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BEVEZETÉS

A zeolitok az elmúlt két évtizedben igen elő

kelő helyet vivtak ki maguknak a kontakt katalizá

torok között. Ezt a "karriert" bizonyos reakcióti- 

pusoknál tapasztalható nagyfokú aktivitásuknak és 

szelektivitásuknak, nem utolsó sorban pedig ala

csony áruknak köszönhetik, amely lehetővé tette i~ 

pari alkalmazásukat.

A zeolitok az egyik legszélesebb hatásspekt

rummal rendelkező katalizátorcsaládot alkotják; 

mai ismereteink szerint csak a szerves kémia terü

letén több mint harminc reakciótipust katalizálnak, 

köztük a számunkra érdekes alkoholos OH-csoport eli

minációját.

Kutatócsoportunk az utóbbi tizenöt évben beha

tóan tanulmányozta nagyszámú modellvegyület és kata

lizátor felhasználásával a diolok kontakt kataliti

kus átalakulásait. Átnézve az idevonatkozó irodalmat 

feltűnő érdektelenséget tapasztalunk a diolok zeoli- 

tokon lejátszódó átalakulásainak vizsgálatával szem

ben.

Munkánk során, egyrészt a zeolitok katalitikus 

sajátságairól, másrészt a diolok kontakt katalitikus 

átalakulásairól meglévő ismereteket kivántuk tovább 

bőviteni.
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Célul a következő feladatok elvégzését tűz

tök ki magunk elé:

1. ) Felhasználva a kutatócsoportunk által kifej

lesztett kísérleti módszereket, megfelelően 

kiválasztott modellvegyületek és katalizáto

rok segítségével a diolok zeolitokon bekövet

kező átalakulásainak megismeréséhez szüksé

ges kísérleti eredmények összegyűjtése.

2. ) Egyes átalakulási lépések mechanizmusának

tisztázása deuterált modellvegyületekkel.

3. ) A felhasznált zeolitok savassága és a vizs

gált átalakulásokban mutatott katalitikus sa

játsága közti összefüggések tisztázása.

Már itt előre kell bocsátanunk, hogy méré

seink, s a belőlük levont következtetések nagy ré

sze szerves kémiai jellegű, ezért a zeolitok kata

litikus sajátságaival kapcsolatos megállapításaink 

hiányosaknak illetve felületeseknek tűnhetnek.

A dolgozatban szereplő összefoglaló reakciósémákon 

a jobb áttekinthetőség és a jobb helykihasználás 

érdekében a szénvázhoz kapcsolódó hidrogéneket nem 

ábrázoltuk.

'
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2. ELMÉLETI RÉSZ

2.1. A zeolitokról általában

A neolitok MpDq/Alpi.2qSir02p+4q+2r/:tsH20 

összegképlettel jellemezhető kristályos alumino- 

szilikátok. (Az M egy, a D két pozitív töltésű 

kationt szimbolizál.) Kristályvázukban közös 

oxogénatomokon keresztül AlO^ és SiO^ tetraéderek 

kapcsolódnak össze, létrehozva az adott tipusra 

jellemző egy, két vagy háromdimenziós pórusrend

szert, melynek az AlO^ tétraéderektől eredő nega

tiv töltését az M és D ionok kompenzáljők. A ter

mészetben az Si és A1 atomokat Ga, Ge és P atomok 

helyettesíthetik; a leggyakrabban előforduló el

lenion pedig a Na+, I<+, Ca2+, Mg2+

A Föld kőzeteiben megtalálható több mint 

harminc zeolitfajtát krisztallográfiái alapon a 

következő csoportokba lehet besorolni: kankrinit, 

kabazit, erionit, faujasit, gmelinit, mazzit, mor- 

denit és szodalit.

2+és Ba

A mesterséges zeolitok közül az X és Y ti- 

pus a faujasit, az Q-tipus pedig a mazzit csoport

ba tartozik. Az A, L és ZK5 típusoknak természetes 

megfelelője nincs. Az előző megállapításokat 3.A. 

Rabo Zeolite Chemistry and Catalysis cimü össze-



4

foglaló müvéből vettük, melyre a későbbiekben is 

többször hivatkozni fogunk, [l]

Méréseink során a katalitikus vizsgálatok

hoz leggyakrabban modellül választott X és Y tí

pusokat használtuk. Az elméleti részben a teljes

ség igénye nélkül őzen két tipus sajátságainak rö

vid összefoglalását kivánjuk megadni.

2.1.1. A_faujosit_tipusu_zeolitok

кnxstálys^erke^ete

A faujasit tipusú zeolitokban a 24 db A1 és 

Si és az őket összekapcsoló 36 db oxigénatomból 

felépülő kubooktaéderck az un. szodalit egységek, 

valamint az un. hoxagonális prizmák tekinthetők 

alapvető szerkezeti elemeknek (1. ábra) [2, 3] •

Az utóbbiak a szodalit egységek hexagonális lap

jainak oxigénhidakon keresztül történő összekap

csolódása során jönnek létre. Ezek a szerkezeti 

elemok az 1. ábrán látható módon összekapcsolód

va hozzák létre a faujasit tipusra jellemző há

romdimenziós pórusrendszert, kristályvázat. A pó- 

rusrendozer alapegysége az ábrán látható poliéder 

belsejében található üreg az un. "supercage".

4* Уä SitGi0

& JFJ
*
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I L
"Üw/

Л szabad hatos
И Й—- gyura

к/

-j-j
„supercage”*

I4 hexagonalis
prizma

szodalrt egys.

1. ábra

A szodalit egység legnagyobb belső átmérője 

0,65 nm és a 0,22 nm átmérőjű szabad hatos gyűrű

kön keresztül, a "supercage" legnagyobb belső át

mérője.1,25 nm és a 0,75 nm keresztmetszetű tizen- 

kétszögü csatornákon keresztül közelíthető meg. 

Ezek az adatok a katalitikus sajátságok szempont

jából is igon fontosak, hiszen megszabják, hogy 

moly molekulák juthatnak el a szodalit egységben 

és a "supcrcage"-ban található aktiv centrumok

hoz [4] .

4

Az X és Y típusok elemi cellája 192 db AlO^ 

és SiO^, tetraéderből áll. Két jellemző összotéte-
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lük a következő [б] :

Al О SiOX : Na 2 10686 2 86
AlO SiOY : Na 2 13557 2 57

Az X és Y típusok csak az Si/Al arányukban 

különböznek; az X típusban l*cSi/Al< 1,5, az Y 

típusban l,5<Si/Al<3. Az Si/Al = 1 alsó határt 

az un. Loewenstein-elv szabja meg, mely szerint 

az AlO^ tetraéderek közvetlenül nem, csak SiO^ 

tétraédoreken keresztül kapcsolódhatnak [6]. A ké

sőbbiekben látni fogjuk, hogy ez az arány jelen

tős befolyást gyakorol a katalitikus sajátságok-

г a •

A kristályszerkezet jellemzése kapcsán em

lítést kell tennünk a váz negativ töltését kompen

záló kationok pozicióiról is. A lehetséges pozíci

ók elnevezésében, ezek kristólyvázbeli pontos he

lyének megadásában az irodalom nem egységes. Mi a 

mór idézett Rabo könyvben található jelölésmódot 

használjuk [7] . O/'
o\\

0/

«/'

hexagonális
prizmák

szodalit
egys.

«Л°//'
o\°//

°/f*

2. ábra
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A 3.V. Smith által röntgendiffrakciós méré

sekkel meghatározott poziciók a következők [8]

(2. ábra):

: a hexagonális prizma középpontjában,

: az I tükörképe a szodalit egységben,

: a "supercage"-ban a szabod hattagú 

gyűrűkkel szemben 

-II* : A II. hellyel szemben a szodalit egy

ségben ,

- IIK : A "supercago"-ban a szabad hattagú 

gyűrűktől távolabb mint a II. pozi- 

ció.

- I

I'

II

Az I. helyből 16, az I', II és II' helyekből 32 ta

lálható elemi cellánként.

2.1.2. A zeolitok mint katalizátorok

Az utóbbi években jó összefoglaló müvek je

lentek meg erről a tématerületről [1, 4, 9] .

A zeolitkatalizis legfontosabb, elméletileg 

a legbehatóbban tanulmányozott, iparilag a legszé

lesebb körben alkalmazott területe a hosszabb szén

láncú alkánok krakkolása. A 30-as évek közepétől a 

nyersolaj magasabb forráspontú frakcióinak kontakt 

katalitikus krakkolását amorf aluminoszilikátokon
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végezték, csak a hatvanas évek elején derült ki, 

hogy a kristályos aluminoszilikátok, a zeolitok 

sokkal aktivabbak és szelektívebbek [10] .

A krakkolás mellett a zeolitok által katali

zált legfontosabb reakciótipusok a következők:

- szénváz és szén-szén kettőskötés izomeri- 

zációja [11, 12]

- alkilálás [13, 14]

- alkének polimerizációja [15]

- /^-elimináció

a. ) dehidrohalogéneződés [1б]

b. ) alkoholok dehidratációja, mellyel kü

lön fejezetben foglalkozunk.

A zeolitok katalizálják ezeken kivül a kon

denzációs és ciklizációs reakciókat, az acetál- 

és ketálképzést, ketoximok Beckmann-átrendeződé- 

sét, epoxidok átalakulásait, heterociklusos vegyü- 

letekben az oxigén és kénatom cseréjét, alkének 

Icarbonilezését, aminálási reakciókat stb.

Különösen nagy lehetőségeket rejtenek maguk

ban az un. bifunkciós katalizátorok, melyek egya

ránt rendelkeznek a savas tipusu és a fémkatalizá

torok hatásaival. Ezek a katalizátorok a zeoli- 

tokban ioncsere útján bevitt fémionok (pl. Pt°+, 

Ni2+) redukciójával állíthatók elő [4, 5] . A fém-
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ionok töltésének megszűnésekor megszűnnek azok az 

elektrosztatikus erők, melyek az előzőleg tárgyalt 

pozíciókban rögzítették őket; diffúziós és aglome- 

rizációs folyamatok következtében a diszperzitás 

az ideálisnak tekinthető molekulárishoz képest 

csökken, de igy is ezek a legnagyobb diszperzitá

só hordozós fémkatalizátorok.
I

2.1.3. A zeolitkatalizis elmélete

A zeolitok katalitikus aktivitását hordozó 

centrumok természetéről a hatvanas évek elején 

két egymásnak szögesen ellentmondó elképzelés lá

tott napvilágot; melyek ennek ellenére közös vo

nással is rendelkeztek. Mindkettő tagadta a zeo

litok savasságát és az elektrosztatikus erőket 

tették felelőssé az aktivitásért.

