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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

A XXI. század kőolaj-alapú világában, a népesség számának, életszínvonalának 

és igényeinek növekedése miatt, a nagy energiasűrűségű fosszilis 

energiahordozókból összetett ipari technológiákkal előállított termékek iránti 

kereslet robbanásszerű növekedése tapasztalható a vegyiparban is. Ennek 

következtében, napjaink energiatermelésének és a vegyipari alapanyagok 

előállításának több mint 90%-át fosszilis eredetű forrásokból fedezzük. Azonban 

világossá vált, hogy a fosszilis nyersanyagforrások ilyen mértékű kitermelésével és 

felhasználásával hosszú távon nem biztosíthatók a mindennapi élethez szükséges 

alapvető és megfelelő mennyiségű javak és kémiai termékek termelése. 

Mindemellett, a környezetterhelés csökkentése miatt is szemléletváltásra, új 

megújuló források azonosítására, olyan fenntartható termelési folyamatok 

kidolgozására van szükség, amely több alternatív nyersanyagforrás felhasználásán 

alapulnak. Ilyen alternatív nyersanyagforrás lehet a biomassza.  

A biomassza átalakítására és értéknövelésére irányuló vizsgálatok napjaink 

kiemelkedő kutatási területei, amelyek a kutatók figyelmét a gazdasági és környezeti 

vonatkozásain kívül, a szerkezetéből adódó rendkívüli sokszínűsége miatt is vonza. 

Hatékony feldolgozásának és értéknövelésének igényei miatt, a kőolajfinomítás 

analógiájára alkották meg a ,,biofinomító koncepció” fogalmát, amellyel a 

poliszacharidok savkatalizált átalakítását már sikeresen megvalósították.1 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.2 2008-

ban HORVÁTH és munkatársai elsőként hívták fel a figyelmet a kedvező fiziko-kémiai 

és kémiai tulajdonságokkal rendelkező GVL-ra,2a mint a cellulóz és hemicellulóz 

polimerekből is előállítható új platform molekula szerepére. 

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 további finomhangolásához.  

                                                 
1 Biorefineries-Industrial Processes and Products: Status Quo and Future Directions. Eds: Kamm, B.; 

Gruber, P. R.; Kamm, M. WILEY-VCH, Weinheim, 2006. 
2 (a) Horváth, I. T.; Mehdi, H.; Fábos, V.; Boda, L.; Mika, L. T. Green Chem. 2008, 10, 238–242. (b) 

Alonso, D. M.; Wettstein, S. G.; Dumesic, J. A. Green Chem. 2013, 15, 584–595. 
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Doktori kutatómunkám első céljaként fogalmaztam meg, egyrészt a nagy 

mennyiségben keletkező és kis mértékű újrafelhasználással rendelkező növényi 

eredetű hulladékok azonosítását és szénhidráttartalmának katalitikus úton történő 

átalakítását levulinsavvá, hagyományos hőközlés és optimált reakciókörülmények 

között. Másrészt, a nyersanyagok karakterizálása mellett, párhuzamos mérésekkel 

összehasonlító vizsgálatok elvégzését a nedves és a szárított nyersanyagok 

levulinsav hozamra gyakorolt hatásáról. 

Kutatómunkám elsődleges célkitűzése azonban, olyan új, in situ képződő Ru-

alapú katalizátorrendszerek kifejlesztése 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)-foszfinokkal in situ 

képződő ruténium-alapú katalizátorrendszerekkel, másrészt kétfogú foszfán 

ligandummal módosított ruténium-alapú katalizátorrendszerrek előállításával 

kívántam elvégezni. Feladatként fogalmaztam meg továbbá, a katalizátor 

aktivitásának vizsgálatát és a reakciókörülmények optimálását is. Ezen felül mivel 

kevés adatot találunk a γ-valerolakton homogénkatalitikus előállítása során 

alkalmazott katalizátorok újrafelhasználásáról, ezért ennek lehetőségét is fontosnak 

tartottam feltérképezni. A katalizátorrendszer szubsztrát specifitásának szélesítése 

érdekében a reakciókörülmények optimalizálását követően leghatékonyabbnak 

bizonyult rendszer kiterjeszthetőségét a furfurol furfuril-alkohol átalakítás 

folyamatában kívántam vizsgálni. 

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 aktivitásáért 

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 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. 
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2. ALKALMAZOTT KÍSÉRLETI MÓDSZEREK 

2.1 A lignocellulóz-alapú hulladékok kénsav katalizált hidrolízise 

A választott lignocellulóz-alapú huladékok hidrolízisekor 

reakciókörülményekként, a kutatócsoportunk egy korábbi munkája során optimált 

paramétereket (2 M H2SO4, 8 h, 170 °C) és hagyományos hőközlést alkalmaztam. A 

savkatalizált hidrolízis után, a kapott termékelegy feldolgozásának folyamatát az 1. 

ábrán ismertetem. 

 

1. ábra A hulladékok átalakításával kapott termékelegyek feldolgozásának folyamatábrája 

A feldolgozás eredményeként kapott szerves fázis bepárlását követően egy barna, 

viszkózus, olajos anyagot kaptam, amelynek LA tartalmát 1H- és 13C-NMR 

mérésekkel bizonyítottam. 

