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1. Wstęp
α, β- i γ-jonon oraz ich mono-
-metylowe pochodne (rys. 1) 
znajdują szerokie zastosowa-
nie w przemyśle kosmetycz-
nym, farmaceutycznym oraz 
spożywczym [1].
Światowa produkcja związków 
z tej grupy szacowana jest na 
10 - 100 ton/rok. Wielkość pro-
dukcji uzależniona jest przede 
wszystkim od popytu na β-jo-
non. Jonony posiadają zapach 
fiołkowo - drzewny. Każdy z izo-
merów charakteryzuje się so-
bie właściwą kombinację tych 
dwóch nut zapachowych. 
Niewielkie zmiany w składzie 
mieszaniny izomerów powo-
dują przewagę jednego lub 
drugiego zapachu. α- i β-jo-
non jako produkty degradacji 
karotenoidów w niewielkich 
ilościach występują w olej-
kach eterycznych pozyskiwa-
nych z różnych kwiatów (fioł-
ków, róży, frezji). Z tego też 
powodu ich cena jest wysoka. 
Natomiast izomer γ nie ma 
swojego odpowiednika w na-
tu-rze i jest związkiem otrzy-
mywanym syntetycznie [2, 3]. 
Podobnie jest w przypadku 
metylowych pochodnych jo-
nonów. Nie ma dowodów na 
występowanie tych ugrupo-
wań w przyrodzie, i całe zapo-
trzebowanie na wyżej wymie-
nione związki zaspokajany 
jest przez przemysł związków 
zapachowych.

Ze względu na intensywny 
i miły zapach jonony są skład-
nikami wielu cenionych kom-
pozycji zapachowych (szcze-
gólnie α-jonon i jego metylo-
we homologi) [4-8]. Znaleźć je 
można, m.in. w szamponach, 
mydłach, wodach toaletowych 
i kosmetykach do makijażu, 
jak również w produktach 
niekosmetycznych, takich jak 
środki czystości stosowane 
w gospodarstwach domowych. 
β-jonon jest używany przy 
otrzymywaniu związków nie-
zbędnych w syntezie witami-
ny A [9-12] oraz innych czyn-
nych optycznie karotenoidów 
[13, 14].

Pierwszym związkiem z tej 
grupy, który został otrzyma-
ny syntetycznie był α -jonon 
Dokonał tego pod koniec XIX 
wieku Tiemann [15, 16]. Przez 
kolejne lata opracowywano 
metody otrzymywania pozo-
stałych związków z tej grupy 
oraz sposoby separacji mie-
szaniny izomerów uzyskanych 
w trakcie procesu [17-21]. 
Jednakże dopiero w latach 20-
-stych ubiegłego stulecia Pen-
fold odkrył obecność jononów 
w olejku z australijskiego krze-
wu Boronia Megastigma. 
Obecnie ze względu na duże 
zapotrzebowanie na jonony, 
które nie może być pokryte ze 

źródeł naturalnych, związki te 
otrzymywane są syntetycznie. 
Przemysłowo stosowane pro-
cesy opierają się na reakcjach 
kondensacji i późniejszej cy-
klizacji, przeprowadzanych 
w fazie homogenicznej [22, 
23]. Szczególnie kłopotliwa 
w syntezie jononów jest ko-
nieczność neutralizacji, a co za 
tym idzie rozcieńczania mie-
szaniny poreakcyjnej. Proces 
ten poważnie zwiększa ilość 
odpadów. Reakcja konden-
sacji cytralu z odpowiednimi 
ketonami do pseudojononów 
wymaga jako katalizatorów 
wodnych roztworów moc-
nych zasad. Pociąga to za 

Rys. 1. Najważniejsze związki z grupy jononów
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sobą konieczność stosowania 
dodatkowych operacji takich 
jak: zobojętnianie, przemy-
wanie, rozdzielenie fazy or-
ganicznej od wodnej oraz de-
stylacji próżniowej. Wszystkie 
one mają na celu wydzielenie 
produktu z mieszaniny pore-
akcyjnej. Nie mniej kłopotliwy 
i kosztowny jest etap cykliza-
cji pseudojononu do jononów 
(neutralizacja kwasu, pozosta-
łe operacje są podobne). Do-
datkowo, ze względu na agre-
sywny charakter stosowanych 
w obu procesach katalizato-
rów (mocne zasady i kwasy) 
pojawiają się problemy zwią-
zane z korozją aparatury.