. A két elmélet megalkotása ugyanazon kutató- 

csoport, Rabo és munkatársai nevéhez fűződik. 

Nagyszámú, szisztematikus vizsgálataik eredménye

ként felismerték a katalitikus hatást befolyásoló 

tényezőket; pórusméret, kationmentesitós foka, 

Si/Al arány [17] . Az addigi eredményeik konklúzió

jaként 1960-ban jelentkeztek első elképzelésükkel, 

mely szerint az aktivitás hordozói az aszimmetri

kus kationelhelyezkedés következtében fölös nega- 1
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tiv töltéssel rendelkező A10. tetraéderek. Ez az4
elmélet a kationoknak semmilyen szerepet nem tu

lajdonított.

Az 1964-ben Amszterdamban a 3. Katalizis 

Kongresszuson nyilvánosságra hozott második szá

mú elméletük kiindulópontjául szintén a többérté- 

kü kationokat tartalmazó, valamint a nagyobb Si/Al 

aránnyal rendelkező zeolitok nagyobb aktivitása 

szolgált, kibővitve az előzőeket egy újabb felis

meréssel, mely szerint ugyanolyan kationtöltés e- 

set.én a csökkenő ionsugár növeli az aktivitást.

Ez az elmélet a katalitikus hatást az alacsony 

koordinációban helyet foglaló kationoknak tulaj

donítja [18] .

. A harmadik elmélet,, amely ma általánosan 

elfogadott, a zeolitok katalitikus aktivitását 

savas természetükkel hozza összefüggésbe [19-23] . 

Ezen elmélet is nagy szerepet tulajdonit a katio

noknak, de csak annyiban, amennyiben elősegítik 

illetve kiváltják a savas centrumok képződését, 

s befolyásolják azok savi erősségét.

2.1.4. A_zeolitok_savassácja

A zeolitok savasságának vizsgálatával szá

mos kutatócsoport foglalkozott és foglalkozik ma

■



11

is; ezek közül külön érdemes kiemelni Sohn W. 

Wardot és munkatársait, akik igen széleskörű, 

szisztematikus vizsgálatokat folytattak ezen a 

tématerületen [23-31].

A zeolitok Brönsted- és Levvis-rsavas helye

ket tartalmaznak. A katalitikus hatásért a Brön- 

sted-centrumok a felelősek, habár bizonyos kö

rülmények között a Lewis-centrumok hatása is elő

térbe kerülhet.
)

A zeolitokban disszociált protonokat nem 

sikerült kimutatni. IR-spektroszkópiai vizsgála

tok azt bizonyították, hogy a savasságot a vázhoz 

kapcsolódó OH-csoportok hordozzák.

Savas centrumok kialakítására a következő

lehetőségek adódnak:

a. ) A zeolitoknak erős ásványi savakkal való keze

lése. Ez a módszer azonban legtöbb esetben nem 

alkalmazható, mert a kristályváz sérülésével 

jár (az Al-atomok egy része kioldódik) [32, 33]

b. ) NH+-formájú zeolitok hevítése során az alábbi

reakciókban képződnek savas centrumok (3. ábra) 

[23. 29, 34] .
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Na+ nh4+
" Al

0 </ xo

nh4+ V./ \r./°4 Sí Al
/ \ ox \

/
Sí
/ \

0

(I) (I)
H

Sí
4

<x /°N 

/ \

0 0 
/ \ ./ _/°NAl

oX \
573- >773K4 ^ 'Al Si+773K 0/0 0

(I) (m

3. ábra

Az NH^ eliminációja során képződő Si-OH cso

portok a szomszédos trikoordinált Al-atomok elek- 

tronszivása miatt savas természetűek. A hidrogén 

vagy másnéven dekationizált forma (III) 773 К fe

lett hevitve dehidratálódik és а (IV) formává ala

kul. Egyes kutatók a (IV) formában található tri

koordinált Al-atomokat tekintik a Lewis-centrumok

nak [23-35] .

Kühl és munkatársai röntgenfluoreszcenciás 

vizsgálatokkal kimutatták, hogy a dehidratált for

mában az Al-atomok föle nem hármas, hanem hatos
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koordinációban van jelen [Зб] (4. ábra).

4

°\ /°\ .-<4 /0. ЧХ \Ar'' Ns,/ 4
/ \ 0/ No / \

/
АГ

X \0 0 о 0

>773K

A10+

/0\sí/0\s./0\a,/0\s./0'
H20

X \ x\ / \о 0 о 0 о 0 0

4. ábra

A fenti szerzők szerint a Lewis-centrumok

nem a rácsban maradó hármas, hanem a kilépő ha

tos koordinációjó Al-atomok.

Érdomes megemlitoni, hogy a dehidratálódás 

bizonyos mértékig reverzibilis, azonban a hidra- 

táció nem ugyanazoknak a Brönsted-centrumoknak a 

visszaalakulását eredményezi [23, 37] . 

c.j A harmadik lehetőség savas centrumok kiala

kítására a többértékü kationokat tartalmazó

zeolitformák hevitéso, melynek során az io

nok elektrosztatikus terének hatására meg

történik a viz heterolizise, s az alábbi 

egyensúly áll be [24, 28] :

M2+ (0H2)n M0H+ + nH+
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A protonok a 4. ábrán látható módon kapcso

lódnak a vázhoz.

d.) A negyedik lehetőség az ioncserével bevitt 

fémionok redukciója. Ez a módszer bifunkciós 

katalizátorokat eredményez [38, 39] :

n + M* + H++ nl/2 H2M

A felsorolt módszerekkel kialakított OH-cso- 

portoknak azonban nem mindegyike számit kataliti

kusán aktiv helynek. Pl. a kumol krakkolásánál a 

HY zeolitban az OH-csoportok koncentrációja 2x10^- 

szeresp az aktiv centrumok számának [40]. Ahhoz 

ugyanis, hogy egy OH-csoport aktiv centrum legyen, 

a reakció kiváltásához szükséges savi erősséggel 

kell rendelkeznie, s az átalakuló molekula szem

pontjából a kristályváz hozzáférhető helyén kell 

elhelyezkednie. A nagyfokú ioncsere során lecse

rélt I. pozícióban lévő Na + ionok helyén kialaku

ló ON-csoportokat pl. az átalakuló molekulák nőm 

tudják megközelíteni [4l] . Az 5. ábrán látható, 

Richardson által közölt görbén a különböző savi 

erősségű OH-csoportok számának változását mutat

juk be [40] . A kumol krakkolása során csak a 77 zo

os H^SO^-nak megfelelő, tehát legalább -7,4 Emmett 

állandóval rendelkező OH-csoportok az aktivak (az 

ábrán a satírozott terület) .

■
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*a *b ££ 
У X

ESES и х
а 9 
£

<-> х 
Ä Осо I из р? т <<

из Ого Xиз (Лгоа
£ / \/- а \/N I1Л /

Iу\
I*X IО
I
I

77% Н^Од»
I
\

V
V

1БС^/оНЗД1% H2S04

++ Emmett-к.+ 5 О -5

5. ábra

A Brönstecl-savasságot s ezzel együtt a kata

litikus aktivitást befolyásoló tényezők:

1.) Az ioncsere útján bevitt kation minőségétől 

függően a következő sorrendben változik 

vasság:
a sa-

M3+ > H+ 2+ M+ > M> M

Li+ > Na+ > I<+ > Rb+ > Cs +

Tehát minél nagyobb a kation polarizáció ere

je, minél nagyobb a töltése és minél kisebb 

az ionsugara, annál nagyobb az aktivitás [42]. 

A fenti sorrend konkrét esetekben kisebb-na- 

gyobb változásokat szenvedhet.
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2#) Az ioncsere mértékének növelésével az aktivi

tás legtöbb esetben telitési vagy maximum gör

be szerint változik [30, 43, 52] .

3.) Az Si/Al arány növelése azáltal, hogy növeli 

a zeolitban az elektrosztatikus terek erőssé

gét, az aktivitás növekedését eredményezi Cé

zárt aktivabbak az Y-formák az X-formáknál)

[31] .
4.) Az előző tényezők mellett a zeolitok előkeze

lése, aktiválásuk körülményei (hőmérséklet, 

gázatmoszféra) birnak döntő befolyással az ak

tivitásra .

Végül szeretnénk megemlíteni, hogy a zeoli

tok savasságának vizsgálatára legtöbb esetben az 

IR-spektroszkópiai úton detektált piridinadszorp- 

ciót használják [23-31] . Elnyelés a 3740 cra"\

3180 cm"^, 1620 cm"\ 1545 cm ^, 1490 cm ", 1455 

^ és 1435 cm~^ körül észlelhető [25] , melyek kö

zül a Brönsted-centrumok jellemzésére az 1545 cm-^ 

körüli, a Levvis-centrumok jellemzésére pedig az 

1450 cm-" körüli elnyelési sáv használható fel [44]. 

Az elnyelési sávok helye, mint az az 5. ábrán is 

látható, a savi erősségtől függően széles tartomány

ban változhat. Az Si-OH elnyelése a növekvő savi e- 

rősséggel az alacsonyabb hullámszámok felé tolódik

cm

el.

*
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2.1.5. Alkoholok dehidratálása

zeolitokon

Az alkoholos hidroxilcsoportnak zeolitokon 

lejátszódó eliminációjára vonatkozó törvényszerű

ségek összefoglalásakor a dioloknál s'okkal széle

sebb körben tanulmányozott alkoholokat vesszük a- 

lapul.

A leggyakrabban vizsgált alkohol az etanol 

[45, 46] , a 2-propanol [43, 47-5l] és a butanolok 

[50, 52, 53] . Az előző közlemények alapján össze

foglalásként megállapíthatjuk, hogy az alkoholok 

zeolitkatalizálta dehidratációjára érvényesek az 

előző fejezetben felsorolt törvényszerűségek, pl. 

a.) a 2-propanol dehidratációjóra érvényesek az 

alábbi aktivitási sorrendek:

LiX > NaX > KX > RbX [50] . 

> M2+ > M+M3 +M [47] .
b.) a Na+-NH* ioncsere mértékének növelése növe- 4

li a dohidratáló aktivitást [48] .

