezeket szem előtt tartva a 

LA folyamatos üzemű átalakításán keresztül először a különböző típusú katalizátorok 
aktivitását vizsgáltam 0,1 M vizes rendszerben, majd elvégeztem a reakciókörülmények 
optimalizálását (áramlási sebesség, nyomás, ligandumkoncentráció, stabilitás).  

6.2.3.1 A katalizátorok aktivitásának vizsgálata 

A választott katalizátorok közül, a LA konverzióra gyakorolt hatását először a 10% Pd/C 

katalizátorral, 100 °C hőmérsékleten, 1 ml min–1 áramlási sebesség mellett és 10–100 bar 

nyomás tartományban vizsgáltam. Pd/C katalizátorral 10, 50, 100 bar nyomáson végezve a 
redukciót, <16% LA konverziót kaptam mindhárom nyomáson, azonban a szelektivitás 1H- és 

13C-NMR alapján végig 100%-nak adódott. A LA átalakítását az előzővel azonos nyomáson 
és áramlási sebességen, azonban H-Cube ProTM-ban, 140 °C hőmérsékleten végezve 44,5% 
konverziót és 0,190 molGVL gPd

–1h–1 produktivitást értem el (30. táblázat). Produktivitás alatt a 

folyamatos üzemű rendszerekben gyakran alkalmazott és a 3. egyenletben szereplő 
összefüggést értem.  

                         

Figyelemre méltó, hogy a 140 °C-on mért produktivitás érték (0,19) így is meghaladja a 

DUMESIC által többfémes (Pd-Ru) katalizátorrendszerrel elért P = 0,110 molGVL gPd
–1h–1 

értékét.235 Hatékony heterogén katalizátoroknak azonban ebben az esetben is a Ru-alapú 
rendszerek bizonyultak, ahogy ezt MANZER

257
 és PALKOVITS

258
 különböző 

reakcióközegekben, illetve segédoldószer-mentesen, Ru/C katalizátorral végzett átalakításai is 

igazolták, bár a katalizátor nem teljesen szelektív. Szintén PALKOVITS
258 ismertette, hogy a 

produktivitás értéke 25 °C-on 0,067-nek, míg 190 °C-on 5,33-nak adódott szakaszos 
rendszerben. A produktivitás növelése érdekében jellemzően segédoldószer, segédanyag vagy 
magas hőmérséklet mellett végezték az átalakításokat szakaszos rendszerben. Ennélfogva 
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munkám során a továbbiakban az 5% Ru/C katalizátor aktivitását segédanyag hozzáadása 
nélkül, egy környezetbarát oldószerben, a GVL előállításának folyamatában teszteltem. 

30. táblázat A LA folyamatos üzemű redukciója H-Cube®-típusú rendszerekbena 

# Katalizátor p (bar) T (°C) XLA (%) bPGVL 

1 10% Pd/C 10 100 2,6 0,011 

2 10% Pd/C 50 100 4,5 0,019 

3 10% Pd/C 100 100 15,9 0,068 

c4 10% Pd/C 100 140 44,5 0,190 

5 5% Ru/C 10 100 25,1 0,215 

6 5% Ru/C 50 100 68,0 0,582 

7 5% Ru/C 100 100 82,9 0,710 

c8 5% Ru/C 10 140 97,1 0,832 

9 Raney-Ni 10 100 76,1 0,032 

10 Raney-Ni 50 100 83,8 0,035 

11 Raney-Ni 100 100 88,9 0,038 

aReakciókörülmények: H-Cube® készülék, áramlási sebesség: 1,0 ml min–1, cLA = 0,1 M, oldószer: víz. bPGVL 

– Produktivitás (P = molGVL gRu
–1·h–1), cH-Cube ProTM készülék alkalmazása. 

A Ru/C katalizátor alkalmazásával a LA konverzió értékek azonos körülmények között, a 

Pd/C-hez képest megtöbbszöröződtek (30. táblázat), 100 bar nyomáson és 100 °C-on 15,9%-

ról 82,9%-ra nőt úgy, hogy a kemoszelektivitás értékei minden esetben >99,9%-ot mutattak. 

A produktivitás az irodalommal jól egyezően 0,71-nek adódott. Bizonyítottam, hogy a 
hőmérséklet emelésével ez tovább fokozható, 140 °C-on 0,832 produktivitást kaptam az H-

Cube ProTM készülékben. A magas produktivitás mellett megjegyezném, hogy a 

homogénkatalitikus rendszerekben optimált 10 bar rendszer nyomáson, Ru/C katalizátorral, 
kiemelkedően magas, 97,1% LA konverziót értem el a folyamatos áramlású rendszerben, 
segédanyagok hozzáadása nélkül.  

Azonban a nemésfém katalizátorok hátrányai miatt, az irodalomban szakaszos rendszerben 
szintén igéretes eredményeket mutató nikkel-alapú katalizátor, a Raney-Ni aktivitását is 
megvizsgáltam. Azonos körülmények között a konverzió értékek nagyobbnak adódtak, mind 

az 5% Ru/C, mind a 10% Pd/C felhasználásával kapott értékektől úgy, hogy a GVL 

szelektivitása minden esetben >99,9% volt. Fontos megjegyeznem azonban, hogy a 

produktivitás értékek elmaradtak a nemesfém-alapú katalizátorral elért eredményekhez 

képest, 0,032–0,038 molGVL gRa-Ni
–1h–1 tartományban változtak.  

Ismert, hogy az áramlási sebesség változtatásának jelentős hatása van a konverzióra.318 A 

nagy aktivitást mutató Raney-Ni és Ru/C katalizátorok esetén az áramlási sebességnek a LA 

konverzióra és a GVL produktivitásra gyakorolt hatását 0,2–2 ml min–1 tartományban 
vizsgáltam (60. ábra).  
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60. ábra Az áramlási sebesség hatása a konverzióra és a produktivitásra 

Reakciókörülmények: cLA = 0,1 M, oldószer: víz, p = 100 bar, T = 100 °C, Raney-Ni (○ & ●); Ru/C (□ 
& ■); Ru/C + Bu-DPPDS (△ & ▲) 

A várakozásoknak megfelelően az áramlási sebesség növelésével a konverzió csökkenő 
tendenciát mutatott. A produktivitást tekintve az 5% Ru/C katalizátorrendszeren az áramlási 
sebesség növelése jelentős produktivitás növekedéshez vezet. Ezzel szemben a Raney-Ni 

katalizátor használatakor a produktivitás csak kismértékben változik az áramlási sebesség 
függvényében, és mintegy 20-szor kisebb a Ru/C-nel kapott értékeknél.  

A 6.2.1.2 fejezetben a Ru/Bu-DPPDS rendszer nagyfokú hatékonyságát a LA 
homogénkatalitikus redukcióján keresztül már bemutattam. Így felvetődőtt a kérdés, hogy a 

Bu-DPPDS ligandum alkalmazásával a Ru/C katalizátorrendszer aktivitása tovább növelhető-

e a LA folyamatos rendszerben történő előállítása esetén is. Ennélfogva a vízoldható Bu-

DPPDS ligandumot a LA vizes oldatában 15 mM koncentrációban alkalmazva, a ligandum 
nélküli Ru/C rendszerhez képest (XLA = 82,9%) nagyobb, 98,5% szubsztrátum konverzió és 
0,89 molGVL gRu

–1h–1 produktivitás értékeket kaptam, 100 bar-on, 100 °C-on, 1 ml min–1 

áramlási sebesség mellett. A Bu-DPPDS ligandummal kezelt katalizátor konverzióra 
gyakorolt pozitív hatása egyértelmű, mivel már 0,075 mM koncentrációjú ligandum jelenléte 
is növeli a rendszer aktivitását. Ennélfogva 0–0,15 mM tartományban megvizsgáltam, hogy a 

ligandumkoncentráció további növelésének milyen hatása van a katalizátor aktivitására. 
Meglepő módon a ligandumkoncentráció növelésének nincs jelentős hatása a LA konverzióra 
(61. ábra).  
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61. ábra A ligandumkoncentráció hatása a konverzióra  
Reakciókörülmények: cLA = 0,1 M, oldószer: víz, p = 100 bar, T = 100 °C. 

 A ligandum hatásának felderítésére az 5% Ru/C töltetet 20 ml cBu-DPPDS = 0,15 mM 

koncentrációjú Bu-DPPDS oldattal kezeltem, 1 ml perc–1 áramlási sebesség mellett (100 bar, 

100 °C). A kezelést követően, a LA vizes oldatát áramoltattam keresztül a ligandummal 

kezelt katalizátor tölteten. Az elért 92,1% konverzió ugyan nagyobb a ligandum felhasználása 
nélküli 5% Ru/C katalizátorral kapott értékeknél, azonban kissé elmarad a 0,15 mM 

ligandummal kapott konverzió értéktől (95,6%). A kapott eredmények értelmezéséhez 
többféle vizsgálatot végeztem el. A ligandum kimosódását a termékáram NMR 

spektroszkópiás vizsgálata alapján értékeltem. A katalizátor kimosódását a termékáramból 
vett minták ICP-MS vizsgálatával határoztam meg. A 31P-NMR analízishez a felfogott 

reakcióelegyből mintát készítettem, majd a kapott spektrumok alapján megbizonyosodtam, 

hogy a töltetről visszaoldódó Bu-DPPDS mennyisége mindenképpen az NMR kimutatási 
határa alatt volt. Az ICP-MS vizsgálatok szerint, a töltetről kimosódott Ru mennyisége a 

termékáramban 250 ± 50 ppb. A termékáramban ugyan mérhető mennyiségben volt jelen a 

ruténium, de mivel a ligandum nem volt kimutatható, ezért a reakcióelegyben oldott 
állapotban lévő in situ képződő katalizátor jelenlétét nem valószínűsitem. 

Végül a Bu-DPPDS ligandum (0,161 mmol) és a LA (9,85 mmol) lehetséges 
kölcsönhatását is megvizsgáltam. A 31P NMR mérések alapján a [HBu-DPPDS]+ jelenléte 
azonban nem mutatható ki. Köztudott ugyanis, hogy a bázikus tulajdonságokkal rendelkező 
foszfinok magányos elektronpárja révén pl. P(nBu)3, egy ikerionos szerkezetű addukt 
képződése mellett képesek reakcióba lépni karbonilvegyületekkel, pl. benzaldehiddel. 319 

Azonban esetemben sem vizes rendszerben, sem segédoldószer nélkül nem volt kimutatható a 
LA karbonil csoportja és a foszforatom közötti kapcsolat (interakció). Így a ligandum 

hatásának pontos mechanizmusára nem tudok egyértelmű választ adni, a ligandum felületi 
szorpciója által kifejtett hatás valószínűsíthető. 
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6.2.3.2 A katalizátor aktivitásának vizsgálata a rendszer abszolút nyomásának változtatásán 

keresztül Bu-DPPDS ligandummal 

A reakciókörülmények optimalizálása során a rendszer abszolút nyomásának GVL 
képződésére gyakorolt hatását 30–100 bar nyomástartományban vizsgáltam, 0,15 mmol 
koncentrációjú Bu-DPPDS ligandummal módosított Ru/C katalizátor ágyon (62. ábra). 

 

62. ábra A hidrogénnyomás hatása a LA konverziójára  

Reakciókörülmények: áramlási sebesség: 1,0 ml min–1, cLA = 0,1 M, cBu-DPPDS = 0,15 mM, T = 100 °C. 

 Megállapítottam, hogy 70 bar abszolút nyomás értékig kiváló lineáris összefüggés 

(R2=0,99) mutatható ki, ami azt jelzi, hogy a folyadékfázis hidrogénkoncentrációja vizes 

rendszerben követi a HENRY törvényt és a reakció hidrogénre nézve első rendű.   
A lejátszódó folyamatok jobb megértése érdekében mérnöki számításokat, a Reynolds-

szám meghatározását is elvégeztem. Figyelembe véve, hogy a részecskék átmérője 50–400 

µm, az áramlási sebesség 0,1–3 ml/min, CatCart® belső átmérője 0,004 m és a hossza 0,03 m. 
A módosított Reynolds-szám (Re′ = 0,022–5,352) meghatározásával igazoltam, hogy az H-

Cube® rendszer működési tartományában, az anyagátadást segítő turbulenciával nem lehet 
számolni, a rendszerben lamináris áramlás valósul meg.  

6.2.3.3 A katalizátor stabilitásának vizsgálata 

Kutatómunkám zárásaként, a Ru/C katalizátorrendszer stabilitását is megvizsgáltam, ami 
különösen fontos az ipari alkalmazhatóság szempontjából. A katalizátor stabilitását 0,1 M LA 

oldat esetén, 0,15 mM Bu-DPPDS ligandum hozzáadásával, 100 bar nyomáson és 100 °C 
hőmérsékleten 2 órán keresztül vizsgáltam (63. ábra). 

Megállapítottam, hogy a töltet aktivitásában 2 h folyamatos üzemű müködés után sem 
tapasztalható változás, a konverzió értékek 95–99% tartományban változtak, míg a 
kemoszelektivitás érték ˃99,9%-nak adódott minden esetben. 
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63. ábra A katalizátor stabilitásának vizsgálata 

Reakciókörülmények: áramlási sebesség: 1,0 ml min–1, cLA = 0,1 M, T = 100 °C, p = 100 bar. 

 Összegzésként megállapítható, hogy az általam fejlesztett Bu-DPPDS ligandummal 

módosított Ru-alapú katalizátorrendszer sikeresen alkalmazható a GVL folyamatos áramú 
előállítására. Elmondhatom, hogy a kapott TRL3 szintű kutatási eredményeim 
hozzájárulhatnak a TRL4, illetve TRL5 méretű rendszerek tervezéséhez szükséges 
számításokhoz. 
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7 KÍSÉRLETI RÉSZ 

7.1 Cellulóztartalom meghatározása 

A cellulóztartalom meghatározásának folyamatában a vizsgálni kívánt, 
tömegállandóságig szárított 1 g nyersanyagot salétromsav/etanol 4/1 aranyú elegyével 
kezeltem, egy visszafolyós hűtővel ellátott lombikban (90 °C, 1 h). A kapott cellulózt 
szűrtem, majd 10 ml 96%-os etanollal és forró desztillált vízzel savmentesre mostam és 105 
°C-on tömegállandóságig szárítottam. A kapott cellulóz mennyiségét a következő egyenlettel 
számoltam:  

 

C = cellulóztartalom (%), M = bemért minta tömege (g), S1 = üvegszűrő tömege (g), 
S2 = üvegszűrő + cellulóz tömege (g) 

7.2 A hulladékok kénsav katalizált hidrolizisének és feldolgozásának általános leírása 

 A savkatalizált hidrolízis kivitelezéséhez egy 15 ml térfogatú, ACE Glass teflondugóval 
ellátott, nyomásálló üvegcsövet alkalmaztam, melybe a megfelelő 500 mg kiindulási 
alapanyagot és 10 ml 2 M kénsavat adtam, majd a 170 °C hőmérsékletre felfűtött olajfürdőbe 
helyeztem. Az elegy megfelelő homogenizálásához, a teljes 8 h reakcióidő során 500 min–1 

keverési sebességet alkalmaztam. A reakcióidő lejárta után a reakcióelegyet G3-as 

üvegszűrőn szűrtem, melyet először 3 x 5 ml desztillált vízzel, majd 3 x 5 ml EtOAc-al 

mostam. A szűrletet ezt követően elválasztottam, majd a vizes fázisból 4 x 15 ml EtOAc-al 

extraháltam a maradék levulinsavat. Az egyesített szerves fázisokat MgSO4-on szárítottam és 
az újabb szűrés után, rotációs vákuumbepárlón oldószermentesítettem. A bepárlást követően 
egy barna, viszkózus, olajos anyagot kaptam, amely az NMR mérések alapján a LA és FA 
termékeket és az irodalmi részben már ismertetett melléktermékeket tartalmazta.  

7.3 A levulinsav homogénkatalitikus hidrogénezésének általános leírása 

 A nagynyomású reakciókat az 64. ábrán is látható 120 ml-es Hastelloy-C Parr típusú, 

saválló reaktorban végeztem. A kísérletek során a reaktorba 30 ml (34,02 g, 293,02 mmol) 

LA-t töltöttem, majd ehhez adtam 0,018 g (0,046 mmol) ruténium(III)-trisz(acetil-acetonát) 

katalizátort, illetve 10 mólekvivalens (0,466 mmol) megfelelő foszfinligandumot. Az 

összetartó billincsek és fűtőblokk felszerelését, majd a nagynyomású rendszerre való 

csatlakoztatását követően hidrogénnel átöblítettem a reaktort, majd beállítottam a kívánt 

nyomást (10–100 bar), illetve a kezelőfelületen a megfelelő hőmérsékletet (140 °C) és 

kevertetési sebességet (RPM = 600 min–1). A kívánt reakcióidő letelte után, a reaktort 
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lehűtöttem, majd a nyomás megszüntetése után szétszereltem és az egyfázisú elegyből 

közvetlenül készítettem mintát a gázkromatográfiás, és/vagy NMR spektroszkópiás 

vizsgálatokhoz. A reakcióelegy mintákból a LA mennyiségi meghatározása a konverzió 

számításához toluol belső standard addiciós módszerrel történt.  

 

64. ábra A PID szabályzóval szerelt nagynyomású reaktor sematikus ábrája 

7.3.1 A katalizátor újrafelhasználásának vizsgálata 

 A nagynyomású reakciókat ebben az esetben egy 300 ml-es, SiCompTM mérőfejjel szerelt 

ASI ReactIRTM 1000 saválló készülékben végeztem. A kísérletek során a reaktorba 60 ml 

(586,4 mmol) LA-t töltöttem, majd ehhez adtam 0,753 mmol ruténium(III)-trisz(acetil-

acetonát) katalizátort, illetve 10 mól ekvivalens (7,53 mmol) Bu-DPPDS ligandumot. Az 

összetartó billincsek felszerelését, majd a nagynyomású rendszerre való csatlakoztatását 

követően átöblítettem a reaktort. Ezt követően laborlift felhasználásával az előre felfűtött 

olajfürdőbe helyeztem, majd beállítottam a kívánt nyomást (10 bar), illetve a kevertetési 

sebességet (RPM = 600 min–1). Az 5 h reakcióidő után, 25 bar túlnyomás mellett egy erre a 

célra kifejlesztett bombában tárolt 10 ml LA-t a gázadagolón keresztül jutattam a rendszerbe. 

A teljes konverzió után ezt a műveletet, újabb 10 ml LA mennyiségekkel 6-szor 

megismételtem, majd a reaktort lehűtöttem és a nyomás megszüntetése után szétszereltem. A 

konverzió nyomonkövetése in situ NMR spektroszkópiával történt. 

7.4 A levulinsav homogénkatalitikus hidrogénezése a Ru/DPPB rendszerrel 

 A nagynyomású reakciókat a 7.3 fejezetben bemutatott 120 ml-es Hastelloy-C Parr típusú 

reaktorban végeztem. A kísérletek során a reaktorba 30 ml (293,02 mmol) LA-t töltöttem, 

majd ehhez adtam 0,018 g (0,023 mmol) ruténium(III)-trisz(acetil-acetonát) katalizátort, 
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illetve 10 mól ekvivalens (0,233 mmol) megfelelő foszfinligandumot. A reaktor üzemeltetése 

és a reakció nyomonkövetése megegyezik a 7.3 fejezetben leirtakkal. 

7.5 A  levulinsav előállítása valódi szénhidrátból 

4 g D-fruktózt (22,2 mmol) feloldottam 80 ml 2 M-os kénsavoldatban. Az oldatot a 120 

ml-es (7.3 fejezet) saválló reaktorba helyeztem, majd az elegyet 8 h keresztül 170 °C-on 

kevertettem (RPM = 500 min–1). A reakcióidő lejárta után a reakcióelegyet 7.2 fejezetben 

ismertetett módon dolgoztam fel és elemeztem. 

7.6 A furfurol homogénkatalitikus hidrogénezésének általános leírása 

A nagynyomású reakciókat a 7.3 fejezetben bemutatott 120 ml-es Hastelloy-C Parr típusú 

reaktorban végeztem. A kísérletek során a reaktorba 30 ml (360 mmol) FOL-t töltöttem, majd 

ehhez adtam 0,047 mmol ruténium(III)-trisz(acetil-acetonát) katalizátort, illetve 10 mól 

ekvivalens (0,477 mmol) megfelelő foszfinligandumot. A reaktor üzemeltetése és a reakció 

nyomonkövetése megegyezik a 7.3 fejezetben leirtakkal. 

7.7 A levulinsav enantioszelektív homogénkatalitikus hidrogénezésének általános 
leírása 

 A LA enantioszelektív nagynyomású redukcióját egy 25 ml-es Hastelloy-C Parr típusú, 

saválló reaktorban végeztem. A kísérletek során a reaktorba 1 ml (1,14 g, 9,8 mmol) LA-at 

töltöttem, majd ehhez adtam 0,62 mg (0,00156 mmol) ruténium(III)-trisz(acetil-acetonát) 

katalizátort, illetve 10 mólekvivalens (0,0156 mmol) megfelelő királis foszfinligandumot.  

 Az előre preparált katalizátorokkal végzett redukció esetén, a reaktorba 1,46 ml metanol 

és 1 ml (1,14 g, 9,8 mmol) LA elegyét töltöttem, majd ehhez adtam 0,0048 mmol ruténium-

alapú királis katalizátor komplexet. 

 Az összetartó billincsek és fűtőblokk felszerelését, majd a nagynyomású rendszerre való 

csatlakoztatását követően hidrogénnel átöblítettem a reaktort, majd beállítottam a kívánt 

nyomást (10–100 bar) és a reaktort 140 °C hőmérsékletű olajfürdőbe merítettem. A mágneses 

keverő fordulatszámát 600 min–1 értékre állítottam. A kívánt reakcióidő letelte után, a reaktort 

lehűtöttem, majd a nyomás megszüntetése után szétszereltem és az egyfázisú elegyből 

közvetlenül készítettem mintát a gázkromatográfiás, vagy NMR spektroszkópiás 

vizsgálatokhoz. A reakcióelegy mintákból a LA mennyiségi meghatározása a konverzió 

számításához toluol belső standard addiciós módszerrel történt. 
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7.8 A levulinsav folyamatos áramú heterogénkatalitikus hidrogénezésének általános 
leírás 

A reakciót befolyásoló paraméterek közül először az optimalizálni kívánt paraméter 
mellett, a többi reakciókörülményt rögzítettem. Ezt követően a LA-ból – az H-Cube® 

technikai paramétereinek korlátai és az irodalmi előzmények miatt – 0,1 M-os oldatot 

készítettem. A mérés megkezdése előtt a készüléket desztillált vízzel 5 percen keresztül 
mostam, 1 ml min–1 áramlási sebesség mellett. A készüléken a reakciótér hőmérsékletét és a 
nyomását a kívánt értékre állítottam. A minta felszívására szolgáló csövet az oldatot 
tartalmazó mérőlombikba helyeztem, az áramlási sebességet pedig szintén a kívánt értékre 
állítottam (0,2 ml min–1, 0,5 ml min–1, 0,7 ml min–1, 1 ml min–1, 1,5 ml min–1, 2 ml min–1, 3 

ml min–1). A mintavétel időpontja az áramlási sebességgel arányos, mivel a készülék belső 
térfogata adott (4 ml), így a mintavételezések a stacioner (állandó nyomás és hőmérséklet) 
állapot elérése után történtek. A mintákat a készülék termék kivezető csövéhez csatlakoztatott 
GC mintatartókba fogtam fel. A kapott oldatok mennyiségi és minőségi vizsgálatát GC-FID 

segítségével végeztem. A kísérlet általános leírása minden katalizátorra azonos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tukacs József – Doktori értekezés 

124 

 

8 ÖSSZEFOGLALÁS 

Doktori értekezésem célkítűzéseként a lignocellulóz-alapú hulladékok értéknövelésének 
folyamatában olyan új típusú homogén- és/vagy heterogén katalizátorrendszerek kifejlesztését 

fogalmaztam meg, amelyek magas aktivitást mutatnak a racém és az optikailag aktív -

valerolakton előállítására.   

Doktori értekezésemben így először a lignocellulóz-alapú biomassza- és háztartási-
hulladékok levulinsavvá történő átalakításának részletes vizsgálatát mutattam be, amelyekből 
ígéretes platform molekulák előállítása is megvalósítható. A lignocellulóz-alapú hulladékok 
értéknövelésének vizsgálatával igazoltam, hogy a különböző nyers és kezeletlen hulladékok is 
alkalmazhatók nyersanyagként a levulinsav előállításához. Az izolált termékhozamok a 
kiindulási anyag szénhidráttartalmától függően 7–25 m/m% között változnak. Bizonyítottam, 
hogy az előkezelési lépések közül az energiaigényes szárítási művelet elhagyható, ezzel a 
folyamat energiaigénye jelentősen csökkenthető.  