2. Otrzymywanie jononów
Jak już nadmieniono reakcja 
otrzymywania jononów jest 
procesem dwuetapowym. 
W pierwszej kolejności otrzy-
mywany jest pseudojonon 
w wyniku reakcji kondensacji 
cytralu z acetonem według re-
akcji, jak na rys. 2.
Najczęściej proces ten prowa-
dzony jest w układzie homo-
genicznym w temperaturze 
pokojowej w obecności 5-10% 
roztworu NaOH otrzymując 
pseudojonon z wydajnością 
około 80% [24, 25]. Ze wzglę-
du na bardzo niską rozpusz-
czalność katalizatora zasado-

wego w acetonie w tempera-
turze reakcji, bardzo często do 
układu dodawane są alkohole 
alifatyczne takie jak: metanol 
lub etanol [26]. Wyższa wy-
dajność pseudojononu (90% 
w temperaturze 50°C) uzy-
skiwana jest gdy zamiast wo-
dorotlenku sodu użyty zosta-
nie LiOH [27, 28]. Często, aby 
ograniczyć ilość kosztownych 
operacji, mających za zadanie 
oczyszczenie produktu, mie-
szanina zawierająca surowy 
pseudojonon jest bezpośred-
nio kierowana do cyklizacji. 
Rozwiązanie problemu z wy-
dzielaniem finalnego związku
z mieszaniny poreakcyjnej 
znaleźli Chabardes i Crenne 
[29-31]. Zastosowali oni w pro-
cesie zamiast cytralu tzw. izo-
cytral (rys. 3.).
Produkt kondensacji tworzy 
bowiem kompleksy z metala-

mi takimi jak: bor lub magnez 
i łatwo jest go wydzielić z mie-
szaniny poreakcyjnej. Otrzy-
mane kompleksy łatwo ulega-
ją rozpadowi pod wpływem 
ogrzewania w temperaturze 
ok. 130°C nie powodując ob-
niżenia wydajności tworzenia 
pseudojononu. Czysty pro-
dukt reakcji uzyskać można 
również poprzez zastosowa-
nie wodnego roztworu meta-
wodorosiarczanu sodu. Wiąże 
on powstały produkt umożli-
wiając usunięcie zanieczysz-
czeń organicznych z miesza-
niny poreakcyjnej. Następnie 
poddaje się go hydrolizie, 
a potem eterem ekstrahuje 
pseudojonon [32, 33].
Innymi układami katalityczny-
mi, które sprawdzano w pro-
cesie są mieszane tlenki w tym 
miedzi i cynku. Układy takie 
gwarantuję powstanie pseu-
dojononu z 82% wydajnością 
[34, 35].
Natomiast, gdy zamiast aceto-
nu zastosujemy metyloetylo-
keton uzyskujemy metylop-
seudojonon i izometylopseu-
dojonon (rys. 4.).
Stosunek izomerów w mie-

