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1. Wstęp

Jonony - α, β i γ oraz ich mono 
metylowe pochodne (rys. 1) 
- należą do jednych z warto-
ściowych substancji stosowa-
nych w przemyśle perfume-
ryjnym [1], stąd też badania 
nad nimi prowadzi się do dnia 
dzisiejszego [2]. 
Zastosowanie jononów ze 
względu na ich doskonałe 
właściwości organoleptycz-
ne jest szerokie. α-Jonon jako 
najcenniejszy związek znajdu-
je zastosowanie w kompozy-
cjach kwiatowych, takich jak 
fiołkowa, różana, cyklameno-
wa oraz w aromatach spożyw-
czych (brzoskwinia, malina, 
poziomka) [3]. β-jonon jest 
natomiast wykorzystywany 
jako związek wyjściowy do 
otrzymania witaminy A [4].

Światowa produkcja związ-
ków z tej grupy szacowana 
jest na 10 - 100 ton/rok. Wiel-
kość produkcji uzależniona 
jest przede wszystkim od po-
pytu na β-jonon.
Produkcja jononów i ich me-
tylowych pochodnych sta-
nowi pokaźną część przemy-
słu środków zapachowych. 
Obecnie ze względu na duże 
zapotrzebowanie na jonony, 
które nie może być pokryte 
ze źródeł naturalnych, związki 
te otrzymywane są syntetycz-
nie. Przemysłowo stosowane 
procesy opierają się na reak-
cjach kondensacji i później-
szej cyklizacji przeprowadza-
nych w fazie homogenicznej 
[4, 5]. Szczególnie kłopotliwa 
w syntezie jononów jest ko-
nieczność neutralizacji, a co za 
tym idzie rozcieńczania mie-

szaniny poreakcyjnej. Proces 
ten poważnie zwiększa masę 
odpadów. Reakcja konden-
sacji cytralu z odpowiednimi 
ketonami do pseudojononów 
wymaga jako katalizatorów 
wodnych roztworów NaOH [6, 
7], rzadziej LiOH [8, 9]. Pociąga 
to za sobą konieczność stoso-
wania dodatkowych operacji, 
takich jak: zobojętnianie, prze-
mywanie, rozdzielenie fazy or-
ganicznej od wodnej oraz de-
stylacji próżniowej. Wszystkie 
one mają na celu wydzielenie 
produktu z mieszaniny pore-
akcyjnej. Równie 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. Dla-
tego też trwają badania kon-
centrujące się na zastąpieniu 
katalizatorów homogenicz-
nych heterogenicznymi. Ukła-
dy heterogeniczne posiadają 
kilka ważnych zalet, do któ-
rych należy zaliczyć, przede 
wszystkim, łatwość ich usu-
nięcia z mieszaniny poreak-
cyjnej poprzez filtrację, dzięki
czemu eliminujemy kłopotli-
wy etap neutralizacji. Ponad-
to, katalizator może być użyty 
wielokrotnie, co obniża koszty 
produkcji. Ograniczeniu ule-

ga również liczba niepożą-
danych reakcji zachodzących 
w trakcie procesów kondensa-
cji i cyklizacji. Zatem za zasto-
sowaniem katalizatorów he-
terogenicznych przemawiają 
zarówno aspekty ekonomicz-
ne jak i ekologiczne.

2. Otrzymywanie jononów 
z zastosowaniem katalizato-
rów heterogenicznych

Badania głównie koncentrują 
się na opracowaniu nowych 
katalizatorów, które z powo-
dzeniem mogłyby zastąpić 
dotychczas stosowane, w eta-
pie kondensacji i późniejszej 
cyklizacji bez znaczącego ob-
niżenia wydajności obu pro-
cesów. 