Kutatómunkám második részében a platform molekulának javasolt -valerolakton egyik 

lehetséges előállítási módjának, a levulinsav szelektív hidrogénezésének vizsgálata során elért 
eredményeimet mutattam be. Új, ruténium-alapú, homogén katalitikus rendszereket 
dolgoztam ki és vizsgáltam azokat a reakció szelektív megvalósítására. Igazoltam, hogy a 
különböző egy és két alkilcsoportot tartalmazó RnP(C6H5)3-n foszfinok szulfonálása során 
keletkező RnP(C6H4-m-SO3Na)3-n (n = 1, 2; R = Me, Pr, iPr, Bu, Cp) ligandumok elektronikus 

és sztérikus tulajdonságai nem változnak számottevően a nem szulfonált foszfinokhoz 
viszonyítva. Az utóbbiakkal módosított homogén ruténium katalizátorok 100% konverzió és 
szelektivitás mellett képesek a levulinsavat redukálni, hozzáadott oldószer- és 
segédanyagmentes körülmények között.  

A további fejlesztés során megmutattam, hogy a homogén ruténium-alapú katalizátor 
aktivitása a Ph2P-(CH2)4-PPh2 ligandummal számottevően növelhető, és a katalizátor 
aktivitásvesztés nélkül minimum tíz cikluson keresztül újrafelhasználható. Az elért TOF = 
21200 h–1 katalitikus ciklusfrekvencia az eddig ismert legmagasabb érték erre az átalakításra. 
 Bizonyítottam, hogy a kétfogú ligandumokkal módosított katalizátor rendszer átültethető 
és sikeresen alkalmazható a furfural szelektiv, hozzáadott oldószermentes redukciója során is. 

 Tekinetettel arra, hogy a -valerolakton tartalmaz egy kiralitáscentrumot, 
enantiomertiszta formáját királis platform molekulának javasoltam és részletesen vizsgáltam 
az előállítási lehetőségeit. Bizonyítottam, hogy a Ru(acac)3 prekurzorból és (S)-BINAP 

ligandumból in situ képződő katalizátor alkalmas a levulinsav segédoldószer-mentes 

enantioszelektív redukciójára. A közvetlen enantioszelektív redukció hatékonysága a 
SEGPHOS ligandummal módosított [(RuCl(SEGPHOS))2(μ-Cl)3][NH2Me2] katalizátor és 
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metanol mint segédoldószer alkalmazásával jelentősen tovább növelhető a maximális, 82%-os 

enantiomertöbblet értékig.  
A termék folyamatos üzemű és nagyobb méretű előállításának szempontjából fontosnak 

tartottam a heterogén katalízis lehetőségének vizsgálatát is. Ennek során igazoltam, hogy az 

általam kifejlesztett Bu-DPPDS ligandummal módosított Ru/C katalizátorrendszer sikeresen 
alkalmazható az H-Cube® és H-Cube ProTM típusú folyamatos áramlású rendszerekben. 

Segítségükkel a levulinsavat folyamatos üzemben, 5% Ru/C katalizátorral, 100 °C 
hőmérsékleten és 100 bar nyomáson szelektíven lehet redukálni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tukacs József – Doktori értekezés 

126 

 

ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK, TÉZISEK 

1. TÉZIS: Elsőként azonosítottam, hogy a nagy mennyiségben keletkező kávézacc és 
teafilter, mint lignocellúlóz-alapú konyhai-hulladékok alkalmas alapanyagok a levulinsav, 

mint értéknövelt platform molekula előállítására. Bizonyítottam, hogy a hidrolízis 
folyamatában a nedves alapanyag energiaigényes szárítása elhagyható mivel a száraz és 
nedves mintákból kapott LA hozam közel azonos, adott esetben magasabb. [I] 

2. TÉZIS: Szakaszos rendszerben elsőként igazoltam, hogy az általam kifejlesztett mono- és 
dialkil-aril szulfonált foszfinokkal (RnP(C6H4-m-SO3Na))3-n (n = 1, 2; R = Me, Pr, iPr, Bu, 

Cp) módosított ruténium-alapú katalizátorrendszerek, hozzáadott oldószer- és segédanyag-

mentes körülmények között, alkalmasak a levulinsav C=O kötésének szelektív redukciójára. 

Bizonyítottam továbbá, hogy a Ru/Bu-DPPDS katalizátorrendszer legalább hat egymást 
követő ciklusban újrafelhasználható anélkül, hogy csökkene az átalakulás mértéke. A kapott 

katalitikus ciklusfrekvencia 3540 h-1. Elsőként igazoltam, hogy a Ru-alapú katalizátorrendszer 
aktivitása tovább növelhető a DPPB kelátképző ligandum alkalmazásával elérve az 

irodalomban eddig nem közölt 21 200 h–1 katalitikus ciklusfrekvencia értéket. Bizonyítottam, 
hogy a Ru/DPPB katalizátorrendszer legalább tíz egymást követő ciklusban aktivitásvesztes 

nélkül újrafelhasználható. [II, III] 

3. TÉZIS: Elsőként igazoltam, hogy a Ru/DPPB katalizátorrendszer alkalmas a furfurol 

szelektív segédoldószer-mentes redukciójára. A redukció az irodalmi adatokhoz képest 
jelentősen rövidebb reakcióidővel (0,8 h), 100% konverzió és kemoszelektivitás mellett 
megvalósítható. Bizonyítottam, hogy az in situ képződő katalizátor komplex aktivitásvesztés 
nélkül legalább 12 egymást követő ciklusban újrafelhasználható. A Ru/DPPB 
katalizátorrendszer alkalmas lehet az iparban jelenleg használt mérgező Cu-MgO-Cr2O3 

katalizátorrendszer kiváltására. [IV] 

4. TÉZIS: Elsőként valósítottam meg a Ru/(S)-BINAP katalizátorrendszerrel a levulinsav 

aszimmetrikus hidrogénezését segédanyag és segédoldószer-mentes körülmények között. A 

99,9% levulinsav konverzió és γ-valerolakton kemoszelektivitás mellett, az optikailag aktív 
(S)-γ-valerolaktont 26% enantiomer többlettel állítottam elő. Bizonyítottam, hogy optimalizált 
reakciókörülmények között az előre preparált (S)-[(RuCl(SEGPHOS))2(μ-Cl)3][NH2Me2] 

katalizátorral metanol oldószerben, 99,9% konverzió mellett, 82% enantiomer többlettel lehet 
az (S)-γ-valerolaktont előállítani. Szintén elsőként irtam le, hogy a katalizátor prekurzor 
alkalmas a lignocellulóz-alapú hulladékok és a D-fruktóz savkatalizált dehidratálása során 
kapott levulinsav, hatékony aszimmetrikus redukciójára anélkül, hogy jelentősen változna az 
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(S)-γ-valerolakton enantiomeraránya (ee = 78–80%). 18O izotóp jelzéses technika 
felhasználásával bizonyítottam, hogy savas és bázikus közegben a lakton gyűrű nyítása és 
zárása 4-hidroxivaleriánsav köztiterméken keresztül megy végbe. Királis állófázisú GC 

vizsgálatokkal igazoltam, hogy a lakton gyűrű nyitása és zárása után a sztereocentrum 

megtartja a térállását. [V, VI]  

5. TÉZIS: Elsőként igazoltam, hogy a Bu-DPPDS ligandummal módosított Ru-alapú 
katalizátorrendszer alkalmas a levulinsav γ-valerolaktonná történő hatékony 

heterogénkatalitikus átalakítására folyamatos áramlású rendszerben. Optimalizált 
reakciókörülmények mellett 98,5%-os levulinsav konverziót, 99,9%-os kemoszelektivitást és 
0,832 molGVL gRu

–1 h–1 produktivitást értem el. [VII] 
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Microwave-Assisted Valorization of Biowastes to Levulinic
Acid

József M. Tukacs,[a] Ambrus T. Holló,[a] Nóra Rétfalvi,[a] Edit Cséfalvay,[b] Gábor Dibó,[c]

Dávid Havasi,[a] and László T. Mika*[a]

The valorization of cheap and readily available biomass-based

wastes such as various straws, husks, shells and peels, more-

over, so far unprecedented, commercial and household wastes

produced on large scale, i. e. spent coffee grounds and cooked

tea leaves waste were processed as raw materials for the

production of levulinic acid, a C5-platform molecule. The results

obtained by applying conventional and microwave dielectric

heating at 170 8C were compared. It was revealed that depend-

ing on the source, the average product yields were 10–25 wt%

when 2 M aqueous sulfuric acid solution was used. By applying

microwave irradiation the reaction time can be significantly

reduced (30 min instead of 8 h) without a decrease in product

formation. The influence of the feedstock’s water content on

the formation of levulinic acid was investigated revealing that

the drying process having significant energy needs can be

eliminated from the procedure.

Introduction

The efficient conversion of renewable, bio-based feedstocks

into fuels and platform chemicals has become a key issue of

the development of fossil independent production of carbon-

based consumer products.[1] These processes are typically

based on the conversion of selected fractions of the feedstock

(e.g. carbohydrates, vegetable oils, lipids)[2] or residual biomass

from agricultural or household waste (e.g. various shells, peels,

husks, straws etc.) that are globally generated in huge

quantities and have high (20–60%) cellulose content.[3] There-

fore, the valorization of these low-cost, readily available waste

streams offers an alternative way to reduce the amount of

generated wastes and our dependency on fossil resources.[4]

Among the identified renewable platform chemicals, levu-

linic acid (LA) is considered as a versatile C5-building block

(Figure 1) for the production of functionalized oxygenates e.g.

acrylic acid, succinic acid, oxo-esters or g-valerolactone.[5] d-

aminolevulinic acid is a natural active ingredient in a series of

environmentally benign, highly selective, broad-spectrum her-

bicides as insecticides.[6] While, calcium levulinate is applied

orally or intravenously as a calcium ion carrier,[7] its various ester

derivatives may be used as gasoline and biodiesel blending

component. Moreover it has a significant potential as renew-

able replacements of kerosene as a home heating oil and as a

fuel for the direct firing of gas turbines for electrical

generation.[8] Diphenolic acid, a bis(-p-hydroxymethyl) deriva-

tive of LA, can be a substitute for the controversial bisphenol A

(a substance of very high concern, SVHC) in polycarbonate

technologies[9] and annually produced and used in an amount

ca. 3 million tonnes. LA can be reduced to 4-hydroxyvaleric acid

that readily cyclizes via intramolecular dehydration to g-

valerolactone (GVL),[10, 11] which has been considered as a

sustainable liquid[12] and can be used for the production of

fuels,[13] fuel additives,[10a, 14] fine chemicals[15, 16] and utilized as a

solvent[17] or lighter fluid.[18] Consequently, a robust synthesis of

LA from cheap and readily available biomass residues is highly

desired opening an alternative utilization of large scale formed

carbohydrate rich biomass wastes.

By using a mineral acid as a catalyst, the average yield of LA

obtained from various feedstocks was found in the range of 3–

32% based on the dry mass of the raw material. Recently, we

showed that carbohydrates could be converted to LA in the
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Figure 1. Selected applications of levulinic acid (LA) as a C5-platform
molecule.
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presence of either hydrochloric or sulfuric acids as catalysts by

using microwave (MW) dielectric heating. The yields of LA were

15–32 wt% in case of substrates of plant origin, and 14–26 wt%

for glycan sources of animal origin.[19] These values are basically

the same that was obtained by using conventional heating.

However, the significantly shorter reaction time (30 min

compared to 8 h), without decreasing the product yields,

clearly indicates the superiority of MW dielectric heating. When

a multicomponent sweet sorghum juice was treated, 31 wt% of

LA was obtained.[20] Similar yields (12–30 wt%) were reported

with MW-assisted conversion of agricultural residues (e.g.

poplar sawdust, tobacco chops) under aqueous conditions in

the presence of HCl.[21] Giant reed (Arundo donax L.), another

non-food-dedicated carbohydrate source, was converted to LA

with an average yield of 20 wt%, as well.[22] As a feedstock,

post-harvest tomato plants were also processed in the

presence of 1–5 M HCl by MW at 225 8C and an extremely high

yield (>63%) was reported.[23] It should be noted that the

application of HCl in large scale might result in serious

corrosion problems and environmental concerns. The use of an

algal biomass (Gelidium amansii) of marine origin was recently

published, and the selective production of monosaccharides

and LA in the presence of sulfuric acid was reported,[24] the

optimized process resulted in ca. 20 wt% of the product.[25]

Recently, the cellulose content of both white and color paper

wastes, in the presence of a Shvo-catalyst, was converted to LA

(yields: 17–19 wt%), subsequently to GVL.[18] The effect of MW

heating and influence of the presence of alkali metal halides on

direct conversion of cellulose to LA was investigated by Zhang

and co-workers.[26] This study also described the conversion of

paper waste and bagasse to LA and revealed that no significant

effect of MW irradiation on final yields could be stated, as

expected.

Although, several types of biomass-based wastes were

utilized for production of LA,21,26 the extension of the inves-

tigation of food and canning industry wastes to produce basic

or even value-added chemicals is highly desired. The combina-

tion of biomass waste valorization with the aid of efficient MW

irradiation technique could open alternative waste treatment

and utilization routes, consequently resulting in reduced

volume of wastes. It should be noted that carbohydrates can

also be valorized to 5-hydroxymethylfurfural as another

important C6-platform molecule and several attractive approach

for its production were published.[27] However, it readily under-

goes to form levulinic and formic acids under aqueous

conditions and even in the presence of strong mineral acid.

Thus, its synthesis requires different synthesis strategy.

We report here the investigation of the conversion of

various agricultural residues (several shells, sunflower husk,

vegetable and fruit peels), and food wastes (ie., spent coffee

grounds and cooked tea leaves waste) to LA in the presence of

dilute aqueous sulfuric acid as a catalyst by using both

conventional and microwave irradiation based heating techni-

ques.

Results and Discussion

The valorization of biomass- and household-residues to LA

could be a particularly attractive approach for the reduction of

carbohydrate containing wastes. Initially, conventional external

heating (oil bath) was applied for the acid-catalyzed hydrolysis

of selected biomass residues under aqueous conditions. In

order to make the subsequent separation as simple as possible

no auxiliary substances (i. e. inorganic salts, ionic liquids) were

used. Firstly, wheat straws, as selected and well-studied

agricultural waste was treated in 2 M H2SO4 for 8 hours as

reference. Based on the weight of the dried raw material, the

obtained yield was 12.6 wt% (Table 1, entry 1), which is slightly

lower than that of obtained with 12 M HCl at 200 8C.[21] It

should be noted that efficiency of the acid catalyzed

dehydration of carbohydrates is slightly higher in the presence

of HCl.[19] Moreover the yield of LA starts to increase when acid

concentration exceeds 1 M[28] and reaches maximum at 2 M.

Due to its higher average hydrolyzable polysaccharide content

(ca. 47 wt%),[29] the conversion of untreated pea straw resulted

in higher yield (24 wt%) of LA (Table 1, entry 2). Various shells

and husks are generated in large quantities in the food industry

and some of them are handled as untreated waste. Accordingly,

we attempted to produce LA from these sources. The yield of

LA was 7–11 wt% (Table 1, entries 3–7), which is in good

agreement with that obtained for cellulose under optimized

conditions.[19] Noticeably, these hard nut shells gave 40–60%

hydrolysis residue due to the higher lignin content of the

seeds.[30] Focusing on evaluation of different peels and corn cob

lacking alternative input either, similar or even higher amount

of LA was obtained (Table 1, entries 8–12). Unexpectedly, when

potato peels, containing ca. 50 wt% starch, a common food

and canning industry residue produced on a large scale, were

used, the yield of LA increased to 24 wt% (Table 1, entries 8). To

compare the results with other published studies, the product

yields, based on cellulose content of raw material, were also

calculated (Table 1). For wheat straw, the cellulose content was

determined as 41%, which is in excellent agreement with the

published results,[3b,21, 31] and provides a yield of 31 wt% LA

(Table 1, entry 1). For other feedstocks, the yield of LA was in

the range of 18–51 wt%, which is similar to the average values

obtained for the conversion of residues having similar

composition (Table 1, entries 2–12).[3] It should be noted that

levulinic acid formation is not exclusively based on the cellulose

content, it is enhanced if any other convertible captured

carbohydrates present in the feedstock resulting in different

yields for different feedstocks.

Reasonably, the inorganic content of the source expressed

by ash content could have an influence on the final acid

concentration and affect the yield of LA. In addition, it was

shown that the ionic strength of the solution also facilitated

the formation of 5-HMF the precursor.[26,32] Therefore, we

determined the ash contents (Table 1) as for characterization of

selected resources. Since the optimal sulfuric acid concentra-

tion for cellulose conversion was between 1.5 and 2 M, it can

be assumed that the ash content in this has no significant

effect on the product formation.[12b,19]
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To monitor the possible formation of other compounds e.g.

furan-2-carbaldehyde (furfural) and/or 5-hydroxymethyl-furfural

(5-HMF), 500 mg of dried wheat straws were treated in 2 M

sulfuric acid at 170 8C by using conventional heating for 8 h.

The 13C-NMR of the neat reaction mixture proved the presence

of levulinic acid (27.3, 28.5, 37.2, 177.7, 214.7 ppm; SI-Figure S1)

and formic acid (166.4 ppm). Due to the high acid concen-

tration (> 0.1 M) no formation of 5-HMF was detected, as

expected.[28] Furthermore, no furfural formation was detected

by NMR.

Due to the high energy needs of the drying process, the

water content of the sample[3a] is a crucial factor in developing

an environmentally benign and commercially viable procedure.

In all biomass transformations reported so far, at least air-dried

raw materials were used, and the role of the water content has

not been discussed and published at all. To make up this

deficiency further investigations were initiated. To determine

the moisture content of the waste samples, firstly, the finely

ground, raw materials were dried for 24 h or to constant weight

at 105 8C. The results correspond the published values.[3] For

standard comparison, the same amount of starting raw material

was treated and the water content was taken into account as

an overhead. Interestingly, the amount of LA obtained this way

was similar or even higher. For carrot and orange peels, the

yields were almost twice as much (Table 1, entries 10–11.) than

that of the corresponding pre-dried ones. Noteworthily, the

excess water content only slightly diluted the sulfuric acid

solution. Nevertheless, it had no significant effect on the

product formation, which was demonstrated by the conversion

of sucrose in the presence of 1.8–2 M H2SO4 that resulted in

product yields of 22 and 20 wt%,.[12b,19] On the other hand, the

capillary water content favored the permeation and diffusion of

H+ within the fine lignocellulose microstructure of for example

carrot and orange peels. It can be assumed that, during the

drying process the capillary water content was removed and a

slow re-moisture process took place prior to the acid-catalyzed

decomposition of the carbohydrate content.

Additionally, to evaluate the effect of microwave irradiation

on the formation of LA, all transformations were repeated by

using MW dielectric heating (Table 1). We have demonstrated

that the reaction time can be decreased from 8 h to 30 min for

model substrates.[19] Thus, this optimal 30 min reaction time

was applied for all further experiments. Table 1 shows that MW

irradiation had no significant effect on the yields of the

product. This is in accordance with Kappe’s observation for the

MW-effect in organic synthesis.[33] To conclude, the more

efficient energy use and the significant time-saving procedures

should be favored.[27,34]

To conclude, we found that all our selected biomass-based

waste samples were promising feedstocks for the production of

Table 1. Production of LA from different biomass wastes.[a]

#
Waste ma-
terial

Cellulose con-
tent (wt%)[b]

Ash con-
tent (wt %)

Water con-
tent (wt%)

Yield of Levulinic Acid (wt%)
Conventional heating MW heating
from dried raw
material[f]

based on cellu-
lose content[c]

from wet raw
material[f]

from dried raw
material[f]

Based on cellu-
lose content

1 Wheat
straw mix

41.0 6.6 42.9 12.6 � 1.4 30.7 15.5 � 1.8 12.9 � 1.9 31.4

2 Pea straw 46.5 10.4 64.1 23.7 � 1.2 50.9 20.7 � 2.0 25.1 � 1.7 53.9
3 Pistachio

shell
60.6 5.5 7.7 10.9 � 1.2 18.0 12.8 � 1.5 10.6 � 1.0 17.5

4 Hazelnut
shell

26.8 2.3 6.3 8.6 � 1.1 32.1 14.1 � 1.3 11.7 � 1.0 43.6

5 Coconut
shell

34.2 2.8 8.8 8.2 � 1.5 23.9 8.9 � 0.5 8.3 � 1.2 24.1

6 Sunflower
husk

26.7 1.9 8.7 7.4 � 1.6 27.9 6.9 � 1.0 14.3 � 1.4 51.2

7 Peanut peel 28.5 7.8 83.1 10.2 � 1.4 35.7 13.9 � 1.2 11.6 � 1.4 40.6
8 Potato peel 9.9 7.0 74.4 23.6 � 1.5 nc[d] 20.7 � 1.1 20.4 � 1.5 nc[d]

9 Banana
peel

25.5 14.8 90.1 12.6 � 0.5 49.4 12.7 � 1.0 11.6 � 1.5 45.4

10 Carrot peel 41.5 9.9 85.6 15.7 � 1.1 38.0 28.6 � 1.8 15.1 � 1.1 36.5
11 Orange

peel
21.0 3.5 79.1 10.2 � 1.3 50.7 20.1 � 2.0 14.3 � 1.5 71.0

12 Corn cob 26.3 3.0 5.4 9.9 � 1.0 37.6 11.1 � 1.0 11.4 � 1.6 43.2
13 SCG Robus-

ta type[e]

25.0 3.1 n.a 14.4 � 1.5 57.8 n.a. 14.6 � 1.5 58.5

14 SCG Arabi-
ca type[e[

25.0 3.0 n.a 13.1 � 1.5 52.4 n.a 12.9 � 1.5 51.7

[a] Reaction conditions: Solvent: 2 M H2SO4, T=170 8C, tconv.=8 h, tMW=0.5 h.
[b]: Average cellulose content was determined by published method.
[c]: Yields of levulinic acid were calculated based on average cellulose content of biomass waste.
[d]: due to the starch content not calculated.
[e]: not applicable.
[f]: standard deviations (sx) were calculated from three parallels experiment.
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LA by using either up-to-date microwave irradiation technique

or conventional external heating procedures. Additionally, we

demonstrated that the water content of the samples had no

significant effect on the yield of LA-formation, consequently,

pre-drying of the waste samples could be omitted, resulting in

a significantly lower energy need of the conversion process.

Nowadays, coffee beans are one of the largest agricultural

products, which are primarily used to make brewed drinks

prepared from roasted coffee beans. According to the report

published by the US Department of Agriculture (USDA) the

world’s coffee production reached 8.5 million tonnes in 2014.[35]

The waste of brewing coffee or manufacturing “instant coffee”

is the spent coffee grounds (SCG), which are produced on a

large scale. Recently, several other usages were proposed e.g.

As feedstock for the production of biodiesel, fuel pellets,

ethanol, or lipids.[36,37] Since SCGs have high soluble carbohy-

drate (6–12.5%) and cellulose (20–40%) content, depending on

the source,[37b] we propose that it can be used as a cheap

feedstock for the production of LA as well. In addition, to our

best knowledge, this utilization of SCGs has not been

demonstrated yet. For our investigation, a mixture of robusta-

based SCGs containing three commercially available additive-

free brands were selected. SCG samples (400 mg) were

suspended and treated in 4 mL 2 M aqueous sulfuric acid

solution and heated to 170 8C for 8 h by using an external oil

bath and, in parallel, for 30 min by using MW irradiation. The

average yields of LA under conventional heating and MW-

assisted transformation were practically the same (Table 1,

entry 13). In the case of a commercial arabica-based SCG, the

formation of a slightly lower yield of LA was observed (Table 1,

entry 14). The cellulose and the water-soluble carbohydrate

(mono- or oligosaccharide) content of the coffee beans were

reported as ca. 44% for robusta and 52% for arabica. Our

cellulose content measurements resulted in 25 � 2.0% for all

samples, which are in good accordance with the literature

data.[37b] When the yields of LA were calculated based on

cellulose content, the average results were slightly higher than

those values obtained for model substrates,[19] and for the

conversion of sweet sorghum juice[20] under similar conditions.

The 13C-NMR analysis of the neat reaction mixtures obtained

from transformation of SCGs, after removal of insoluble

components by filtration, clearly indicated the presence of

formic acid (166.3 ppm) and levulinic acid (27.9, 29.2, 37.8,

177.7, 213.9 ppm; SI-Figure S3). Similarly to the results obtained

for wheat straw, no formation of 5-HMF and furfural was

detected. Although, the conversion resulted in the formation of

significant amount of humin, the presence of water-soluble,

unsaturated intermediates,[32, 38] as the precursors of high

carbon containing humins, could not be detected (SI-Figure S2).

To conclude, SCGs can be successfully used as feedstock for LA

production.