szaninie poreakcyjnej uzależ-
niony jest od zastosowanego 
w procesie katalizatora zasado-
wego oraz warunków prowa-
dzenia procesu. W obecności 
zasad nieorganicznych (NaOH 
lub LiOH) preferencyjnie two-
rzył się izomer prostołań-
cuchowy z wydajnością 60-
-80% [36-38]. Wzrost udziału 
izometylopseudojononu za-
obserwowano stosując jako 
katalizator Ba(OH)2, jednak cał-
kowita  wydajność procesu nie 
przekraczała 25%. Mocniejsze 
zasady, takie jak np. czwarto-
rzędowe wodorotlenki amo-
niowe faworyzują tworzenie 
izometylopseudojononu [39, 
40]. Zwiększenie skuteczności 
otrzymywania izomeru roz-
gałęzionego można uzyskać 
poprzez zastosowanie me-
tanolowego roztworu KOH. 
Dodatkowo wydłużenie czasu 
prowadzenia procesu oraz ob-
niżenie temperatury poniżej 
10°C zwiększa zauważalnie 
zawartość izometylopseudo-
jononu [41, 42]. Spowodowa-
ne jest to tym, iż tworzenie 
izomeru prostołańcuchowego 
jest uprzywilejowane kine-
tycznie w porównaniu z izo-
metylopseudojononem, na-
tomiast jest on mniej stabilny 
z termodynamicznego punk-
tu widzenia.

Rys. 2. Reakcja kondensacji cytralu z acetonem

Rys. 3. Cytral i izocytral

Rys. 4. Reakcja kondensacji cytralu z metyloetyloketonem
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Następnie otrzymane związki 
poddawane są cyklizacji do α-, 
β- i γ-jononów zgodnie z re-
akcją jak na rys. 5. Jeśli reakcji 
poddajemy metylowe po-
chodne pseudojononu otrzy-
mujemy metylojonony oraz 
izometylojonony (rys. 6.).
Podobnie jak w etapie kon-
densacji warunki prowadze-
nia procesu oraz zastosowa-
ny katalizator kwasowy mają 
ogromny wpływ na skład 
mieszaniny poreakcyjnej. Po-
wyższe reakcje w chwili obec-
nej głównie prowadzone są 
w obecności kwasu siarkowe-
go lub fosforowego [43-45] 
oraz układów mieszanych 
typu kwas siarkowy-kwas tri-
fluorooctowy [46].
Powstawanie α-(metylo)jono-
nu katalizuje H3PO4, natomiast 
β-(metylo)jonon jest głównym 
produktem reakcji w której 
bierze udział kwas siarkowy 
[43]. Royals [44] stwierdził, iż 
za tworzenie poszczególnych 
związków odpowiedzialne są 
stałe szybkości reakcji two-
rzenia odpowiednich karbo-
kationów, prowadzących do 
izomerów α i β. Obserwacje 
te zostały potwierdzone przez 
van’t Hof’a i współpracow-

Rys. 5. Reakcja cyklizacji pseudojononu do α-, β- i γ-
jononów

ników [45]. Stosując deute-
rowane formy obu kwasów 
zauważyli, że stała szybkości 
reakcji tworzenia izomeru α 
jest około 7-krotnie wyższa 
niż ta dla β. β-jonon niezależ-
nie od zastosowanego kwasu, 
tworzy się na dwóch drogach. 
W pierwszej bezpośrednio 
i nieodwracalnie z pseudojo-
nonu poprzez produkt przej-
ściowy (13% całkowitej ilości 

Rys. 6. Otrzymywanie metylojononów oraz izometylojononów w wyniku reakcji 
cyklizacji metylowych pochodnych pseudojononu 

tego izomeru) oraz w drugiej 
poprzez przekształcenie  izo-
meru α. W przypadku zastoso-
wania jako katalizatora kwasu
fosforowego zablokowaniu ule-
ga druga ścieżka reakcji i two-
rzy się w przeważającej ilości 
α-jonon, natomiast gdy reak-
cję katalizuje H2SO4 izomer β 
(izomeryzacja związku α). Na 
skład mieszaniny izomerów 
ma również wpływ stężenie 
użytego kwasu. Stosując 100% 
H3PO4 otrzymujemy większą 
ilość β-jononu, ale gdy stę-
żenie zostanie obniżone do 
85% głównym produktem 
jest α-jonon. Podobnie jest w 
przypadku kwasu siarkowego. 
Czynnik cyklizujacy o stęże-
nia powyżej 90% faworyzuje 
powstawanie izomeru β, na-
tomiast poniżej np. 60% po-
woduje uzyskiwanie w prze-
ważającej ilości α-jononu [47]. 
Dodatkowo w przypadku bar-
dzo wysokich stężeń kwasu 
siarkowego (>98%) ubocznie 