2.1. Kondensacja cytralu 
z acetonem i metyloetyloke-
tonem
Jako nowe układy katalityczne 
stosowane są rozmaite mate-
riały takie jak: zeolity i kwaso-
wo-zasadowe glinofosforany 
[10],  tlenek magnezu [11, 12], 
wapnia [13] i glinu z naniesio-
nymi metalami o charakterze 
zasadowym [14, 15], tlenki 
mieszane magnezowo-glino-
we [16-19] oraz hydrotalkity 
zawierające w swoim składzie 
powyższe pierwiastki [20-29].
Jak stwierdziło wielu autorów, 
efektywność działania kata-
lizatorów heterogenicznych Rys. 1. Najważniejsze związki z grupy jononów
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uzależniona jest od sposo-
bu przygotowania i metody 
ich wcześniejszej aktywacji. 
Szczególnie jest to istotne 
w przypadku obecności CO2 
w układzie reakcyjnym. Ditle-
nek węgla posiadający wła-
ściwości kwasowe adsorbując 
się na powierzchni katalizato-
ra istotnie zmniejsza jego ak-
tywności. Tworzą się węglany, 
które skutecznie blokują do-
stęp cząsteczek reagentów do 
centrów aktywnych.
Reakcja kondensacji cytralu 
z odpowiednimi ketonami 
jest słabo katalizowana przez 
zeolity i kwasowo-zasadowe 
glinofosforany (AlPO) [10]. 
Powodem jest niewielka licz-
ba centrów aktywnych o cha-
rakterze zasadowym, których 
obecność jest konieczna do 
zajścia wyżej wymienionego 
procesu. Dodatkowo, cen-
tra kwasowe znajdujące się 
w rozważanych materiałach 
katalitycznych powodują za-
chodzenie niekorzystnej re-
akcji oligomeryzacji cytralu 
(rys. 2). W przypadku kataliza-
torów o charakterze kwaso-
wym reakcja ta jest dominu-
jąca. 
Popularnym materiałem o wła-
ściwościach zasadowych jest 
tlenek magnezu. W rozpatry-
wanej reakcji katalizator ten 
posiada niską aktywność (rzę-
du kilku procent). Poprawę 
aktywności układów zawiera-
jących MgO można uzyskać 
poprzez modyfikację pier-
wiastkami alkalicznymi taki-
mi jak Li, Cs, Na [11, 12]. Diez 
i współpracownicy twierdzą, 
iż największą poprawę aktyw-
ności katalitycznej uzyskać 
można modyfikując tlenek
magnezu litem [11]. Efekt ten 
najbardziej zauważalny jest w 

Rys. 2. Reakcja oligomeryzacji cytralu przebiegająca na 
centrach kwasowych

przypadku zawartości litu nie 
większej niż 0,5% mas. Taka 
ilość Li powoduje zwiększe-
nie stężenia bardzo mocnych 
centrów zasadowych (aniony 
tlenu o niskiej koordynacji). 
Zwiększenie zawartości litu 
powyżej tej optymalnej war-
tości powoduje aglomerację 
cząstek, przekształcenia struk-
turalne i powierzchniowe oraz 
w konsekwencji tworzenie 
się nieaktywnych węglanów, 
które blokują centra aktywne. 
Zdaniem autorów, w przypad-
ku metali alkalicznych o więk-
szym promieniu jonowym niż 
lit, następuje blokowanie po-
rów tlenku magnezu i spadek 
wydajności tworzenia pseu-
dojononu. Podobne obser-
wacje zanotowano dla wielu 
innych układów katalitycz-
nych. Z kolei Jablonski wraz 
ze współpracownikami [12] 
zauważył największą poprawę 
aktywności katalitycznej MgO, 
gdy modyfikacji dokonano
z zastosowaniem jonów so-
dowych, natomiast obecność 
w katalizatorach litu miała nie-
wielki wpływ na wydajność 
tworzenia pseudojononu w po-
równaniu do czystego tlenku 
magnezu. Tłumaczono to róż-
nicami w elektroujemnościach 
obu metali oraz różną dystry-
bucją i mocą centrów zasado-