Tea has also been consumed since ancient times and is

another important product to make hot or cold drinks. The

annual world tea consumption has been continuously increas-

ing and reached over 5 million tonnes in 2013.[39] Tea could be

directly used for beverage production or sold as leaves or

powder in tea-bags. It should be noted that the sealed bag is

usually made of porous paper having ca. 60% of cellulose, that

can also be converted to LA, thus no separation is necessary in

the process sequence. Tea consumption is estimated to be the

half of coffee consumption. Thus, the cooked tea leaves waste

(CTLW), as a high cellulose-containing raw material, can also be

a promising feedstock for levulinic acid production. Although a

few applications of CTLW were proposed, e.g. production of

adsorbents and activated carbons,[40] its conversion to LA has

not been studied yet.

Different tea wastes (e.g. chamomille, black tea, green tea

and wild cherry), either as dried leaves or in tea bag form were

used for the LA production. Initially, dried CTLWs (without filter

bag) were treated with 2 M aqueous H2SO4 under MW

irradiation at 170 8C for 30 min. Due to the higher lignin

content (~36%) of tea,[41] the yields of LA for different teas

were found to be a ragne of 8.16–12.8 wt% (Figure 2 sign: &),

which were a slightly lower than that of obtained for biomass

residues and SCGs.

When tea bags were used for LA production no significant

change in product formation was detected (Figure 2 sign: &),

indicating that the used tea bags were directly used as a

feedstock and no additional separation process was required.

The ash content of CTLWs was determined to be 3.5%, in

accordance with the published results.[41] The cellulose content

of our tea samples was ca. 30%.[41] Accordingly, if the yields of

LA were referred to the cellulose content of tea (Figure 2 sign:

), the theoretical yields correspond to the values obtained for

our model substrates[19] verifying that CTLWs can be valorized

to levulinic acid. Similarly to wheat straws and CTLWs, the neat

reaction mixtures were analysed by 13C-NMR. The product

composition was very similar to the previous cases, i.e. both

formic acid and LA were detected. Thus, the utilization of

CTLWs for levulinic acid production was clearly demonstrated.

The reproducibility of experiments was confirmed by

repeating every conversion for three times. The differences

Figure 2. Yield of levulinic acid from different tea leaves waste. a:Yield=mass
of isolated LA / dry mass of tea (without filter bag); b:Yield=mass of isolated
LA / (dry mass of tea + dry mass of filter bag); c:Yield=mass of isolated LA /
mass of calculated cellulose content of tea (without bag).

Full Papers

1378ChemistrySelect 2017, 2, 1375–1380 � 2017 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim



between the parallel experiment were utilized to calculate

standard deviations.

Conclusions

We demonstrated that cheap and readily available lignocellulo-

sic wastes such as shells, sunflower husk, vegetable and fruit

peels as well as food wastes produced on large scales (e.g.

spent coffee grounds and cooked tea leaves wastes) were

valorized to levulinic acid, a versatile C5-platform molecule. The

yields of LA were in the range of 10–25 wt% depending on the

type of waste. Expectedly, no practically differences in the

yields for two different heating methods, i. e. MW dielectric and

regular conventional heating, were detected. However, the

reaction time could be reduced to 1/16th when MW technique

was applied. Due to the time factor, in our hand MW heating

was superior to regular heating. The influence of the water

content of the sample, which could be crucial for drying

processes on the levulinic acid formation was investigated

revealing that it had no significant effect on the final yields.

Thus, the high energy demand pretreatment process can be

eliminated from the process.

Supporting Information Summary

Materials, experimental procedure details, NMR spectra, NMR

calculation equation, and data for conversion of SCGs to

levulinic acid were provided in Supporting Information.
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γ-Valerolactone (GVL) has been proposed as a sustainable liquid, and could be used for the production of
hydrocarbons by using both homogeneous and heterogeneous catalytic systems. The selective reduction
of levulinic acid (LA) to GVL is a key transformation for biorefinery concepts based on platform
molecules. We report a detailed investigation of the conversion of LA to GVL using molecular hydrogen
in the presence of a catalyst in situ generated from Ru(acac)3, and electronically and sterically
characterized alkyl-bis(m-sulfonated-phenyl)- and dialkyl-(m-sulfonated-phenyl)phosphine (RnP(C6H4-m-
SO3Na)3−n (n = 1 or 2; R = Me, Pr, iPr, Bu, Cp) ligands. The hydrogenation experiments were performed
in the range of 5–100 bar H2 at 140 °C using 0.016 mol% catalyst and 5–20 eqv. of ligand. The effects of
hydrogen pressure and Ru/ligand ratio on the LA conversion were determined. The nBuP(C6H4-m-
SO3Na)2 (χ = 12.5, θTol = 153°) showed the highest activity achieving turnover numbers up to 6200 with
a yield and selectivity higher than 99% in a solvent, chlorine and promoter free reaction mixture. The
catalyst was successfully recycled for six consecutive runs without loss of activity. The characterization of
sulfonated and non-sulfonated phosphines indicated that the sulfonation had no significant effect on the
steric and electronic properties of the ligands.

Introduction

The global energy production and the carbon based products of
the chemical industry are almost exclusively produced from
fossil carbon resources.1 Although, it is very difficult to predict
the exact date of the depletion of crude oil and natural gas,2,3

some alternative solutions4 have been proposed including a
carbon dioxide5 and methanol economy.6 Since the conversion
of carbon dioxide to carbon-based building blocks and key inter-
mediates is a slow process, natural processes can help by con-
verting carbon dioxide to biomass, which could be used as a
sustainable feedstock for the chemical industry.7 New and inno-
vative approaches have been developed for the green production
of fuels, platform molecules and value-added chemicals,8 which
are important components of the biorefining industry.

γ-Valerolactone (GVL), one of the possible platform mol-
ecules that has been proposed as a sustainable liquid and used as
fuel,9 solvent,10 and feedstock for the production of alkenes and
transportation fuels.11 GVL can be easily produced from levuli-
nic acid (LA) by catalytic hydrogenation via 4-hydroxyvaleric
acid (4-HVA) (Scheme (1)). The reduction can be carried out

under heterogeneous conditions to produce GVL in good to
excellent yields.12 By using 5% Ru/SiO2 or Ru/C catalyst, the
complete conversion of LAwith higher than 97% GVL selectiv-
ity should be attainable.13 Ruthenium based homogeneous cata-
lyst systems using either molecular hydrogen14 or formic
acid15,16 as hydrogen source have also shown high activity. The
first application of the water-soluble homogeneous HRuCl-
(TPPMS)3 catalyst for the reduction of oxo- and keto-acids was
reported by Joó et al. years before others.17 However, the cataly-
tic activity was low (TOF = 13 h−1) at pH = 1. It was shown that
LA could be converted to GVL by using a Ru/TPPTS catalyst in
aqueous solution with 95% yield.18 The application of TPPTS
modified Ru catalyst in biphasic hydrogenation of LA in
CH2Cl2/H2O was reported by Heeres et al. resulting in excellent
yields under mild conditions.19 It has been demonstrated that the
activity of the ruthenium catalyst can be improved by the use of
more electron-donating phosphine ligands such as PBu3.

18,20

A very active chlorine free, multifunctional catalyst system
based on Ru/1,1,1-tris-(diphenylphoshinomethyl)ethane
(Ru/TriPhos) has been reported for the reduction of LA
resulting in selective formation of either GVL, 1,4-pentanol, or

Scheme 1
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2-methyl-tetrahydrofuran (2-MTHF).21 It is important to note,
that some oxygenates such as 2-Me-tetrahydrofuran readily form
peroxide, which is a major safety concern.22 Although, the ben-
eficial application of alkylphosphines in transition metal catalysis
could result in higher activity, catalyst stability etc., they are
toxic, volatile, have unpleasant smells, and are usually oxygen
and water sensitive. The incorporation of ionic fragment(s) such
as –SO3Na into the ligand structure can minimize their vapor
pressure and increase their solubility and stability in a polar reac-
tion environment.

We report the electronic and steric characterization of novel
electron-donating sulfonated phosphines and the detailed investi-
gation of their application in the Ru catalyzed reduction of LA
including in situ IR and NMR studies.

Results and discussion

The hydrogenation of LAwas performed in the presence of elec-
tron-donating alkyl-bis(m-sulfonated-phenyl)-((C6H4-m-
SO3Na)2PR; R = Me, Pr, iPr, nBu, Cp) and dialkyl-(m-sulfo-
nated-phenyl)-((C6H4-m-SO3Na)PR2; R = Me, Pr, iPr, nBu, Cp)
phosphines (Scheme (2), L1–L10) at 140 °C,18 in the range of
5–100 bar hydrogen pressure using 0.016 mol% catalyst and
5–20 eqv. of ligand. For better understanding of the effect of
ligands on the hydrogenation of LA, the electronic and steric
properties of L1–L10 were determined.

Characterization of the sulfonated phosphines

Phosphines (PR3) are primarily electron-donating ligands with
donation occurring through the lone pair of the phosphorus
atom. Besides the direct electronic interactions, steric factors also
play an important role in the coordination chemistry of phos-
phines.23 Consequently, their characterization is one of the most
important parts of catalyst design.

The electronic parameters of PR3 ligands have been deter-
mined by IR spectroscopy using the ν(CO)A1 stretching

frequencies of the nickel carbonyl complexes Ni(CO)3(PR)3.
24

Tolman has defined an electronic parameter χ, as

χPR3 ¼ νðCOÞðA1ðPR3NiðCOÞ3ÞÞ � νðCOÞðA1ðPðtBuÞ3NiðCOÞ3ÞÞ ð1Þ

where the A1 stretching frequencies are measured in CH2Cl2.
23 By this relationship, χ decreases as the electron-donating

character of the phosphine approaches the properties of P(tBu)3.
The determination of the ν(CO)A1 of Ni(CO)3(PR3) complexes
of L1–L10 is limited because the sulfonated species are insolu-
ble in CH2Cl2. Hanson et al. has proposed an alternative method
for the characterization of water-soluble phosphine ligands25

allowing the direct comparison of χ values of sulfonated and
non-sulfonated ligand pairs. We have found that L1–L10 can be
dissolved in THF/H2O (5 : 1). Consequently, the Ni(CO)3(PR3)
complexes of non-sulfonated phosphines P1–P10 (Table 1) and
L1–L10 were prepared via a published method in the appropriate
medium at room temperature.25

The Ni tricarbonyl monophosphine complexes were identified
by their characteristic carbonyl stretching modes in the IR
spectra. The 31P-NMR spectrum of each reaction mixture also
indicated the presence of the tricarbonyl species. The IR spectral
data and χ values for all characterized phosphines as well as for
TPP and TPPTS, as a reference pair, are presented in Table 1.

It is evident, that the σ-donating and π-accepting character-
istics of the phosphorus atom can easily be tuned by the incor-
poration of one or two alkyl substituents and maintain the
solubility in protic reaction media by the –SO3

− functional
group on the phenyl ring. The dialkyl derivatives (L2, L4, L6,
L8, L10) are more electron-donating than the corresponding
monoalkyl species (L1, L3, L5, L7, L9), as expected. Accord-
ing to Tolman’s observation, the influence of the different alkyl
groups on the electron density of the phosphorus atom
diminishes with increasing length of alkyl chain(s).23 It appears
that the branched (iPr) and cyclic (Cp) disubstituted L8 and L10

phosphines are significantly more electron-donating then their
monosubstituted L7 and L9 analogues. No significant effects of
the sulfonato groups on the χ value of these phosphines
were detected, similarly to the series of previously reported
P[(CH2)xC6H4-p-C6H4SO3Na]3 (x = 1, 2, 3, and 6) types,25 as it
can be shown by the excellent linear correlation of χ values of
the sulfonated and the non-sulfonated species (Fig. 1).

The steric bulkiness of the phoshine ligands is typically
expressed in the terms of cone angles, usually the Tolman cone
angle (θTol) derived from the space filling model23 or the Musco
cone angle (θMus) derived from X-ray diffraction data.26 An
empirical linear correlation between the 31P-NMR chemical shift
of the trans-PdCl2(PR3)2 complexes and θTol has been used to
determine the cone angle without X-ray structure
determination.27,28

In order to determine the bulkiness of the phosphines (L1–
L10), the trans-PdII complexes of L1–L10 were prepared by the
reaction of cis-/trans-PdCl2(PhCN)2 with 2 eqv. of phosphine in
CH2Cl2 or CH2Cl2/H2O/MeOH biphasic mixture for non-sulf-
onated and sulfonated phosphines, respectively (eqn (2)).29

First, we determined again the Tolman cone angles (θTol) for
non-sulfonated phosphines (P1–P10) and TPPTS. While the
results were similar to those published earlier for non-sulfonated
species,27 a significant difference between our experimental dataScheme 2

2058 | Green Chem., 2012, 14, 2057–2065 This journal is © The Royal Society of Chemistry 2012
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(26.2 ppm) and the previously reported 31P-NMR chemical shift
at 34.3 ppm25 for trans-PdCl2(TPPTS)2 was observed. Accord-
ing to Bartik et al., a sharp singlet at 34.8 ppm could be detected
in H2O.

25 If the reaction was performed in H2O/MeOH (1 : 1) a
singlet peak at 26.2 ppm indicated the formation of another
isomer similar to the value assigned to the trans-species by
Stelzer et al.30 It was established that the formation of cis- and
trans-isomers strongly depends on the solvent, and the resonance
of the cis-isomer is generally downfield from that of the trans-
isomer.31 The θTol value obtained here by spectroscopic methods
is in good agreement with the value calculated by Darensbourg
et al. (170°).32 Since the modified correlation was successfully
used for the non-sulfonated species and TPPTS, it was employed
for the characterization of new phosphines in H2O/MeOH (1 : 1).
The 31P-NMR spectra were recorded directly without isolation
using H3PO4 as the external reference. Each spectrum has shown
the presence of both cis- and trans-isomers and a small amount
of phosphine oxide. The derived steric parameters are collected
in Table 1, which indicates that the sulfonated species are only
slightly larger than the neutral one. A good linear correlation
between the θTol value of sulfonated and non-sulfonated phos-
phines can be established (Fig. 2), and the difference becomes
negligible in the case of more bulky species, for example iPr
derivatives, verifying Horváth’s original observation.33

ð2Þ

In order to verify the steric and electronic properties, theoreti-
cal calculations were performed within the framework of density
functional theory using the PBEPBE gradient-corrected func-
tional in combination with the 6-31G(d,p) basis set. For nickel
the SBKJC basis set was employed. This model chemistry
(among other DFT functional/basis set combinations) was used
for the determination of the ν(CO)A1 stretching frequency of
complexes Ni(CO3)(PtBu3) and Ni(CO3)(PPh3) and a close
agreement with the experimental ν(CO) = 2056.1 and
2069.4 cm−1 was found with computed values of 2042.9 and
2057.6 cm−1, respectively. For the sulfonated ligands, the com-
puted Tolman electronic parameters are in close agreement with
the experimental values. The closest match was obtained for
ligands L3–L6 containing n-alkyl substituents. For TPPTS
however, a noticeable difference was observed with a computed
χ of 19.8 cm−1, as opposed to 15.3 cm−1, obtained experimen-
tally. The θTol values were determined by full geometry optimiz-
ation of the sulfonated ligand L1–L10. The computed cone
angles showed reasonable agreement with the experimentally
determined θTol values. However, for the n-alkyl-diaryl ligands
L1, L3, and L5 significant deviations were obtained as the calcu-
lated θTol values were over 170°, whereas the experimentally

Table 1 Electronic and steric parameters of the non-sulfonated and sulfonated phosphines

Entry
Non-sulfonated
phosphine

νA1

a

(cm−1)
χ
(cm−1)

θTol
(°) Sulfonated phosphines

νA1

b

(cm−1)
χ
(cm−1)

νA1
calc.

(cm−1)
θTol
(°)

θTol calc.
(°)

1 MeP(C6H5)2 (P1) 2068.2 12.1 138 MeP(C6H4-m-SO3Na)2 (L1) 2067.9 13.5 2059.7 140 173
2 Me2P(C6H5) (P2) 2066.6 10.5 112 Me2P(C6H4-m-SO3Na) (L2) 2065.2 10.8 2055.8 127 143
3 PrP(C6H5)2 (P3) 2067.3 11.2 144 PrP(C6H4-m-SO3Na)2 (L3) 2066.8 12.1 2055.5 151 177
4 Pr2P(C6H5) (P4) 2064.9 8.8 130 Pr2P(C6H4-m-SO3Na) (L4) 2063.4 8.6 2051.5 144 137
5 BuP(C6H5)2 (P5) 2067.1 11.0 147 BuP(C6H4-m-SO3Na)2 (L5) 2066.9 12.5 2055.2 153 177
6 Bu2P(C6H5) (P6) 2064.6 8.5 132 Bu2P(C6H4-m-SO3Na) (L6) 2063.2 8.1 2051.6 133 136
7 iPrP(C6H5)2 (P7) 2067.2 11.1 179 iPrP(C6H4-m-SO3Na)2 (L7) 2066.4 11.9 2056.1 183 178
8 iPr2P(C6H5) (P8) 2063.7 7.6 193 iPr2P(C6H4-m-SO3Na) (L8) 2061.9 7.2 2051.5 196 179
9 CpP(C6H5)2 (P9) 2066.6 10.5 171 CpP(C6H4-m-SO3Na)2 (L9) 2065.9 11.3 2055.5 172 172
10 Cp2P(C6H5) (P10) 2063.2 7.1 165 Cp2P(C6H4-m-SO3Na) (L10) 2061.5 6.7 2048.5 177 174
11 PPh3 2069.4 13.3 145c TPPTS 2070.1 15.3 2062.7 173 167

a Spectra recorded in CH2Cl2 in CaF2 plates.
b Spectra recorded in THF/H2O (5 : 1) in CaF2 plates.

c From ref. 27.

Fig. 1 Correlation of electronic values (χ) of sulfonated and non-sulf-
onated phosphines.

Fig. 2 Correlation of steric properties (θTol) of sulfonated and non-sulf-
onated phosphines.

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2012 Green Chem., 2012, 14, 2057–2065 | 2059
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determined cone angles remained between 140 (for L1) and
153° (for L5). The large difference might be attributed to the
facile conformational changes of the aryl rings in solution.
Including implicit solvation however, it did not bring any signifi-
cant change in the calculated cone angles.

For the more bulky substituents, such as isopropyl or
especially cyclopentyl, the computed θTol parameters fall closer
to the experimentally determined ones. A close agreement was
found also for TPPTS, where the deviation was only 6°.

Hydrogenation of levulinic acid to γ-valerolactone

The selective dehydration of carbohydrates to levulinic and
formic acids is a particularly attractive approach for biomass
based production of γ-valerolactone. Since the formic acid can
be decomposed to CO2 and H2 in the presence of palladium,
silver, copper34 or even more efficiently by the use of tris[(2-
diphenylphosphino)ethyl]phosphine modified iron35 catalyst, the
latter can also be used for the hydrogenation of levulinic acid to
GVL. It was established that LA (33 mmol) can be converted to
GVL with a yield of 95% by using water-soluble ruthenium cata-
lyst prepared in situ from Ru(acac)3 (0.055 mmol) and 10 eqv. of
TPPTS in water (50 mL) or by reducing neat LA (588 mmol) in
the presence of Ru(acac)3 (0.37 mmol), PBu3 (3.7 mmol) and
NH4PF6 (1.8 mmol).15

According to previous papers, the slightly acidic NH4PF6
could be eliminated from the reaction mixture.18,21a We have
confirmed that the levulinic acid (293.02 mmol) can be quanti-
tatively transformed to GVL (TON = 6370) without solvents and
any additive in the presence of Ru(acac)3 (0.046 mmol) and
PBu3 (0.46 mmol) under 100 bar of H2 by heating at 140 °C for
45 min. It should be noted that the reduction is about 10 times
faster in the presence of PBu3 than that of TPPTS under identical
conditions.

In order to approach the activity of the trialkylphosphine
modified system, the influence of the electron-donating water-
soluble alkyl-bis(m-sulfonated-phenyl)- (L1, L2), dialkyl-(m-
sulfonatedphenyl)phosphines (L5, L6),36 and TPPTS on the
hydrogenation of LA was investigated under 100 bar H2

(Table 2, entries 1–5). It was clearly demonstrated that the cataly-
tic activity could be considerably enhanced by the incorporation
of one or two alkyl functional group(s) into the phosphorus
ligands. While the complete conversion of LA to GVL was
achieved by using either methyl or butyl derivatives, TPPTS
exhibited only 35% conversion after 4 h. The accelerating effect
of increased electron-donating dialkyl substituted phosphines
(L1, L5) was lower than that of the corresponding monoalkyl
substituted phosphine (L2, L6), which already converted LA to
GVL in less than 2 h under identical conditions. It could be
explained that the catalytically active species was formed by
ligand dissociation.37

It has been reported that related hydrogenation reactions using
homogeneous Ru-catalyst showed saturation kinetics for hydro-
gen pressure.38 Subsequently, the effect of the hydrogen pressure
on the GVL formation was determined in the range of 5–100 bar
using Ru/Bu-DPPDS (L5) system, which was the most active
catalyst at 100 bar (Table 1, entry 1). The results for the conver-
sion of LA in 110 min at different pressures are shown in Fig. 3.

The reduction of LA slightly depended on the hydrogen pressure
above 20 bar, and became independent over 50 bar. These results
are in good agreement with recently reported kinetics for hydro-
genation of LA in CH2Cl2/H2O biphasic system using Ru/
TPPTS (1 : 1) catalyst,19 and allow the system pressure to reduce
without any significant decrease in the activity. On the other
hand, the mass transfer limitation on the hydrogen concentration
cannot be excluded at higher pressures.

To better understand the influence of the electronic and steric
properties of the ligands on the hydrogenation, a series of sulf-
onated phosphines were tested for GVL production under 10 bar
of H2 and 140 °C (Table 2, entries 6–15). According to pub-
lished methods36 the novel sulfonated L3, L4, L7, L8, L9, and
L10 have been prepared and characterized (Table 1). Although,

Fig. 3 Hydrogen pressure effect on the hydrogenation of LA. Reaction
conditions: [Ru] = 1.55 × 10−3 mol dm−3 (0.016 mol%),: [L5] = 1.55 ×
10−2 mol dm−3 (0.16 mol%), 10 bar H2, 140 °C, t = 110 min.

Table 2 Hydrogenation of levulinic acid in the presence of electron-
donating water-soluble phosphine ligandsa

Entry Ligand
Pressure
(bar)

Time
(h)

Yield GVL
(%) TON

1 Bu-DPPDS (L5) 100 1.8 >99.9 6370
2 Me-DPPDS (L1) 100 1.8 96.2 6128
3 Bu2-MPPMS (L6) 100 1.8 91.8 5847
4 Me2-MPPMS (L2) 100 1.8 75.5 4809
5 TPPTS 100 1.8 23 1465
6 TPPTS 10 4.5 26.9 1714
7 Me-DPPDS (L1) 10 4.5 69.5 4427
8 Pr-DPPDS (L3) 10 4.5 98.9 6230
9 Pr2-MPPMS (L4) 10 4.5 90.7 5778
10 Bu-DPPDS (L5) 10 4.5 >99.9 6370
11 Bu2-MPPMS (L6) 10 4.5 79.2 5045
12 iPr-DPPDS (L7) 10 4.5 49.9 3179
13 iPr2-MPPMS (L8) 10 4.5 45.9 2924
14 Cp-DPPDS (L9) 10 4.5 38.8 2472
15 Cp2-MPPMS (L10) 10 4.5 42.1 2681

aReaction conditions: 34.02 g (293.02 mmol) LA, Ru(acac)3 =
0.046 mmol, [Ru] = 1.55 × 10−3 mol dm−3 (0.016 mol%), Ligand/Ru =
10, T = 140 °C TON defined as mol. of substrates converted per mol. of
Ru.
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the alkyl substituent increases the electron density of the phos-
phorus ligands, the comparison of the activity of mono- and di-
alkyl phosphine modified systems revealed higher activity of
monoalkyl species for each pair. Higher than 98% yield of GVL
was achieved in the case of a linear alkyl substituent(s) contain-
ing Pr-DPPDS (L3) (χ = 12.1, θTol = 151°) and Bu-DPPDS (L5)
(χ = 12.5, θTol = 153°). Similarly to previous data, the complete
conversion of LAwas obtained by the use of the catalyst formed
in situ by reaction of Ru(acac)3 and Bu-DPPDS (L5) (Table 2,
entry 10) exceeding the activity of Me-DPPDS (L1) (χ = 13.5,
θTol = 140°). While branched substituent(s) containing ligands
were found to be more electron-donating, e.g. Cp2-MPPMS
(L10) (χ = 6.7), the accelerating effect of these more bulky phos-
phines (L7–L10) with θTol > 172° is significantly lower
(Table 2, entries 12–15) than that of species in the range of 153°
> θTol > 133° (Table 2, entries 7–11). A very slow reaction could
be observed in the presence of less electron-donating TPPTS
(χ = 15.3, θTol = 173°) at 100 bar and 10 bar of H2, respectively
(entries 5–6). It was demonstrated that while the activity strongly
depends on the electronic and steric properties, the selectivity
was found to be independent of the ligand structure.