Ugyanez igaz a Na+~Co 2+ 2+2 + cserékés Na -Ni

re is [53] .

Az alkoholoknak zeolitokon bekövetkező de

hidratáció j a , hasonlóan más savas tipusu katalizá

toron tapasztaltakhoz, olefinek és éterek képződé

sét eredményezi. A két lehetséges termék képződé

sének mechanizmusát a 6. ábrán mutatjuk be (az [он]



18

a zeolit savas ОИ-csoportjait szimbolizálja) [49].

Az olefinok képződése a viz /З-elimináció j á- 

nak eredménye (6. ábra) (l) . Az éterképződéshez 

vezető intermolekuláris vizeliminációhoz Rudham és 

munkatársai szerint két szomszédos [oh] hatása 

szükséges (6. ábra) (2) [49] . Más elképzelések sze

rint az éterképződés során a zoolit felületéhez kö

tött oxoniumion (l) vagy karbóniumion (II) (6. áb

ra) (1) pozitivon polározott szénatomján egy alko

holmolekula indit nukleofil támadást [58]. A Rud- 

ham-fóle mechanizmust látszik alátámasztani az a 

kisérleti tapasztalat, hogy az éterképződés csak 

akkor indul meg, ha a savas centrumok száma egy bi

zonyos küszöbértéket meghalad [49] „

R—CH2—CH2—OH + [OH] R— CH2-CH2— 0H2 —

[Dl
(1)(I)

-H20 •4*
r-ch=ch2 + [OH]r-ch2-ch2

[Ól
(I)

++-t R-CH2-QH-CH2—R +[0H]R —CH2 + H20 — CH2-R
;[СГ][ól [0-] (2)

R— CHj— 0— CH2— R + [OH] 

6. ábra

• ti'
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2.1.6. Diolok átalakulásai zoolitokon

Erről a tématerületről mindössze négy közle

ményt találtunk [54-57] , melyek szerint zeolitokon:

a. ) a 2-metil-2,3-butándiol 3-metil-2-butanonná és

3-metil-l ,3-butadiénné [56] ,

b. ) az 1,3-butándiol 1,3-butadiénné (melléktermé

kek: etilén, propilén, butén, etanol, 2-butén- 

— 1—ol, 3-butén~l-ol) [55]

c. ) az 1,4-butándiol tét rahidr^of u ránná alakul [54] . 

Az előző cikkek szerzői által megvizsgált átalaku

lásokban a zeolitok katalitikus sajátságaira érvé

nyesek az előző fejezetekben felsorolt törvénysze

rűségek .

2.1.7. Szén-szén kötés hasadása

zeolitokon

A későbbiekben látni fogjuk, hogy a diolok 

dehidratálódás mellett fragmentálódást is szenved

nek, s ez bizonyos szerkezeti tipusoknál fő átala

kulási iránnyá is válhat. A fragmentálódáshoz szük

séges szén-szén kötés hasadás zeolitokon szénhidro

gének esetén a 7. ábrán bemutatott utakon játszó

dik le [59] .
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+-H +
(1)R— CH2-CH3 R— CH2-CH2—- R + CH2=CH2

+ H+ R+ + СН3— СН3 (2)R—СН2-СН3

7. ábra

(1) a karbóniumionhoz képest /2>-helyzetü szén-szén 

kötés hasadása,

(2) Brönsted-centrumok hatására magán a kiindulá

si molekulán lejátszódó szén-szén kötés hasa

dás .

2.2. Diolok átalakulásai kontakt

katalizátorokon

2.2.1.

katalizátorokon

Az 1,2-diolokon homogén savkatalizis hatásá

ra a közismert pinakol-átrendeződés játszódik le, 

melynek eredményeként az eredeti diollal azonos 

szénatomszámú, szénvázában izomerizálódott oxove- 

gyület képződik [60] . A diói tipusától és a reak

ciókörülményektől függően telítetlen alkoholok és 

diének képződése is lehet a fő átalakulás irány
4
v?

/>■

[61] .
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Savas tipusú kontaktokon az oxoképződés és 

a telítetlen alkohol-dién képződés arányát a ka

talizátor típusa és az átalakuló diói szerkezete 

döntően befolyásolja. Az 1,2-propándiol Na^HPO^- 

ton jó termeléssel propionaldehiddé [62] , a pi- 

nakol Ca~ ( PO^) ,^-ton pinakonná és 2,3-dimetil-l,3- 

-butadiénné [63], a 2-metil-2,3-butándiol Li^PO^- 

ton 2-metil-l ,3-butadiénné alakul [64].

A diszjunkt diolok (1,3-; 1,4- stb.) savas 

kontaktokon lejátszódó átalakulásaira kutatócso

portunk vizsgálatai alapján a S. ábrán látható 

reakciósémát írhatjuk fel [65, 66].

CH2-(CH2) — ch2

h2c=CH—(сн2)п jj— ch2
4"/ (

OHCH2

-H20
n = 1

H2C=CH-(CH2)nTCH=CH2CH3—CH2—CHO

8. ábra
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A fő átalakulási irány a dehidratáció, amely 

az I. reakcióuton oxa-cikloalkánok, a II. reakció- 

útón telitetlen alkoholok és diénok képződését e- 

redményezi. A két reakcióét arányát az átalakuló 

diói szerkezete és a hőmérséklet befolyásolja.

Az 1,3-diolok (n=l) esetében az I. reakcióét 

nem áll meg a feszült négytagú oxa-cikloalkánoknál, 

hanem gyürüfelnyilással járó izomérizációs folyama

tok eredményeként oxovegyületek és telitetlen alko

holok képződéséhez vezet; az utóbbiak egy újabb mo

lekula viz kihasadásával diénekké alakulhatnak. Kü

lön érdemes foglalkozni az oxovegyületek képződésé

vel, mely átalakulások mechanizmusa megnyugtatóan 

még nem tisztázott. A már idézett közlemény alapján 

képződésük a következő utakon lehetséges [бб].

1. ) Telitetlen alkoholok izomerizációján keresztül,

ez a reakció azonban az adott körülmények kö

zött igen lassan játszódik le.

2. ) A 8. ábrán látható módon a négytagú oxa-ciklo-

alkánokból 1,3-hidridion-vándorlás útján.

3. ) Az első dehidratációs lépésben képződő karbó-

niumionon lejátszódó 1,3-hidridion-vándorlás 

során.

Az n ^ 2 (1,4; 1,5-diolok) esetben alacsony 

hőmérsékleten főleg gyürüzáródás, magasabb hőmér-
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sékleten pedig telítetlen alkoholokat és diéneket 

eredményező /^-eliminációk játszódnak le.

A 3. ábrán látható reakciókat szekunder fo

lyamatként fragmentációs és hidrogénátviteli reak

ciók kisérik. A fragmcntáció főleg az oxa-cikloal- 

kánok bomlása, valamint /3-hidroxi-oxovegyületek 

dealdolizációján keresztül játszódik le, és a ki

indulási diolmolekulánál kisebb szénatomszámú al

koholok és oxovegyületek képződését eredményezi. 

Hidrogónátviteli folyamotok a hidrogéndonor sze

repet betöltő diolok és telítetlen alkoholok, va

lamint a hidrogénakceptorként fellépő oxovegyüle

tek között játszódnak le.

2.2.2. Diolok átalakulásai fém-

ka talizá töröli on

Az 1,2-diolok közül az 1,2-etándiol, az 1,2- 

-propándiol és a 2,3-butándiol Cu/Al-katalizátoron 

csak alacsony konverzióval alakul át, melyet az el

ső dehidrogóneződési lépésben képződő od-hidroxi- 

-oxovegyületnok az adott kísérleti körülmények közt 

tapasztalható nagyfokú stabilitásával magyarázha

tunk [67] . Ezzel szemben a pinakol Cu-katalizáto- 

ron már 473 K-en jó konverzióval pinakonná alakít

ható [68] . i
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Az újabb kutatási eredmények azt bizonyít

ják, hogy az utóbbi megállapitás az elektrofil 

centrumokat tartalmazó Cu-katalizátorokra igaz

[68/a] .
Az 1,3-diolok fémkatalizátorokon lejátszó

dó átalakulásait a 9. ábrán foglaltuk össze [69] .

С—'С

H

9. ábra

Három fő reakcióiróny figyelhető meg:

I. A molekula fragmentációja, amely az első 

dehidrogéneződési lépés során képződő ß- 

-hidroxi-oxovegyület dealdolizációjón ke

resztül játszódik le [70] , és két oxove-

■

1
I
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gyület képződését eredményezi. A folyamat 

aránya a hidroxilcsoportokat hordozó, va

lamint a 2-es szénatom rendüségének növe

lésével nő [69] .

II. A második fő átalakulási irány a kiindulá

si diollal azonos szénatomszámú oxovegyü- 

lot képződése. Ez egy háromlépéses folya

mat, az első lépés dehidrogéneződés, a má

sodik lépés dehidratálódás, a harmadik lé

pés pedig hidrogénátviteli folyamat [70] . 

Főleg a diprimer és primorszekunder diolok- 

ra jellemző.

III. A harmadik átalakulási irány az oC,ß- és

ß.f-tolitetlen alkoholok és diének képződé

sét eredményező 1,2-elimináció. Csak a di- 

tercier 1,3-diolokra jellemző.

Az 1,4— és 1,5-diolok fémkatalizátorokon de- 

hidratáció során oxa-cikloalkánokká, telitetlen al

koholokká és diénekké ; dohidrogéncződéssel össze

kapcsolt dohidratáció során telitetlen oxa-ciklo

alkánokká; dehidrogéneződés során pedig laktonokká 

alakulnak [70/a] .
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3. KÍSÉRLETI rész

3.1. A kísérleti berendezés és

körülmények

-2-2 m hosszúságú, 2x10 

belső átmérőjű, Rosatherm üvegből készült folya

matos átáramoltatásos, állóágyas reaktorban vé

geztük (10. ábra).