wych, głównie tych średnich 
i mocnych, biorących udział 
w reakcji kondensacji cytralu 
i acetonu.
Rozbieżności pomiędzy wyni-
kami uzyskanymi przez obie 
wspomniane powyżej grupy 
badawcze można wytłuma-
czyć przede wszystkim różny-
mi sposobami przygotowania 
katalizatorów oraz warunkami 
prowadzenia procesu: różne 
ciśnienia, stosunki molowe re-
agentów, zawartości kataliza-
tora w mieszaninie reakcyjnej.
Efektywniejszym układem ka-
talitycznym bazującym na po-
jedynczym tlenku metalu jest 
CaO. Noda i współpracownicy 
[13] badając katalizatory tlen-
kowe zauważyli, że najlepszym 
ich przedstawicielem jest tle-
nek wapnia. W odróżnieniu od 
MgO tlenek wapnia posiada 
zdecydowanie wyższą zasado-
wość. Przeprowadzenie reakcji 
kondensacji cytralu i acetonu 
na tym układzie katalitycznym 
umożliwia uzyskanie pseudo-
jononu z ponad 68% wydaj-
nością. Wartość ta jest wyższa 
niż obserwowane dla kataliza-
torów homogenicznych. Do 
minusów należy zaliczyć to, iż 
reakcję należy prowadzić pod 
ciśnieniem 0,3 MPa.
Aktywnym katalizatorem w pro-
cesie kondensacji cytralu z ace-

tonem jest γ-Al2O3 z naniesio-
nymi na jego powierzchnię 
pierwiastkami ziem rzadkich 
[14, 15]. W toku badań okazało 
się, że szczególnie interesują-
cy jest układ zawierający pra-
zeodym. γ-Al2O3 z 5% tlenku
 tego metalu umożliwia otrzy-
manie pseudojononu z wydaj-
nością powyżej 65%.
Intensywnie badane są rów-
nież układy katalityczne za-
wierające mieszane tlenki gli-
nowo magnezowe powstałe 
w wyniku wygrzewania hy-
drotalkitów [16-19]. Na pod-
stawie przeprowadzonych ba-
dań stwierdzono, że ważnymi 
czynnikami są warunki (pH 
oraz temperatura starzowania) 
przygotowania prekursorów 
hydrotalkitowych służących 
do otrzymania powyższych 
tlenków mieszanych. Prekur-
sory uzyskane przy pH rów-
nym 13 charakteryzowały się 
wyższą aktywnością niż te 
otrzymane przy pH=10. Głów-
ną rolę odgrywa temperatura 
starzowania próbek. Przepro-
wadzenie tego procesu w tem-
peraturze 60°C umożliwia 
otrzymanie układów katali-
tycznych posiadających za-
równo wysoką powierzchnię 
właściwą jak i odpowiednio 
mocne centra zasadowe. 
Zwiększenie temperatury sta-
rzowania do 200°C nie ma 
wpływu na stężenie centrów 
aktywnych. Powoduje jednak 
spadek powierzchni właści-
wej hydrotalkitów. Aktywność 
tego typu układów katalitycz-
nych zbliżona jest do kataliza-
torów homogenicznych (60% 
konwersji i selektywność na 
poziomie 70%). Optymalnym 
materiałem katalitycznym jest 
ten posiadający stosunek Al/
(Al + Mg) równy 0,2 [16]. Zmia-
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Rys. 3. Kondensacja dwóch cząsteczek acetonu

na w ilości wprowadzonego 
glinu powoduje powstawanie 
centrów zasadowych o różnej 
mocy co wpływa niekorzyst-
nie na skład mieszaniny po-
reakcyjnej. Heterogeniczność 
centrów powoduje to, że 
oprócz reakcji głównej cytralu 
z acetonem zachodzi również 
proces kondensacji dwóch 
cząsteczek ketonu (rys. 3).
Zastosowanie wyżej wymie-
nionego układu katalitycz-
nego umożliwia otrzymanie 
pseudojononu z selektywno-

ścią około 80% przy konwersji 
cytralu powyżej 50%. Reakcja 
zachodzi przy stosunku molo-
wy acetonu/cytralu równym 
1 i zawartości katalizatora 
5%mas. W tym przypadku 
pH, przy którym otrzymywa-
no prekursory tlenków, nie 
miało większego wpływu na 
skuteczność działania katali-
zatora. Natomiast mieszanina 
tlenków uzyskana z prekur-
sora hydrotalkitowego sta-
rzowanego w 200°C charak-
teryzuje się niską konwersją 