zachodzi reakcja sulfonowa-
nia, która w znaczący sposób 
obniża selektywność otrzy-
mywania jononów.
Badane są również układy 
złożone z kwasu trifluorooc-
towego i siarkowego lub flu-
orosulfonowego. Z danych 
zaprezentowanych przez au-
torów [46] wynika, iż ilością 
dodanego kwasu siarkowego 
determinuje się powstawa-
nie odpowiedniego izomeru. 
Osiągnięcie maksymalnej wy-
dajności β-jononu jest uwa-
runkowane zastosowaniem 
dużego nadmiaru kwasu siar-
kowego jako czynnika cyklizu-
jącego (ok. 6 moli kwasu na 1 
mol pseudojononu). Wprowa-
dzając do środowiska reakcji 
wyłącznie kwas trifluoroocto-
wy w ilości  5,5 mola na 1 mol 
pseudojononu, otrzymuje się 
tylko α-jonon. Używając nato-
miast układ CF3COOH i H2SO4 
(stosunek molowy 5,5 : 1,25) 
powstaje jako produkt głów-
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ny β-jonon. Pozwala to na ob-
niżenie ilości kwasu siarkowe-
go stosowanego do cyklizacji. 
W przypadku stosowania mie-
szaniny kwasu trifluoroocto-
wego i fluorosulfonowego
stosunek powstających izo-
merów zależy od ilości do-
danego FSO3H. W przypad-
ku niższej zawartości kwasu 
fluorosulfonowego preferen-
cyjnie tworzony jest α-jonon, 
natomiast wyższa faworyzuje 
przekształcenie pseudojono-
nu do β-jononu w wyniku do-
datkowej izomeryzacji związ-
ku α do izomeru β. 
Czysty α-jonon można rów-
nież uzyskać stosując jako ka-
talizator benzenowy roztwór 
BF3 [48-50]. Proces prowadzo-
ny w temperaturze poniżej 5°C 
umożliwia otrzymanie produk-
tu zawierającego niewielką 

ilość izomeru β. Ten sam układ 
katalityczny zastosowany do 
cyklizacji metylopseudojono-
nu pozwala uzyskać mieszani-
nę metylowych pochodnych 
jononów składającej się z 69% 
α-metylojononu oraz 24% 
α-izometylojononu. Zastąpie-
nie benzenu toluenem sprzy-
ja powstawaniu w przeważa-
jącej ilości α-izometylojononu 
(90%).
Fluorek boru tworzy komplek-
sy z wodą, eterami, alkoholami 
i innymi związkami polarnymi. 
Kompleksy te są trwałe i nie 
ulegają rozpadowi w wyniku 
ogrzewania, np. w trakcie de-
stylacji frakcjonowanej. Ukła-
dy te są zdolne do katalizowa-
nia reakcji cyklizacji, w wyniku 
której tworzy się 20-30% γ-jo-
nonu. Dodanie do mieszaniny 
reakcyjnej rozpuszczalników 

posiadających własności elek-
trono-akceptorowe umożliwia 
zwiększenie ilości izomeru γ do 
58%. Pozostałą część w mie-
szaninie izomerycznej stano-
wi α-jonon [51].
Ze względu na wysokie zapo-
trzebowanie, związane z pro-
dukcją witaminy A i innych 
karotenoidów, otrzymywaniu 
β-jononu poświęca się w lite-
raturze, przede wszystkim pa-
tentowej, najwięcej uwagi.
Praktycznie czysty β-jonon, 
z niewielką kilku procentową 
zawartością izomeru α, uzy-
skano poprzez przeprowadze-
nie procesu cyklizacji w obec-
ności bezwodnego fluorowo-
doru. Zastosowanie 10 moli 
HF na jeden mol pseudojo-
nonu umożliwia otrzymanie 
mieszaniny jononów z wydaj-
nością 90% zawierającej 98% 