Méréseinket 16x10 ra

1

•л 1. Szinkronmotor
ZZ
ZZ 2. Fecskendő9 2

3. Reaktorcső
=Z П 4. Elektromos fűtőtest31 ш Í43i 5. Hütő'Л% %5: %% 6. Hőmérsékletszabályozó

7. Thermoelemes hőmérő

6S I
%%22 -Ж 8. Katalizátortöltet

7
9. Gázbüretta

10. ábra
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A katalizátort a reaktorcső középső részé

ben helyeztük el, a fentmaradó holttereket 2xl0~3 

m átmérőjű üveggyönggyel töltöttük ki. A reaktor 

hőmérsékletének állandó értéken tartását ejtőken- 

gyeles hőmérsékletszabályozóval, ellenőrzését 

thermoelemes hőmérővel valósítottuk meg. A vizs

gálandó mintát szinkronmotorral működtetett fecs

kendővel juttattuk a reaktorcsőbe. A termékeket 

a reaktorcső utón kapcsolt hűtőben kondenzáltat- 

tuk, a képződő gáznemü termékek mennyiségét a hü

tő utón elhelyezett gázbürettóval mértük.

Méréseinket az alábbi körülmények között

\

végeztük:

1.) Adagolási térsebesség:

0,6 ml/ml.h

2.) Hőmérséklet :

498; 523; 548; 573; 598 К 

3.) Katalizátortérfogat:

2 ml

3.2. A termékösszetétel meghatározása

A 10. ábrán látható készülék hűtőjében ösz- 

szegyült katalizátum összetételét gázkromatográfi

ás módszerrel határoztuk mog. Méréseinkhez hőveze-
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tőképességi detektorral felszerelt CARLO ERBA

FRACTOVAP MOD. G és LABORATORNI PRISTR03E V.P.

CHROM 41 típusú kromatográfokat használtunk.

A lehető legjobb elválasztás megvalósítá

sa az alábbi kolonnák használatát tette szüksé

gessé (1. táblázat).

1. táblázat

Hossz Megosztófolyadék Megosztófolya- 

koncentrációja % dékm

1,3 10 PEG-20 M

1,5 15 SE-52

151.8 RE0PLEX-400

10 LAC-2963,6

SZKVALÁN101.3

A hordozó minden esetben 2-3xl0"*4 

cseátmérőjü Merck-gyártmányú Kieselguhr volt.

A termékek minőségi azonosítását összehason

lító anyagok segítségével végeztük el, a jellemző 

retenciósidőket az l/a táblázatban foglaltuk ösz- 

sze. A konverzió meghatározása kalibrációs görbék 

segítségével történt.

A termékösszetételt a megfelelő kromatogra- 

mok "csúcsmagasság-félcsúcsszélesség" módszerrel 

történő kiértékelésével határoztuk meg, figyelem-

m szem-
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bo véve az adott körülményekre érvényes érzékeny

ségi faktorokat (f):

fa Aa
a % = . 100

fa Aa + fb Ab + • • •

Ezzel a módszerrel az összetételt súlyszázalékban 

kapjuk, s ez jól megfelel további céljainknak.

l/a táblázat

kö rülmények
anyagok

1. 3.2. 4.

butadién 2337,5

70pentadiének 4037 23

75,6acetaldehid 50 30 46

12946 7573aceton

113 159114etanol 76

1911042-butanon 66 94

141131 2333-butén-2-on 35

111 160134 2732-butanol

171 3402-butén-2-ol 263

565306 3483-butén-l-ol 452

transz-2-butén-l-ol 725403 456594 .

818cisz-2-butén-l-ol 523706 475

318 5254-pentén-2-ol 239362

6603922563893-pentén-2~on

►
)
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Elválasztási körülmények

Kolonna Hőmérséklet H2 sebesség 

ml/secК

1. PEG-20 M 358 0,5

12. PEG 20 M 358

3. RE0PLEX-400 0,5373

0,664. LAC-296 373

3.3. Savasság meghatározására felhasznált 

módszer és készülék leírása

A katalizátorként felhasznált NaX, NaHX, NaY

és NaHY zeolitok savasságát az elméleti részben már 

emlitett módszerrel, piridin adszorpciójának IR- 

-spektroszkópiai úton történő detektálásával hatá

roztuk meg [23-3l] . A készülék sematikus rajzát a 

11. ábra tartalmazza.
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311

12
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ft О"'14
ÍV
й 4
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1. Rotációs szivattyú
2. Kifagyasztók
3. Diffúziós szivattyú
4. Szorpciós (zeolitos) 

szivattyú
5. Pufferedény
6. Piridingőz edény
7. Foly. piridin tartály
8. Piráni-mérőfejek
9. Hg-manométer

10. Penning-mérőfej
11. Oldható kötések
12. Füthető zóna
13. Követta
14. NaCl-ablak

' “I

2

0

1

11. ábra
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A mérés kivitelezésének leírása:

31. ) Pontosan lemért mennyiségű zeolitból 4,9x10 

Pa nyomással pasztillát készítettünk, s elhelyez

tük azt a készülék küvettájába. Ezután a mintát 2 

óra alatt 673 K-re melegítettük, majd öt óráig e- 

zen a hőmérsékleten tartottuk, ezt szobahőmérsék

letre történő lehűtés követte (a melegítések és 

hűtések sebessége 5 K/perc). Az ilyen módon elő- 

kezelt mintára 1,33x10 Pa piridint adagoltunk, s 

felvettük az 1-es számú IR-spektrumot.

2. ) Egy éjszakai állás után a mintát 473 K-re me

legítettük, ezen a hőmérsékleten két óráig állni 

hagytuk. Szobahőmérsékletre történő lehűtés után 

felvettük a 2-es számú spektrumot.

3. ) Ezután a mintát két órahosszáig szivattuk, 

közben a nyomás 3,66x10 Pa-ra csökkent, majd 

felvettük a 3-as számú spektrumot.

4. ) Egy éjszakai állás után szivatás közben a min

tát 473 K-re melegítettük, két órahosszáig ezen a
—2hőmérsékleten tartottuk (a nyomós közben 3x10 " Pa 

volt) , szobahőmérséklet re történő hűtés után fel

vettük a 4-os számú spektrumot.

5. ) Az utolsó lépést 573 ill. 673 K-en megismétel

ve kaptuk az 5-öo és 6-os számú spektrumokat.

Az NaHX zeolit esetében az előző IR-spektru-
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mókát a függelék 1. oldalán mutatjuk be. A mérési 

eredményeket a 17. táblázat tartalmazza.

3.4. Felhasznált anyagok és katalizátorok

A vizsgálatok során felhasznált diolokat és 

zeolitokat a 12. ábra tartalmazza.

C - C - C C - C - C - C
I

OH OH OH OH

(I) (VI)

c - c - c - c c-c-c-c-c
II I

OH OH OH OH

(II) (VII)

c c c
Ic - c - c - c c-c-c-c-c

II
OH OH OH OH

(III) (VIII)

c-c-c-c-c-c R1 R2 

c -^c^- c(racem)
OH OH

I
(IV) OH OH

(IX) : Rx=R2= Me

: Rx=Me; R2=Et

(XI) : R1=Me; R2=Pr

(XII) : R^=Et; R2=nBn

(X)

Zeolitok:

NaX, NaHX 

NaY, NaHY, NaCaY(l), NaCaY(ll)

12. ábra
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A diolok közül az I, II, III, IV, V, VII,

VIII, IX és XII FLUKA, a VI ВОН, a X, XI CHEMISCHE

WERKE HOLS termékek voltaic. Szükséges esetben a 

pract. tisztaságú termékeket desztillációval tisz

títottuk .

A racém-2,5-hexándiolt (IV) a FLUKA által 

forgalmazott izomer keverékből izoláltuk oly mó

don, hogy formállá alakításuk után a megfelelő 

cisz- ill. transz-oxcpónokat szétdesztilláltuk, 

majd a tiszta izomereket savas hidrolízissel visz- 

szaalakitottuk a megfelelő racém- és mezo-diollá.

Az átalakulások mechanizmusának tisztázásá

hoz felhasznált 1,3-butándiol-|3-^h| - 

és formaldehid kondenzációjából nyert 4-hidroxi- 

-2-butanon LiAlD^-del végzett redukciójával állí

tottuk elő. A deuteráltsóg fokát, amely kb. 95 zo

os volt, NMR spektroszkópiai úton ellenőriztük.

A felhasznált katalizátorok közül az NaX és

t az aceton

NaV forma Strem Chemicals Inc. által forgalmazott 

011373-G és 042578-G jelzésű molekulaszita volt.

A hidrogénformájú és Na‘-Ca^+ 

az alábbi módszerekkel állítottuk elő.

cserélt zeolitokat

H-f оrmá^ú zeolitok_előállítása^

20 ml zeolitot 50 ml 0,1 N NH^Cl-oldattal 

gyakori rázogatás közben fél óráig állni hagytunk,
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majd ezt friss oldattal ötször megismételtük.

A leszűrt zeolitot 393 K-en megszáritottuk, majd 

573 K-en öt óráig hevitve deammonizáltuk.

2+Ca '-tartalmú Y zeolit készítése

10-10 g előzőleg 24 órán át 473 K-en izzí

tott NaY zeolitot 500-500 ml 0,1 és 1,0 mólos

CaCl^-oldattal gyakori rózogatás közben állni 

hagytunk. A zeolitot szűrés után 2x500 ml desz

tillált vizzel mostuk és infralámpa alatt megszá

ritottuk. Az ioncsere fokát a kiindulási CaCl2~ol- 

dat és a szürlet Ca

lexometriás meghatározása segítségével számítot

tuk .

ion koncentrációjának komp-

9,6.10“^ mmól Ca^*/g zeolit 

mmól Ca^+/g zeolit

Ca Na Y (l)

Ca Na Y (il) 2,5
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4. MÉRÉSI EREDMÉNYEK

4.1. Az 1,2», 1,4-, 1 t5-diolol< át-

alakulásai

Az 1,2-diolok vizsgálatát NaHY zeoliton 623 

К hőmérsékleten végeztük. A konverzió minden eset

ben 100 %-os volt.

2. táblázat 3. táblázat

1,2-Propándiol (l) át
alakulása

2,3-Butándiol (II) át
alakulása

Iermékek súly % Termékek súly %

acetaldehid propionaldehid3 4

propionaldehid 1263 aceton

13 2-butanon 71aceton

2-propanoi metanol5 4

2-propén-l-ol 5 9nem azonosított

nem azonosított 6

A 2,3-butándiol esetében a 3. táblázatban kö

zölt adatok a folyékony halmazállapotú termékekre 

vonatkoznak, ezek mellett 15-20 % butadién is kép

ződik .

Az 1,5-pentándiol 95 %-a NaHY zeoliton, 570

К hőmérsékleten tétrahidrofuránná alakul.