Rys. 4. Reakcja oligomeryzacji cytralu przebiegająca na 
centrach zasadowych

cytralu (ok. 10%) i selektywno-
ścią otrzymywania głównego 
związku. Spowodowane jest 
to jak wspomniano wcześniej 
małą powierzchnią właściwą  
materiałów i brakiem dostęp-
ności do wszystkich centrów 
aktywnych. Zmniejszenie ilo-
ści katalizatora do 1% mas. 
wpływa na gwałtowny spadek 

konwersji cytralu z 50% do 
około 10% [17].
W przypadku dużej zawar-
tości cytralu w mieszaninie 
wyjściowej (stosunek 1:1) za-
obserwowano występowanie 
ubocznej reakcji oligomery-
zacji cytralu zachodzącej na 
centrach o charakterze zasa-
dowym (rys. 4).
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W celu ograniczenia tego nie-
pożądanego procesu stosuje 
się duży nadmiar acetonu (sto-
sunek keton/aldehyd = 5) [18]. 
Udział produktów ubocznych 
wyżej wymienionego proce-
su jest niewielki. Przekłada się 
to na wzrost selektywności 
otrzymywania pseudojononu 
do 90%.
Diez i współpracownicy [19] 
badając układu katalityczne 
oparte na tlenkach miesza-
nych magnezowo-glinowych, 
otrzymanych w wyniku współ-
strącenia doszli do wniosku, że 
najlepszymi właściwościami 
katalitycznymi charakteryzują 
się te o stosunku atomowym 
Al/(Al+Mg) mniejszym od 5. 
Zastosowanie takich kataliza-
torów umożliwia uzyskanie 
pseudojononu z ponad 90% 
selektywności w tempera-
turze 80°C przy stosunkach 
molowych aceton/cytral = 49, 
katalizator/(aceton+cytral) = 
1%mas. i pod ciśnieniem 250 
kPa. Zwiększenie zawartości 
glinu w próbkach, powoduje 
wzrost kwasowości układów 
katalitycznych co prowadzi do 
spadku selektywności tworze-
nia pseudojononu na korzyść 
reakcji kondensacji acetonu.
Jako katalizatory szeroko sto-
sowane są również układy ka-
talityczne oparte na hydrotal-
kitach zawierających magnez 
i glin [20-29].
Najczęściej badanymi ukła-
dami hydrotalkitowymi są 
materiały, w których stosunek 
magnezu do glinu wynosi 
około 3. Zwiększenie zawarto-
ści glinu powoduje natomiast 
powstawanie centrów aktyw-
nych o charakterze zasado-
wym. Podobnie niższa zawar-
tość sprzyja z kolei tworzeniu 

centrów zasadowych o różnej 
mocy. W obu przypadkach 
zachodzą reakcje uboczne 
niekorzystnie wpływające na 
efektywność tworzenia pseu-
dojononu. Na efektywność 
działania hydrotalkitów wpływ 
mają takie czynniki jak: tem-
peratura starzowania i póź-
niejszej kalcynacji oraz sposób 
przeprowadzenia powtórnej 
hydratacji próbek.
Układy podawane kalcynacji 
w 450°C, a następnie rehy-
dratacji wytwarzają pseudo-
jonon z selektywnością bliską 
100% w temperaturze 60°C 
przy stosunku molowym ace-
ton/cytral=3. Zwiększenie lub
zmniejszenie tej wartości 
powoduje wzrost udziału re-
akcji ubocznych, takich jak: 
oligomeryzacja cytralu i kon-
densacja acetonu [20]. Prowa-
dzenie procesu rehydratacji 
z dodatkowym mieszaniem 
ma korzystny wpływ na prze-
bieg procesu otrzymywania 
pseudojononu. Spowodowa-
ne jest to tym, że na skutek 
mechanicznego mieszania 
następuje rozdrobnienie czą-
stek hydrotalkitowych. Zwięk-
szeniu ulega dzięki temu 
liczba centrów aktywnych 
na narożach, tzw. płytek hy-
drotalkitowych [21]. Oprócz 
mieszania mechanicznego 
skutecznym sposobem uzy-
skania aktywnych układów 
hydrotalkitowych jest prowa-
dzenie procesu uwodnienia 
w obecności ultradźwięków. 
Działanie tego rodzaju falami 
zapobiega tworzeniu się aglo-
meratów w trakcie rehydra-
tacji materiałów, dodatkowo 
zahamowaniu ulega również 
wzrost kryształów, dzięki cze-
mu można otrzymać cząstki 