2.2 A levulinsav homogénkatalitikus hidrogénezése 

A nagynyomású reakciókat a 2. ábrán is látható 120 ml-es Hastelloy-C Parr 

típusú, saválló reaktorban végeztem. A kísérletek során a reaktorba LA-at töltöttem, 

amihez hozzáadtam a megfelelő mennyiségű ruténium(III)-trisz(acetil-acetonát) 

(Ru(acac)3) katalizátor prekurzort, illetve 10 mólekvivalens megfelelő 

foszfinligandumot. Az összetartó bilincsek 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 és kevertetési sebességet (RPM = 600 min–1). A kívánt 

reakcióidő letelte után, a reaktort lehűtöttem, majd a nyomás megszüntetését 

követően szétszereltem és az egyfázisú elegyből közvetlenül készítettem mintát a 
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gázkromatográfiás, és/vagy NMR spektroszkópiás vizsgálatokhoz. A reakcióelegy 

mintákból a LA mennyiségi meghatározása a konverzió számításához toluol belső 

standard addiciós módszerrel történt. 

 

2. ábra A PID szabályzóval szerelt nagynyomású reaktor sematikus ábrája 

A levulinsav aszimmetrikus hidrogénezését egy 25 ml-es Hastelloy-C Parr 

típusú, saválló reaktorban végeztem. A kísérletek során a reaktorba LA-at töltöttem, 

majd ehhez adtam a számított mennyiségű Ru(acac)3 katalizátor prekurzort, illetve 

10 mólekvivalens megfelelő királis foszfinligandumot. Az előre preparált 

katalizátorokkal végzett redukció esetén, a reaktorba a választott oldószer és a LA 

elegyét töltöttem, majd ehhez adtam a számított mennyiségű ruténium-alapú királis 

katalizátor komplexet. Az összetartó billincsek és a 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, és/vagy NMR spektroszkópiás 

vizsgálatokhoz. A reakcióelegy mintákból a LA mennyiségi meghatározása a 

konverzió számításához toluol belső standard addiciós módszerrel történt. A GVL 

enantiomereinek elválasztása és az enantiomer összetételének meghatározása 

Cyclodex királis oszloppal történt. 

2.3 A levulinsav heterogénkatalitikus hidrogénezése 

A LA heterogénkatalitikus hidrogénezését az H-Cube® és az H-Cube ProTM 

típusú folyamatos áramú hidrogénező reaktorokban végeztem, melyek működését a 

3. sematikus ábra szemlélteti. 

Az alkalmazott folyamatos áramú rendszerek előnye, hogy a hidrogéngázt in situ, 

a víz elektrolízisével állítják elő, tehát nincs szükség külső, veszélyes nagynyomású 

hidrogén tárolására. A mintaoldat egyenletes áramlását a készülékhez csatlakoztatott 
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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). 

 
3. ábra Az H-Cube® készülék működésének sematikus ábrája 

A kísérleteket a LA 0,1 M vizes oldatát felhasználva végeztem. 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). A kapott 

minták mennyiségi és minőségi vizsgálatát GC-FID segítségével végeztem. 

3. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

3.1 A lignocellulóz-alapú hulladékok átalakítása levulinsavvá 

A LA előállításához alapanyagként különböző könnyen beszerezhető és 

kezelhető, nagy mennyiségben képződő biomassza- és háztartási melléktermékeket 

és hulladékokat használtam fel a következők szerint: búzaszalma, kukoricacsutka, 

gyümölcshéjak, zöldséghéjak és maradványok, valamint a különböző típusú kávé és 

tea kifőzése után visszamaradt kávézacc, illetve a használt teafilter. A szárazanyagra 

vonatkoztatott levulinsav hozam értéke a kénsav katalizált hidrolízis során, az 

alapanyag típusától függően (búzaszalma, kukoricacsutka, zöldség és 

gyümölcshéjak, valamint az élelmiszeripari maradványok) 7,4–23,7 m/m% 

tartományban változott (1. táblázat). 

A lignocellulóz-alapú hulladékok cellulóztartalma döntően befolyásolja az 

elérhető LA hozamot. 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, melyeket az 1. táblázatban foglaltam össze. Az eltérő LA hozamok 

összehasonlíthatósága szempontjából fontos továbbá, hogy a felhasznált hulladékok 

jellemzésének részeként azok nedvességtartalmát is megvizsgáljuk (1. táblázat), 
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melynek eltávolítása komoly energiabefektetést, ezáltal egy költségesebb eljárást 

igényel. 

1. táblázat A növényi eredetű hulladékok jellemzői és átalakításaa 

# Nyersanyag 

bCellulóz- 

tartalom 

(m/m%) 

Hamu-

tartalom 

(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 sárgarépahéj 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 

A kapott eredmények alapján kijelenthető, hogy a forrástól függően széles 

tartományban változó, 9–61 m/m% cellulóztartalommal és 5–90 m/m% 

nedvességtartalommal rendelkeznek a vizsgált növényi hulladékok. Feltételezésem 

szerint, a cellulóztartalomra számolt LA hozamok közötti eltérést, a cellulóz melletti 

hidrolizálható poliszacharidok jelenléte okozza. A felhasznált nyersanyagok jelentős 

víztartalma miatt fontosnak tartottam továbbá, hogy megvizsgáljam a nyers nedves 

hulladékok átalakításának lehetőségét is azonos reakciókörülmények között. Az 1. 

táblázatban összefoglalt eredmények alapján elmondhatom, hogy néhány esetben a 

nedves mintákból magasabb hozammal pl. sárgarépa nyesedék, míg a legtöbb 

esetben a szóráson belül azonos 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. 

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 fentebb vizsgált növényi eredetű hulladékok mellett, két további lehetséges 

nagy mennyiségben keletkező hulladékot, a kávézaccot és használt teafiltert 

azonosítottam a LA hatékony előállításának lehetséges nyersanyagforrásaként.  

A kávézacc és a használt teafilter hulladékok átalakítását az előzőekkel azonos 

reakciókörülmények mellett 8 órán keresztül végeztem. A feldolgozás folyamata 

után kapott átlagos LA hozamokat 2. és 3. táblázatban foglalom össze. 