38

4. táblázat 5. táblázat

Pinakol (III) átalakulá- racém-2,5-Hexándiol 
(ív) átalakulásasa

Termékek súly % Termékek súly %

dién 20 cisz-2,5-dime- 

til-THF 90

3,3-dimetil-2- 

-butanon
transz-2,5-dime- 

til-THF70 6

nem azonosított 10 nem azonosított 4

4.2. 3-meti1-2,4-pentándiol átalakulása

A katalizátor NaX zeolit volt.

6. táblázat

nagy aktivitá
sú szakasz

közepes aktivi
tású szakasz

Hőmérséklet
К 523 573548 523 548 573

Termékek

Diénck 1140 60 49 25 23

Acetaldehid 1 14 3121 247

10 16 192-butanon 30 248

18etanol 186 3 6 29

3-butén-2-on 2 3 4 5 5

413-metil-2-pen taron 19 15 45 4

91 100Konverzió 72 9445 62
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4.3. 2,4-Pentándio1 (VIl) átalakulásai

7. táblázat

Katalizátor NaX NaHX

Hőmérséklet
К 523 548 573 523 543 573Termékek

Ü

cJiének 75 ! 88 95 74 56 42
acetaldehid 13 5

13aceton 2 2 5 6
etanol 32 9

12-pentanon 12 2 4 2

4-pentén-2-ol 1 3124 203 4
3-pentén-2-on 10 2 9

8. táblázat

Katalizátor NaY NaHY

I-lömérs.
К 523 548 598573 523 548 573Termékek"

diénck 1642 39 40 50 36 23

acetaldehid 12 216 5 67 5

10 11 12 13 13Saceton 7

otanol 10 148 6 6 3 6

2-pentanon 1066 4 7 95
4-pontén-2-ol 12 1630 1334 27 29

3-pentén-2-on 12 11 135 5

Az NaMX és NaY katalizátorok esetében a méré

si eredmények grafikus ábrázolását a függelék 4. 

oldalán mutatjuk be.
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9. táblázat

CaNaY (I)Katalizátor CaNaY (il)

Hőmé rsékl.
523 548 573 598К 498 523 548 573

\Iermékek

diének 17 43 36 27 3058 22 20
acetaldehid 112 135 8 8 2 6

10 13 156 10 15 16aceton 3
etanol 11 123 13 146 2 8

2-pentanon 10 135 7 4 28 8

4-pentén-2-ol 50 13 16 18 1623 26 7

3-pentén-2-on 10 106 159 7 8 9
3 4 285 4nem azonosított 8

[

10. táblázat

A 2,4-pentándiol átalakulásának kon

verziója (/o)

Hőmérséklet
598573523 548498КZeolit

90 9753NaX

94 98NaHX 94

989893NaY 87

10095NaHY 95
CaNaY (l) 7921 55 65

CaNaY (II) 7659 8534



41

4.4, 1,3-butándiol (Vl) átalakulásai

11. táblázat

Katalizátor NaX NaHX

Hőmérséklet
К 523 548 573 598 498 523 548 573 598

Termékek
gáznemü termátok 65 34 38 52 47
acetaldehic! 2 5 2 2 4
aceton 2 2 7 3 4 8
2-butanon 162 5 113 11 18
etanol 2 2 6 2 3 3
3-bu tén-2-on 122 6 18 8 6 5
3-butén-l-ol 55 63 1746 33 39 14 1123
transz - 2 -bu tél -1-d 12 16 5 1 324 128 20 1
cisz-butén-l-ol 19 13 15 i 7 6 9 5 2
2-butanol 1í 3 3 3

Az NaX katalizátor esetében a gáznemü termékek 

mennyiségét nem mértük, az eredményeket grafikusan a 

függelék 5. oldalán ábrázoltuk.

A képződő gázhalmazállapotú termék butadiónből, 

etilénből és propilénből áll, az utóbbiak mennyisége 

a fragmentáció növekedésével növekszik.

A folyékony halmazállapotú termékben a 11. táb

lázatban felsorolt vegyületeken kivül kimutatható volt 

0,5 %-nál kisebb mennyiségben: metanol, 3-butén-2-ol, 

butánál és 3-buténal.
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12. táblásat

Katalizáto r NaY NaHY
■*'"**'

Hőmérséklet
К 543 573 59S 523 548 573 598

Termékek

gáznemü termékek 1125 1727 27 30 37
acetaidehid 2 4 4 2 7 6 7

13 4 10 10aceton 5 8

2-butanon 16 13 31 10 18 109

etanol 10 1747 7 9 9
3-butén-2-on 12 15 11 12 12 139
2-butanol 4 3 3 32 2 2

3-butén-l-ol 18 14 19 13478 8

t ransz-2-butén-l-d 4 4 4 6 4 3
cisz-2-butén-l-ol 16 4 6 32

13. táblázat

Az 1,3-butándiol átalakulásainak kon

verziója (%)

Hőmérséklet
493К 523 548 598573

Katalizátor
NaX 61 3149 53

34 4312NaHX 29 78

45 81NaY 30

NaHY 47 9072 88
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Az átalakulások mechanizmusának tisztázása

érdekében végzett kisérletek eredményei:

14. táblázat

2-Metil-oxetán átalakulása NaY zeoliton

573 К hőmérsékleten

Termékek súly %

асеtáldehid
aceton
etanol
2- butanon
3- butén-2-on 

3-butén~2-ol 
3-butén-l-ol

5
12

6
3

50
4

20

A 14. táblázatban található folyékony halmaz- 

állapotú termékek mellett butadién is képződik.

15. táblázat

Kisérleti körülmények: NaY katalizátor, 573 К

Átalakitott anyagok Termékek súly %

3-butén-2-ol 1,3-butadién 100

1,3-butadién 

3-bu tón-2-ol 
3-butén-l-ol

90
2-butén-l-ol 4

6
2-butanon és 3-butén-2-ol 
1:1 arányú elegye

2-butanon 

1,3-butadién
50
50

A 12. táblázatnak meg
felelő összetételű ter
méket kaptunk

1,3-butándiol + 3-butén- 

-2-ol elegye
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4.5. A 2,2-diszubsztituált-l,3-propán- 

diolok átalakulásai

IX : Rr=R2=Me

X : R,=Et; R =MeRí Rt \ /l
CHj—c—CH2 1 2

XI : R.=Me; R,=Pr1 2OH OH
XII: R,=Bn; R„=Et1 2

Kísérleti körülmények: NaX és NaY kataliztárok,

573 К

16. táblázat

Katalizátor NaX NaY
Diói

IX X XI XII IX X XI XII
Termékek

olefin 12 10 167 13 117 23

metanol 18 156 13 4 16 107
RI 2 ^0 6146 60R,-C-C 66 43 54 56 531 \H

R
I 2 .0 R-, -С-С-СГ* 15 3 164 92 4 31 XH
R|2

21 1012R,-C=C-C-OH 19 13 109 201
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4.6. Zeolitok savasságának meghatározása

Az irodalomban elfogadott a savassággal ará

nyos csúcsmagasság^/mintatömeg értékek megadása 

[27] . Mi a csúcsmagassággal arányos extinkció (E)

és a mintatömeg (mg-ban) hányadosát számítottuk, a 

17. táblázat ezeket az értékeket tartalmazza.

17. táblázat

573 673473293 373

1,5 03 2,7
NaX

1.5 01.71,3II

2,45.3 3I 6,8
NaHX 0,96,46,3II 3,6

1.3 0,72,83,2I
NaY

01,7 2,31,8II

1,23.24,36,5I 7,4NaHY
0,614,714,3 8,810,5II

I : Az 1445 cm“'*' körüli sávból számolt, 

rumokra jellemző értékek.

II: Az 1550 cm“'*' körüli sávból számolt, Brönsted- 

-centrumokra jellemző értékek.

A táblázatban található értékek grafikus áb

rázolását a függelék 2. és 3. oldala tartalmazza.

Lewis-cent-
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EREDMÉNYEK5.

5.1. Az 1,2-, 1,4- ős 1,5-diolok átaloku-

lása NaHY zeoliton

R-j RoI2 I3
F^-C—C-R4

OH

-H20

Az 1,2-diolok közül az 1,2-propándiol (i) 

(1. táblázat), a 2,3-butándiol (il) (2. táblázat) 

és a pinakol (Hl) (3. táblázat) átalakulásait 

vizsgáltuk NaHY zeoliton, 623 К hőmérsékleten, 

melyen a konverzió minden esetben elérte a 100 %- 

ot. A mérési eredmények konklúziójaként a 13. áb-

*2wи 3

U
*
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rán látható reakciósémát irtuk fel.

Az első dehiclratációs lépésben képződő kar- 

bóniumion továbbalakulására a következő lehetősé

gek adódnak:

1. ) Lejátszódhat rajta egy oí-helyzetü szubszti-

tuens anionotrop vándorlása, melynek eredmé

nyeként a kiindulási diollal azonos szénatom

számú oxóvegyüleí képződik (pinakol-átrende

ződés) .

2. ) Lejátszódhat egy ot-helyzetü proton elimináció

ja, s telitetlen alkoholok képződnek, melyek 

további dehidratációval diénekké alakulhatnak 

(1,2-elimináció) .

Mindhárom megvizsgált vegyület esetében a 

fő átalakulási irány az oxovegyülot képződése, ami 

Jó egyezést mutat más savas tipusú katalizátorokon 

/Na2HP0/; Ca^C PO^) 2/ nyert eredményekkel [62, 63].

Az 1,2-propóndiol esetében, ahol a primer és 

szekunder hidroxilcsoport eliminációja eltérő szer

kezetű karbóniumiont eredményez, az 1,2-hidrid-anion 

vándorlás (a továbbiakban az irodalomban általáno

san elfogadott 1,2-i-W jelölést használjuk) propion- 

aldehid és aceton 5:1 arányú képződéséhez vezet. Ez 

az arány megfelel a szekunder és primer OH-csoport 

dehidratációval szembeni érzékenységének.
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Telítetlen alkoholt csak az 1,2-propándiol 

esetében tudtunk kimutatni, melynek magyarázata 

az, hogy a 2-propén-l-ol további dehidratációja 

allénné termodinamikailag valószínűtlen, mig pl. 

a 2,3-butándiolból képződő 3-butén-2-ol közel 

100 %-оз konverzióval 1,3-butadiénné alakul; ez 

utóbbit ellenőrző méréssel igazoltuk (15. táblá

zat) .