Another crucial factor for the high rate of the hydrogenation
reaction is the phosphine content of the reaction mixture.
Although it is customary in the literature to report kinetic and
selectivity data as a function of P/Ru ratio,39 the ligand concen-
tration was found to be an important parameter of homogeneous
catalysis.40 Therefore, we investigated the LA reduction using
Ru/Bu-DPPDS (L5) catalyst in the concentration range of
[P] = 0.0077–0.03 mol dm−3 using [Ru] = 1.55 × 10−3 mol dm−3.
As expected, the ligand concentration has a strong influence on
the GVL formation as can be seen in Fig. 4. The concentration
dependence of the reaction rate goes through a maximum at
[P] = 0.015 mol dm−3. This is consistent with the observation of
the ligand excess favored the reduction of the carbonyl group in
the presence of Ru/TPPMS.39a

The reproducibility of the catalytic reaction was confirmed by
repeating the experiment under 10 bar of H2 using Bu-DPPDS
(L5) at 140 °C. Complete conversion was achieved in both cases
after 4.5 h.

High-pressure in situ IR studies were performed to obtain
additional insights into the LA conversion and the catalyst

activity. Similarly to the PBu3 containing system,18 quantitative
formation of GVL could be achieved in 5 h, evidenced by the
decreasing carbonyl stretching frequency of LA at 1710 cm−1

and the appearance of a band at 1768 cm−1 assigned to the GVL
(Fig. 5 and 6). To check the activity and stability of the L5

modified Ru catalyst, 10 mL (98.7 mmol) of levulinic acid was
added to the reaction mixture by using 25 bar hydrogen pressure
after the complete conversion (Fig. 5 and 6 case 1). The reaction
profiles (Fig. 6) indicated the decreasing concentration of LA
and the formation of GVL achieving full conversion. This
sequence was repeated six times (Fig. 5 and 6 cases 1–6). It was
clearly established that the catalyst was still active and comple-
tely converted LA to GVL after six consecutive LA additions.
The 31P-NMR spectrum of the final reaction mixture did not
indicate any decomposition of the ligands including the for-
mation of phosphine oxide. The catalyst is very stable in the
presence of the electron donating L5. It is also important to note
that the formation of by-products was not observed under these
reaction conditions. The reduction of LA to GVL was also

Fig. 4 Turnover frequencies (TOF = mole of LA per mole of Ru per
hour at 50% conversion) at different Bu-DPPDS (L5) concentrations.
Reaction conditions: [Ru] = 1.55 × 10−3 mol dm−3 (0.016 mol%),
10 bar H2, 140 °C. The L5/Ru ratios are also indicated at the corre-
sponding concentrations.

Fig. 5 In situ IR spectra of the reaction mixture during the reduction of
60 mL + 6 × 10 mL LA (586.4 mmol + 6 × 98.7 mmol) to GVL in the
presence of Ru(acac)3 (0.753 mmol), L5 (7.5 mmol) under 100 bar H2

at 140 °C. 1., 2., 3., … 6. indicate the time of addition of 10 mL of LA.

Fig. 6 Reaction profiles of the selected bands of the reaction mixture
during the reduction of 60 mL + 6 × 10 mL LA (586.4 mmol +
6 × 98.7 mmol) to GVL in the presence of Ru(acac)3 (0.753 mmol), L5
(7.5 mmol) under 100 bar H2 at 140 °C. 1., 2., 3., … 6. indicate the time
of addition of 10 mL of LA. LA: 1710 cm−1 (△), GVL: 1768 cm−1 (○).

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2012 Green Chem., 2012, 14, 2057–2065 | 2061
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monitored by high pressure 1H-NMR (Fig. 7). The disappear-
ance of the singlet of the methyl group of LA at δ 2.5 ppm and
the appearance of the methyl group of GVL at δ 1.6 ppm were
easily followed. The chemical shift of the by-product water has
changed according to its concentration in the reaction mixture.
As with the results obtained by high-pressure IR, by-product for-
mation can be excluded. The high-pressure NMR measurement
of the mixture of Ru(acac)3 (0.046 mmol) and Bu-DPPDS (L5)
(0.46 mmol) in 1.5 mL LA under 100 bar H2 at 23 °C indicated
the formation of a mono-nuclear ruthenium hydride species by a
singlet at δ −5.1 ppm, which disappeared by heating the reaction
mixture up to 140 °C.

The feasibility of the catalyst recycling was determined under
batch condition by performing the experiment using [Ru] = 1.55
× 10−2 mol dm−3 (0.16 mol%), [P] = 0.15 mol dm−3,18,21

100 bar of H2 at T = 140 °C. The full conversion of LA to GVL
was achived after 1.8 h as initially determined in Table 2, entry
1. The reaction mixture was transferred into a Schlenk-flask
under nitrogen. The volatile compounds were removed by
vacuum transfer resulting in a clear solution as distillate. The
reddish-orange glue-like residue can be completely re-dissolved
in 34.02 g (293.02 mmol) levulinic acid. The light orange sol-
ution was loaded into the autoclave and reduction was initiated
by pressurizing the reactor to 100 bar H2 and heating it up to
140 °C. The start of the reduction was indicated by the signifi-
cant initial pressure drop and resulted in full conversion of LA
again. The quantitative reduction of LA was achieved for six
consecutive runs without significantly decreasing the activity of
the catalyst (Fig. 8). These results indicated, that the Ru based
catalyst formed in situ from Ru(acac)3 and the electron donating
BuP(C6H4-m-SO3Na)2 (L5) ligand was stable enough for suc-
cessful catalyst recycling by the removal of the volatile com-
pounds via distillation, as proposed recently.21a

Experimental

Cyclopentyl chloride, isopropyl chloride, propyl bromide,
choloro-diphenylphosphine, dichlorophenylphosphine, triisooc-
tylamine, bis-benzonitrile-Pd(II)-chloride, levulinic acid, γ-valero-
lactone and oleum (20% SO3) were purchased from Aldrich
Chemical and used as received without further purification.

Toluene, sodium hydroxide and diethyl ether were obtained from
Molar Ltd. All preparations were carried out under N2 atmos-
phere using standard Schlenk techniques. The solvents were
deoxygenated by vacuum and bubbling nitrogen for at least
30 min. The pH was measured by OP-264/1 pH meter with a
Radelkis standard glass electrode. All preparations were carried
out in a well-ventilated hood. The high-pressure NMR exper-
iments were performed in a 10 mm singe crystal sapphire tube
with titanium head.41 GC analyses were performed on an
Agilent 6890N instrument with HP-Innowax capillary column
(15 m × 0.25 μm × 0.25 μm) using He as carrier gas. For the
analysis, 10 μL of reaction mixture was dissolved in 1 mL of
methylene chloride followed by the addition of 10 μL toluene as
internal standard. Infrared spectra were recorded with ReactIRTM

1000 Reaction Analysis System attached with high-pressure
silicon (SiCompTM) probe head. In situ high-pressure IR exper-
iments were carried out in a custom-manufactured 300 mL stain-
less steel reactor equipped with high-pressure silicon
(SiCompTM) probe head and high-pressure gas system.42 The
catalytic reactions were performed in a high-pressure 120 mL
Parr Hastelloy-C reactor equipped with a safety relief, mano-
meter, temperature controller (Parr 4842 PID), sampling line,
vent line and connection to the gas system.

Catalytic hydrogenation of levulinic acid

In a typical experiment, the high-pressure reactor was charged
with 34.02 g (30 mL, 293.02 mmol) levulinic acid, 0.0186 g
(0.0466 mmol) ruthenium(III)-acetylacetonate and 10 eqv.
(0.466 mmol) of corresponding phosphine ligand resulting in a
light red solution with [Ru] = 1.55 × 10−3 mol dm−3 as base
condition. The reaction mixture was pressurized and heated up to
adjust to the desired values. Samples were collected for off-line
GC analysis by taking a small amount of sample with a dip-leg
into a sample holder, cooled with dry ice. After a given reaction
time, the autoclave was cooled to ambient temperature and the
stirring was stopped.

Preparation and characterization of phosphine ligands

The preparations of P1, P2, P5, P6, L1, L2, L5, and L6 ligands
were performed according to published methods.36 The purity

Fig. 8 Turnover numbers and conversions in the investigation of the
catalyst recycling.

Fig. 7 1H-NMR spectra of hydrogenation of LA (293.02 mmol) in the
presence of catalyst in situ formed from Ru(acac)3 = 0.046 mmol and L5

(0.46 mmol) under 10 bar H2 at 140 °C. *H2O at different δ (ppm)
depending on the conversion.

2062 | Green Chem., 2012, 14, 2057–2065 This journal is © The Royal Society of Chemistry 2012
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was checked by 1H and 31P-NMR. The experimental data for the
preparation of P3, P4, P7, P8, P9, and P10 collected in ESI.†

General procedure for the sulfonation of mono- and di-aryl-

phosphines

The sulfonation of the freshly distilled corresponding alkyl-
diphenylphosphine (P3, P7, P9) and dialkyl-phenylphosphine
(P4, P8, P10) was based on previously published methods.36

The purity was checked by 1H and 31P-NMR.

Disodium salt of propyl-bis(m-sulfonatedphenyl)phosphine (L3)

Starting materials: propyl-diphenylphosphine (10.26 g,
45 mmol), oleum (20%): 100 mL, water for dilution: 250 mL,
triizooctylamine: 30 mL (38.4 mmol), toluene: 150 mL.
31P-NMR of the protonated form: δ 9.6 (d, JP–H = 525 Hz). The
pH values for the phase separation were: pH1: 5.3, pH2: 8.3,
pH3: 8.7. The product was isolated as a white powder (14.6 g,
79%). 1H-NMR (250 MHz, D2O): δ 0.83 (t, 3H), 1.20 (m, 2H),
1.98 (t, 2H) 7.30–7.80 (m, 8H). 31P-NMR (100 MHz, D2O):
δ −14.9 (s). 13C-NMR (62.5 MHz, D2O): δ 14.8 (d, JP–C = 13.7
Hz), 18.6 (d, JP–C = 14.6 Hz), 28.3 (d, JP–C = 7.5 Hz), 126.0 (s),
129.71 (d, JP–C = 6.4 Hz), 129.3 (d, JP–C = 7.3 Hz), 135.4 (d,
JP–C = 16.2 Hz), 138.6 (d, JP–C = 11.1 Hz), 142.7 (d, JPC = 6.7
Hz).

Sodium salt of dipropyl(m-sulfonatedphenyl)phosphine (L4)

Starting materials: dipropyl-phenylphosphine (8.7 g, 45 mmol),
oleum (20%): 100 mL, water for dilution: 250 mL, triisooctyl-
amine: 30 mL (38.4 mmol), toluene: 150 mL. The pH values for
the phase separation were: pH1: 3.0, pH2: 4.6, pH3: 6.6.
1H-NMR (250 MHz, D2O): δ 0.81 (t, 6H), 1.25 (m, 4H), 1.53 (t,
4H) 7.20–7.98 (m, 4H). 31P-NMR (100 MHz, D2O): δ −24.5
(s). 13C-NMR (62.5 MHz, D2O): δ 15.4 (d, JP–C = 12.8 Hz),
19.1 (d, JP–C = 13.1 Hz), 29.4 (d, JP–C = 8.9 Hz), 126.1 (s),
128.8 (d, JP–C = 5.4 Hz), 129.3 (d, JP–C = 22.1 Hz), 133.9 (d,
JP–C = 14.0 Hz), 139.5 (d, JP–C = 13.8 Hz), 143.1 (d, JPC = 8.2
Hz).

Disodium salt of isopropyl-bis(m-sulfonatedphenyl)-phosphine

(L7)

Starting materials: isopropyl-diphenylphosphine (7.06 g,
30.97 mmol), oleum (20%): 71 mL, water for dilution: 200 mL,
triisooctylamine: 36 mL (46.1 mmol), toluene: 128 mL.
31P-NMR of the protonated form: δ 22.6 (d, JP–H = 512 Hz). The
pH values for the phase separation were: pH1: 2.8, pH2: 4.8,
pH3: 7.0. The product was isolated as a white powder (10.64 g,
79%). 1H-NMR (in D2O): δ 1.02 (d, 6H), 2.59 (m, 1H),
7.45–7.95 (m, 8H) 31P-NMR (D2O): 1.83 (s). 13C-NMR (D2O):
δ 18.9 (d, JP–C = 17.01 Hz), 24.3 (d, JP–C = 4.14 Hz), 126.6 (s),
129.7 (d, JP–C = 6.89 Hz), 130.3 (d, JP–C = 20.22 Hz), 136.7 (d,
JP–C = 17.01 Hz), 137.6 (d, JP–C = 11.95 Hz), 143.0 (d, JP–C =
7.45 Hz). Oxide: 31P-NMR (D2O): 46.5 (s).

Sodium salt of diisopropylphenylphosphine-3-sulfonate (L8)

Starting materials: diisopropyl-phenylphosphine (2.07 g,
10.67 mmol), oleum (20%): 16 mL, water for dilution: 70 mL,
triisooctylamine: 5 mL (6.4 mmol), toluene: 40 mL. 31P-NMR
of the protonated form: δ 40.3 (d, JP–H = 485 Hz). The pH
values for the phase separation were: pH1: 3.8, pH2: 5.8, pH3:
8.6. The product was isolated as a white powder (1.32 g, 41%).
1H-NMR (in D2O): δ 0.56–1.10 (m, 12H), 2.1 (m, 2H),
7.40–7.80 (m, 4H) 31P-NMR (D2O): 13.5 (s). 13C-NMR (D2O):
δ 19.3 (d, JP–C = 16.0 Hz), 22.1 (d, JP–C = 5.52 Hz), 126.5 (s),
129.1 (d, JP–C = 7.81 Hz), 131.1 (d, JP–C = 16.08 Hz), 137.8 (d,
JP–C = 18.40 Hz), 138.6 (d, JP–C = 11.95 Hz), 142.5 (d, JP–C =
6.43 Hz). Oxide: 31P-NMR (D2O): 62.7 (s).

Disodium salt of cyclopentylphenylphosphine-3-sulfonate (L9)

Starting materials: cyclopentyl-phenylphosphine (10.16 g,
40.0 mmol), oleum (20%): 100 mL, water for dilution: 300 mL,
triisooctylamine: 40 mL (92.3 mmol), toluene: 150 mL.
31P-NMR of the protonated form: δ 23.7 (d, JP–H = 512 Hz). The
pH values for the phase separation were: pH1: 3.0, pH2: 5.0,
pH3: 6.9. The product was isolated as a white powder (14.6 g,
79%). 1H-NMR (250 MHz, D2O): δ 1.00–1.70 (m, 9H),
7.20–7.90 (m, 8H). 31P-NMR (100 MHz, D2O): δ −2.1 (s).
13C-NMR (62.5 MHz, D2O): δ 26.6 (d, JP–C = 7.8 Hz), 30.8 (d,
JP–C = 18.8 Hz), 34.7 (d, JP–C = 4,6 Hz), 126.6 (s), 129.7 (d, JP–C
= 6.4 Hz), 129.8 (d, JP–C = 7, 3 Hz), 136.2 (d, JP–C = 17.0 Hz),
139.1 (d, JP–C = 12.4 Hz), 143.3 (d, JPC = 6.9 Hz).

Sodium salt of dicyclopentylphenylphosphine-3-sulfonate (L10)

Starting materials: dicyclopentyl-phenylphosphine (8.92 g,
36.28 mmol), oleum (20%): 60 mL, water for dilution: 250 mL,
triisooctylamine: 20 mL (46.1 mmol), toluene: 150 mL.
31P-NMR of the protonated form: δ 32.1 (d, JP–H = 478 Hz). The
pH values for the phase separation were: pH1: 3.0, pH2: 5.5,
pH3: 9.5. The product was isolated as a white powder (9.16 g,
72%). 1H-NMR (in D2O): δ 0.60–2.15 (m, 18H), 7.20–7.90 (m,
4H). 31P-NMR: δ 3.1 (s). 13C-NMR: δ 26.0 (d, JP–C = 6.4 Hz),
26.8 (d, JP–C = 7.8 Hz), 31.0 (d, JP–C = 17.4 Hz), 31.3 (d, JP–C =
20.2 Hz), 36.9 (d, JP–C = 7.8 Hz), 126.5 (s), 129.6 (d, JP–C = 4,6
Hz), 129.8 (d, JP–C = 27, 1 Hz), 135.5 (d, JP–C = 10.5 Hz),
139.2 (d, JP–C = 15.6 Hz), 143.3 (d, JPC = 9.2 Hz).

The L2PdCl2 complexes (L = P1–P10) of the non-sulfonated
phosphines were prepared by the reaction of cis-/trans-
PdCl2(PhCN)2 with 2 eqv. of phosphine in CH2Cl2 at room
temperature. The NMR spectra were recorded directly without
isolation.

The bis-phosphine palladium complexes of sulfonated ligands
(L1–L10 and TPPTS) were prepared in situ in a biphasic reac-
tion mixture. In a typical experiment 15.2 mg (0.04 mmol) of
PdCl2(PhCN)2 was dissolved in 0.25 mL CH2Cl2 resulting in
light yellow solution. A 1 mL MeOH/H2O (1 : 1 v%) solution of
1 mmol of the desired sulfonated phosphine was then added and
stirred for ∼30 min. The colorless organic phase was separated
and discarded, the 31P-NMR spectra were recorded directly from
the aqueous solution using H3PO4 as reference. 31P NMR

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2012 Green Chem., 2012, 14, 2057–2065 | 2063
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(δ, MeOH/H2O = 1 : 1, ppm) data of the Pd complexes are col-
lected in ESI.†

The Ni(CO)3(PL3) complexes of non-sulfonated ligands (P1–
P10 and PPh3) were prepared in situ with the use of published
protocol in CH2Cl2 and THF–H2O = 5 : 1, respectively.25 The IR
and 31P-NMR (ref. H3PO4) spectra were recorded directly
without isolation of the tricarbonyl compounds. The spec-
troscopy data are presented in the ESI.†

The Ni(CO)3(PL3) complexes of the sulfonated ligands (L1–
L10 and TPPTS) were prepared in situ in a mixture of tetra-
hydrofuran and water (5 : 1) using literature procedure.25 The IR
and 31P-NMR spectra were recorded directly from this solution.
31P-NMR (δ, THF–H2O = 5 : 1, ppm, ref. H3PO4) and IR spectra
(THF–H2O = 5 : 1, ν(CO), cm−1) are presented in the ESI.†

Theoretical methods

All of the minima and transition states were computed within the
framework of density functional theory employing the gradient-
corrected exchange functional developed by Perdew, Burke and
Ernzerhof in combination with a correlation functional also
developed by the same authors43 and denoted as PBEPBE. For
nickel atoms the SBKJC basis set, which is valence triple-zeta
for transition metals, with the corresponding small-core pseudo-
potential44 was utilized. For the remaining atoms the 6-31G(d,p)
basis set45 was used. The calculations were carried out using the
Firefly 7.1.G (formerly known as PC-GAMESS) software.46

Optimized geometries were identified by the absence of negative
eigenvalues in the vibrational frequency analysis. In order to
determine the Tolman’s cone angles the STERIC program47 was
used.

Conclusions

We have demonstrated that the biomass derived levulinic acid
could be reduced effectively to γ-valerolactone in the presence
of a catalyst in situ generated from Ru(acac)3 and different sulf-
onated phoshine RnP(C6H4-m-SO3Na)3–n (n = 1,2; R = Me, Pr,
iPr, nBu, Cp) ligands in a solvent- and promoter-free reaction
environment. The characterization of sulfonated and non-sulfo-
nated ligands showed that the incorporation of a sulfonato group
into the ligand structure has no significant influence on either the
electronic or steric properties. It was established that the activity
of the electron-donating sulfonated phosphine modified catalysts
significantly exceeded the activity of the Ru/TPPTS system
achieving a turnover number of up to 6370 and retained activity
after full conversion of LA to GVL. The influence of the system
pressure and the ligand concentration on the activity was also
determined with an optimum at [Bu-DPPDS] = 0.015 mol dm−3

by using constant [Ru] = 0.0015 mol dm−3 at 10 bar. The in situ

IR and NMR studies did not show any sign of by-product
formation.

The catalyst recovery was successfully demonstrated. The
volatile compound can be removed by vacuum, the remaining
catalyst compounds can be dissolved in levulinic acid and exhib-
ited similar activity than before distillation.
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levulinic acid to γ-valerolactone†

József M. Tukacs,a Márton Novák,b Gábor Dibób and László T. Mika*a

An improved bidentate phosphine-modified recyclable catalytic

system was developed for the selective conversion of biomass-

derived levulinic acid into γ-valerolactone with a TOF of 21 233 h−1

in solvent-, chlorine- and additive-free reaction environments.

Currently, fossil resources provide more than 95% of our
energy needs and feedstock in the chemical industry. Their
replacement is one of the most challenging tasks faced by
this generation. Especially, the production of carbon-based
chemicals from sustainable resources has become a key issue
for the chemical industry. Intensive research activities on bio-
mass conversion have led to the identification of unique plat-
form molecules such as 5-hydroxymethylfurfural (5-HMF)1

and γ-valerolactone (GVL).2 These small molecules can
replace the currently used fossil-based chemicals or serve as
renewable feedstock for their production. Due to its outstand-
ing physical and chemical properties, GVL was suggested as a
sustainable liquid by Horváth et al. in 2008.2,3 Subsequently,
GVL has been used for the production of transportation
fuels,4 butane isomers,4b octane boosters,2 alkanes,5

2-methyltetrahydrofuran,5 pentane-1,4-diol,5,15a ionic liquids,6

adipic acid,7 alkyl valerates,6a polymers,8 and pentanoic acid9

and as a solvent.10

Obviously, the most effective protocol to manufacture GVL
is the selective hydrogenation of levulinic acid (LA).11 LA is
another platform molecule which can be obtained via 5-HMF
by acid-catalysed dehydration of hexoses, a major component
derived from biomass (Fig. 1). It is important to note that GVL
can be used as a green solvent for the hydrolysis of fructose, the
precursor of 5-HMF.12 Although, heterogeneous catalysts can
be easily removed from the reaction mixtures, their activities

are relatively low. Thus, high temperature and pressure as
well as a co-catalyst and/or a suitable solvent are necessary to
achieve a satisfactory conversion.13 On the other hand, homo-
geneous catalysts exhibit higher activity and selectivity. Conse-
quently, the development of a simple, highly efficient catalyst
for the reduction of LA to GVL is of utmost importance.14

Leitner and co-workers reported the application of Ru/triphos
catalysts for the efficient and selective production of GVL,
1,4-pentanediol and methyltetrahydrofuran in the presence
of additives such as NH4PF6.

15 The pincer ligand-modified
iridium complexes were also found to be active catalysts
(TOF = 1480 h−1) for the hydrogenation of LA in the presence
of a base (e.g. NaOH or KOH) in alcohols (e.g. EtOH,
iPrOH).16

Recently, similarly active (TOF = 2160 h−1) iridium com-
plexes with 2,2′-bipyridine derivatives have been reported for
the reduction of LA under mild reaction conditions in water
using [LA] = 1 mol dm−3 initial concentration;17 n.b.: in spite
of the high activity, the final product concentration was less
than 1 M and the water-removal step resulted in low energy

2908 | Catal. Sci. Technol., 2014, 4, 2908–2912 This journal is © The Royal Society of Chemistry 2014
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efficiency of the process. We demonstrated that LA can be
selectively and quantitatively reduced to GVL in the presence
of a catalyst in situ generated from Ru(acac)3 and 10 eq. of
tertiary sulfonated phosphines without using any solvent or
additive with TOF = 1440–3538 s−1.18 It should be noted that
this system was also found to be active under continuous
conditions.19

During the decomposition of carbohydrates, LA and
formic acid are formed in equimolar amounts. Thus, formic
acid can be used as a hydrogen source for the reduction of
LA and spontaneous lactone formation to GVL. Horváth and
co-workers reported that LA was converted to GVL by using
a complex catalyst [(η6-C6Me6)Ru(bpy)(H2O)][SO4] at 70 °C.5

Recently, GVL has been quantitatively prepared via transfer
hydrogenation by using HCOOH in the presence of Shvo-type
catalysts such as {[2,5-Ph2-3,4-Ar2-(η

5-C5O)]2H}Ru2(CO)4(μ-H)]
[Ar = p-MeOPh, p-MePh, and Ph] at 100 °C without any
additive.20,21 Deng et al. reported a RuCl3/PPh3 catalytic sys-
tem for the transfer hydrogenation of LA to GVL; however,
this required the addition of a base (e.g. pyridine, LiOH, and
NEt3), resulting in GVL with a yield of 16–95%.22

Here it is proposed that the activity of the Ru-based cata-
lytic systems can be increased by the application of bidentate
phosphine ligands, retaining the environmentally benign
benefits of a solvent-free system.