2. 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 cellulóz-
tartalom, chárom párhuzamos kísérletből. 

A kávézacc hidrolízise során kapott értékek arra utalnak, hogy a kávébab a 

cellulóztartalom mellett magas szénhidráttartalommal (mono- és oligoszacharidok) 

is rendelkezik. 

3. 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 22,0 

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 3. táblázatból látható, hogy a különböző filter nélküli teahulladékok 

átalakításával alacsony LA hozamokat (5,3–13,1 m/m%) kaptam, ami a tea magas 

lignintartalmával magyarázható (kb. 36 m/m%). Megjegyzendő, 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%). 

3.2 A levulinsav homogénkatalitikus hidrogénezése új, ruténium-alapú 
katalizátorrendszerrel 

A LA szelektív átalakításához HORVÁTH és WADA által közölt, a karbonil csoport 

redukciójára hatékonynak bizonyuló Ru-alapú katalizátorrendszerekkel végzett 
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átalakítás körülményeit vettem alapul. Előbbi, a LA 6 m/m%-os vizes oldatából 

kiindulva, a Ru(acac)3/P(C6H4-m-SO3Na)3 (Ru/TPPTS) katalizátorrendszerrel, 

100% szelektivitás mellett, 95% izolált γ-valerolakton (GVL) hozamot ért el hosszú, 

12 h reakcióidő után.3 Utóbbi, a LA redukcióját egy bázikusabb, jobb elektronküldő 

tulajdonságokkal rendelkező Ru(acac)3/P(nBu)3/NH4PF6 katalizátorrendszerrel 

végezte.4 A segédoldószer-mentes, azonban erélyes körülmények között végzett 

hidrogénezés során a GVL mellett annak további redukciójával keletkező 

melléktermékek is megjelentek a reakcióelegyben. A TPPTS vízoldhatóságát és a 

P(nBu)3 bázikus, jó elektronküldő tulajdonságát kihasználva új, optimális szulfonált 

fenilgyűrűt és egy- vagy két alkilcsoportot tartalmazó foszfin ligandumszerkezetek 

(RnP(C6H4-m-SO3Na)3-n (n = 1, 2; R = Me, Pr, iPr, Bu, Cp) kifejlesztése volt a célom. 

Ezeket a ligandumokat a Ru(acac)3 katalizátor prekurzorral kombinálva, olyan in situ 

képződő, stabil katalizátorrendszereket hoztam létre, amelyekkel várhatóan a LA 

redukciója magas konverzió és GVL szelektivitás mellett hajtható végre, 

segédanyag- és segédoldószer-mentes körülmények között. A foszfinligandumokkal 

módosított Ru-alapú katalizátorrendszerek aktivitásának és koordinációs kémiai 

folyamatainak magyarázatához, megvizsgáltuk a szulfonált és 

összehasonlításképpen a nem szulfonált foszfinligandumok Tolman-féle 

elektronikus () és sztérikus (Tol) paramétereit. Megállapítható, hogy az illékony 

nem szulfonált és a szulfonált foszfinok sztérikus és elektronikus paraméterei között 

kismértékű eltérés tapasztalható, amit jól szemléltet a 4. és 5. ábra is. 

           
4. ábra A nemszulfonált és szulfonált foszfinok 5. ábra A nemszulfonált és szulfonált 

elektronikus paraméterei közötti kapcsolat     foszfinok sztérikus paraméterei közötti kapcsolat 

Mindemellett fontos, hogy a szulfonált foszfinligandumok nem illékonyak, ami 

elősegítheti az in situ képződő katalizátorrendszer egyszerűbb elválasztását a 

reakcióelegytől és újrafelhasználását. Ennélfogva a szulfonált foszfinligandumokkal 

módosított Ru-alapú katalizátorrendszer hatékonyságát a GVL segédanyag- és 

segédoldószer-mentes előállításának folyamatában vizsgáltam. 

                                                 
3 Mehdi, H.; Fábos, V.; Tuba, R.; Bodor, A.; Mika, L. T.; Horváth, I. T. Top. Catal. 2008, 48, 49–54. 
4 Hara, Y.; Inagaki, H.; Nishimura, S.; Wada, K. Chem. Lett. 1992, 164, 1983–1986. 
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3.3 A levulinsav homogénkatalitikus redukciójának vizsgálata szulfonált 
foszfinligandumokkal módosított katalizátorokkal 

A LA homogénkatalitikus redukciójának vizsgálatát az iparban is széleskörben 

alkalmazott TPPTS ligandummal módosított Ru/TPPTS katalizátorrendszerrel 

kezdtem, ami alacsony LA konverziót eredményezett (4. táblázat). Figyelembe véve, 

hogy a katalitikus aktivitás és a foszforatom elektronsűrűsége az alkilcsoportok 

beépítésével és az alkillánc hosszával növelhető, a továbbiakban azonos 

reakciókörülmények között, megvizsgáltam a (Me)P(C6H4-m-SO3Na)2, 

(Me)2P(C6H4-m-SO3Na) és (Bu)P(C6H4-m-SO3Na)2 illetve (Bu)2P(C6H4-m-SO3Na) 

ligandumokkal módosított katalizátorrendszerek aktivitását (4. táblázat). 

4. táblázat A levulinsav átalakítása új, Ru-alapú katalizátorrendszerrela 

# Ligandum bYGVL (%) cTON (-) dTOF (h–1) 

1 TPPTS 23 1465 914 

2 (Me)2P(C6H4-m-SO3Na) 75,5 4809 2671 

3 (Bu)2P(C6H4-m-SO3Na) 91,8 5847 3248 

4 (Me)P(C6H4-m-SO3Na)2 96,2 6128 3404 

5 (Bu)P(C6H4-m-SO3Na)2 >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. 