Az 1,2-diolok fragmentációval szembeni sta

bilitása igen nagy (a fragmentáció csak 5-10 %-os). 

összehasonlításul érdemes megemlíteni, hogy a meg

vizsgált 1,3-diolok ilyen körülmények között 50 %- 

nál is magasabb fragmentálódást mutathatnak.

H. I. Aresidre és munkatársai 1,4-butándi- 

olon végzett kísérleteiből ismert volt, hogy az 

1,4-diolok zeolitokon a megfelelő tetrahidrofurán 

származékokká alakulnak [45] . Mi ennok az átalaku

lásnak sztereokémiái vonatkozásait kívántuk tisz

tázni. Vizsgálatainkhoz a sztereokémiailag egysé

ges racém-2,5-ho;cándiolt (IV) választottuk model

lül. NaHY zeoliton ebből a dióiból 90 % cisz-2,5- 

-dimetil-tetrahidrofurán képződik, az átalakulás 

tehát sztereospecifikus, s inverzióval jár (5. 

táblázat) .

Az átalakulás csak akkor játszódhat le szte-
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reospecifikusan, ha az első lépésben képződő kat

ion - miközben a második OH-csoport intramoleku- 

láris nukleofil támadást indit ellene - a zeolit

felületéhez kötődik. Ez biztosítja, hogy a táma

dás mindig csak egy irányból, a kötődéshez képest 

ellentétes oldalról következhet be (14. ábra).

~{o] _+C --Ó-C— C
/ \

4/c
14. ábra

Az 1,5-diolok közül megvizsgált 1,5-pentán- 

diolból, mint az irodalmi adatok [54] és a 2,5- 

-hexándiollal végzett kisérletek alapján várható 

is volt 90-95 % tetrahidropirán képződik.

5.2. A 2,4-pentándiol (VIl) és a 5-metil-
■-2,4-pentándiol (Vili) átalakulásai

A zeolitok, hasonlóan más savas tipusú cent

rumokat tartalmazó kontakt katalizátorokhoz, az

1,3-diolok dehidratálódását és fragmentálódását 

katalizálják.
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Л 2,4-pentándiol esetében a megvizsgált ze- 

olitokon a fő átalakulási irány a dehidratáció. Az 

első lépésben képződő karbóniumion a következő i- 

rányokba alakulhat tovább:

1.) oc-Helyzetü protonok eliminációja útján teli- 

tetlen alkoholok képződhetnek belőle, melyek 

további dehidratálódása diéneket eredményez. 

2*) Lejátszódhatnak hidria'ion-vándorlási folyama- 

matok, melyek 2-pentanon képződését eredménye

zik.

3. ) Gyűrűs átmeneti terméken keresztül 3-pentén-

-2-on-nó alakulhat.

4. ) A karbónium kationhoz képest /J-helyzetü szén-

-szén kötés hasadása útján propén és acetal- 

dehid képződhet belőle. (15. ábra)

Az 1.) reakcióúton képződő izomer telitetlen 

alkoholok közül, csak a 4-pentén-2-ol található 

meg a katalizátumban. Foldúsulását azzal magyaráz

hat juk, hogy az adott kisérloti körülmények között 

a 3-pentén-2-ol sokkal gyorsabban szenved további 

dehidratációt és alakul 1,3-pentadiénné. Ez a je

lenség, mint később látni fogjuk, az 1,3-butándi- 

olnál is megfigyelhető.

A két lehetséges diénizomer közül a termodi

namikailag stabilabb konjugált 1,3-pentadién kép-
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RR
I

C—C-OH c—c + c—c—c+c— c— c
í II

OH OH 0

R

c—c—c—c—c
I
OH OH

-H20

R

c—c—c—c—c+
OH

1,2+H
2)

RRRR
! +c-c=c + c—cc—-c—c—c—c c—c—c—c—c c

/ \ 
V/

+Óh c-c с—cOH OH
0

[ÓHJ 0-HnO 1,2-H/v c2 I HX
RRR

c— с—c—c —cc—c—c—c—cc—c=c
II
00

15. ábra

ződik nagyobb mennyiségben (az 1,4-pentadién meny- 

nyisége minden esetben 10 % alatt van). Itt érde

mes megjegyezni, hogy az NaX zeolit a diénképződés 

irányába feltűnő nagy aktivitást és szelektivitást



52 -

mutat (7. táblázat) (a 2,4-pentándiolból 573 К hő

mérséklet, 100 % konverzió mellett, 95 % dién kép

ződik) . Ez különösen érdekes akkor, ha meggondol

juk, hogy a megvizsgált zcolitok közül az NaHX és 

NaHY forma sokkal savasabb, mint az NaX. Mint ké

sőbb látni fogjuk a dehidratáció aránya a savas

ság egy optimális intervallumában a legmagasabb, 

az ennél gyengébb, vagy erősebb savasság, valamint 

az Y-formák erős elektrosztatikus tere a fragmen- 

tációnak kedvez.

Az első lépésben képződő karbóniumionoknak kb. 

10-15 %-ából képződik 2-pentanon. Ez az átalakulás 

hidridion-vándorláson keresztül játszódik le, amely 

lehet egy 1,3-Ил/, vagy két 1,2-Ил/.

Az 1,3-Нл/ lehetősége irodalmi adatok alapján 

kizárható [73] (hasonló rendszerekben 0. A. Routor 

csak 1-2 yj 1,3-H/v-t figyelt meg). A 2-pentanon te

hát két 1,2-H/v útján képződik, s ez magyarázatot 

szolgáltat képződésének alacsony arányára is. Kara- 

batsos és munkatársai [71] valamint R. A. Mount [72] 

aminok hidroliziso során 12 % szekunder-szekunder 

l,2-H'A/-t figyeltek meg, s ezzel jó egyezést mutat 

a 2-pentanon képződésének aránya. Ennek az alacsony 

aránynak az az oka, hogy a szekunder-szekunder 1,2- 

-Нл/ közben a rendszer stabilitása nem nő, tehát

nincs "hajtóerő".
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A dehidratáció mellett a másik fő átalaku

lási irány a fragmentáció, melynek aránya a hő

mérséklet és a zeolit savasságának növelésével nő.

Nazarjan és munkatársai [74] a 2,4-pentán- 

diol savas katalizátoron /Ca^PO^^/ lejátszódó 

fragmentációját 4-hidroxi-2~pentanon dealdolizá- 

cióján keresztül irják le. Zeolitokon /3-hidroxi- 

-oxovegyületek képződését eredményező dehidrogó- 

neződés vagy hidrogénátviteli folyamatok nem ját

szódnak le, ilyen tipusú vegyületeket nem is si

kerül kimutatni a katalizátumokban, igy a frag

mentáció e lehetőségét kizárhatjuk.

összhangban az elméleti részben a szén-szén 

kötés hasitásával kapcsolatban leirtakkal [59] , 

szerintünk a fragmentáció az alábbi két módon me-

>

hot végbe:

- a már emlitett módon, az első dehidratációs lé

pésben képződő kation /З-helyzetü szén-szén kö

tésének hasadásával, melynek eredménye acetal- 

dehid és propén,

- a diolmolekula 2-es, 3-as szénatomjai közti kö

tés heterolitikus hasadásával, melynek eredmé

nye aceton és etanol.

Állításunkat az alábbi megfigyelésekre alapozzuk:

a.) az átalakulás során képződik propén, s ez va

lószínűvé teszi az első hasadási utat.
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b.) a képződő aceton és etanol mennyisége a méré

si hiba határain belül jó egyezést mutat, ami 

viszont a második hasadási mód létét igazolja.

A fragmontáció mechanizmusának részletezésére az 

1,3-butándiollal kapcsolatban fogunk kitérni.

A 15. ábrán vázolt séma alkalmazható a 3-me- 

til-2,4-pentándiol átalakulásainak értelmezésére 

is. A 3-as szénatomon található metilcsoport a 2,4- 

-pentándiolhoz viszonyítva lényeges befolyást gya

korol az egyes reakcióutakon képződő termékek ará

nyaira (6. táblázat) . A legszembetűnőbb s egyben 

leglényegesebb változás az, hogy az első lépésben 

képződő karbóniumion 20-30 %-a alakul át 1,2-Нлл- 

sal 3-mcti1-2-pentanonná (a zeolit kezdeti nagy 

aktivitású szakaszábaniahol a dehidratáció, s ez

zel a kation képződése igen gyors, ez az arány el

éri az 50 %-ot is). Ez a megfigyelés jó összhang

ban van Oláh eredményeivel [75], aki megállapítot

ta, hogy a "szupersavakkal“ protonált 3-metil-2,4- 

-pentándiol gyors 1,2-Hv-k'on keresztül a protonált 

3-metil-2-pentanonná alakul. A gyors átalakulásnak 

az a magyarázata, hogy az első 1,2-Нл/ során a rend

szer stabilabb állapotba kerül, a szekunderból ter

cier karbóniumion képződik.

A 3-as helyzetű metilcsoport másik hatása ab

ban nyilvánul meg, hogy érzékennyé teszi a moleku

lát a fragmentációval szembon (10. táblázat).
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18. táblázat

5A 2,4-pontána'iol -és a 3-metil-2,4-pentándiol 

NaY zooliton, 548 К hőmérsékleten lejátszódó 

dehidratálódásának és fragmentálódásának ará

nyai

FragmentációDehid rotáció

162,4-pentándiol 84

3-metil-2,4-pentándiol 52 48

5.3.1. Az 1f3-butándiol átalakulásai

Az 1,3-butándiol zeolitokon lejátszódó átala

kulásainak termékeit, és ezek képződésének útjait a 

16. ábrán foglaltuk össze.

Ennél a vegyülotnél is a dehidratáció a fő át

alakulási irány, amely az I és II roakcióúton első 

lépésben két eltérő szerkezetű karbóniumion kiala

kulását eredményezi. A katalizátumban található kom 

ponensek arányait a két kation képződési sebessége 

és stabilitása közti különbség szabja meg.

$
i
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FRAGMENTACIO

Ж.

С—С—С—С
I
ОН

с—с—с—с
он

+-н

transz-
С—С=С—С+

cisz- I
ОН +
с—с—с=с

1,2-Н
ОН

A primer hidroxilcsoport eliminációja útján 

képződő kation továbbalakulására a következő négy 

lehetőség adódik :

1.) Gyors 1,2-HíV-sal átalakul a stabilabb szekun

der kationná, melyből egy további 1,2-Hrv út

ján 2-butanon képződik.
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2. ) Egy feltételezett, a zeolit felületéhez kötő

dő gyűrűs átmeneti terméken keresztül 3-butén- 

-2-on-ná alakul.

