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cimu ertekezesemrol irt biralatara

Szeretnem megkoszonni SKODANEFOLDES RITA professzor asszonynak ertekezesem alapos
attanulmanyozasat,

biralatat, dicsero szavait, valamint kritikai es formai megjegyzeseit.

A

megfogalmazott kerdesekre, felvetesekre es megjegyzesekre az alabbi valaszokat adorn.

Egyetertek

professzor

asszony azon megjegyzeseveL

hogy az ,,Anyagok es vizsgalati

m6dszerek" fejezet val6ban rovid. Noha a nagyszamu kiserletre vonatkoz6 altalanos leirasok
jelentosen

noveltek volna a terjedelmet, az alapveto eljarasok altalanos leirasat tartalrnazni

kellett volna a fejezetnek.
A szenhidratok savkatalizalt atalakitasanal (4 7. oldal) a hagyomanyos hokozlessel torteno

futessel vegzett kiserletek eseteben a reakci6korillmenyek
a reakci6id6 kivetelevel termeszetesen

(sav- es szubsztraturn koncentraci6 ),

azonosak voltak. Mikrohullarnu

melegitesi technika

eseten a dolgozat 15. tablazataban feltilntetett reakci6id6k rnellett, mig hagyornanyos

fi.ites

eseten pedig 8 6ra reakci6id6 alkalmazasaval ti:irtentek a kiserletek.
A szenhidratok

savkatalizalt atalakitasaval

nyert levulinsav hozamat rninden esetben az

izolalt mennyisegek alapjan adtam rneg.
A cukorcirok presle feldolgozasa saran a centrifugalasi ido es a levulinsav hozamok kozotti

osszefi.igges, noha szembetuno a zavarossag es a terrnekhozam kozott, az elvegzett kiserletek
alapjan egyertelmu kovetkeztetest elhamarkodott lenne levonni. A 40-60 perces centrifugalasi
idokkel eloallitott rnintak zavarossagertekei

(33-25 NTU) es a beloltik eloallitott levulinsav

mennyisegek ( 15,6-17,4 111
/111%)kozott sza111ottev6 ki.ilonbseg nines. A rovidebb, 20 perces
centrifugalassal

eloallitott rninta zavarossagerteke

mar egy nagysagrenddel

NTU) . ami olyan kolloid allapotu anyagok (sejtfalmaradvanyok
melyekbol

szinten keletkezhet

nagyobb (367

stb.) jelenletere

levulinsav. Ez azonban csak feltetelezes,

is utalhat,

a kolloidtartalom

osszetetelet nem vizsgaltam .

A 40. abran a gorbek alapjan az opti111alish6111erseklet val6ban inkabb 170 °C lenne, de 170
°C-on nem vegeztem kiserletet, igy a 160 °C-ot fogadtam el optimalisnak es ezt alkalmaztam a
tovabbi kiserletekben.
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A szulfonalt foszfinok Tolman kupszogenek rneghatarozasa soran az old6szernek jelentos
hatasa lehet a keletkezo PdCh(foszfin)2

komplexek cisz- es transz-izomereinek

aranyara,

31

P NMR eltol6dasa nagyobb (downfield) mint

tovabba a rnegfelelo komplex cisz-izomerenek

a transz-izomere (lnorg. Chim. Acta 1970, -I. 56-60., lnorg Chim. Acta 1977, 23. 191- 197.).
A PdCh(TPPTS)2

eseteben vizben val6ban csak 1 szingulett jel volt detektalhat6.

MeOH:H2O = 1: I old6szerben
fogalmazasom

mar 2 szingulett jeL 34J

mig

ppm-nel es 26 ,2 ppm-nel. A

fgy lehet, hogy pontatlan volt, hiszen a MeOH:H2O = 1: 1 old6szerben ket

ligandum kivetelevel mindket komplexjelenletet

ki tudtam mutatni, igy a komplexek kevereket

allitottarn elo es a kisebb eltol6dasertekeket hasznaltam fel a kupszogek szamf tasahoz.
A 20. tablazat 3. oszlopaban feltuntetett rezgesi frekvenciaertekek dikl6r-metanban keri.iltek
meghatarozasra. Az indexeles hibas, a 3. oszlop fejleceben az ·a· index lett volna a helyes. A
nem szulfonalt foszfinok Ni-komplexeinek karakterizalast a THF:H2O elegyben mert es az
eredmenyeket

tartalmaz6

kozlemeny

ESI

mellekleteben

is

kozolt

vco

ertekeinek

kiegeszf tesevel az alabbi tablazatban osszegzem.
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2067. 1
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2063.6

Bu-Ml'l'MS (L6)

2063.2
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2063.7

7.6
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9

CpP( CcH, )2( P9)

2066.6

10.5

2065.1

Cp-DPPDS ( L9)

2065.9

11.3

10 Cp2l'(CoH, ) (PIO)

2063.2

7.1

2061. 9

Cp-Ml'PMS (LIO)