A Ru/(Bu)P(C6H4-m-SO3Na)2 rendszerrel teljes átalakulás és 100% szelektivitás 

mellett, a TOF értéke (3538 h–1) meghaladja az irodalomban homogénkatalitikus 

rendszerekre eddig közölt értékeket. A további ligandumok felhasználásá mellett 

kapott LA konverzió értékek bemutatása előtt, a Ru/(Bu)P(C6H4-m-SO3Na)2 

felhasználásával, a katalizátor és ligandumkoncentráció, illetve a nyomás 

konverzióra gyakorolt hatását ismertetem. 

A ligandumkoncentráció jelentősen befolyásolja a katalizátor aktivitását és 

elmondható, hogy a GVL előállítása során P/Ru = 10/1-nél éri el a maximumot. 

Bizonyítottam, hogy a katalizátor koncentráció egy nagyságrenddel 0,016 mol%-ra 

csökkenthető az eddig közölt adatokhoz képest. 

A nyomás hatásának vizsgálatára vonatkozóan elmondhatom, hogy 25 bar felett, 

azonos kevertetés alkalmazása mellett (RPM = 600 min–1) a nyomásnak nincs 

jelentős hatása a LA átalakulására, illetve már 10 bar hidrogén nyomásnál is közel 

70%-os konverziót értem el. Igazoltam továbbá, hogy hosszabb reakcióidő (4,5 h) 

mellett már 10 bar nyomáson és 140 °C-on, a Ru/(Bu)P(C6H4-m-SO3Na)2 rendszerrel 

teljes konverzió is elérhető. Ennélfogva az egyszerűbb összehasonlíthatóság miatt, a 

különböző ligandumokkal in situ képződő Ru-alapú katalizátorrendszerek 

aktivitásának vizsgálatához 10 bar hidrogénnyomást alkalmaztam (5. táblázat). 
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5. táblázat A LA redukciója a Ru/1-11 foszfinligandumok felhasználásávala 

# Ligandum bXLA (%) cTON (-) dTOF (h–1) 

1 TPPTS  26,9 1714 381 

2 (Cp)P(C6H4-m-SO3Na)2 38,8 2472 549 

3 (Cp)2P(C6H4-m-SO3Na) 42,1 2681 596 

4 (iPr)P(C6H4-m-SO3Na)2 49,9 3179 706 

5 (iPr)2P(C6H4-m-SO3Na) 45,9 2924 650 

6 (Me)P(C6H4-m-SO3Na)2 69,5 4427 984 

7 (Me)2P(C6H4-m-SO3Na) 63,2 4025 894 

8 (nPr)P(C6H4-m-SO3Na)2 98,9 6230 1384 

9 (nPr)2P(C6H4-m-SO3Na) 90,7 5778 1284 

10 (Bu)P(C6H4-m-SO3Na)2 >99,9 6370 1416 

11 (Bu)2P(C6H4-m-SO3Na) 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 = 

molGVLmolKat
–1, dTOF = molGVLmolKat

–1h–1. 

A kapott konverzió értékek alapján elmondható, hogy a ciklopentil (Cp)-

szubsztituált ligandum kivételével, az egy alkilcsoportot tartalmazó ligandumokkal 

módosított komplexek aktivitása jellemzően magasabb, illetve az alkillánc 

hosszának csökkenésével a LA konverzió is csökken. 

Ipari átültethetőség szempontjából fontos, hogy a LA redukciójának 

reprodukálhatóságán túl, feltérképezzük a katalizátor aktivitásának/stabilitásának 

időbeni változását.  

                    
6. ábra Aktivitás vizsgálat in situ IR felhasználásával.      7. ábra A LA Ru/P katalizált átalakításának 

(586,4 mmol LA + 6 x 98,7 mmol LA)                      profilja. 1.–6. = 6 x 10 ml LA (), GVL (○) 

Így először párhuzamos mérésekkel igazoltam, hogy a nagynyomású reakció 

reprodukálható, majd in situ IR és NMR módszerekkel, hogy a katalizátorrendszer a 

teljes LA konverziót követően, majd újabb adag LA hozzáadása után hat egymást 
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követő ciklusban aktív/stabil maradt, mivel melléktermékmentesen csak a GVL 

teljes kvantitativ képződése történt (6. és 7. ábra). 

Mindezek mellett elengedhetetlenül fontos, hogy vizsgálatokat folytasssunk egy 

új katalizátor kifejlesztése után, újrafelhasználhatóságára vonatkozóan. 

Elmondhatom, hogy a katalizátor 6 egymást követő ciklus és az illékony 

komponensek eltávolítására alkalmazott vákuumdesztillációs művelet (4–6 Hgmm) 

után is aktív maradt, tehát újrafelhasználható. 

3.4 A (Bu)P(C6H4-m-SO3Na)2 ligandummal módosított ruténium-alapú 
katalizátorrendszer továbbfejlesztése 

Ismert, hogy a [RuCl2(P(CH3)3)4] katalizátor helyett kétfogú ligandummal 

komplexált RuCl2(Ph2P(CH2)2PPh2)2 katalizátort használva, jelentős sebesség- és 

aktivitás-növekedést lehet elérni.5 Ugyanakkor a LA transzfer-hidrogénezése során 

is bizonyították, hogy az 1,2-bisz(difenilfoszfino)etánnal (DPPE) módosított 

Ru/DPPE rendszerrel és bázis hozzáadásával, 80% LA konverzió érhető el.6  

Így a LA átalakítását az előzőleg optimált körülmények között, a nem szulfonált 

monobutil-difenil foszfinligandumok (alkalmazásuk illékonyságuk miatt hátrányos) 

analógjára, a kereskedelemben is könnyen hozzáférhető, szilárd kétfogú ligandumok 