3. ) od-helyzetü proton eliminációja során 3-butén-

-2-ol képződik belőle, melynek további dehid- 

ratációja 1,3-butadiént eredményez.

4. ) ß-helyzetü szén-szén kötés hasadásával frag-

mentálódik, melynek eredménye etilén és acet- 

aldehid.

A szekunder hidroxilcsoport eliminációjakor 

a rendszerben létrejövő legstabilabb kation képző

dik, ezért a következő lépésben a legvalószinübb 

egy od-helyzetü proton eliminációja, amely cisz- 

és transz-2-butén-l-ol és 3-butén-l-ol képződését

eredményezi.

A 2-butén-l-olok nagyobbik része, mint azt 

ellenőrző méréssel bizonyítani is sikerült, továb

bi dehidratáció során 1,3-butadiénné alakul, ki

sebbik része az allil-rendszerekre jellemző módon 

3-butén-2-ollá izomerizálódik, ill. kettőskötés- 

-izomerizációval 3-butén-l-ollá alakul (15. táblá

zat) .

A 3-butén-l-ol az alkalmazott kísérleti kö

rülmények között igen stabilnak bizonyult, ez ma

gyarázza nagymértékű feldúsulását a katalizátum- 

17. táblázat).ban (11 • f
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A szekunder karbóniumionon, ha kisebb mér

tékben is, mint a primeren, szintén lejátszódnak 

n-butiraldehid képződését eredményező 1,2-Hrv-ok. 

(A butiraldehid max. 1-2 %-ban van jelen a kata- 

lizátumban.)

Az 1,3-butándiolon lejátszódó fragmentáci- 

ós folyamatok során etilén, propilén, metanol, 

etanol, acetaldehid és aceton képződik.

5.3.2. A reakcióutak mechanizmusának

tisztázása

A 16. ábrán látható átalakulások mechaniz

musának meghatározására előállítottuk az 1,3-bu- 

tándiol-I3- HI ~t. A deutérium helyzetének válto

zása, melyet tömegspektrometriásan követtünk, 

hordozta számunkra a mechanizmus tisztázásához 

szükséges információkat.

5.3.2.1. A_2-butanon képződése

Mint azt már az elméleti részben megemlí

tettük, az 1,3-diolok savas katalizátorokon leját

szódó dehidratációja közben a diollal azonos szén- 

atomszámú oxovegyület képződése elképzelhető

- telítetlen alkoholok izomérizációján,

- oxetán-származékok izomerizációján és
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- karbóniumionon lejátszódó hidridion-vándorlások 

során [66] •

Az első lehetőséget az idézett cikk szerzői 

elvetették, találtunk azonban egy közleményt a 2- 

-metil-2,3-butándiol zeolitokon lejátszódó átala

kulásaival kapcsolatban, amely a 3-metil-2-buta- 

non képződését a megfelelő telítetlen alkohol i- 

zomerizációján keresztül Írja le [47] . Méréseink 

során azonban négy szénatomos telítetlen alkoho

lok 2-butanonná történő izomerizálódását nem ta

pasztaltuk (15. táblázat).

A második reakcióút ellenőrzésére 2-metil- 

-oxetánt alakítottunk át NaY zeoliton. Mint az a 

14. táblázatból kiderül» 2-butanon valóban képző

dik belőle, azonban a képződési aránya az 5 %-ot 

sem éri el. A kérdéses vegyület, melynek mennyi

sége az 1,3-butándiol átalakítása során eléri a 

20-25 %-ot is, nem képződhet ezen az úton.

Ezek után valószínűnek látszik, hogy az oxo- 

vegyület hidrid-anion vándorlás során képződik, 

-H20 + Г1,3-Нл/
ch2d-ch2-c-ch3CH2-CH2—cd—CH3ch2-ch2-cd—CH3

0OHOHOH

1,2-Нл/

1,2-H^ + :■
CH3—CHD-C—CH3 CH3-CH~CD —CH3

OH0

17. ábra
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Az 1,3-Нл/ lehetőségét, mint azt a 2,4-pen- 

tándiollal kapcsolatban már megemlítettük, iro

dalmi adatok alapján is kizárhatnánk |73, 76|, 

ugyanakkor az 1,3-butándiol-| 3-2h| átalakulása 

erre közvetlen bizonyítékot is szolgáltatott.

A 17. ábrán bemutatott reakcióutakon az 1,3-Нл/ 

2-butanon-|4-2h|, a két egymásutáni 1,2-Нл/ 2-bu

tanon-|3-2Н| képződését eredményezi. Vizsgálat 

alá véve a tiszta 2-butanon és a katalizátumban 

található deuterált 2-butanon tömegspektrumát 

(Függelék 6. oldal) a 30, 44 és 58 tömegszámú 

csúcsok megjelenésével bizonyítani lehet a deu- 

térium. 3-as helyzetét. Az 57-58 és 72-73 tömeg

számú csúcsok azonos, közel 50-50 %-os arányából 

arra lehet következtetni, hogy az 1,2-Нл/ közben 

deutérium proton csere is lejátszódik.

Az első 1,2-H/v-t az segiti elő, hogy a pri- 

merből szekunder kation jön létre, a második 1,2- 

—Ha/— t pedig a karbóniumion és a hidroxilcsoport 

kötetlen elektronpárjai között fellépő konjugáció 

váltja ki.

A fentiek alapján bizonyítottnak tekinthet

jük, hogy a kiindulási diollal azonos szénatomszá

mú oxovegyületek az első dehidratációs lépésben 

képződő karbóniumionon lejátszódó két egymást kö

vető 1,2-Нл/ során képződnek.
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5.3.2.2. A_fragmentáció_mechanizmusa

A 2,4-pentándiol átalakulásaival kapcsolat

ban már emlitett okok miatt a fragmentáció /3-hid- 

roxi-oxovegyületek dealdolizációján keresztül tör

ténő lejátszódását elvethetjük.

A nagyszámú hasadási termék, valamint az 1,3- 

-butándiol-I3-^Н|-ból deuterált (Függelék 7. old.) 

és nem deuterált acetaldehid képződése arra enged 

következtetni, hogy egyidőben két fragmentációs fo

lyamat játszódik le.

1. Az első lépésben képződő karbóniumionhoz képest 

/З-helyzetü szén-szén kötés hasadása, amely a 

18. ábrán látható, a.) úton etilén és deuterált 

acetaldehid, a b.) úton propilén és formaldehid 

képződését eredményezi. (18. ábra)

-H20
CH2— CHj— CD CH3 — £h2-ch2-cd—ch3 CHZ=CH2 + CH3-CDO

a) 1
OH OH OH

-HjO +
CH2—CH2—CD —CH3 CH2—Ch^—CD — CH3 CH2=CD—CH3+H2C0b.) I
OH OHOH

18. ábra
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2. A diolmolekula egyik hidroxilcsoportot hordozó 

szénatomja szén-szén kötésének heterolitikus 

hasadása. A folyamat első lépésében a zeolit 

egyik Brönsted-centruma [OH] protonálja a diói 

szekunder hidroxilcsoportját. A második lépés

ben a protonált OH-csoport erős negativ induk

tiv efoktusa hatására bekövetkezik a két sze

kunder szénatom közti kötés heterolitikus ha

sadása. A karbónium kationból 1,2-Hn/ után a

nem deuterált acetaldohid, a karbanionból egy 

proton kapcsolódásával etanol képződik (19/a 

ábra) .

A primer OH-csoport protonálódása után a 

fent leirt lépésekben metanol és aceton képző

dik (19/b ábra) .

CH2—CH2—CD—CH3 +
II

OHOH

+ + CD—CH3ch2— CH3
I

OHOH
+

+ H1,2-H*/

H
\ CDH—CH3C-CH3

oX/
OH

19/a ábra
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CH2-CH2—CD-CH3- [он]

он он

сн СН2—со —сн3
I !
он он

+н 1,2-Нл/

сн3-он CH-jD — С —СНо
/ и j

О

19/Ь ábra

5.3.2.3. ^_3-butén-2-on_kégzodése

Az 1,3-butándiolból a megvizsgált zeolito- 

kon, hasonlóan a Ca.,( PO^,) 2~on tapasztaltakhoz [бб] , 

15-25 % 3-butén-2-on képződik. A telitetlen keton 

kialakulása legegyszerűbben a 3-butén-2-ol-ból hid

rogénátviteli folyamatok eredményeként képzelhető 

el. Ennek a lehetőségnek bizonyítására vizsgálato

kat végeztünk különböző alkoholok, mint hidrogéndo

norok és oxovegyületek, mint hidrogénakceptorok
*

elegyével.
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Ezekben a rendszerekben azonban hidrogénát

viteli folyamatokat nem sikerült kimutatni.

A 2-metil-oxetán átalakitása során nyert 

redményekből (14. táblázat) végül arra a következ

tetésre jutottunk, hogy a kérdéses vegyületnek, 

mint azt az összefoglaló 23. ábrán fel is tüntet

tük, gyűrűs átmeneti terméken keresztül kell kép

ződnie. Az átalakulás részletes mechanizmusának 

tisztázása további vizsgálatokat tesz szükségessé.

e-

5.4. A 2,2-diszubsztituált-l,3-propándiolok

átalakulásai

A kérdéses vegyületcsoport NaX és NaY zeoli- 

tokon lejátszódó átalakulásait a 20. ábra tártál-

mázzá.

A vizsgált 2 ,2-diszubsztituál‘t-l ,3-propán- 

diolok (IX, X, XI, XIl) fő átalakulási iránya NaX 

és NaY zeoliton a fragmentáció (19. táblázat).

19. táblázat

A 2,2-diszubsztituált-l,3-proándiolok dehid- 

ratálódásának és fragmentálódásának aránya

Katalizátor NaX NaY
diói X XI IX XIIIX XII X XI

átalakulás

fragmentáció 68 73 82 8767 84 85 89

15 27 18 13dehidratáció 16 1133 32
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V2с—с—с

Rí R2
V-C

R\ /R2

C==C + H2CO
R1 r2 

+ \ / c—c—c c + +II OHOHOH
1|2-R-|A/

+h>+ 1,2-H/v
?2 V2с—CHOR1—O-C —C c +

OH

R2I
R1_C=C—cR,— С— C — CHO

I
OH

20. ábra

A 2-es szénatom szubsztituenseinek lánchosz-

szát növelve a fragmentáció arányának emelkedését 

figyelhetjük meg. Ezt a jelenséget a létrejövő 

sztérikus feszültségek növekedésével magyarázhat- .

juk.