Firstly, we attempted to reduce LA by Ru(III)-acetylacetonate
in the absence of phosphine ligands. Expectedly, no conver-
sion was detected after 2 h (Table 1, entry 1). Sulfonation of
nBuP(C6H5)2, a malodorous, colorless liquid, resulted in the
formation of the solid nBuP(C6H4-m-SO3Na)2 (Bu-DPPDS)
ligand with similar electronic and steric properties to
nBuP(C6H5)2. For the selective conversion of LA to GVL, the
highest activity of the Ru catalyst modified with a monodentate
phosphine ligand was achieved by applying Bu-DPPDS under
100 bar H2 at 140 °C (Table 1, entry 2).18 It was revealed that

the hydrogenation activity of the Ru catalysts can be sig-
nificantly enhanced by the use of chelating-type bidentate
Ph2P(CH2)nPPh2 (n = 1–3) ligands.23

Thus, we compared the activity of a Ru catalyst modified
with Ph2P(CH2)4PPh2 (Scheme 1, DPPB), a Bu-DPPDS ana-
logue, for the reduction of LA. Quantitative conversion of LA
to GVL for 1 h (TOF = 6370 h−1) under identical conditions
was achieved (Table 1, entry 3). It was shown that the cata-
lytic activity was strongly influenced by the phosphine con-
tent of the reaction mixture. Furthermore, the activity was
also influenced by the number of methylene spacers between
the phosphorus atoms of the bidentate ligands, i.e. the size
of the chelate ring of the active form of the catalyst. Conse-
quently, hydrogenation was repeated at a lower catalyst con-
centration in the presence of various bidentate ligands
(Table 1, entries 4–8). It was shown that the activity was negli-
gible when DPPE was applied, whereas it was similar for the
Bu-DPPDS- and DPPP-modified systems. In the case of DPPB,
quantitative formation of GVL was detected within 1 h
(Table 1, entry 6), exhibiting an outstanding activity (TOF =
7077 h−1). By increasing the number of methylene spacers in
the ligand, i.e. the size of the chelate ring on the catalytically
active species generated in situ from Ru(acac)3 and ligands,
the activity decreased. DPPPe showed a similar activity to
Bu-DPPDS. The activity was below 2000 h−1 in the case of

Table 1 Hydrogenation of levulinic acid in the presence of phosphine ligands

Entry [Ru] × 103 (mol dm−3) Ligand [Ligand] × 103 (mol dm−3) T (°C) P(H2) (bar) Time (h) Yield (%) TON TOF (h−1)

1 1.55 — — 140 100 2.0 0 0 0
2a 1.55 Bu-DPPDS 15.5 140 100 1.8 >99.9 6370 3538
3a 1.55 DPPB 15.5 140 100 1.0 >99.9 6370 6370
4 0.775 DPPE 7.75 140 100 1.8 1.8 226 125
5 0.775 DPPPr 7.75 140 100 1.8 57.5 7325 4069
6 0.775 DPPB 7.75 140 100 1.8 >99.9 12 740 7077
7 0.775 DPPPe 7.75 140 100 1.8 51.2 6522 3623
8 0.775 DPPH 7.75 140 100 1.8 25.3 3223 1790
9 0.775 (±)-BINAP 7.75 140 100 1.8 98.6 12 561 6978
10 0.775 DPPB 7.75 140 75 1.8 >99.9 12 740 7077
11 0.775 DPPB 7.75 140 50 1.8 >99.9 12 740 7077
12 0.775 DPPB 7.75 140 25 1.8 50.6 6446 3581
13 0.775 DPPB 7.75 140 10 1.8 26.3 3350 1861
14 0.775 DPPB 7.75 140 10 4.5 70 8918 1981
15 0.775 DPPB 7.75 160 100 0.6 >99.9 12 740 21 233
16 0.775 DPPB 7.75 120 100 1.8 35.7 4548 2526
17 0.775 DPPB 7.75 100 100 1.8 6.4 815 453

a Conditions from ref. 18. Reaction conditions: 30 mL (293.02 mmol) of LA, Ru precursor: Ru(acac)3, ligand/Ru = 10. TON is defined as moles
of substrate converted per mole of Ru.

Scheme 1 Bidentate phosphine ligands.
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DPPH. Due to the six CH2 units, DPPH could act as a mono-
dentate phosphine. To achieve further improvement in
the TOF by optimizing the ligand concentration in the reac-
tion mixture, we investigated the reduction of LA by using a
Ru/DPPB catalyst in the concentration range of [DPPB] =
0.77 × 10−3–15.4 × 10−3 at a constant Ru content of 0.775 ×

10−3 mol dm−3 (8 × 10−3 mol%). Expectedly, the ligand con-
tent had a strong influence on the formation of GVL as
shown in Fig. 2. When an equimolar amount or 2.5-fold
excess of the ligand was used, 4.5 and 12% conversions were
detected. A significant increase in the rate were achieved at
DPPB/Ru ratios between 5 and 10 followed by a slight
decrease at higher ratios. The concentration dependence
curve shows a maximum at [DPPB] = 7.75 ± 1.0 × 10−3 mol dm−3,
which corresponds to a ligand/Ru ratio of 10 ± 1.0. This is in
good agreement with our previous report for Bu-DPPDS18 and
ligand excess favored reduction of carbonyl groups.24 The
ligand exchange equilibrium between the catalyst species
and the free ligand—depending on the pressure, tempera-
ture, etc.—determines the optimal ligand concentration in
the reaction mixture. Furthermore, due to the presence of a
bidentate ligand, the reversible arm-off dissociation cannot
be excluded.25 The GC and NMR measurements of the con-
version of 293.02 mmol of LA in the presence of the catalyst
in situ formed from Ru(acac)3 (0.023 mmol) and DPPB
(0.23 mmol) proved that no by-product, including over-
hydrogenated products such as 2-methyltetrahydrofuran,
could be detected. The 31P-NMR spectrum of the final reac-
tion mixture did not indicate the formation of phosphine
oxide and any sign of decomposition of the ligand. These
types of ligands are solid, thus no sulfonation was necessary.
Finally, the binaphthyl derivative (±)-BINAP, which could also
form a seven-member chelate ring with a Ru center similarly
to DPPB, was also investigated. However, the activities were
similar to those obtained using the less expensive DPPB
(Table 1, entry 6).

The effect of hydrogen pressure on the GVL formation
was also determined in the range of 10–100 bar using the

Ru/DPPB system (Table 1, entries 6, 10–14). As was shown
for the Ru/DPPDS system,18 the conversion rate was not
affected by the reduction of the pressure to 50 bar for 1.8 h;
however, upon further decreasing the pressure (25 and
10 bar), the reaction rates decreased significantly.

The investigation of the effect of reaction temperature
(Fig. 3, Table 1, entries 6, 15–17) showed that the conversions
were negligible at 100 °C and modest at 120 °C. By increasing
the temperature to 160 °C, full conversion was achieved
after 0.6 h, corresponding to TOF = 21 233 h−1. To our best
knowledge, so far it is the highest TOF value obtained for
the selective homogeneous hydrogenation of LA to GVL.

The recyclability of the Ru(acac)3/DPPB catalyst was
investigated under batch conditions using [Ru] = 1.55 ×

10−3 mol dm−3 (0.16 mol%) and [DPPB] = 0.15 mol dm−3

under 100 bar of H2 at 140 °C.18 Full conversion of LA to GVL
was detected in the first run resulting in a light orange solu-
tion after 30 min (ESI,† Picture S1). The volatile compounds
were removed by vacuum transfer (4–6 mmHg) using a 20 cm
column resulting in a clear solution. The orange glue-like res-
idue (ESI† Picture S2) was completely dissolved in 30 mL
(293.02 mmol) of LA. Expectedly no phosphorus compounds
were detected in the distillate. The 1H-NMR and GC
analysis proved that the distillate was pure GVL. The light
orange solution (ESI,† Picture S3) was transferred to the reac-
tor and then pressurized to 100 bar H2. The reaction was
started by increasing the temperature up to 140 °C. A signifi-
cant pressure drop indicated the reduction process. After a
similar work-up of the initial run, the second yield was
>99.9% GVL and was unchanged in the next 8 runs (ESI,†
Fig. S1, Table S1, and Picture S4). The water content of the
combined 10 distillates was removed by vacuum distillation
(5 mmHg) using 10 cm of Sulzer EX-20 package at 40 °C, resulting
in 247.5 g (2.47 mol) of colorless GVL with a water content of
98 ppm and 36.3 g of water. This result showed that the
improved Ru/BDPP catalytic system was stable enough with
the catalyst and ligand amounts and reaction conditions
applied here for successful recycling including the low-

Fig. 2 Turnover frequencies (TOF50% = moles of LA per mole of Ru

per hour at 50% conversion) at different DDPB concentrations.

Reaction conditions: [Ru] = 0.775 × 10−3 mol dm−3 (8 × 10−3 mol%),

100 bar H2, 140 °C.

Fig. 3 Conversion of LA to GVL at different temperatures.

Conditions: [Ru] = 0.775 × 10−3 mol dm−3 (8 × 10−3 mol%), [DPPB] =

7.75 × 10−3 mol dm−3, 100 bar H2.
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pressure separation step. Since 100% conversion was
achieved, it cannot be stated whether the catalyst lost any
activity or not during the course of the reactions.26

In order to investigate the applicability of the catalyst to
the conversion of LA derived directly from the dehydration
of carbohydrates, 4 g (22.2 mmol) of D-fructose was dissolved
in 80 mL of 2 M H2SO4 and heated at 170 °C for 8 h.27 After
our published work-up procedure was performed,26 ca.

1.3 mL (1.57 g) of LA was obtained as a dark brownish-yellow
solution (ESI,† Picture S5). This represents a slightly higher
yield of LA than that obtained from the microwave-assisted
dehydration of fructose (400 mg).26 However, humin forma-
tion cannot be excluded from the acid-catalysed dehydration
process as described by Horváth et al.12 In 1 mL of this solu-
tion, 6.2 mg of Ru(acac)3 and 66.5 mg of DPPB was dissolved,
after which the solution was transferred to a 10 mL Parr HP
reactor. The mixture was pressurized to 100 bar of H2 and
heated to 140 °C. By using 1H NMR and GC monitoring, it
was found that complete conversion was achieved after 1 h
(ESI,† Fig. S2 and S3). To summarize, an improved catalytic
system was developed and successfully used for the hydroge-
nation of “real” bio-derived levulinic acid.

Experimental

Levulinic acid, 1,2-bis(diphenylphosphino)ethane (DPPE), 1,3-
bis(diphenylphosphino)propane (DPPP), 1,4-bis(diphenylphosphino)
butane (DPPB), 1,5-bis(diphenylphosphino)pentane (DPPPe),
1,6-bis(diphenylphosphino)hexane (DPPH), D-fructose, and
(±)-BINAP were purchased from Sigma-Aldrich and used as
received. GC analyses were performed on an Agilent 6890N
instrument with an HP-INNOWax capillary column (15 m ×

0.25 mm × 0.25 μm) using H2 as a carrier gas. For the analy-
sis, 10 μL of the reaction mixture was added to 1 mL of
methylene chloride followed by the addition of 10 μL of
toluene as an internal standard.

In a typical hydrogenation experiment, the 120 mL Parr HP
reactor was charged with 34.02 g (30 mL, 293.02 mmol) of
levulinic acid followed by the addition of Ru(acac)3 and the
corresponding phosphine ligand, resulting in a light red solu-
tion. The reaction mixture was pressurized to the desired
values and heated up to 140 °C. Samples were taken for off-
line GC analysis via a dip-leg into a sample holder. After the
given reaction time, the autoclave was cooled to ambient tem-
perature and stirring was stopped.

To prepare “real” bio-based levulinic acid, 4 g of D-fructose
was dissolved in 80 mL of 2 M H2SO4. The solution was trans-
ferred to a 120 mL Parr HP HC reactor equipped with a PID
temperature controller (Parr 4843), safety relief valve, sam-
pling line and manometer. When the temperature reached
170 °C, the pressure increased to 18 bar. After 8 h, the mix-
ture was cooled and the dark brownish-black reaction mix-
ture was filtered through a glass filter. The black solid was
washed with 3 × 30 mL of distilled water and with 3 × 30 mL
of ethyl acetate. The aqueous phase was separated and
extracted with 4 × 100 mL of ethyl acetate. The combined

straw-yellow organic phase was dried over MgSO4. The sol-
vent was removed under reduced pressure at 60 °C resulting
in ca. 1.3 mL (1.57 g) of a dark brown liquid as the product.
Yield: 51%.

Conclusions

We have demonstrated that the catalyst in situ generated
from Ru(III)-acetylacetonate and 1,4-bis(diphenylphosphino)
butane (DPPB) can be used for the efficient conversion of
biomass-derived levulinic acid to gamma-valerolactone with a
representative TOF of 21 233 h−1. The catalyst can be recycled
for ten consecutive runs while full conversion of LA was
achieved. The maximum hydrogenation rate was achieved
by applying a 10-fold excess of the DPPB ligand to the
Ru precursor.
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Ruthenium-catalyzed solvent-free conversion
of furfural to furfuryl alcohol†

József M. Tukacs,a Márton Bohus,a Gábor Dibób and László T. Mika*a

Bidentate phosphine-modified Ru-based homogeneous catalyst systems were developed for solvent-free

conversion of furfural to furfuryl alcohol as a versatile biomass-based C5-platform molecule. The effect of

the ligand structure and ligand concentration, the operating pressure and the reaction temperature on the

catalyst's activity were studied in details. Under optimized conditions complete conversion of furfural to

furfuryl alcohol was achieved in the absence of any added solvent and without any by-product

formation. The maximum turnover frequency (6273 h�1) and 100% atom economy were obtained by

using homogeneous Ru/Ph2P(CH2)4PPh2 catalyst, which was recyclable for twelve consecutive runs

without affecting the catalytic performance of the catalyst.

Introduction

The chemical industry, which produces enormous amounts of

value-added chemicals, highly depends on fossil carbon

resources. The renery processing of crude oil continuously

provides bulk chemicals for both petrochemical and ne

chemical industries. Although, it is difficult to estimate the rate

of depletion of crude oil, which is the main source of carbon-

based building blocks, the environmental and sustainability

issues have drawn increasing attention to the identication and

application of alternative basic chemicals. Since biomass1 and

biomass-based wastes2 are globally available, these renewable

resources represent an attractive solution for the production of

synthetic building blocks in the future. Recently, the competi-

tive application of biomass-based alternatives could be limited

by dramatically changing price of crude oil, aer its depletion

technologies that could adapt alternative feedstocks will

represent one way to produce carbon-based end products.

The rapidly expanding research activity on biomass conver-

sion has identied several renewable platform molecules e.g. 5-

hydroxymethyl furfural,3 levulinic acid,4 g-valerolactone (GVL)5,6

which could replace fossil based ones in petrochemical industry.

Since furfural (FAL) has also been selected as a biomass-based

basic chemical,7 its subsequent transformation has received an

utmost importance in the last decade.

One of the most important derivatives of furfural is furfuryl

alcohol (FOL), which is an another valuable C5-platform

molecule. It can be used for the production of thermostatic

resins, plasticizers, adhesives, fragrances, diols, tetrahy-

drofurfuryl alcohol, 2-methyltetrahydrofuran (Scheme 1).8,9

While its hydrolysis results in the formation of levulinic acid

(LA),8a,10,11 ethyl levulinate can be obtained by its ethanolysis.12 It

is important to emphasize that LA is a feedstock for the

synthesis of GVL that can be used for the production of energy

and carbon-based chemicals5 including fuels,13 fuel additives,5

alkanes,14 ne chemicals,15 or used as a green solvent.16

Consequently, an efficient solvent-free conversion of FAL to FOL

can be the initial step in the environmentally benign and more

sustainable production of biomass-based C5-building blocks.

Obviously, the most effective protocol to produce furfuryl

alcohol is the hydrogenation of furfural by using a selective

catalyst. The reduction can be carried out in the presence of

either heterogeneous7 or homogeneous catalysts. The hetero-

geneous copper-chromite catalyst, operating in either gas or

liquid phase, has been exclusively used for selective

Scheme 1 Reaction scheme for conversion of hemicellulose to
furfuryl alcohol (FOL) and its selected applications.
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hydrogenation of FAL at industrial scale for over six decades. Its

selectivity to FOL is 98% in liquid phase, and 35–98% in gas

phase. However, due to the catalyst's toxicity and carcinogenic

potential, several attempts have been made to introduce envi-

ronmentally benign alternatives.17 Accordingly, several hetero-

geneous systems were invented based on copper,8b,9b,18 cobalt,9a

palladium,19 platinum,20 and nickel21 operating in temperature

range of 100–200 �C. Expectedly, the transition metal-based

homogeneous catalyst systems exhibits signicantly higher

activity, selectivity, and better mass and heat transfer efficiency

under milder conditions as compared to heterogeneous ones.

Paganelli et al. reported the aqueous phase reduction of FAL by

using a recyclable dihydrothioctic acid-modied Rh-based

system with high conversion (70–99%) and outstanding selec-

tivity (>98%). However, the turnover frequencies (TOFs) were

rather low (20–60 h�1).22 It has been recently shown that

RuCl2(PPh)3, in the presence of acetic acid, can reduce FAL with

TOF of 32 h�1 and conversion of 93.6%.23 Similar activity for

FAL hydrogenation was detected for Ru-tris(2,2,6,6-tetramethyl-

3,5-heptanedionate)3 catalyst with conversion of 86%.24 Roth-

enberg et al. introduced an NHC-based Ru-catalyst for the

conversion of FAL to FOL by using iPrOH as a hydrogen source.

Although excellent selectivities were achieved at 60 �C, the

addition of base e.g. KOH and KOtBu were necessary, which

resulted in separation problems.25

We report here the development of a selective, solvent-free

hydrogenation system for conversion of furfural to furfuryl

alcohol using a recyclable bidentate phosphine modied

ruthenium catalyst (Scheme 2).

Results and discussion

It has been known that the C]O bond can be selectively

reduced in the presence of sulfonated phosphine-modied

ruthenium catalysts either under aqueous conditions or

without any applied solvent.14,26 It has to be emphasized that

solvent-free liquid phase selective homogeneous conversion of

FAL to FOL can open a greener and safer way to produce

biomass-based furfuryl alcohol. Firstly, we attempted to reduce

FAL (30mL, 0.36mol) in the presence of a catalyst in situ formed

from Ru(acac)3 (0.047 mmol) and TPPTS (0.5 mmol) at 90 bar H2

and 140 �C for 3 h.27 In the absence of any solvent, low

conversion and TOF were obtained (Table 1, entry 1). Although,

by introducing nBuP(C6H4-m-SO3Na)2 (Bu-DPPDS) ligand, three

times higher activity was achieved under identical conditions.

However both yields of FOL and TOF values remained moderate

(Table 1, entries 2–3). It is important to note that no by-product

formation i.e. self-resinication8a,28 was detected. Li et al.

revealed that FAL was selectively converted to FOL in the pres-

ence of RuCl2(PPh)3 catalyst in EtOAc as a solvent under p(H2)¼

23 bar at 70 �C.23 Aer reproducing the published results (Table

1, entry 4), we evaluated the reduction of FAL in the presence of

a bidentate 1,4-bis(diphenylphosphino)butane (DPPB) ligand.

Since it was reported that, by replacement of a monodentate

P-ligands to bidentate ones, the activity of Ru-based hydroge-

nation catalyst systems was signicantly enhanced.29 While no

reaction was detected at 70 �C, full conversion was achieved at

140 �C for 1.3 h with TOF ¼ 2895 h�1 and without by-product

formation (Table 1, entry 5). So far, to our best knowledge, no

additional solvent-free selective homogeneous reduction of FAL

to FOL has been reported yet.

Scheme 2 Conversion of FAL to FOL; n ¼ 2–6.

Table 1 Conversion of furfural to furfuryl alcohol in the presence of homogeneous Ru-catalysts

Entry

[Ru] � 103

(mol dm�3) Ligand

[Ligand] � 103

(mol dm�3) T (�C)

p(H2)

(bar) Time (h)

Conversion

(%) TON TOF (h�1)

1 1.56 TPPTS 15.6 140 90 3 13.8 1054 351

2 1.56 Bu-DPPDS 15.6 140 90 3 38.7 2956 985

3 1.56 Bu-DPPDS 15.6 140 90 5 65.8 5027 1005
4 3.07a PPh3 — 70 30 3 98.0 33 11

5 3.10 DPPB 31.0 140 30 1.3 >99.9 3764 2895

6 3.10 DPPB 31.0 140 75 1.3 >99.9 3764 2895

7 3.10 DPPB 31.0 140 50 1.3 >99.9 3764 2895
8 3.10 DPPB 31.0 140 25 1.3 >99.9 3764 2895

9 3.10 DPPB 31.0 140 15 1.3 89.0 3350 2576

10 3.10 DPPB 31.0 140 10 1.3 59.7 2220 1708
11 3.10 DPPB 31.0 140 25 0.8 >99.9 3764 4705

12 3.10 DPPE 31.0 140 25 1.5 <1 <1 <1

13 3.10 DPPPr 31.0 140 25 1.5 6.3 237 182

14 3.10 DPPPe 31.0 140 25 1.3 90.4 3402 2617
15 3.10 DPPH 31.0 140 25 1.3 24.1 903 695

16 3.10 DPPB 31.0 160 25 0.6 >99.9 3764 6273

17 3.10 DPPB 31.0 120 25 1.3 3.2 113 86

18 3.10 DPPB 31.0 130 25 1.3 6.9 263 202

a Solvent EtOAc (20 mL), catalyst precursor: RuCl2(PPh3).
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It has been shown that hydrogenation of C]O double

bonds, by using homogeneous mono or bidentate phosphine-

modied Ru-catalysts, showed saturation kinetics for

hydrogen pressure.27,30 Therefore, the inuence of the hydrogen

pressure on the conversion of FAL was studied in the range of

10–100 bar using Ru/DPPB system (Table 1, entries 6–10).

Expectedly, signicant pressure dependence was revealed below

20 bar and the conversion became independent over 25 bar

(Fig. 1). These results are in good agreement with the reported

kinetics for the Ru/PPh3 system,23 or for reduction of LA.27 It

should be noted that full conversion was achieved under 25 bar

of H2 at 140
�C for 50 min (Table 1, entry 11 and ESI Fig. S1†), as

well.

It has been shown for bidentate ligand modied Ru-based

catalyst that the size of the chelate ring on the catalytically

active hydride species has a signicant inuence on the

activity.29 By varying the number of methylene spacers in the

ligand, in case of 1,2-bis(diphenylphoshino)ethane (DPPE) and

1,3-bis(diphenylphoshino)propane (DPPPr) resulted in signi-

cantly lower conversion under identical conditions (Table 1,

entries 12, 13). 1,5-Bis(diphenylphoshino)pentane (DPPPe)

showed similar activity compared to DPPB; however, in case of

the incorporation of six methylene groups between the phos-

phorus atoms (DPPH), moderate conversion was detected

(Table 1, entries 14, 15). It is well established that reaction of

Ru(acac)3 and BINAP leads to the formation of Ru(BINAP)(acac)2
complexes under hydrogen.31 Since the chelating ring of Ru–

BINAP and Ru–DPPB complexes are similar, it is reasonable that

the initial step of catalyst activation is formation

Ru(DPPB)(acac)2, which turns to hydride form Ru(DPPB)2(H)2
under reaction conditions.32 Due to the six CH2 units, it can also

be assumed that DPPH partially acts as a monodentate ligand in

the Ru-center.33 In addition, electronic properties of the ligands

could have signicant effect on the activity as well as an electron

donating monodentate trialkyl phosphine could react with FAL

as an aldehyde to form an adduct.34 To establish this interac-

tion, 10 mL (0.04 mmol) of PBu3 was mixed with 500 mL (6 mmol)

of FAL at room temperature. The 31P-NMR of the reaction

mixture established the interaction between PBu3 and FAL by

a broad peak at 35.2 ppm. When DPPB (0.038 mmol) was

dissolved in 500 mL (6 mmol) of FAL, this interaction cannot be

detected by 31P-NMR. Thus, reaction of FAL with

a diphenylalkylphosphine subunit is seemingly retarded. To

compare the activity of PBu3modied Ru catalyst with the DPPB

analogue, we attempted to reduce 30 mL of FAL in the presence

of catalyst system in situ formed from 0.095 mmol Ru(acac)3 and

1.86 mmol of PBu3 under 25 bar at 140 �C. Expectedly, the PBu3
modied system has signicantly lower activity (TOF¼ 684 h�1,

ESI Fig. S2†) than DPPB containing one.

The inuence of temperature on the activity was monitored

by the use of DPPB ligand (Table 1, entries 16–18). Below 130 �C

negligible conversions were detected aer 1.3 h. Expectedly, at

160 �C complete conversion was obtained for 0.6 h exhibiting

TOF of 6273 h�1 as the highest TOF value published for

homogeneous reduction of furfural so far.