(Ph2P(CH2)nPPh2 (n = 2, DPPE; n = 3, DPPPr; n = 4, DPPB; n = 5, DPPPe; n = 6, 

DPPH) és (±)-BINAP) és Ru(acac)3 prekurzor jelenlétében in situ előállított 

katalizátorokkal végeztem, elkerülve ezzel a szulfonálást is. A Ru/DPPB-n keresztül 

azonos körülmények mellett bizonyítottam, hogy a Ru/(Bu)P(C6H4-m-SO3Na)2 

rendszernél sikerült egy magasabb aktivitású katalizátorrendszert kifejleszteni, mivel 

1,8 h-nál rövidebb, 1 h reakcióidő után teljes konverzió és 100% szelektivitás mellett 

jutottam a racém GVL-hoz, segédanyag és segédoldószer felhasználása nélkül.  

A reakciókörülmények optimalizálásának folyamatában először igazoltam, hogy 

a reakció sebességét befolyásoló katalizátorkoncentráció 1,55×10–3 M-ról felére 

csökkenthető (TOF = 7077 h–1), majd a ligandumkoncentráció változtatásának 

konverzióra gyakorolt hatásán keresztül, hogy a Ru/DPPB rendszernek szintén a 

10/1 P/Ru-nál van a maximuma. 

 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 

                                                 
5 Kröcher, O.; Köppel, R. A.; Baiker, A. Chem. Commun. 1997, No. 5, 453–454. 
6 Deng, L.; Li, J.; Lai, D.-M.; Fu, Y.; Guo, Q.-X. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 6529–6532. 
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jelentősen befolyásolhatjuk a katalizátor aktivitását, stabilitását. Ez a központi 

fématom és a kétfogú ligandum közötti koordinációs kémiai folyamatok során 

kialakuló kelátkomplex stabilitásával is magyarázható. A kétfogú ligandumok 

viselkedését, a katalizátor aktivitására gyakorolt hatását a 6. táblázatban láthatjuk. 

6. 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 = 293,02 mmol, cRu = 0,775∙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. 

Igazoltam, hogy a katalizátor aktivitását a ligandumban levő P-atomok közötti 

metiléncsoportok (spacer-ek) száma, vagyis a kialakuló kelátgyűrű nagysága 

nagymértékben meghatározza. A (Bu)P(C6H4-m-SO3Na)2 rendszerrel jól egyezően a 

DPPB ligandummal módosított 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, bár széleskörű felhasználását magas ára 

korlátozza. Fontos, hogy a katalitikusan aktív speciesz és a szabad ligandum közötti 

egyensúlyi kölcsönhatást az alkalmazott reakciókörülmények (nyomás, hőmérséklet, 

reakcióidő) lényegesen befolyásolják, ezért a továbbiakban ezen paraméterek LA 

konverzióra gyakorolt hatásának eredményeit foglalom össze (7. táblázat). 

7. táblázat A nyomás és a 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 = 293,02 mmol, cRu = 0,775∙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. 



 

13 

Elmondható, hogy 50 bar nyomás felett 140 °C-on, azonos kevertetés mellett 

(RPM = 600 h–1) a nyomásnak nincs jelentős hatása a GVL képződésére, mivel 

minden esetben teljes konverziót értem el, azonban a reakcióhőmérséklet 

változtatásával a katalizátor aktivitását jelentősen befolyásolhatjuk. Bizonyítottam, 

hogy a hőmérséklet 160 °C-ra való emelésével, már 0,6 h alatt teljes konverzió és 

100% szelektivitás érhető el, azonban ennél is jelentősebb, hogy legjobb ismereteim 

szerint a szakirodalom eddigi legmagasabb katalitikus ciklusfrekvencia értékét (TOF 

= 21233 h–1) értem el. Ezért fontosnak tartottam elvégezni a több cikluson keresztüli 

katalizátor újrafelhasználhatóságának vizsgálatát, amely további ,,ajánlólevél” lenne 

ipari átalakításokhoz való alkalmazásához. 

A Ru/DPPB katalizátor újrahasznosíthatóságát szakaszos körülmények között és 

a Ru/(Bu)P(C6H4-m-SO3Na)2 katalizátorrendszer elválasztásánál és 

újrafelhasználásánál hatékonynak bizonyuló eljárás szerint végeztem (8. ábra). 

 
8. ábra A katalizátor elválasztása és újrafelhasználása szakaszos körülmények között 

A reakcióidő végén, a reakcióelegyet inert atmoszférában Schlenk edénybe 

vittem, majd 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 újra a reakciót. A műveletet 

további 10-szer megismételve bizonyítottam, hogy a Ru/DPPB katalizátor több 

körön keresztül újrafelhasználható anélkül, hogy aktivitása/stabilitása csökkenne. 

A magas aktivitású Ru/DPPB rendszer alkalmazhatóságát, egyszerű cukrokból 

kapott LA átalakításán keresztül is vizsgáltam és igazoltam, hogy a kereskedelmi 

forgalomban könnyen hozzáférhető LA szelektív redukcióján túl, alkalmas a 

szénhidrátokból kapott LA hatékony átalakítására is anélkül, hogy a 

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-alkohol átalakítás 

folyamatában is megvizsgáltam. 
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3.5 A továbbfejlesztett Ru/DPPB katalizátorrendszer kiterjesztése a furfuril-alkohol 
előállítására 

Napjainkban intenzív kutatás folyik a furfuril-alkohol (FAL) környezetbarátabb, 

hatékony előállítására, mivel ipari léptékben jelenleg a Cu-MgO-Cr2O3 toxikus és a 

heterogén katalizátorokra jellemző, alacsony aktivitás és szelektivitás nehézségei 

mellett valósítják meg. Ezzel szemben a jellemzően nagy aktivitással és 

szelektivitással rendelkező homogénkatalitikus alternatív rendszerekről elenyésző 

adatot közöltek és minden esetben segédoldószer felhasználása mellett végezték az 

átalakításokat. 