β-jononu. Ważnym czynni-
kiem mającym wpływ na prze-
bieg procesu jest temperatura. 
Optymalna jest ta z przedziału 
od 0 do 10°C, gwarantująca 
najwyższe wartości wydaj-
ności i zawartości izomeru β 
w mieszaninie poreakcyjnej. 
Fluorowodór powoduje nie 
tylko cyklizację pseudojono-
nu, ale również izomeryzację 
α-jononu. Dodatkowe bada-
nia przeprowadzone przez au-
torów wykazały, że bezwodny 
HF jest w stanie całkowicie 
przekształcić α-jonon w jego 
odpowiednik β [52, 53].
Użycie natomiast wodnych 
roztworów soli cynku (brom-
ków, jodków lub chlorków), 
przy prowadzeniu procesu 
poniżej temperatury wrzenia 
roztworów tych soli umożliwia 
otrzymanie jononów z wydaj-
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nością około 80% z niewiel-
ką przewagą izomeru α [54]. 
Najlepsze wyniki uzyskuje się 
stosując mieszaninę dwóch 
chlorowców cynku.
Reakcja cyklizacji pseudojo-
non jest silnie egzotermiczna. 
W celu odebrania ciepła z ukła-
du i zapobieżeniu przegrzaniu 
stosowane są rozmaite roz-
puszczalniki organiczne, takie 
jak: eter diisopropylowy [55], 
węglowodory nasycone (bu-
tan [56, 57], heksan [58-62] 
oraz pentan i cykloheksan 
[62]), estry (mrówczany metylu 
lub etylu [63]), benzen [64, 65], 
ciekły CO2 [66], SO2 [67-70],  
chlorki węglowodorów alifa-
tycznych [71, 72] i krótkołań-
cuchowe alkohole alifatyczne 
(metanol, etanol, propanol 
[73, 74]). We wszystkich po-
wyższych przypadkach pro-
ces cyklizacji prowadzony jest 
w obecności stężonego kwa-
su siarkowego (od 90 do 98%). 
W wyniku reakcji powstaje 
w przeważającej ilości β-jonon 
(zawartość w mieszaninie izo-
merów powyżej 90%). Zakres 
stosowanych temperatur jest 
szeroki. Uzależnione jest to od 
użytego w reakcji rozpuszczal-
nika.
Ponieważ otrzymany β-jonon 
będzie miał zastosowanie jako 
surowiec przy syntezie wita-
miny A i innych karotenoidów 
ważne jest, aby był związkiem 
o wysokiej czystości. Problem 
ten został rozwiązany poprzez 
zastosowanie do separacji gli-
nokrzemianu sodu, który ad-
sorbuje preferencyjnie β-jonon 
a nie zanieczyszczenia i inne 
niepożądane związki [75]. In-
nym sposobem otrzymania 
finalnego produktu o wyso-
kiej czystości jest krystalizacja. 
Do mieszaniny zawierającej 

w przeważającej ilości β-jo-
non dodawana jest niewielka 
ilość rozpuszczalnika, następ-
nie temperatura jest obniżana 
do co najmniej -35°C. Efek-
tywność procesu uzależniona 
jest od temperatury, zastoso-
wanego rozpuszczalnika oraz 
obecności zarodków krystali-
zacji [76].

Podsumowanie
Stosowane obecnie kataliza-
tory homogeniczne posiadają 
szereg wad, do których należą:
- konieczność wydzielania pro-
duktów reakcji z mieszaniny 
poreakcyjnej,
- korozja aparatury,
- powstawanie produktów od-
padowych,
- straty katalizatora.
W związku z powyższym ob-
serwuje się duże zaintereso-
wanie ośrodków naukowych
oraz firm kosmetycznych moż-
liwością otrzymania omawia-
nych produktów w obecności 
katalizatorów heterogenicz-
nych. Będzie to tematem na-
stępnej pracy. Artykuł „Kata-
lityczne otrzymywanie związ-
ków z grupy jononów. Katali-
za heterogeniczna” ukaże się 
w następnym numerze LAB.
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