To achieve further improvement in the TOF by optimizing

the ligand concentration in the reaction mixture, we investi-

gated the reduction of FAL by using a Ru/DPPB catalyst in the

concentration range of [DPPB] ¼ 15.5 � 10�3 to 37.2 � 10�3 at

a constant Ru content of 3.1 � 10�3 mol dm�3. Expectedly, the

ligand content had a strong inuence on the formation of FOL

as shown in Fig. 2. It is in accordance with results published for

Ru-catalyzed reduction of C]O bond.27

The recyclability is one of the most important issues of

a homogeneous catalyst system. Any other solvent-free conver-

sion opens a facile way to separate the homogeneous catalyst

from the product by a simple distillation, supposing that the

catalyst is stable enough. Therefore we evaluated the possible

separation of the catalyst in situ generated form 0.191 mmol

Ru(acac)3 and ten-fold excess of DPPB in 30 mL of FAL. Under

25 bar of H2 at 140
�C, a yield of 62.4% was obtained for 0.5 h.

When the reaction was completed aer 1.3 h, all volatile

compounds were removed from the dark brown solution by

vacuum distillation (3–5 mm Hg) performed on a 20 cm glass

column resulting in a colorless liquid, which was identied as

99.99% FOL by GC-MS. In addition, no phosphorus species was

detected by 31P-NMR spectroscopy. The dark brown glue-like

distillation residue containing the catalyst, the excess amount

Fig. 1 Effect of p(H2) on the conversion of FAL. [Ru] ¼ 3.1 � 10�3 mol
dm�3 (0.16 mol%), [DPPB] ¼ 3.1 � 10�2 mol dm�3 (1.6 mol%), 140 �C,
t ¼ 1.3 h.

Fig. 2 Turnover frequencies of the conversion of conversion of FAL to
FOL under 25 bar of H2 at 140 �C for 50 min. [Ru] ¼ 3.1 � 10�3 mol
dm�3 (0.16 mol%).

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2017 RSC Adv., 2017, 7, 3331–3335 | 3333
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of ligands, and the rest of furfuryl alcohol could be completely

dissolved in 30 mL of FAL at room temperature. The brown

solution was transferred into the reactor followed by pressur-

izing to 25 bar of H2. The reaction was initiated by increasing

the temperature up to 140 �C. Similarly to the workup proce-

dures of the initial run, the second yield was also >99.9% FOL

which was unchanged in the next 10 runs (Fig. 3, ESI Table S1†).

The conversions were checked by sampling at 0.5 h and it can be

stated that no signicant changes in the catalyst's activity were

observed in the rst 12 runs (Fig. 2). The results evidenced, that

the improved Ru/BDPP catalyst system was stable enough for

successful catalyst recycling including a low-pressure separa-

tion step (Fig. 4).

Experimental

Chemicals (ESI†) were purchased from Sigma-Aldrich Ltd.,

Budapest, Hungary and used as received. TPPTS ((3,30,300-

phosphanetriyltris(benzenesulfonic acid) trisodium salt),

P(C6H4-m-SO3Na)3)
35 and BuP(C6H4-m-SO3Na)2 (Bu-DPPDS)36

ligands were prepared by published methods.

In a typical high pressure hydrogenation experiment, a 120

mL Parr HP reactor (ESI Fig. S3†) was charged with 30 mL

(34.6 g, 360mmol) furfural followed by the addition of Ru(acac)3
and the corresponding phosphine ligand resulting in a dark

brown solution. The reaction mixture was pressurized to the

desired values and heated up to desired temperature to initiate

the reaction. Samples were taken for off-line GC analysis via

a dip-leg into a sample holder. Aer the given reaction time, the

autoclave was cooled to ambient temperature and stirring was

stopped.

The conguration of catalyst recycling experiments is

depicted on ESI Fig. S4.†

GC-FID sample analysis were performed on a HP 5890

instrument equipped with a HP-5 capillary column (15 m) using

H2 as a carrier gas. For the analysis, 10 mL of the reaction

mixture was added to 1 mL of methylene chloride followed by

the addition of 10 mL toluene as an internal standard.

Conclusions

We have demonstrated that the catalyst in situ generated from

Ru(III)–acetylacetonate and 1,4-bis(diphenylphoshino)butane

can be used for the efficient conversion of furfural to furfuryl

alcohol as a potential biomass-based platform chemicals under

solvent-free conditions, which is one of the main goals of green

chemistry with very high selectivity and activity (TOF $ 6270

h�1). The catalyst was found to be recyclable for twelve

consecutive runs without signicant changes in catalyst's

activity and selectivity. The maximum reduction rate was ach-

ieved by applying 10-fold excess of DPPB ligand to the Ru

precursor under 25 bar of H2 at 160
�C.
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J. M. López Granados, Energy Environ. Sci., 2016, 9, 1144.

8 (a) H. E. Hoydonickx, W. M. Van Rhijn,W. Van Rhijn, D. E. De

Vos and P. A. Jacobs, Furfural and Derivatives, in Ullmann's

Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH Verlag

GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2012, DOI: 10.1002/

14356007.a12_119.pub2; (b) M. M. Villaverde,

N. M. Bertero, T. F. Garetto and A. J. Marchi, Catal. Today,

2013, 213, 87.

9 (a) M. Audemar, C. Ciotonea, K. De Oliveira Vigier, S. Royer,

A. Ungurenau, B. Dragoi, E. Dumitriu and F. Jérome,

ChemSusChem, 2015, 8, 1885; (b) D. Vargas-Hernández,

J. M. Rubio-Caballero, J. Santamaŕıa-Gonzales, R. Moreno-
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16 (a) P. Pongrácz, L. Kollár and L. T. Mika, Green Chem., 2016,
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Direct asymmetric reduction of levulinic acid to
gamma-valerolactone: synthesis of a chiral
platform molecule†

József M. Tukacs,a Bálint Fridrich,a Gábor Dibó,b Edit Székelya and László T. Mika*a

Levulinic acid was directly converted to optically active (S)-gamma-valerolactone, a proposed biomass-

based chiral platform molecule. By using a SEGPHOS ligand-modified ruthenium catalyst in methanol as a

co-solvent, eventually, 100% chemoselectivity, and 82% enantioselectivity were achieved. The effect of

the catalyst composition and reaction parameters on the activity and selectivity was investigated in detail.

The conversion of a “real” biomass derived levulinic acid to optically active GVL without decreasing the

enantioselectivity was also demonstrated.

Introduction

Currently, one of the most pressing challenges for the chemi-
cal industry is the gradual replacement of fossil resources with
renewable ones. Since it is difficult to estimate the exact
reserves of fossil resources, which provide more than 95% of
our carbon based chemicals, the development of novel strate-
gies to provide carbon-based building blocks should be accele-
rated. The selective biomass transformation, as one of the most
preferred solutions, offers several alternative methods for the
production of value-added chemicals and has led to the identi-
fication of key platform molecules, e.g. 5-hydroxymethyl fur-
fural,1 levulinic acid (LA),2 and γ-valerolactone (GVL),3 which
could replace the currently used fossil-based building blocks
or serve as a “green” and renewable feedstock for their pro-
duction. Due to its outstanding physical and chemical pro-
perties, Horváth et al. have first suggested GVL as a
sustainable liquid.3 Later, it was shown that GVL can be used
for the production of fuels,4 fuel additives,3 alkanes,5 and fine
chemicals.6 In addition, GVL was also utilized as a green
solvent for the conversion of carbohydrates to LA and sub-
sequently to GVL.7

Obviously, the most efficient protocol for the manufacture
of GVL is the conversion of the carbohydrate content of bio-
mass7b,8 including cellulose9 and/or biomass wastes10 to LA
followed by the selective hydrogenation of LA to 4-hydroxy-

valeric acid (4-HVA) by using either heterogeneous11 or homo-
geneous catalysis.6f,12,13 Recently, several catalytic systems have
been reported for the conversion of LA to GVL. However, the
asymmetric reduction of LA to optically active 4-HVA, which
subsequently was converted to optically active GVL via ring
closure dehydration (Scheme 1), has not been reported yet. The
one-pot conversion of LA to optically active GVL could result in
a green process representing the elegant approach of biomass
waste valorization to a value-added chiral building block.

Optically active γ-lactones occur naturally14 and can be used
as chiral building blocks for the synthesis of several biologi-
cally active compounds.15 The optically active GVL can be
found in the synthetic schemes of several agricultural or
pharmaceutical compounds16 e.g. the aggregation pheromone
Sulcatol,17 the antihypertensive WS75624B,18 the antileukemic
Steganacin,19 and the insecticide Geodiamolide (Fig. 1).20

Accordingly, we propose here that the enantiopure GVL can be
used as a promising chiral starting material for the synthesis
of fine chemicals and other valuable intermediates i.e. chiral
pentane-1,4-diol, 5-methyl-3-methylenedihydrofuran-2(3H)-one
and its derivatives, unsaturated esters, ionic liquids etc.
(Fig. 1). Since chiral solvents are of utmost importance in
chiral recognition,21 due to its good solvating properties, the
optically active GVL could serve as a renewable and non-toxic
chiral reaction media in asymmetric synthesis, as well. It was
demonstrated that chiral ionic liquids were successfully

Scheme 1
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c5gc01099c

aDepartment of Chemical and Environmental Process Engineering, Budapest

University of Technology and Economics, Budapest, Hungary.

E-mail: laszlo.t.mika@mail.bme.hu; Fax: +36 1 463 3197; Tel: +36 1 463 1263
bJános Selye University, Faculty of Education, Department of Chemistry, Bratislavská

str. 3322, Komárno SK-94501, Slovakia

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2015 Green Chem., 2015, 17, 5189–5195 | 5189

O
p
en

 A
cc

es
s 

A
rt

ic
le

. 
P

u
b
li

sh
ed

 o
n
 2

8
 J

u
ly

 2
0
1
5
. 
D

o
w

n
lo

ad
ed

 o
n
 5

/2
9
/2

0
1
9
 7

:2
1
:4

7
 P

M
. 

 T
h
is

 a
rt

ic
le

 i
s 

li
ce

n
se

d
 u

n
d
er

 a
 C

re
at

iv
e 

C
o
m

m
o
n
s 

A
tt

ri
b
u
ti

o
n
 3

.0
 U

n
p
o
rt

ed
 L

ic
en

ce
.

View Article Online
View Journal  | View Issue



applied in asymmetric synthesis.22 GVL can easily be converted
to ILs,6a,b and the application of chiral 4-hydroxyvalerate-based
ionic liquids as chiral reaction media is also proposed in the
same way.

The enantioselective reduction of prochiral substrates
including ketones is of utmost importance for the synthesis of
optically pure substances both on laboratory and industrial
scale.23 Although, several catalytic systems have been deve-
loped for the asymmetric reduction of the carbonyl group, most
of them were tested on aromatic ketones e.g. acetophenone. It
was revealed that the enantioselectivity could be dramatically
influenced by the functional groups in the vicinity of the car-
bonyl group.23d Compared to the reduction of aromatic sub-
strates, reduction of aliphatic ketones resulted in slightly lower
yield and a small ee value.24,25 Several methods have been
developed for the reduction of the carbonyl group of γ-oxo car-
boxylates; however, to the best of our knowledge, no direct
asymmetric hydrogenation of the free carboxylic acid has been
reported yet.

Karnik et al. reported the stoichiometric synthesis of opti-
cally active γ-lactones from (S)-menthyl or (S)-bornyl esters of
4-carboxylates by using NaBH4, however, the yield of (S)-GVL
was moderate.26 Hilterhaus et al. suggested a chemoenzymatic
reaction sequence to produce (S)-GVL via ethyl levulinate (EL).
As expected, due to the enzymatic conversion, the ee values
and overall yields were high (∼90%).27 So far, a few studies on
the reduction of alkyl levulinates in the presence of Ru-based
catalysts to optically active GVL have been published.28,29 Vino-
gradov et al. reported the Ru/BINAP-catalyzed asymmetric
hydrogenation of LA by applying HCl in ethanol under 60 bar
H2 at 60 °C.29a It was also shown that, instead of the reduction
of LA, the in situ formed EL was reduced. Jacobs et al. demon-
strated that the bakers’ yeast assisted reduction of alkyl
levulinates and subsequent HCl-catalyzed hydrolysis of the
corresponding hydroxy esters resulted in (S)-GVL with a yield
of 73%.30 It is important to note that the ester hydrolysis
step requires mineral acid. Noteworthily, the release of HCl
from the reaction mixture into the atmosphere can result in
serious environmental concerns, moreover, the aqueous HCl is
extremely corrosive.

We report here the direct conversion of levulinic acid to
optically active γ-valerolactone via asymmetric hydrogenation
using various Ru-based catalyst systems.

Results and discussion

Firstly, concerning the ring opening/closing, the stability
of the chiral center of GVL is a crucial point for further syn-
thetic schemes. The ring opening of GVL under acidic con-
ditions leads to the formation of 4-HVA. Subsequently, 4-HVA
forms GVL via ring closure under neutral conditions. Accord-
ingly, the stability of the chiral center of GVL is of utmost
importance and was investigated by using the 18O-labelling
technique as follows: 0.3 mmol of (S)-GVL having 98.5% ee
was treated with 2.7 mmol of H2

18O (97 atom % 18O) in the
presence of 1 mmol HCl at room temperature. The in situ NMR
showed peaks at 176.6 ppm in 13C-NMR, and 1.2 ppm (3H, d,
J = 5.9 Hz), 1.6 ppm (2H, m), 3.75 ppm (1H, s, J = 5.9 Hz) in
1H-NMR spectra. These data proved the equilibrium reaction
between GVL and [4-HVA]. To neutralize the solution, an equi-
molar amount of sodium hydroxide was added to the reaction
mixture after 1 h. The incorporation of an 18O-isotope into the
(S)-GVL was verified by GC-MS. Chiral GC analysis of 18O-
labelled GVL established that the ring opening and reclosing
had no effect on the enantiopurity of (S)-GVL, as expected
(Fig. 2).

It was demonstrated, that LA was efficiently converted to
GVL in the presence of bidentate phosphine-modified Ru cata-
lysts without any added solvent and TOF = 100–21 000 h−1

values were obtained. In the case of the BINAP ligand, 98.6%
conversion was achieved with TOF = 6978 h−1.12c Firstly,
reduction of LA (1 mL, 9.85 mmol) was attempted by using a
catalyst formed in situ from Ru(acac)3 (1.56 μmol) and (R)-
BINAP (15.6 μmol) under 60 bar H2, at 140 °C and 500 rpm.
After 12 h, full conversion was obtained with ee = 26%. The

Fig. 1 Selected applications of optically pure GVL.

Fig. 2 Chromatograms of (S)-GVL before and after ring opening, and

MS spectrum of 18O-(S)-GVL.
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reaction was repeated in a 120 mL Parr high-pressure reactor
(equipped with a propeller stirrer) loaded with 30 mL
(293.02 mmol) of LA, 0.023 mmol of Ru(acac)3 and 10-fold
excess (0.233 mmol) of (R)-BINAP under identical conditions
to monitor the possible change of ee with increasing conver-
sion (Fig. 3). By using the propeller stirrer, the rate of hydrogen
transfer from the gas to liquid phase was significantly higher.
Thus, the reaction time required for full conversion of LA to
GVL was decreased to 2.5 h, however, it was perceived that the
ee value was almost the same (ee = 23%). To conclude, the ee
values were not affected by the conversion rate. Moreover,
addition of (R,R)-1,2-diphenyl-1,2-diaminoethane (R,R-DPEN)
neither had a significant effect on the final ee values. When
9.85 mmol of LA was reduced, under identical conditions, in
the presence of 0.001 mmol Ru(acac)3, 0.01 mmol (R)-BINAP,
and 0.02 mmol of (R,R-DPEN), similarly 26.4% ee was
obtained. Although the ee value was moderate, to the best of
our knowledge, so far the solvent-free asymmetric reduction of
levulinic acid to optically active GVL has not been reported yet.

It was established that in situ generated and preformed
complexes can be used for the reduction, however, the latter
showed higher activity and selectivity.23d Noyori et al. demon-
strated that dialkyl ketones, e.g. 4-phenylbutan-2-one, were
reduced with ee = 51%23d by applying an XylBINAP/(S,S)-DPEN-
modified Ru catalyst (1) (ESI Fig. S1†). Significantly higher
selectivity with the opposite sense of asymmetric induction
was achieved for the RuCl2[(S)-XylBINAP][(R,R)-DAIPEN] (2)
(ESI Fig. S1†) catalyzed reduction of cyclopropyl ketones.31

Accordingly, we performed the reduction of LA in the presence
of 1 and 2. Firstly, in the absence of a catalyst no conversion
was detected demonstrating the ineffectiveness of the high-
pressure Hastelloy-C reactor. When LA was used as a substrate
and a solvent without any additive, all substrates were con-
verted to GVL using 1. However, the enantioselectivity was
modest (ee = 11%). Similarly, ee = 13% was achieved when
methanol was used as a co-solvent (ESI Table S1,† entries 1
and 2). Importantly, the composition of the reaction mixture
was continuously changing from LA to LA/GVL/H2O and finally
a GVL/H2O mixture was obtained. When different alcohols
were used as co-solvents, either with or without a base, the ee

was not affected significantly (ESI Table S1,† entries 4–10).
Although, by replacing DPEN with DAIPEN, higher enantio-
selectivity was proposed,23d however, no further increase could
be achieved by us (ESI Table S1,† entry 4).

By using a bidentate phophine-modified Ru catalyst, both
the electronic and steric effects of the bis(diarylphosphine)
backbone significantly enhanced the reactivity, and improved
the stereorecognition.32 Recently, Saito et al. introduced a new
ligand family (SEGPHOS) with a smaller dihedral angle repre-
senting an outstanding catalytic performance for the reduction
of carbonyl compounds.33 By using a substrate/catalyst ratio of
1000, ethyl levulinate was hydrogenated at 50 °C for 20 h, and
ethyl 4(R)-hydroxypentanoate was obtained with a yield of
99%.33b The conversion of LA to GVL in methanol, as the pre-
ferred solvent,33b was screened and further improved by using
various SEGPHOS-based Ru catalysts (Table 1). When a mono-
nuclear (R)-RuCl2[(p-cymene)(SEGPHOS)] precursor was
applied, full conversion was achieved with ee = 18% (similar
yields were obtained under solvent-free conditions where
BINAP-based catalysts were used). When various substituents
on the SEGPHOS ligand were used, a small decrease of the ee
values was observed (Table 1, entries 1–3). Comparing DPEN
and DAIPEN analogues of Noyori’s catalyst, no significant
change in the ee was detected (Table 1, entries 4 and 5);
similar results were observed when an (S)-Ru(OAc)2(SEGPHOS)
precursor was applied. However, the use of the (S)-[(RuCl(SEG-
PHOS))2(μ-Cl)3][NH2(CH3)2] (3) (Fig. 4) precursor resulted in a
dramatic increase in the enantioselectivity. The reduction of
9.8 mmol of LA in the presence of 0.004 mmol 3 leads to the
complete formation of (S)-GVL with ee = 56% (Table 1, entry
7), that was 4.5 and 2.5 times higher than that obtained by the
use of Noyori’s catalyst in methanol or a Ru/BINAP catalyst
under solvent-free conditions.

Fig. 3 Solvent free asymmetric reduction of LA to optically active GVL.

Conditions: [Ru] = 7.6 × 10−4 mol dm−3, [(R)-BINAP] = 7.6 × 10−3 mol

dm−3, T = 140 °C, p = 60 bar, RPM = 600.

Table 1 Conversion rates and ee values obtained for the hydrogenation

of LA to GVL in the presence of various SEGPHOS-based Ru catalysts

Entry Catalyst Conv. (%) ee

1 (R)-RuCl2[(p-cymene)(SEGPHOS)] 100 18
2 (R)-RuCl2[(p-cymene)(DM-SEGPHOS)] 100 9
3 (R)-RuCl2[(p-cymene)(DTMB-SEGPHOS)] 95 13
4 RuCl2[(S)-(DM-SEGPHOS)][(S,S)-DPEN] 100 16
5 RuCl2[(S)-(DM-SEGPHOS)][(S)-DAIPEN] 100 13
6 Ru(OAc)2((S)-SEGPHOS) 100 12
7 (S)-[(RuCl(SEGPHOS))2(μ-Cl)3][NH2Me2] 100 56

Reaction conditions: 1 mL (9.8 mmol) LA in 1.4 mL MeOH, T = 140 °C,
t = 20 h, p = 60 bar, catalyst: 0.004 mmol, S/C = 2400.

Fig. 4 (S)-[(RuCl(SEGPHOS))2(μ-Cl)3][NH2Me2] catalyst (3).
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Since the asymmetric induction could be strongly affected
by the solvent, we screened the conversion of LA (9.8 mmol) to
GVL by using various alcohols, methylene chloride and super-
critical CO2 at 60 bar H2 and 140 °C. Although, full conversion
was obtained in all cases, the enantiomeric excess varied in a
wide range depending on the solvent (Fig. 5). Without any
added solvent, no chiral induction occurred, and negligible
values were obtained when methylene chloride or supercritical
carbon-dioxide was used. However, significantly higher
enantioselectivities were obtained in alcohols, a protic reaction
media, in accord with literature data concerning the reduction
of non-aromatic ketones (Saito et al.).33b Hydrogenation of
9.8 mmol LA in 1.4 mL methanol resulted in ee = 56% (Fig. 5).
When 9.8 mmol of LA was reduced in 0.7 mL methanol in the
presence of 0.004 mmol of 3, the ee decreased to 43%. By
using 3 mL methanol, the ee was 53%. Supposedly, methanol
acts as a co-solvent and may have an effect on the formation
and stability of the catalytically active species. Importantly,
the ring closure of 4-hydroxypentanoic acid resulted in the
formation of an equimolar amount of water and GVL. Accord-
ingly, the application of a water-free solvent is inefficient;
however, the initial water content may have an effect on the ee.
When, the reaction was performed in 96% ethanol, a slight
decrease of ee (37%) was found.

Subsequently, the effect of the reaction temperature on the
activity and selectivity was investigated (Fig. 6). The Ru-cata-
lyzed asymmetric reductions are usually performed in a range
of 20–40 °C, although, the SEGPHOS-based catalysts operate at
a higher (65 °C) temperature. Noteworthily, hydrogenation of
LA by a homogeneous Ru catalyst was unsuccessful below
80 °C and minimum 140 °C was necessary to obtain the
reduction product.12a Interestingly, ethyl and methyl levulinate
were converted to the corresponding alcohols at 30 °C28 and
60 °C,29 respectively. When, 9.8 mmol LA in 1.4 mL MeOH was
reduced, negligible conversion (8%) and ee (3%) was obtained
at 80 °C and 60 bar H2 for 20 h; and only a slight increase was
observed at 120 °C. Although, full conversion was obtained
over 130 °C, the maximum ee value was 56% at 140 °C
(Scheme 2(a)).

Supposedly, the reduction of LA to GVL in the presence of
HCl with a Ru-BINAP-HCl system occurs via in situ formation
of ethyl levulinate in ethanol. Although no in situ spectroscopic
data were included, ethyl levulinate, ethyl 4-hydroxyvalerate
and GVL were detected in the product mixture.29a When LA
was reduced by catalyst 1, the concentration of methyl levuli-
nate in the final reaction mixture was below the detection
limit. For comparison, methyl levulinate (9.8 mmol) in metha-
nol (1.4 mL) was reduced under identical conditions resulting
in full conversion and with ee = 27% (cf. Scheme 2(b)) which is
significantly lower than the value obtained for LA (56%). In
addition, methyl levulinate was reduced at a lower tempera-
ture. Although, the in situ equilibrium formation of methyl
levulinate from methanol and LA cannot be completely
excluded, if LA is hydrogenated to (S)-4-hydroxyvaleric acid
it will spontaneously dehydrate to (S)-GVL. Unexpectedly, for
the reduction of LA, significant improvement in enantio-
selectivity was detected by varying the Ru concentration
between 0.002–0.016 mol dm−3 (Fig. 7). For example, 9.8 mmol
LA was hydrogenated in 1.4 mL of methanol as a co-solvent at
[Ru] = 0.016 mol dm−3 at 60 bar and 150 °C, full conversion
was obtained with ee = 82% for (S)-GVL. This selectivity fits
the ee values obtained for dialkyl ketones, however further

Fig. 5 Asymmetric hydrogenation of LA to GVL in different solvents.

Conditions: [Ru] = 0.004 mol dm−3, T = 140 °C, p = 60 bar, RPM = 400.

Fig. 6 Asymmetric hydrogenation of LA to GVL at different tempera-

tures. Conditions: 9.8 mmol LA in 1.4 mL MeOH, [Ru] = 0.004 mol dm−3,

pH2
= 60 bar, RPM = 400.

Scheme 2 Reduction of LA and methyl levulinate.
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increase of the amount of catalyst had no effect on the
selectivity.