Így a furfurol (FOL) redukcióját először 90 bar nyomás, 140 °C hőmérséklet és 

3 h reakcióidő mellett, a ,,model” ligandumként alkalmazott TPPTS hozzáadásával 

és Ru(acac)3 katalizátor prekurzor jelenlétében vizsgáltam (8. táblázat). 

 8. táblázat A FOL redukciója Ru-alapú katalizátorrendszerrela 

# Ligandum t (h) bXFOL (%) cTON (-) dTOF (h-1) 

1 TPPTS 3 13,8 1054 351 

2 (Bu)P(C6H4-m-SO3Na)2 3 38,7 2956 985 

3 (Bu)P(C6H4-m-SO3Na)2 5 65,8 5027 1005 

e4 DPPB 1,3 ˃99,9 3764 2895 

aReakciókörülmények: FOL = 360 mmol, cRu = 1,56∙10-3 M, P/Ru = 10/1, T = 140 °C, p =  90 bar,  bXFOL 

– FOL konverzió (%), cTON = molFALmolKat
–1, dTOF = molFALmolKat

–1 h–1, ecRu = 3,1∙10-3 M, P/Ru = 10/1. 

A 8. táblázat adatai igazolják, hogy a Ru/DPPB katalizátorrendszer a FOL→FAL 

átalakítása során is nagyobb aktivitást mutatott a Ru/(Bu)P(C6H4-m-SO3Na)2 

katalizátorrendszernél. A katalizátor koncentrációjának duplázásával, segédanyagok 

és segédoldószerek hozzáadása nélkül, felére csökkentett reakcióidő mellett, teljes 

FOL konverzió és 100% FAL szelektivitás érhető el. A katalitikus ciklusfrekvencia 

mintegy háromszorosa (TOF = 2895 h–1) a szulfonált ligandummal módosított 

katalizátorrendszerekkel elérhető értékeknek. A kapott eredmények alapján a 

kétfogú ligandumhatás elemzése előtt, ebben az esetben is a reakciókörülmények 

optimalizálásával folytattam kutatómunkámat. 

Először a Ru/DPPB rendszer esetén a hidrogénnyomás 10–100 bar tartományban 

történő változtatásának, 25 bar alatti jelentős hatását bizonyítottam. A nyomás 25 bar 

fölé történő növelésével a FOL konverzió telítettségi görbébe hajlik (9. ábra). 

A reakciókörülmények optimalizálásának folyamatában 25 bar nyomáson, a 

hőmérséklet és a reakcióidő konverzióra gyakorolt hatását is megvizsgáltam (10. 

ábra). A 10. ábra alapján elmondhatom, hogy a hőmérsékletet 160 °C-ra emelve már 

0,6 h után teljes FOL konverziót és 100% FAL szelektivitást kaptam. Kiemelném, 
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hogy ilyen körülmények között, a TOF értéke 6273 h–1 adódott, ami szintén a 

legmagasabb érték a szakirodalomban a FOL→FAL átalakításra. 
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9. ábra A nyomás hatása a FOL konverzióra  10. ábra A reakcióidő és hőmérséklet hatása 

A ligandumkoncentráció 15,5 x 10−3–37,2 x 10−3 M tartományban történő 

változtatásával igazoltam, hogy jelentős hatása van a Ru/DPPB katalizátor 

aktivitására. Elmondhatom, hogy az optimális ligandumkoncentráció 31,0 x 10–3 M 

adódott és az eddigiekhez hasonlóan a Ru/DPPB rendszernek 10/1 P/Ru mólaránynál 

van a maximuma. Ennélfogva a különböző kétfogú ligandumok katalizátor 

aktivitására gyakorolt hatásának vizsgálatát (9. táblázat) a korábban optimált 140 °C, 

25 bar és 1,3–1,5 h mellett végeztem. 

9. 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∙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 9. táblázatból láthatjuk, hogy a katalizátor aktivitását a ligandum szerkezetének 

finomhangolásával, ezáltal a kelátgyűrű méretének módosításával jelentősen 

befolyásolhatjuk. A DPPB ligandummal komplexált rendszer, a szerkezetileg 

hasonló kétfogú ligandumokkal módosított rendszerekhez képest jóval magasabb 

katalitikus aktivitást mutatott (TOF = 2895 h–1) a FOL→FAL átalakítása során is.  

Végül újrafelhasználásának vizsgálata során bizonyítottam, hogy a Ru/DPPB 

katalizátorrendszer aktivitása 12 egymást követő ciklusban sem változott. 
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3.6 A levulinsav aszimmetrikus homogénkatalitikus hidrogénezése 

A LA aszimmetrikus homogénkatalitikus hidrogénezésével történő 

enantiomertiszta (S)- vagy (R)-GVL előállítására legjobb tudomásom szerint még 

nem közöltek adatot, bár próbálkozások már történtek. Ez azért is különös, mert 

sajátos szerkezetéből adódó kiralitáscentruma miatt nagyszámú biológiai aktivitással 

rendelkező molekula építőelemeként is felhasználható.  

Az optikailag aktív GVL előállítására irányuló kutatómunkám elején, a C=O 

csoport redukciójára nagyfokú aktivitást és szelektivitást mutató Ru-alapú in situ és 

előre preparált katalizátorokkal végeztem el a reakciót. Előtte azonban fontosnak 

tartottam megvizsgálni az (S)-GVL (ee = 98,5%) savas és bázikus körülmények 

közötti viselkedését (11. ábra).  