2061.5

6.7

2048.5

11 PPh.1

2069...1

13.3

2068.1

TPPTS

2070. 1

15.3

2062.7

"Old6szer: CH2Cb, CaF2 kUvetta. b Old6szer: THF:H20 = 5: 1 (VIV) . CaF2 kUvetta

A levulinsav eloallftasara hasznalt katalizatorok ujrafelhasznalasa soran nern alkalmaztam
inert kori.ilmenyeket. A katalizator

ujraoldasa

levulinsavban.

majd a reaktorba

torteno

visszatoltese oxigen jelenleteben (levegon) tortent.
A 69. oldalon az izolalt GVL-re vonatkoz6an mind a tomeg, mind pedig a szazalekos ertek
szerepel a dolgozatban. A 82. oldalon ismertetett kiserletre vonatkoz6an a desztillatumok
ossztomege 55.1 g volt, ami a bevezetett anyagok ossztornegenek (72.2 g) 76.3%-a.
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A folyamatos aramlasu heterogen katalizatort tartalmaz6 rendszer eseteben termeszetesen
nem zarhat6 ki a hordoz6r6l leold6dott Ru szerepe a - homogen - hidrogenezesben. A leold6dott
Ru mennyiseget ICP-MS segitsegevel hataroztam meg (atlagosan 250 ppb), azonban sem a
klasszikus

homogen /heterogen

tesztet (Crabtree-teszt) , sem pedig az oldat aktivitasara

vonatkoz6 kiserletet szakaszos korlilmenyek kozott nem vegeztem el.
A levulinsav transzfer hidrogenezesere hasznalt Shvo-tipusu katalizatorok vizsgalata soran
az NMR
komplexszet,

meresekhez
mig

a
az

ujrahasznositas

vizsgalatahoz

Cs0)]2H} Ru2(COM~L-H) komplexszet alkalmaztam.

szubsztituens

(feniL

toliL

vagy

pedig

a

oldal

Kl)

[ {2,3,4,5-Plk( 1J5-

Figyelembe veve, hogy ezen katalizatorok

aktivitasaban aszerint hogy a ciklopentadienil-alapu
milyen

(80.

[{2,5-Ph2-3,4-(0Tol)2(1(C50)]2H}Ru2(CO)~(~L-H)

ligandum harmas es negyes pozici6jaban

o-tolil)

van,

nines

szamottevo

kiilonbseg

(Organometallics 2014, 33, 181-187. 5. abra). A Kl kornplex hianyaban az ujrahasznositast a
rendelkezesre all6 masik prekurzor felhasznalasaval vegeztem.
A furfurol tobb korben elvegzett szakaszos redukci6ja soran a desztillatumok osszetomege
381,6 g volt, ami a bevezetett furfurol (413,5 g) tomegenek 92,3 %-a (Tukacs , J. M. et al. RSC

Adv. 2017, 7, 3331-3335. ESI).
A dolgozat I 05. abrajan , az ionos folyadekok szintezisenek lepesszarna mind az anion, mind
pedig a kation ,,felepiteset" tartalmazza (Jessop, P . G. Green Chem . 201L 13, 1391-1398.). A
116. oldalon a rovid osszegzesben a negylepeses szintezis a GVL-ra vonatkozik. Egyetertek,
hogy ezt ebben a formaban nem lehet osszehasonlitani

az ionos folyadekok szintezisevel. A

megfelelo osszehasonlitas alapjan a GVL-alapu ionos folyadekok szintezis lepesszama - 14
(Stradi Andrea Ph.D ertekezes, EL TE, TTK, Kornyezettudomanyi

Dok tori Iskola, 2016 .). Az

ionos folyadekok szerves old6szerekkel val6 elegyedese/nem elegyedese nagymertekben filgg
a viztartalornt61,

igy azok vizsgalatat

csak a vfztartalom

Figyelembe veve, hogy az altalanos kovetkeztetes

megadasaval

lehet elvegezni.

levonasahoz igen nagyszamu kiserletet

kellett volna kivitelezni, ennek vizsgalatat nern vegeztem el.
Az acetofenon transzfer hidrogenezese soran keletkezett 1-feniletanol izolalasa pentanos
extrakci6val

tortent ( 124. oldal). A kis mennyisegek

figyelembevetelevel

is az extrakci6

hatekonysaga val6ban megkerdojelezheto.
Az 57. tablazatban a 4-Br- es 4-F-acetofenon eseteben a TOF

= 15 11-1 es a TOF = 20 TOF

11-1 ertekek sajnalatosan tevesek, a helyes ertek mindket esetben TOF = 24 11-1 (Stradi Andrea
Ph.D ertekezes, EL TE, TTK, Kornyezettudomanyi
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Doktori Iskola, 2016.) .

Biralom tezisfUzetemmel kapcsolatos megjegyzesere valaszolva, tobb sikeres MT A Doktora
cim elnyeresere benyujtott munka tezisfiizetet attanulmanyoztam

es szamtalan stilusuval es

formatumuval talalkoztam. Igyekeztem ezek alapjan osszefoglalni munkamat es a elkesziteni
tezisfUzetemet.

VegezetUl szeretnern meg egyszer rnegkoszonni SKODANE FbLDES RITA professzor asszony
ertekes es rendkivi.il alapos biralatat es tisztelettel kerem az opponensi velemenyre
valaszaim elfogadasat.
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