The use of “real” biomass-based levulinic acid to chiral
γ-valerolactone is fundamentally important to show and estab-
lish that no “chemical” (product or side product) formed,
which could interfere with chiral induction of the catalyst. In
order to investigate the catalyst’s applicability, firstly D-fructose
(4 g, 22.2 mmol) was converted to LA under optimized condi-
tions.8b As a result: 1.65 g of LA was isolated as a light brown,
viscous liquid. 1 mL of this product was mixed with 1.4 mL of
methanol and subsequently hydrogenated by using 3 at 60 bar
H2 and 150 °C. Quantitative formation of GVL was achieved
with ee = 78% after 20 h (Scheme 3A). Finally, to demonstrate
the conversion of a “real” biomass waste containing wheat
straw, rice husk, corn straw, nut and pea-pod was treated as
follows: 3 g of dried biomass waste was heated in 2 M H2SO4

at 170 °C for 8 h. After our published workup procedure was
performed,8b ca. 1 mL of a deep dark brown solution was
obtained. After vacuum distillation 560 mg of LA was isolated
as a colorless liquid (yield: 18%). It was subsequently reduced
under optimized conditions (0.75 mL MeOH, 0.009 mmol 3,
60 bar H2, 150 °C) resulting in 100% conversion of LA with
80% enantioselectivity for (S)-GVL (Scheme 3B). Indeed, GVL

with high enantiomeric excess can be produced from biomass-
based levulinic acid under optimized conditions.

The reproducibility of the experiments were confirmed by
repeating the reduction of LA (9.8 mmol) at 60 bar H2 and
140 °C (Table 1, entry 7). Complete conversion was achieved
after 20 h with ee = 55.2%. When LA (9.8 mmol) in 1.4 mL of
methanol was reduced by using 3 ([Ru] = 0.016 mol dm−3)
under 60 bar of H2 at 150 °C, full conversion with ee = 83%
was achieved. After the removal of methanol and H2O by
vacuum distillation 712 mg of colorless (S)-GVL was obtained.
Isolated yield: 62.4% (ee = 83%).

Experimental

Levulinic acid, catalyst precursors, (S)-GVL, were purchased
from Sigma-Aldrich Kft, Budapest, Hungary and used as
received. Solvents were obtained from Molar Chemicals Ltd,
Budapest, Hungary and used without further purification
(ESI†).

Hydrogenation reactions were performed in a 25 mL high-
pressure Hastelloy-C reactor with magnetic stirring (Parr Inst,
IL, USA) equipped with a manometer, a safety relief and a
magnetic stirring bar using external heating. In hydrogenation
experiments using in situ generated Ru-based catalysts,
the high-pressure reactor was charged with 1.14 g (1 mL,
9.8 mmol) levulinic acid, 1.4 mL methanol, 0.62 mg
(0.00156 mmol) ruthenium(III)-acetylacetonate and 10 eq.
(0.0156 mmol) of the corresponding chiral phosphine ligand.
In the case of a pre-prepared Ru-based catalyst, the reactor was
charged with 1.14 g (1 mL, 9.8 mmol) levulinic acid, 1.46 mL
methanol, and 0.0048 mmol ruthenium-based chiral complex
resulting in a colorful solution. In both cases, the reaction
mixture was pressurized up to the desired pressure and heated
to a given temperature. After completing the reaction, the
reactor was cooled down to ambient temperature, and stirring
was stopped. The conversion was determined by 1H-NMR
spectroscopy by the signals of methyl protons of levulinic acid
(δ: 2.11 ppm, s, 3H) and GVL (δ: 1.41 ppm, d, 3H). The NMR
measurements were performed on a Bruker-Avance 250 MHz
instrument. The enantiomeric excess (ee) was determined on
an HP-CHIRAL-20B capillary column (30 m × 0.25 mm × 0.25
µm) with a Finnigan Trace GC Ultra (Thermo Electron Corpo-
ration) using H2 as a carrier gas. For the analysis, 10 µL of the
reaction mixture was dissolved in 1 mL methanol.

Conclusions

We demonstrated that levulinic acid could be directly con-
verted to optically active (S)-GVL, a proposed chiral platform
molecule. In contrast to previously published procedures, no
alkyl levulinate was necessary to synthesize optically active
GVL. It was revealed that in the presence of a catalyst in situ

generated from Ru(III)-acetylacetonate and (S)-BINAP, levulinic
acid was converted to (S)-GVL with ee = 26% without adding

Fig. 7 Influence of catalyst concentration on ee. Reaction conditions:

9.8 mmol LA in 1.4 mL MeOH, pH2
= 60 bar, T = 150 °C, RPM = 400.

Scheme 3 Conversion of D-fructose (A) and mixed biomass waste (B)

to (S)-GVL.
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any solvent and/or additive. By applying an (S)-{[RuCl
(SEGPHOS)]2(μ-Cl)3}

−[NH2(CH3)2]
+ catalyst precursor in metha-

nol, the enantiomeric excess was increased resulting in
enantioselectivity of 82%. The conversion of “real” biomass
waste to optically active GVL was also demonstrated.
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c0012 CHAPTER 12

Asymmetric Reduction of
Ketones to Chiral Platform
Molecules
Bálint Fridrich, József M. Tukacs and László T. Mika
Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary

s0010 12.1 INTRODUCTION

p0010 The sustainability of our civilization exclusively depends on whether we

can supply the increasing population with enough energy, food, drinking

water, and carbon-based chemicals without threatening the Earth’s long-

term health. There is no doubt that the chemical industry, which contin-

uously provides value-added chemicals, including biologically active

compounds such as pharmaceuticals and pesticides, is also exclusively

based on fossil resources. Since it is difficult to estimate the depletion of

crude oil and natural gas, the utilization of renewable feedstocks for pro-

duction of carbon-based end-products should be accelerated. Although,

the conversion of carbon dioxide could be an elegant approach and

several studies were published on its activation, no effective processes to

produce organic chemicals on a large scale have been developed yet.

Accordingly, selective biomass conversion as one of the most preferred

alternative solutions has become a focus of interest and several novel

building blocks, so-called platform chemicals, have been identified. They

could either replace the currently used fossil-based chemicals or serve as

renewable feedstock for their production [1]. While these bulk chemicals

can be produced by biorefinery concept, several synthesis concerning

biologically active compounds could utilize chiral starting materials. The

optically active building blocks could easily be obtained from naturally

available carbohydrates and amino acids via selective transformation,

which do not affect their chiral center(s). However, most of the chemical

reactions performed on natural resources led to the loosening of chirality

and resulted in the formation of either racemic mixture or nonchiral

products. Consequently, to obtain enantiopure platform molecules the

chirality has to be incorporated by applying an asymmetric synthesis stage.
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p0015 The main part of a biomass is present in the form of sugars, starch,

cellulose, lignocellulose, and chitin. Since the main agricultural products,

i.e., wheat, rice and corn, are supplied for continuously increasing food

and feed production, the selection and consumption of appropriate

resources have become controversial issues for sustainability [2]. Recent

trends move towards the valorization of various biomass-based waste

stream having very similar composition to biomass.

p0020 The acid-catalyzed dehydration and subsequent hydration reactions

of C6 sugars such as glucose and fructose lead to the formation of 5-

hydroxymethyl furfural (5-HMF) and levulinic acid (LA). 5-HMF has

been considered as one of the C6-platforms and can be used for the syn-

thesis of a wide-range of carbon-based chemicals and materials [3]. The

conversion of 5-HMF resulted in an equimolar amount of LA and formic

acid. The latter can also be used as a hydrogen source for the transfer

hydrogenation reaction including reduction of LA. Due to its reactive

functional groups, LA has been identified as a C5-platform molecule [4].

Its various ester derivatives may be used as gasoline and biodiesel addi-

tives. While D-aminolevulinate is a known biodegradable herbicide, its

calcium salt is intravenously injected as a calcium carrier [5]. Its bisphenol

derivative could be a substitute of bisphenol-A in polymer manufacture

[4]. The selective hydrogenation of LA to 4-hydroxyvaleric acid (4-HVA)

opens the way to the facile synthesis of γ-valerolactone (GVL), which

was proposed by Horváth as a sustainable liquid and the key molecule in

GVL economy [6]. The simplified conversion route of carbohydrates to

GVL as valorization of biomass-based waste is depicted in Scheme 12.1.

p0025 γ-valerolactone has already been used for the production of alkanes

and alkenes [7], transportation fuels [8], ionic liquids [9], 1,4-pentanediol,

adipic acid [10], polymers [11], illuminating liquid and lighter fluid [12],

etc. Recently, it was demonstrated that GVL can be applied as an

environmentally benign reaction medium for the catalytic reactions for,

Carbohydrates

OHOH2C CHO
O

OH

O

HCOOH

O

OH

OH

O
O

H2O

+ H2

5-HMF LA 4-HVA GVL

H2O

Separation

Pretreatment

– H2O

Biomass-based waste

f0035 Scheme 12.1 Production of GVL from biomass-based waste.
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e.g., cross-coupling [13], hydroformylation [14], acid catalyzed dehydra-

tion of carbohydrates [16]. Due to its outstanding physical and chemical

properties, GVL can be globally used as a carbon and energy source; so

far no environmental concerns have been reported. Since GVL occurs

naturally in fruits and fermented products such as wines and beers [15], it

is nontoxic. GVL is a liquid between 231˚C and 1207˚C, has a high

open cup flash point (96˚C), a definite smell for easy recognition in case

of need, and is miscible with water so facilitating biodegradation. It is

stable in a wide range of temperatures up to 150˚C [16]. Importantly,

GVL does not form any measurable amount of peroxides under air, in

sharp contrast to 2-methyltetrahydrofuran [17] or dialkyl ethers (diethyl

ether, diisopropyl ether, etc.) making it a relatively safe molecule.

Compared to commercially used industrial solvents, its vapor pressure is

very low even at high temperature [18] resulting in low VOC emission.

p0030 The optically active γ-lactones occur naturally [19] and can be used as

chiral building blocks for the synthesis of biologically active compounds

[20]. Interestingly, the optically active GVL can be found in the reaction

scheme of some agricultural and pharmaceutical agents [20]. The selected

examples are presented below. The aggregation pheromone Sulcatol [21]

for ambrosia beetles can be synthesized in two steps from optically active

γ-valerolactone (Scheme 12.2). A series of aroma compounds can also be

obtained from chiral GVL via a short synthesis (Scheme 12.3).

O O O OH

1. iPrPh3P+Br–,

2. Column

 chromatography

2. NH4Cl,

 H2O

OH

(S)-6-methylhept-5-en-2-ol

(S)-Sulcatol

1. iBu2AlH 

n-hexane/THF

NaCH2SOMe/THF

f0040 Scheme 12.2 Synthesis of (S)-Sulcatol from (S)-GVL.
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f0045 Scheme 12.3 Synthesis of alkylated (S)-GVL.
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p0035 Although, the synthesis of the antihypertensive WS75624B Scheme 12.4

[22], and insecticide Geodiamolide (Scheme 12.5) [23] seems to be

extremely complex, application of the optically active GVL in their synthesis

scheme could reduce the number of corresponding synthesis steps.

p0040 Obviously, the most efficient protocol for the manufacture of GVL is

the acid-catalyzed conversion of the carbohydrate content of biomass or

biomass-wastes [7,24] to LA followed by the selective hydrogenation of

O O
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2. (Et
2
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2
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2
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S
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O
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f0050 Scheme 12.4 (S)-GVL based synthetis of (S)-WS75624S.
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f0055 Scheme 12.5 Synthesis of Geodiamolide, an insectide of marine algae origin, from

(S)-GVL.
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the carbonyl group of LA to 4-HVA that readily turns to GVL via intra-

molecular dehydration. Accordingly, several catalytic systems were devel-

oped operating under either heterogenous [1] or homogenous conditions

[25,26]. The enantioselective hydrogenation of LA could open a new

way to produce optically active 4-HVA that readily turns to optically

active GVL [27] (Scheme 12.6).

p0045 The enantioselective reduction of ketones for the synthesis of optically

active alcohols is of utmost importance and can be an atom-efficient pro-

tocol both on laboratory and industrial scales [28]. The most studied

model substrates are different aromatic ketones, e.g., acetophenone in the

enantioselective reduction of the carbonyl group. That is why novel cata-

lyst systems have been tested on them. It was shown in several cases that

enantioselectivity was dramatically influenced by the nature of the func-

tional groups in the vicinity of the carbonyl group [28d]. Contrary to aro-

matic ketones, the reduction of aliphatic compounds resulted in lower

yield and enantiomeric excess (ee) [29,30]. Concerning the production of

optically active GVL, it can be obtained via enantioselective hydrogenation

of LA, by using alternative synthetic routes, i.e., enzyme-catalyzed trans-

formations, enantioselective reduction of levulinate esters. It should be

noted that optical isomers of GVL were separated by resolution, as well.

p0050 To isolate two isomers of GVL, Toshima et al. proposed a process in

which a L-phenylalanine derivate was used for the resolution of

γ-valerolactone via its diastereomeric salt (Scheme 12.7) [31] with suffi-

cient enantiomeric excess. It is noteworthy that the stoichiometric

synthesis of enantipure GVL was developed by Vigneron. A facile

–H2O
O

COOH Chiral catalyst

Levulinic acid

+ H2

OH

COOH

(R or S)-4-HVA
O O

(R or S)-GVL

f0060 Scheme 12.6 Enantioselective hydrogenation of LA.

O O
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f0065 Scheme 12.7 Resolution of GVL.
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enantioselective reduction of α-ketyl-acetylene was carried out by using

N-methyl-L-efedrin for the activation of LiAlH4 forming an optically

active hydrogenation reagent. Its subsequent conversion led to the forma-

tion of the corresponding carboxylic acid. The triple bond of the latter

was saturated to form (R)-4-HVA (Scheme 12.8).

p0055 Figadère and Cavé proposed the synthesis of (R)-GVL from D-glutamic

acid [32]. Expectedly, due to the chirality of the natural starting material,

the ee of the final product was remarkable (Scheme 12.9). Karnik et al.

reported the synthesis of optically active γ-lactones including GVL by

using (S)-menthyl- or (S)-bornyl esters of 4-carboxylates by using

NaBH4. In the case of LA, the yield of (S)-GVL was moderate (61%)

(Scheme 12.10) [33]. So far, a few studies were reported [34,35] on the

reduction of alkyl levulinates in the presence of Ru-based catalysts to

OH

N LiAlH4
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O

N

AlH3

OH

2

–H2O

O

OH
1. 2 BuLi,

THF, –78° C
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H
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O

N
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+ H2
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O O
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–H2O

ee: 99%

Pd/C
EtOH

f0070 Scheme 12.8 Proposed synthesis of (R)-GVL by α-ketyl-acetylene.
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f0075 Scheme 12.9 Proposed synthesis of (R)-GVL.
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optically active GVL. Noyori reduced methyl, ethyl, and octyl levulinates

to the corresponding γ-lactones in the presence of Ru/BINAP com-

plexes with excellent (.90%) ee. The enantioselective hydrogenation was

extended to 2-acylbenzoic esters for the synthesis of optically active phta-

lides [33]. Vinogradov et al. synthesized (R)-GVL from LA via ethyl levu-

linate (EL), which in situ formed in the reaction mixture in the presence

of ethanol and HCl, by the use of Ru/BINAP catalyst in EtOH under

60 bar H2 at 60˚C [34]. The final reaction mixture contained (R)-GVL

and (R)-4-hydroxyethyl levulinate and unreacted EL (Scheme 12.11).

p0060 Compared to transition metal catalyzed transformation, the selectivity

of the reduction of C5O bonds in the presence of enzymes was outstand-

ing. Thus, several attempts were made to reduce γ-keto acid esters to

form the corresponding optically active γ-lactones via chemoenzymatic

routes. Hilterhaus et al. developed a reaction sequence to produce (S)-

GVL via EL. Due to the enzymatic conversion, the ee and overall yields

were high (B90%), as expected (Scheme 12.12) [36]. Jacobs et al. showed

that bakers’ yeast assisted the reduction of alkyl levulinates and subsequent

HCl-catalyzed hydrolysis of the corresponding hydroxy esters resulted in

(S)-GVL with a yield of 73% [37] (Scheme 12.13).

NaBH4, MeOH

(–)-Menthol, 25°C

O

O

O
OH

O

O

Diluted HCl

–5 to –0°C O O

(R)-GVLMethyl levulinate

+ MeOH

f0080 Scheme 12.10 Reduction by NaBH4 in the presence of (2)-menthol.
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OUnreacted ester

f0085 Scheme 12.11 One-pot reduction of levulinc acid to a mixture of optically active lac-

tone and by-products.
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p0065 The promising aspect of the application of enantipure GVL initiated

the investigation of the possibility for the asymmetric reduction of LA to

optically active 4-HVA. To take into consideration the ring opening and/

or closing, the stability of the chiral center of GVL was crucial for further

synthetic strategies. The ring opening of GVL under acidic conditions

resulted in 4-HVA, which forms GVL via ring closure under neutral con-

ditions. Thus, the stability of the chiral center of GVL was investigated by

using the 18O isotope-labeling technique [27]. When (S)-GVL having

98.5% ee was reacted with 97 atom % 18O water in the presence of HCl at

room temperature, the in-situ 1H-NMR verified the equilibrium reaction

between GVL and 4-HVA. In order to neutralize the reaction mixture, the

equimolar amount of sodium hydroxide was added, then the GVL was

extracted with ethyl acetate. Based on chiral GC analysis, no change in the

ee was observed and the GC-MS confirmed the presence of 18O-GVL as

well that can only be formed over 18O-4-HVA (Fig. 12.1) [27].

p0070 We demonstrated that GVL can easily be prepared by selective hydro-

genation of LA in the presence of bidentate phosphine-modified Ru

catalysts without any added solvent with TOF of 100�21,000 h21. When

racemic BINAP was used as a ligand, 98.6% conversion was obtained

under 100 bar H2 at 140˚C (TOF5 6978 h21) [26c]. Consequently, the

reduction of LA was achieved by using a catalyst in situ formed from Ru

(acac)3 and a 10-fold excess of (R)-BINAP under identical conditions.

While full conversion was detected after 12 h, the ee was moderate (26%).
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f0090 Scheme 12.12 Enzymatic synthesis of (S)-GVL via ethyl levulinate.
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f0095 Scheme 12.13 Bakers’ yeast assisted reduction of ethyl levulinate.
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When the reaction was repeated in a 120-mL Parr high-pressure reactor,

in which the reaction mixture can be intensively stirred by a propeller,

a significantly higher reaction rate was observed, but the ee remained

the same. Furthermore, it was revealed that the conversion rate had no

influence on enantioselectivity (Fig. 12.2). Unexpectedly, the addition of

(R,R)-1,2-diphenyl-ethylenediamine (R,R-DPEN) did not have a signifi-

cant effect on the final ee values.

p0075 It was demonstrated that both in-situ generated and preformed transi-

tion metal complexes can be applied for selective hydrogenation;

however, the latter usually showed higher activity and selectivity [28d].

Noyori et al. showed that 4-phenyl-2-butanone could be reduced with

ee5 51% [28d] by applying a modified BINAP-based Ru/XylBINAP/

(S,S)-DPEN catalyst. The ee was further increased by introducing

RuCl2[(S)-XylBINAP][(R,R)-DAIPEN] as a catalyst. For cyclopropyl

ketones, higher selectivity with opposite sense of asymmetric induction

was achieved representing an outstanding ee (.95%) [38]. Thus, the

reduction of LA in the presence of XylBINAP-modified Ru-based cata-

lysts was performed; however, the ee was modest (ee5 11%). Similarly,

f0010 Figure 12.1 18O incorporation into the optically active GVL.
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ee5 13% was achieved when methanol was used as a co-solvent. By using

bidentate phopshine-modified Ru catalyst, both the electronic and steric

effects of the bis(diarylphosphine) backbone significantly enhanced the

reactivity, and improved the stereorecognition [39]. Saito et al. synthesized

a new ligand family (SEGPHOS) with smaller dihedral angle representing

an outstanding catalytic performance for the reduction of carbonyl com-

pounds including aliphatic ones [40]. By using a substrate/catalyst ratio of

1000, EL was hydrogenated at 50˚C for 20 h, and ethyl-4-(R)-hydroxy-

pentanoate was obtained with a yield of 99% [39]. The conversion of LA

to GVL in methanol, as the proposed solvent [39], was monitored by using

various SEGPHOS-based Ru catalysts (Table 12.1) [27].

p0080 When mononuclear (R)-RuCl2 [(p-cymene) (SEGPHOS)] precursor

was applied complete conversion was achieved with ee5 18% (similar

yields were obtained under solvent-free conditions where BINAP-based

catalysts were used). When substituents on the SEGPHOS ligand were

varied, a small decrease on the ee values was observed. Comparing

DPEN and DAIPEN analogues of Noyori’s catalyst, no significant

change in the ee was detected. Similar results were observed when

(S)-Ru(OAc)2(SEGPHOS) precursor was applied. However, the use of

(S)-[(RuCl(SEGPHOS))2(µ-Cl)3][NH2(CH3)2] precursor resulted in a

f0015 Figure 12.2 Solvent-free asymmetric reduction of LA to optically active GVL.

Conditions: [Ru]5 7.63 1024 mol/dm3, [(R)-BINAP]5 7.63 1023 mol/dm3, T5 140°C,

p5 60 bar, RPM5 600.
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t0010 Table 12.1 Conversion rates and ee values obtained for the hydrogenation of LA to

GVL in the presence of various SEGPHOS-based Ru catalysts

Catalyst Conv.

(%)

ee

(%)

O

O

O

O

P

P

Ru

Ar
Ar

Ar Ar

Cl

Cl

(R)-RuCl( p-cymene)(SEGPHOS)Cl types

100 18

Me

Me

100 9

tBu

OMe

tBu

95 13

O

O

O

O

P

P

Ru

Ar
Ar

Ar
Ar

H2
N

N
H2

Cl

OMe

OMe

Cl

RuCl2[(S)-(DM-SEGPHOS)][(S)-DAIPEN]

Me

Me

100 13

O

O

O

O

P

P

Ru

Ar
Ar

Ar Ar

H2
N

N
H2

Cl

Ph

Ph

Cl

RuCl2[(S)-(DM-SEGPHOS)][(S,S)-DPEN]

Me

Me

100 16

O

O

O

O

P

P

Ru

Ph
Ph

Ph
Ph

O

O

O

O

(S)-Ru(OAc)2(SEGPHOS)

100 12

O

O

O

O

P

P

O

O

O

O

P

P

Ru

Ph
Ph

Ph
Ph

Cl Ru

Ph
Ph

Ph
Ph

Cl

Cl

ClCl [NH2(CH3)2]+

–

(S)-[(RuCl(SEGPHOS))2(µ-Cl)3]
2[NH2Me2]

1

100 56

Reaction conditions: 1 mL (9.8 mmol) LA in 1.4 mL MeOH; T5 140˚C; t5 20 h; p5 60 bar,
catalyst: 0.004 mmol, S/C5 2400.
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dramatic increase in the enantioselectivity. The reduction of LA in the

presence of (S)-[(RuCl(SEGPHOS))2(µ-Cl)3][NH2Me2] catalyst leads

to the complete formation of (S)-GVL with ee5 56%, that was 4.5 and

2.5 times higher than that obtained by using Noyori’s catalyst in metha-

nol or Ru/BINAP catalyst under solvent-free conditions.

p0085 Since asymmetric induction was strongly affected by the reaction

medium, alcohols, methylene chloride and supercritical CO2 were evalu-

ated for reduction of LA at 60 bar H2 and 140˚C. Although, complete

conversion was obtained in all cases, the enantiomeric excess was in a wide

range depending on the solvent (Fig. 12.3). Without any added solvent, no

chiral induction occurred, and negligible values were obtained when meth-

ylene chloride or supercritical CO2 was used. However, significantly

higher ee values were obtained in alcohols, a protic reaction media, which

is in accordance with the data published on the reduction of nonaromatic

ketones by Saito et al. [39]. Supposedly, methanol acts as a co-solvent and

may have an effect on the formation and stabilization of the catalytically

active species. Importantly, the ring closure of 4-hydroxypentanoic acid

resulted in the formation of an equimolar amount of water and GVL.

Accordingly, the application of a water-free solvent is inefficient.

p0090 The Ru-catalyzed asymmetric reductions are usually performed in the

range of 20�40˚C, although SEGPHOS-based catalysts operate at higher

(65˚C) temperatures. The investigation of the effect of the reaction

f0020 Figure 12.3 Asymmetric hydrogenation of LA to GVL in different solvents.