 
11. ábra Az optikailag aktív GVL stabilitásvizsgálata 

A savas közegű gyűrűnyítás után, az egyensúlyi reakcióban résztvevő 4-

hidroxivaleriánsav jelenlétét 18O-as izotópjelzéses technika segítségével követtem 

nyomon. A 18O-izotóp (S)-GVL-ba történő beépülését GC-MS vizsgálattal, míg az 

(S)-GVL gyűrűnyitása és bázikus közegben való zárása után, az enantiomer arány 

változatlanságát királis állófázisú GC-vel bizonyítottam. 

A LA-ból történő optikailag aktív GVL előállításához, az irodalmi adatokon túl, 

az in situ képződő, magas aktivitást és szelektivitást mutató kétfogú (±)-BINAP 

ligandummal módosított Ru-alapú rendszerrel kapott eredményeket vettem alapul. 

Bizonyítottam, hogy az (S)-BINAP ligandum és a Ru(acac)3 katalizátor prekurzor 

jelenlétében in situ képződő komplexel, segédoldószer- és segédanyag-mentes 

rendszerben 26% enantiomer többlettel jutunk az (S)-GVL-hoz (12 h, 140 °C, 60 

bar). 

Ismert, hogy a különféle ketonok aszimmetrikus hidrogénezésére az in situ 

képződő katalizátorrendszerek mellett, az előre preparált komplexek is alkalmasak, 

sőt jellemzően ezek a rendszerek hatékonyabbnak bizonyultak. Ezt NOYORI a dialkil 

ketonok redukciója során, az általa előállított XylBINAP ligandummal módosított 

RuCl2[(R)-XylBINAP][(S,S)-DPEN] katalizátor felhasználásával, etanol 

oldószerben igazolta.7 Ennélfogva az optikailag aktív GVL magas enantiomer 

többlettel történő előállításához az előre preparált és a kereskedelmi forgalomban is 

könnyen hozzáférhető XylBINAP ligandummal módosított katalizátorrendszerek 

alkalmazhatóságát segédoldószer-mentes közegben, valamint poláris protikus 

közegekben (MeOH, EtOH, iPrOH, nBuOH, EtOH/iPrOH, heptanol) is 

megvizsgáltam. Az eredmények alapján elmondható, hogy a segédoldószer és a 

                                                 
7 Noyori, R.; Ohkuma, T. Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 40–73. 
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kálium-tercbutilát segédanyag felhasználása mellett (ee = 1–17%) 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. A 

kapott alacsony enantiomer többlet értékek miatt és további irodalmazás után 

jutottam el SAITO munkájához, aki bizonyította, 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.8 Ezt dialkil-ketonok redukciója során, az 

általuk kifejlesztett SEGPHOS- és Ru-alapú katalizátorrendszer alkalmazásával 

igazolták (ee = 99,5%).9 

Így a LA aszimmetrikus redukciójával történő optikailag aktív GVL előállítását 

többféle SEGPHOS ligandummal módosított mono- és dinukleáris Ru-alapú 

komplexek és metanol segédoldószer felhasználása mellett is elvégeztem (10. 

táblázat). 

10. 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. SGVL = 100%. 

A 10. táblázatból látható, hogy a mononukleáris Ru-alapú komplexek és metanol 

segédoldószer felhasználása mellett, az enantiomer többlet értékek nem haladták 

meg a 18%-ot. Igazoltam, hogy a termék enantiomer arányában az eddigiekhez 

képest jelentős eltérés kapható (ee = 56%) a dinukleáris (S)-[(RuCl(SEGPHOS))2(μ-

Cl)3][NH2Me2] katalizátor felhasználásával. Az elért 56% ee-t a reakciókörülmények 

optimalizásával próbáltam tovább növelni, kezdve az aszimmetrikus indukciót 

jelentősen befolyásoló reakcióközeg változtatásával (12. ábra). 

                                                 
8 Shimizu, H.; Nagasaki, I.; Saito, T. Tetrahedron, 2005, 61, 5405–5432. 
9 Saito, T.; Yokozawa, T.; Ishizaki, T.; Moroi, T.; Sayo, N.; Miura, T.; Kumobayashi, H. Adv. Synth. 

Catal. 2001, 343, 264–267. 
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12. ábra A különböző reakcióközegek hatása az enantiomerarányra 

Megállapítható, hogy a különböző segédoldószerek felhasználásával az ee értéke 

1–56% tartományban változott és elmondhatom, hogy minden esetben teljes 

konverziót és 100% kemoszelektivitást értem el. Bizonyítottam továbbá, hogy 

hozzáadott oldószer nélkül aszimmetrikus indukció nem következik be.  

A reakciókörülmények optimalizálásának folyamatában, 120–160 °C 

hőmérsékleteken vizsgáltam a királis indukció mértékét. Igazoltam, hogy a 

hőmérséklet emelésével (150 °C-ig) a konverzió és az enantiomer többlet értéke is 

nő. A királis indukció mértéke 150 °C-on érte el a maximumot, 60% enantiomer 

többlettel sikerült az (S)-GVL-t előállítani. Ennélfogva a katalizátorkoncentráció 

hatását 0,002–0,020 M tartományban és 150 °C-on vizsgáltam (13. ábra). 
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13. ábra A katalizátor koncentráció változtatásának hatása az enantiomerarányra 

A 13. ábrán látható, hogy a katalizátor koncentrációjának növelésével a 

termékben az enantiomer többlet értéke 0,016 M koncentrációig nő, elérve a 82%-

ot. Legjobb ismereteim szerint azonban a LA közvetlen aszimmetrikus 

redukciójával, ilyen magas enantiomer többlettel még nem sikerült az (S)-GVL-t 

előállítani. A katalizátorkoncentráció 0,016 M fölé történő további növelésével az 

enantiomerarány érteke szignifikánsan csökkent. 