A fragmentálódásban az előző fejezetben tár

gyalt két út közül a diolmolekulán lejátszódó he- 

terolitikus szén-szén kötés hasadásnak van nagyobb 

szerepe (16. táblázat). Ezen az úton történő frag-

.
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mentálódást Mázét és munkatársai is megemlitenek, 

akik a vegyületcsoport homogén savkatalizisét vizs

gálták [77] .

A dehidratáció első lépésében képződő karbó- 

niumionon alkilcsoport vándorlás játszódik le, s 

csak az ezáltal képződő, az előzővel izomer katio

non lehetséges a rendszer stabilizálódása. Az al

kilcsoport vándorlás az un. protonéit ciklopropá- 

non keresztül játszódik le [78] (21. ábra).

Ж /3
сн2—C—CH2

СН-Э R->+ V/ 2 
CH2-C— CH2

CH^ r2 V/ 2
CH2—c —CH2

l-h2o
i

0ЙOHOHOH

CH3—CH2—c —CH2

OH

21. ábra

Az ábrán látható reakcióút végeredményeként 

képződő kationból 1,2-Hv során aldehid, oó-helyzetü 

proton eliminációja során telitetlen alkohol és al

dehid képződhet.

'
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5.5. A zeolitok katalitikus sajátságai

A zeolitok az előzetes várakozásoknak megfe

lelően a diolok dehidratálódását és fragmentálódá- 

sát katalizálják.

A megvizsgált zeolitok kezdeti aktivitása a 

térfogatukkal megegyező mennyiségű diói átalakítá

sa közben csökken, s egy állandó értéket vesz fel, 

amely további kb. tizszeres mennyiségű diói átala

kítása során nem változik. Méréseink nagy részét 

az állandó aktivitású szakaszban végeztük.

Az aktivitás csökkenésének az lehet az oka, 

hogy a dehidratáció szempontjából kedvező un.

"szuperaktiv” savcentrumokra a diói átalakulása 

közben képződő viz és más termékek olyan erősen ad- 

szorbeálódnak, hogy azok a továbbiakban katalitikus 

hatást nem képesek kifejteni.

A kezdeti nagyobb aktivitású szakaszban a 

dehidratáció aránya nagyobb,mint az állandó aktivi

tású szakaszban. Ez érthető, ha meggondoljuk, hogy 

dehidratáció lejátszódásához szükséges teljesen 

protonált hidroxónium ion kialakításához erősebb 

savcentrumokra van szükség, mint a szén-szén kötés 

heterolitikus kötéshasadásán keresztül lejátszódó 

fragmentáció esetében a részlegesen protonált 0H- 

-csoport létrehozásához (22. ábra).
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С—С—С —С С—С —С—С

ОН он он он

[ОН] [ОН]

сvс—с—с
ОН лОН

с—с—с—с с—
+он2он

: <Г-
[0"] [НО]

-н2о
++с—с—с—с с—с + с—с

[0]он он он

22. ábra

A katalitikus hatásért, mint azt az elméle

ti részben részletesen tárgyaltuk, a Brönsted- 

-centrumok a felelősek. Az általunk felhasznált

zeolitok savassága a következő sorrendben válto

zik (17. táblázat)

NaX < NaY < NaHX < NaHY

A zeolitok aktivitása mind a 2,4-pentándiol 

mind pedig az 1,3-butándiol átalakitása során a

savasság növekedésével nő. Ezt a növekedést azon

ban semmilyen határozott lefutású görbével nem 

lehet jellemezni.
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A savasság növekedése az aktivitás növeke

dése mellett maga után vonja a fragmentáció emel

kedését is (20. táblázat), aminek az lehet a ma

gyarázata, hogy előtérbe kerül a dehidratáció so

rán képződő kationon lejátszódó /3-hasadás.

20. táblázat

2,4-pentándiol, 573 К hőmérsékleten

Katalizátor NaX NaY NaHX NaHY

18 18fragmentáció 342

dehid ratáció 6698 82 82

1,3-butándiol', 573 !< hőmérsékleten

Katalizátor NaHXNaX NaY NaHY

16fragmentáció 64 8

dehidratáció 96 94 8482

Az'előző megállapitás,mint az a táblázatból

is kitűnik, csak az NaX-NaHX és NaY-NaHY párokra

Pickert és munkatársai számitásokkal igazol-igaz.

ták, hogy az Y formákban a magasabb Si/Al arány mi

att erősebb elektrosztatikus terek alakulnak ki, 

mint az X formákban [is] . Az előzőekből arra lehet
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következtetni, hogy az elektrosztatikus tereknek 

valamilyen közvetlen szerepük van a fragmentáló- 

dásban. További bizonyítókkal szolgáltak erre a 

különböző mértékben ioncserélt CaNaY zeolitokon

elvégzett mérések, melyek során azt tapasztaltuk,
2+ ioncsere mértéke.hogy minél nagyobb az Na+-Ca

annál nagyobb a fragmentáció aránya (6. táblázat) . 

A Na‘i'-Ca2+ ioncsere növekedése, mivel egyre na

gyobb számú, a kompenzálandó negativ töltésekhez
2+képest aszimmetrikus elhelyezkedésű Ca iont hoz

létre, növeli a kristályvázban az elektrosztati

kus terek erősségét.

Az irodalmi adatokkal összhangban [31, 43,] 

[48] az Na+-Ca2+ 

vitást. (A 2,4-pentándiol konverziója 573 К hőmér

sékleten a CaNaY I zeoliton 65 %, 

ütőn 85 %.)

ioncsere növelése növeli az akti-

a CaNaY II zeo-

' \

.
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6. ÖSSZEFOGLALÁS

A zeolitok hasonlóan más savas típusú kon

takt katalizátorokhoz a diolok dehidratálódását 

és fragmentálódását katalizálják.

A dehidratáció eredményeként a kiindulási 

diollal azonos szénatomszámú oxovegyületek, te

lítetlen alkoholok és diének; a fragmcntáció e- 

redményeként kisebb szénatomszámú olefinek, al

koholok és oxovegyületok képződnek. A két folya

mat arányát a diói szerkezete, a katalizátor ti- 

pusa és a kísérleti körülmények (hőmérséklet) be

folyásolják .

1. ) Az 1,2-diolok esetében a fő átalakulás i-

rány a dehidratáció, amely pinakol-tipusú 

átrendeződésen keresztül oxovegyületek kép

ződését eredményezi.

2. ) Az 1,3-diolok átalakulására a 23. ábrán

látható reakciósémát lehet felírni. Az 1,3- 

-butándiol, a 2,4-pentándiol esetében a de

hidratáció, a 2,2-diszubsztituált-1,3-pro- 

pándiolok esetében a fragmentáció a fő át

alakulási irány.

A dehidratáció első lépésében képződő karbó- 

niumion továbbalakulhat:
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R-> Ro • R-) Rq

V-c-rM7+h+ c— c-r4Rf-C +—C

0OHOHOH

r, r3
/

R,—С—С—C —R4

OH OH

-Hí О2
■Rn R3 

X /Rí— c-c-c— r4
OH

R2 R3Rq Rq 
I Г

R-|—C—C — C—R4
\ /

R—C = CR-|—С— C— C— R4c
/ \ 

\í/
! 4-OHR-|— C c-r4OH

C-r40
i

OHH
1,2-Нл/ -ШО 1,2-Нл/2

оно—r4R3R3R2 R3г г
R-j—С—С—С— R4 Rf—С=С—С— R4 R,—С— С—C = R4

ОО

23. ábra
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a. )' két egymást követő 1,2-H/v során a kiindulási

diollal azonos szénatomszámú oxovegyületté,

b. ) egy feltételezett gyűrűs átmeneti terméken

keresztül telitotlen ketonná,

c. ) oc-helyzetü protonok eliminációja során telí

tetlen alkoholokká, melyek további dehidra-

tációja diéneket eredményez,

d. ) valamint-egy /3-helyzetü szén-szén kötés ha

sadásával olefinekké és aldehidekké.

A fragmentáció lejátszódhat a d.) pontban le- 

irtak mellett magán a diolmolekulán bekövetkező 

szén-szén kötés hasadásán keresztül, amely alkoho- 

. lók é-s oxovegyüle tek képződését eredményezi (19.áb

ra) .

3. ) Az 1,4- és 1,5-diolok zeolitokon a megfelelő

gyűrűs éterekké alakulnak.

4. ) A zoolitok katalitikusbajátsácjaij:

a. ) A savasság növekedése az aktivitás növe

kedését eredményezi. Ebből a szempontból 

a megvizsgált zoolitok az alábbi sorrend

be állithatók:

NaX < NaY < NaHX < NaHY

b. ) A savasság növekedésével nő a fragmentá

ció aránya.

c. ) Az Y-formákon magasabb a fragmentáció a-

ránya mint az X-formákon.
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d.) Az Na+-Ca2+

dése növeli az aktivitást és a fragmen- 

tációt.

A c.) és d.) pontban leírtakból következik, 

hogy az elektrosztatikus tereknek szerepük 

van a fragmentálódásban.

ioncsere mértékének növeke-
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Az NaHX zeolit savasságának meghatározása 

során felvett IR-spektrumok
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A felhasznált zeolitok Brönsted-savassága
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A felhasznált zeolitok Lewis-savassága
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2,4-pentándiol átalaku

lása NaHX zeoliton
C/o)

50-■

1* pentadién
2. telítetlen alkoholok
3. aceton
4. etanol
5. acetaldehid
6. 2-pentanon
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.
1,3-buténdiol átalakulása NaX zeoliton

1. 3-butén-l-ol
2. 3-butén-2-on
3. 2-butanon
4. tjransz-2-butén-l-ol
5. cisz-2-butén-l-ol
6. etanol
7. acetaldehid
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2-butanon tömsgspektruma 

(összehasonlító)
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Az l,3-butándiol-l3- Hl átalakulása során

képződő 2-butanon tömegspektruma '
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2Az 1,3-butándiol-l3- H| átalakulása során 

képződő acetaldehid tömegspektruma
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