Conditions: [Ru]5 0.004 mol/dm3, T5 140°C, p5 60 bar, RPM5 400. Catalyst precursor:

(S)-[(RuCl(SEGPHOS))2(µ-Cl)3][NH2Me2].
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temperature on the activity and selectivity of LA reduction was investi-

gated in the range of 80�160˚C. It was shown that negligible or moder-

ate conversions were achived below 120˚C (Fig. 12.4).

p0095 Interestingly, alkyl levulinates were converted to the corresponding

alcohols at 30˚C [33] and 60˚C [34]. When, 9.8 mmol of LA was dis-

solved in 1.4 mL MeOH was reduced at 80˚C and 60 bar H2 for 20 h,

negligible conversion (8%) and ee (3%) was observed; and only a slight

increase was found at 120˚C. Although, full conversion was obtained over

130˚C, the maximum of ee value (56%) was obtained at 140˚C [27].

p0100 It is supposed that the reduction of LA to GVL in the presence of HCl

with Ru-BINAP-HCl system undergoes via in-situ formation of EL in

ethanol. When LA was reduced by catalyst (S)-[(RuCl(SEGPHOS))2(µ-

Cl)3][NH2(CH3)2] the concentration of methyl levulinate in the final

reaction mixture was below detection limit. For comparison, methyl

levulinate in methanol was reduced under identical conditions resulting

in complete conversion and interestingly with ee5 27%. It is significantly

lower than the value obtained for LA (56%). In addition, the methyl levu-

linate was reduced at lower temperature. Although, the in-situ equilib-

rium formation of methyl levulinate from methanol and LA cannot be

completely excluded, if LA was hydrogenated to (S)-4-hydroxyvaleric

acid it was spontaneously dehydrated to (S)-GVL.

p0105 Unexpectedly, for the reduction of LA, significant improvement in

enantioselectivity was detected by varying the Ru concentration.

For example, when LA was hydrogenated in MeOH as co-solvent at

f0025 Figure 12.4 Asymmetric hydrogenation of LA to GVL at different temperatures.
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[Ru]5 0.016 mol/dm3 at 60 bar and 150˚C, complete conversion was

obtained with ee5 82% for (S)-GVL. This selectivity fits to the ee values

obtained for dialkyl ketones; however, a further increase of the catalyst

concentration had no effect on the selectivity (Fig. 12.5).

p0110 In order to demonstrate the conversion of “real” biomass-based wastes

a mixture containing wheat straw, rice husk, corn straw, nut and pea-pod

was treated in 2 M H2SO4 at 170˚C for 8 h. After our published workup

procedure was performed, c.1 mL of deep dark brown solution was

obtained, which was subsequently purified by vacuum distillation. The

hydrogenation of the colorless LA under optimized conditions resulted

in complete conversion with enantioselectivity for (S)-GVL 78% [27].

Indeed, we have shown that GVL with high ee can be produced from

biomass-based LA (Scheme 12.14).

f0030 Figure 12.5 Observation of change in the enantiomeric excess with the variation of

catalyst concentration.

distilation

Biomass-based waste

ee

S

f0100 Scheme 12.14 Conversion of biomass-based waste to (S)-GVL.
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s0015 12.2 CONCLUSION

p0115 We demonstrated that LA could be directly converted to optically active

(S)-GVL, a proposed chiral platform molecule. It was revealed that no

alkyl levulinate was necessary to obtain optically active GVL. We have

shown that in the presence of a catalyst in situ generated from Ru(III)-

acetylacetonate and (S)-BINAP, LA was converted to (S)-GVL with

ee5 26% without adding any solvent and/or additive. By applying (S)-

{[RuCl(SEGPHOS)]2(µ-Cl)3}
2[NH2(CH3)2]

1 catalyst precursor in meth-

anol, the ee was increased to 82%. The conversion of “real” biomass waste

to optically active GVL was also demonstrated.
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(b) Szabolcs, Á.; Molnár, M.; Dibó, G.; Mika, L. T. Green Chem. 2013, 15,

439�445.
(c) Kang, M.; Kim, S. W.; Kim, J.-W.; Kim, T. H.; Kim, J. S. Renewable Energy

2013, 54, 173�179.
(e) Galletti, A. M. R.; Antonetti, C.; Ribechini, E.; Colombini, M. P.; O Di Nasso,

N. N.; Bonari, E. Appl. Energy 2012, 102, 157�162.
(f) Rackemann, D. M.; Doherty, W. O. S. Biofuels, Bioprod. Biorefin. 2011, 4,

198�214.
(g) Jeong, G.-T.; Park, D.-H. Appl. Biochem. Biotechnol. 2010, 161, 41�52.

238 Advances in Asymmetric Autocatalysis and Related Topics

Palyi-1630963 978-0-12-812824-4 00012

To protect the rights of the author(s) and publisher we inform you that this PDF is an uncorrected proof for internal business

use only by the author(s), editor(s), reviewer(s), Elsevier and typesetter MPS. It is not allowed to publish this proof online or in

print. This proof copy is the copyright property of the publisher and is confidential until formal publication.



(h) Deng, L.; Li, J.; Lai, D.-M.; Fu, Y.; Guo, Q.-X. Angew. Chem., Int. Ed. 2009,
48, 6529�6539.

(i) Girisuta, B.; Janssen, L. P. M.; Heeres, H. J. Chem. Eng. Res. Des. 2006, 84,
339�349.

(j) Tabasso, S.; Montoneri, E.; Carnaroglio, D.; Caporasob, M.; Cravotto, G. Green
Chem. 2014, 16, 73�76.

(k) Li, J.; Jiang, Z.; Hu, L.; Hu, C. ChemSusChem 2014, 7, 2482�2488.
[25] (a) Wright, W. R. H.; Palkovits, R. ChemSusChem 2012, 5, 1657�1667.

(b) Tukacs, J. M.; Jones, R. V.; Darvas, F.; Dibó, G.; Lezsák, G.; Mika, L. T. RSC
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Abstract

The enantioselective reduction of prochiral substrates including C5O

double bonds is fundamentally important in the synthesis of biologically

active compounds. Due to the depletion of fossil-based resources, the

production of these species from renewable resources is highly desired.

The enantiopure γ-valerolactone was proposed as a biomass-based chiral

platform molecule that can be easily obtained by the asymmetric reduc-

tion of levulinic acid and its esters. Synthetic schemes of the production

of optically active γ-valerolactone are presented. The effect of catalyst

composition and reaction parameters on the activity and selectivity will

be discussed in detail.

Keywords: Hydrogenation; optically active; γ-valerolactone; levulinic

acid; biomass conversion; enantioselective synthesis
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This study describes the heterogeneous catalysed continuous

synthesis of c-valerolactone (GVL) using a continuous-flow

reactor, H-Cube1 and H-Cube ProTM, equipped with 5% Ru/C,

10% Pd/C and RANEY1 Ni CatCart1. The highest yield of GVL

was achieved by using 5% Ru/C in the presence of 0.015 mol L21

Bu-P(C6H4-m-SO3Na)2 ligand under 100 bar H2 at 100 uC.

The chemical industry is almost exclusively based on fossil

resources, which also provide 90% of all our energy needs. While it

is very difficult to predict the exact date of depletion of crude oil

and natural gas, the development of alternative strategies for the

green production of fuels1 and value-added chemicals should be

accelerated.2 Nature can convert carbon-dioxide to biomass or

lignocellulose as one of the most preferred renewable raw

materials. However, the selection and consumption of appropriate

resources have become a controversial issue due to the

dramatically increased utilization of edible resources. In addition,

the selective conversion of non-edible biomass components, such

as lignocellulose, cellulose, chitin etc. into platform molecules

plays a key role in sustainable development.3 Consequently, the

simple conversion of biomass into carbon-based chemicals4,5 and

fuels6 including valorization of biomass7 has come to the focus of

interest.

By using conventional heating and/or microwave irradiation,8

the acid-catalysed dehydration of carbohydrates results in levulinic

(LA) and formic acid in equimolar amount. Levulinic acid can be a

precursor in the synthesis of c-valerolactone (GVL), which is a key

intermediate in the biomass-based carbon cycle proposed by

Horváth et al.9 Subsequently, an equimolar mixture of levulinic

and formic acid was successfully used for the elegant, stoichio-

metric production of GVL by using a transfer hydrogenation

protocol.10 GVL is a sustainable liquid and has been successfully

used for the production of pentane-1,4-diol,11 ionic liquids,12

hydrocarbons,11a adipic acid,13 polymers,14 transportation fuels

including butene isomers,15 etc. (Fig. 1). Furthermore, GVL can be

used as a green solvent16 and octane booster as well.9

Recently, numerous papers were published on the conversion

of LA to GVL by using either homogeneous11,17 or heterogeneous

catalytic systems.11a,18 A novel homogeneous system exhibits

remarkable activity (TON = 6370), selectivity (.99.9%) and could

allow green reduction without solvents and additives at 10 bar

H2.
17aDue to the easy separation of the catalyst from the reactants/

products, the application of heterogeneous catalysis is still

frequently favored over homogeneous systems, especially in

industrial applications. However, heterogeneous catalysts are

usually less active and require higher temperature and pressure,

which is a severe explosion hazard when hydrogen gas is used.

Furthermore, the application of the heterogeneous systems could

be limited by the type of reactors, processes and reagents used for

performing the reaction. The addition and separation of hydro-

gen-saturated pyrophoric catalysts, such as RANEY1 Ni in

flammable solvents is also a fire and explosion hazard.19 One of

the most promising alternatives for high-throughput catalytic

hydrogenation is the H-Cube1 continuous-flow hydrogenation

reactor (Fig. 5, Fig. S1, ESI3) which was developed by ThalesNano

Inc. (Budapest, Hungary).20 In the H-Cube1 tubular reactor (and

aEötvös Loránd University, Institute of Chemistry, Pázmány Péter str. 1/A, Budapest,

H-1117, Hungary
bThalesNano Nanotechnology Inc, Budapest, Záhony str.7, H-1031, Hungary
cBudapest University of Technology and Economics, Department of Chemical and

Environmental Process Engineering, Budafoki str. 8, Budapest, H-1111, Hungary.

E-mail: laszlo.t.mika@mail.bme.hu; Tel: +36 463 1263

3 Electronic supplementary information (ESI) available. See DOI: 10.1039/c3ra43032d Fig. 1 GVL-based chemicals.
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its next generation version, H-Cube ProTM) hydrogen gas is

generated in situ by the electrolysis of water, then continuously

mixed with the substrate.

It should be noted, that hydrogen gas is generally produced by

expensive steam reforming which requires huge amount of energy

and its storage is an explosion hazard.21 The mixture was directly

passed through a packed catalyst cartridge (CatCart122) to

complete the reduction. Since high-pressure cylinder is not

required (Fig. S1 and Table S1, ESI3), fire and explosion hazard

is minimized. This continuous system has already been success-

fully applied for the reduction of numerous compounds23

including asymmetric hydrogenation as well.24 A recent example

was reported by Kopetzki and Antonietti on the catalytic transfer

hydrogenation of LA to GVL by using formic acid as hydrogen

source in an X-Cube FlashTM (ThalesNano Inc., Budapest,

Hungary) which is a continuous alternative of H-Cube1.25

In this work, in order to elaborate an environmentally-friendly,

energy efficient, and safe production of GVL based on the

reduction of levulinic acid, H-Cube1 and H-Cube ProTM were

applied. The main features of the reactions: the flow rate was

varied within 0.1–3.0 mL min21; temperature was kept in the

range of 25–100 uC (10–150 uC for H-Cube ProTM); pressure limit

was set to 100 bar H2 (see more details in ESI Table S13). Three

different catalysts (10% Pd/C, 5% Ru/C, and RANEY1 Ni) were

tested (Scheme 1).

Initially, CatCart1 was filled with 10% Pd/C and used for the

reduction of levulinic acid (20 mL 0.1 M aqueous solution) in the

range of 10–100 bar hydrogen pressure at 100 uC (Table 1, entries

1–3) with a flow rate of 1 mL min21. Although, the conversion of

LA was negligible at 10 bar and still low at 50 and 100 bar, the

selectivity was .99% (verified by 1H- and 13C-NMR).

Repeating the same experiment under the same pressure but at

higher temperature (140 uC) by using H-Cube ProTM instrument, a

moderate yield (44.5%) was obtained. It is noteworthy that the

highest activity [productivity (pr) molGVL6 gmetal
21

6 h21 = 0.190,

Table 1, entry 4] exceeds the result (0.11) in the presence of Pd–Ru

mixed metal catalyst reported by Dumesic et al.26 Presumably, the

Ru/C catalyst is more active than the Pd/C. Manzer reported 72%

yield for the production of GVL from LA in dioxane, under 55 bar

H2 at 150 uC.
27 In methanol, the conversion was even higher (90%)

with a selectivity of 80% for GVL.18d,e Recently, Palkovits et al.

reported the screening of Ru/C catalysts for the reduction of LA

including a solvent-free system, the productivity was 0.067 at 25 uC

and 5.33 at 190 uC under batch conditions.28 Higher productivities

were achieved for the reduction under batch conditions, those

system required the addition of co-solvents (methanol, ethanol

dioxane etc.) or the application of higher temperature.18a It should

be emphasized, that the addition of co-solvents could require extra

separation steps and/or being environmentally concerned e.g. the

high toxicity of methanol.18d The addition of different co-catalysts

(e.g. NbOPO4 or Amberlyst A70) increased the activity of the Ru-

based heterogeneous system and resulted in a yield of 97.5–99.9%

for GVL.18f In our hand, the replacement of the catalyst in

CatCart1 with 5% Ru/C (Table 1, entries 5–7) 82.9% conversion of

LA (pr = 0.71) was achieved without any additive at 100 bar.

Generally, higher productivities can be reached at higher

temperature (130–200 uC) or even in the presence of any co-

catalyst.18a When the reaction was performed under 10 bar H2 at

140 uC without any additive (Table 1, entry 8) by using H-Cube

ProTM, the yield of LA increased to 97.1% (pr = 0.832). Application

of RANEY1 Ni catalyst was also reported for the reduction of

different organic acids under alkaline conditions (5–10%NaOH).29

Accordingly, we tested the RANEY1 Ni CatCart1 in H-Cube1 for

the reduction of LA (Table 1, entries 9–11) resulting in slightly

lower activity than it was in the case of 5% Ru/C system under

identical conditions. It was found that 5% Ru/C catalyst provided

the highest activity in the reduction of LA to GVL (Fig. S2, ESI3).

The flow rate had significant effect on the conversion as shown

in the case of the reduction of substituted acetylenes.30 The

influence of the flow rate on the conversion of LA to GVL was

investigated in the range of 0.2–2 mL min21 by using of 5% Ru/C

and RANEY1 Ni CatCart1 as well. Expectedly, the highest

conversions were obtained when the lowest flow rates were

applied. Excellent linear correlation (R2
. 0.99) was observed for

Scheme 1 Synthesis of c-valerolactone from levulinic acid.

Table 1 Continuous-flow hydrogenation of LA to GVL using H-Cube1a

Entry Catalyst P (bar) T/uC Conv. (%) Productivity (molGVL 6 gMetal
21

6 h21)

1 Pd/C 10 100 2.6 0.011
2 Pd/C 50 100 4.5 0.019
3 Pd/C 100 100 15.9 0.068
4 Pd/C 100 140 44.5 0.190
5 Ru/C 10 100 25.1 0.215
6 Ru/C 50 100 68.0 0.582
7 Ru/C 100 100 82.9 0.710
8 Ru/C 10 140 97.1 0.832
9 RANEY1-Ni 10 100 76.1 0.032
10 RANEY1-Ni 50 100 83.8 0.035
11 RANEY1-Ni 100 100 88.9 0.038

a Reaction conditions: flow rate: 1.0 mL min21, 0.232 g (1.997 mmol) LA in 20 mL water (0.1 M).
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the productivities in the function of flow rate for the case of Ru/C

catalyst systems in the range of 0.2–1mLmin21 (Fig S4, ESI3). Over

1 mL min21, the linearity decreased significantly. It should be

emphasized, that the productivity is determined by the rates of

different transport processes (mass transfers through boundary

layers, adsorption, desorption etc.) and the rate of the catalytic

reaction. Compared to the RANEY1 Ni based system, when 5%

Ru/C catalyst was used, the productivity was 20-fold higher (Fig. 2).

To conclude, the optimal flow rate was 1 mL min21, similarly to

the results reported by Joó et al.30

It was found that Bu-P(C6H4-m-SO3Na)2 (Bu-DPPDS, Scheme 2)

ligand, depending on its concentration, significantly enhanced the

activity of the ruthenium-based hydrogenation catalyst system.17a

In the presence of Bu-DPPDS (15 mmol L21), with a flow rate of 1

mL min21 under 100 bar H2 at 100 uC the conversion was high

(98.5%; Fig. 2). The productivities correspond to the average values

for the Ru/C systems.18a It is important to note, that GVL and

water do not form azeotropic mixture, thus, they can be separated

by a simple distillation.9

Subsequently, the effect of the ligand concentration was also

studied at 1 mL min21 under 100 bar H2 at 100 uC. In the absence

of phosphine, 82.9% conversion was obtained (Table 2, entry 1).

By the addition of Bu-DPPDS higher amount of GVL (94.2%) was

formed. Unexpectedly, further increasing the phosphine concen-

tration had no significant effect on the product formation

(Table 2, entries 2–7), but the presence of the ligand seems to

be necessary to accelerate the reaction. In the case of RANEY1 Ni,

the conversion was even higher (99.3%), however, the productivity

was very low (Table 2, entry 8). Interestingly, application of 10%

Pd/C catalyst system was unsuccessful (Table 2, entry 9).

To investigate the possible effects of the phosphine ligand on

the reduction, the catalyst bed was treated with 20 mL of 0.1 mol

L21 Bu-DPPDS solution (1 mL min21, 100 uC). When 0.1 mol L21

aqueous solution of LA was passed thorough the pre-treated

catalyst under 100 bar H2 at 100 uC, 92.1% conversion was

observed. It should be noted, that 31P-NMR does not indicate the

presence of the ligand in the product stream. It can be supposed,

that a modified catalyst surface could be initiated, which resulted

in a higher catalytic activity. Additionally, the ICP-MS analysis

indicated the presence of 250 ¡ 50 ppb of Ru in the eluent,

detecting a minimal metal leaching. Accordingly, a parallel quasi-

homogeneous reaction catalyzed by dissolved Ru particles and/or

complexes in the presence of dissolved ligand could also take

place in the CatCart1. Köhler reported similar observation on the

Pd/C catalyzed Heck reactions.31 A distinction between these two

kinds of Ru catalysed processes is not possible on the basis of our

results. The 31P-NMR investigation of the reaction mixture of 9.85

mmol of LA and 0.161 mmol Bu-DPPDS did not indicate the

presence of protonated ligand: [HBu-DPPDS]+. Accordingly, the

lone electron pair of the phosphorus center could interact with the

substrate. The reaction of tertiary phosphines such as P(C4H9)3
and a carbonyl compound leads to the formation of an ionic

adduct which subsequently can turn to hydroxyl phosphonium

salt in the presence of an acid.32 However, no interaction of the

carbonyl group of levulinic acid and phosphorus centre of the

ligand was detected in the absence of water, even less in diluted

aqueous solution.

The effect of the total pressure of the system on GVL formation

was investigated in the range of 30–100 bar H2 in the presence of

0.15 mmol L21 Bu-DPPDS (Fig. 3). Excellent linear correlation (R2 =

0.99) was observed indicating that the hydrogen concentration in

aqueous solution did follow Henry’s law,33,34 as expected up to 70

bar. Over that pressure, the reaction become independent from

the hydrogen concentration indicating the mass transfer limit of

the system. In the lack of internal stirring 100 bar of hydrogen

pressure was applied. Similar observation was reported by Yan

et al. for Ru/C system operated under batch conditions (Fig. S3,

ESI3).
18d

In order to provide deeper understanding of the process,

engineering calculations were also performed. For packed

columns, the modified Reynolds number (Re9) can be defined

according to eqn (1).33

Re’~
dpvrf
gf

(1)

where: dp: average particle diameter, defined as the diameter of a

sphere of the same volume as the particle (m); v: fluid superficial

mass velocity based on the empty column cross section (m s21); gf:

viscosity of the fluid (Pa s); rf: density of the fluid (kg m23).

Taking account of the operational range of H-Cube1 (particle

diameters (dp): 50–400 mm, volumetric flow rate: 0.1–3 mL min21)

and the dimension of the CatCart1 (internal diameter: 0.004m;

length: 0.03 m), Re9 numbers were in the range of 0.022–5.352. It

clearly indicates a laminar flow in the reactor, where no internal

Fig. 2 The effect of flow rate on the conversion of levulinic acid to GVL and the

productivity (molGVL 6 gmetal
21

6 h21). Conversion & productivity: Ru/C (% &&);

RANEY1 Ni (# & $); Ru/C + Bu-DPPDS (n & m). Reaction conditions: 0.232 g

(1.997 mmol) LA in 20 mL H2O (0.1 M), 100 bar, 100 uC.

Scheme 2 Butyl-bis(m-sulfonatophenyl)phosphine.
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stirring and turbulence were proposed and clear plug flow could

be assumed. The calculated Re9 numbers with the operational

range of H-Cube1 are summarized in Fig. 4.

To reach the range of transitional flow (Re9 . 10), where initial

internal turbulence can be supposed, catalyst particles with a

minimum dp of 750 mm should be used at flow rate of 3 mL

min21. This value is almost doubled, that can be used for the

packing in the CatCart1.

The activity of the catalyst was tested by using 0.1 M solution of

LA in the presence of 0.15 mmol L21 Bu-DPPDS under 100 bar H2

at 100 uC for 3 h (Fig. S5, ESI3). To conclude, no significant change

in the activity was detected. The reproducibility of the catalytic

conversion was confirmed by repeating the reduction in the

presence of 5% Ru/C under 100 bar H2 at 100 uC, the conversions

were 82.9% and 82.2% for the original and repeated experiments,

respectively.

Experimental

Levulinic acid, and c-valerolactone were purchased from Sigma–

Aldrich Kft. (Budapest, Hungary) and used as received without

further purification. GC analyses were performed on an Agilent

6890N instrument with HP-Innowax capillary column (15 m 6

0.25 mm) using He as a carrier gas. For the analysis, 10 mL of the

reaction mixture was dissolved in 100 mL of methylene chloride

followed by the addition of 10 mL toluene as internal standard. The

Bu-DPPDS ligand was prepared according to published method.35

The catalytic hydrogenation experiments were performed on

H-Cube1 or H-Cube ProTM continuous-flow hydrogenation

system. The Ru/C CatCart1 contains 140 mg catalyst (7 mg Ru).

The Pd/C CatCart1 contains 140 mg catalyst (14 mg Pd). The

RANEY1 Ni CatCart1 contains 140 mg catalyst. The stock

Table 2 Continuous hydrogenation of LA to GVL in the presence of Bu-DPPDS using H-Cube1a

Entry Catalyst [Bu-DPPDS] (mmol L21) Conv. (%) Productivity (molGVL 6 gMetal
21

6 h21)

1 Ru/C 0 82.9 0.710
2 Ru/C 0.075 94.2 0.807
3 Ru/C 0.15 95.6 0.820
4 Ru/C 1.5 96.4 0.826
5 Ru/C 5 97.3 0.834
6 Ru/C 10 97.0 0.831
7 Ru/C 15 98.5 0.844
8 RANEY1 Ni 0.15 99.3 0.042
9 Pd/C 0.15 16.3 0.069

a Reaction conditions: flow rate: 1.0 mL min21, 0.232 g (1.997 mmol) LA in 20 mL water (0.1 M), 100 bar, 100 uC.

Fig. 3 Hydrogen pressure effect on the hydrogenation of LA. Reaction conditions:

flow rate: 1.0 mL min21, 0.232 g (1.997 mmol) LA in 20 mL water (0.1 M), [Bu-

DPPDS] = 0.15 mmol L21, 100 uC.

Fig. 4 Characterization of flow in H-Cube1 CatCart1 by modified Reynolds

number (Re9). VR: volumetric rate (mL min21).

Fig. 5 H-Cube1.
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solution of LA was prepared by dissolving 0.232 g levulinic acid in

20 mL of water resulting in 0.1 mol L21.

Conclusions

We demonstrated that both H-Cube1 and H-Cube ProTM can be

used successfully for the continuous production of c-valerolactone

from levulinic acid under 100 bar hydrogen at 100 uC. High

conversion was achieved by using 5% Ru/C and RANEY1 Ni

CatCart1. The conversions exceeded 82.9% with 5% Ru/C

catalyst, which was further increased to 98.5% by the addition

of Bu-DPPDS ligand. No interaction between Bu-P(C6H4-m-SO3Na)2
and levulinic acid was detected. The levulinic acid was successfully

converted to GVL by using catalyst pretreated with aqueous

solution of Bu-P(C6H4-m-SO3Na)2 ligand as well. The Ru/C catalyst

in the CatCart1 preserved its activity after 3 h.
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11 (a) H. Mehdi, V. Fábos, R. Tuba, A. Bodor, L. T. Mika and I.
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Tetrahedron, 2010, 66, 1078; (b) A. Strádi, M. Molnár, M. Óvári,
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