A reakciókörülmények optimalizálásának folyamata után bizonyítottam, hogy az 

(S)-[(RuCl(SEGPHOS))2(μ-Cl)3][NH2Me2] katalizátor alkalmas, mind a D-
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fruktózból, mind a növényi eredetű hulladékokból előállított LA enantioszelektív 

redukciójára is, vagyis az átalakítás során képződő melléktermékeknek nincs hatásuk 

a királis indukcióra (14. ábra). 

 

14. ábra Az (S)-(GVL) előállítása nem analitikai tisztaságú LA-ból 

3.7 A levulinsav heterogén katalitikus hidrogénezése folyamatos áramlásos 
rendszerben 

A homogén katalizátorok magas aktivitásáért és szelektivitásáért jellemzően az 

újrahasznosíthatóság nehézségeivel kell szembenéznünk. Ezenkívül, a LA szakaszos 

rendszerben kivitelezett katalitikus reakciói mellett, komoly igény mutatkozik a LA 

szelektív és folyamatos üzemű heterogén katalitikus átalakítására is. 

A LA folyamatos áramú, heterogén katalitikus hidrogénezését a ThalesNano 

Nanotechnology Inc. által fejlesztett H-Cube® és az H-Cube ProTM típusú folyamatos 

áramú hidrogénező reaktorok alkalmazásával végeztem (15. ábra).  

 
15. ábra A LA heterogén katalitikus hidrogénezése 

A GVL folyamatos áramú rendszerben történő előállítását ligandum hozzáadása 

nélkül és (Bu)P(C6H4-m-SO3Na)2 ligandummal kezelt katalizátorokkal (5% Ru/C, 

10% Pd/C, Raney-Nikkel) töltöt oszlopok felhasználása mellett, 10–100 bar nyomás- 

és 0,2 – 2 ml min–1 áramlási sebesség tartományban vizsgáltam. A 0,1 M vizes LA 

oldatának folyamatos áramú redukciója során, a reakciókörülmények 

optimalizálásának folyamatában, először a különböző típusú katalizátorok aktivitását 

tanulmányoztam a nyomás változtatásán keresztül, segédanyagok hozzáadása nélkül 

(11. táblázat). A 11. táblázat alapján elmondható, hogy a GVL heterogén katalitikus 

előállítása során, a Ru/C és Raney-Ni katalizátorok hasonlóan magas katalitikus 

aktivitást mutattak, 1,0 ml min–1 áramlási sebesség és 100 °C hőmérsékletet 

alkalmazva. Bizonyítottam továbbá, hogy a hőmérséklet 140 °C-ra való emelésével 

már 10 bar rendszer nyomás mellett 97,1% LA konverzió, 0,832 molGVL gfém
–1h–1 
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produktivitás érhető el. A GVL kemoszelektivitás értéke minden esetben 100%-nak 

adódott. 

11. táblázat A LA folyamatos áramú 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. 

Ismert továbbá, hogy az áramlási sebesség változtatásának jelentős hatása van a 

konverzióra. Ennélfogva a nagy aktivitást mutató Raney-Ni és Ru/C katalizátorok 

esetén vizsgáltam a LA konverzióra és GVL produktivitásra gyakorolt hatását (16. 

ábra). 
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16. 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 (△ & ▲) 

Megállapítható, hogy az áramlási sebesség növelésével a konverzió csökken, míg 

a produktivitás értéke az 5% Ru/C katalizátor esetén az áramlási sebesség 

növelésével jelentősen nő. Ezzel szemben a Raney-Ni katalizátor alkalmazásával a 
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produktivitás csak kismértékben változik és mintegy 20-szor kisebb a Ru/C-nel 

kapott értékeknél. Igazoltam továbbá, hogy a vízoldható (Bu)P(C6H4-m-SO3Na)2 

ligandumot a LA vizes oldatához hozzáadva, a ligandum nélküli Ru/C rendszerhez 

képest (XLA = 82,9%) nagyobb, 98,5% szubsztrátum konverzió és 0,89 molGVL gRu
–

1h–1 produktivitás értékek is elérhetők. 

A reakciókörülmények optimalizálásának folyamatában a rendszer abszolút 

nyomásának GVL képződésére gyakorolt hatását 30–100 bar nyomástartományban 

vizsgáltam, 0,15 mmol koncentrációjú (Bu)P(C6H4-m-SO3Na)2 ligandummal 

módosított Ru/C katalizátor ágyon (17. ábra).  

 

17. ábra A hidrogénnyomás hatása a LA konverziójára  

(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, vagyis a GVL 

képződés elsőrendű reakciónak megfelelően nőt. 

A Ru/C katalizátorrendszer stabilitását 0,1 M LA oldat esetén, 0,15 mM 

(Bu)P(C6H4-m-SO3Na)2 ligandum hozzáadásával, 2 órán keresztül vizsgáltam. 

Megállapítottam, hogy a katalizátor töltet aktivitásában 2 h folyamatos üzemű 

működés után sem tapasztalható változás. 
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6. A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 

1. Elsőként azonosítottam, hogy a nagy mennyiségben keletkező kávézacc és 

teafilter, mint lignocellulóz-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. [1] 

2. 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. [2, 3] 

3. 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 

az iparban jelenleg használt mérgező Cu-MgO-Cr2O3 katalizátorrendszer 

kiváltására. [4] 
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4. 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 (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. [5, 8]  

5. 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. 

[6] 
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