katalizatora o wymiarze około 
80nm [23]. Zastosowanie tak 
przygotowanego układu ka-
talitycznego umożliwia otrzy-
manie pseudojononu z selek-
tywnością ponad 96% w cza-
sie 15 min., przy stosunku 
molowym aceton/cytral<3. 
Hydrotalkity otrzymane w ten 
sposób mogą być również 
stosowane w reakcji konden-
sacji cytralu z metyloetylo-
ketonem. W porównaniu do 
acetonu cząsteczka MEK ma 
większy wymiar kinetyczny 
co powoduje niższą aktyw-
ność na skutek występowania 
zawady przestrzenne w tego 
typu materiałach [24].
W celu poprawy aktywności 
katalitycznej hydrotalkitów 
modyfikowane są one, podob-
nie jak w przypadku tlenku 
magnezu, pierwiastkami alka-
licznymi takimi jak: Li, Na i K. 
Abello i współpracownicy ba-
dając układu hydrotalkitowe 
zawierające powyższe metale 
w ilości ok. 2%mas. zauważyli, 
że najlepszym modyfikatorem
jest sód [25]. W porównaniu 
do litu katalizatory sodowe 
charakteryzują się wyższą kon-
wersją cytralu (odpowiednio 
ok. 67 i 87%). Spowodowane 
to jest wyższą zasadowością 
sodu. Lepszymi parametrami 
powinien charakteryzować 
się hydrotalkit modyfikowany
jonami potasu, jednak w tym 
przypadku jego niewielka 
efektywność wynika z dużego 
promienia atomowego tego 
pierwiastka, co wpływa na 
ograniczenie dostępu reagen-
tów do centrów aktywnych. 
Układy katalityczne zawiera-
jące sód posiadały aktywność 
katalityczną wyższą niż ta 
obserwowana dla czystego 

NaOH. Jednak materiały te 
tracą swoje cenne właściwości 
wraz ze wzrostem liczby cykli 
reakcja-regeneracja (zmniej-
szenie konwersji cytralu z 87 
do 16%). Dzieje się tak w wy-
niku wypłukiwania sodu z ka-
talizatorów. Po pięciu cyklach 
stężenie tego pierwiastka spa-
da z 2,1 do 0,3%mas. Kataliza-
tory te tracą więc około 85% 
pierwotnej zawartości tego 
modyfikatora. Nie ma to wpły-
wu na selektywność tworze-
nia pseudojononu, która we 
wszystkich eksperymentach, 
w których katalizatorem jest 
hydrotalkit zmodyfikowany
jonami sodowymi pozostaje 
na stałym wysokim poziomie 
95%.
Wadą materiałów katalitycz-
nych bazujących na hydrotal-
kitach jest niskie stężenie do-
stępnych centrów aktywnych, 
które znajdują się głównie na 
krawędziach płytek. Dlatego 
też, aby uzyskać satysfakcjo-
nujące wyniki należy zastoso-
wać większą ilość katalizatora, 
lub mniejszą cytralu [26, 27]. 
Można też nanieść hydrotalki-
ty na odpowiednie materiały, 
np. węglowe posiadające bo-
brze rozwiniętą powierzch-
nię właściwą [28]. Zabieg ten 
pozwala 4-krotnie zwiększyć 
aktywność katalityczną w po-
równaniu do czystych hydro-
talkitów. Spowodowane jest 
to tym, iż zwiększa się ilość 
krawędzi płytek hydrotalkito-
wych, na skutek dyspersji fazy 
aktywnej na nośniku, a co za 
tym idzie stężenie centrów 
aktywnych niezbędnych do 
zajścia reakcji kondensacji cy-
tralu z acetonem.
Wszystkie wspomniane proce-
dury mające na celu otrzyma-
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nie aktywnych układów hy-
drotalkitowych sprawiają, że 
materiały te nie są atrakcyjne 
jako potencjalne katalizatory 
do otrzymywania pseudojo-
nonów na szeroką skalę przez 
przemysł chemiczny [29].
Innymi układami katalitycz-
nymi badanymi w procesie 
kondensacji cytralu z ketona-
mi są materiały polimerowe 
posiadające czwartorzędowe 
grupy amoniowe, takie jak np. 
-CH2-N+(CH3)3 [31-34]. Anio-
nity typu diwinylobenzeno-
wych kopolimerów styreno-
wych z powyższymi grupa-
mi funkcyjnymi stosowane 
w reakcji cytralu z acetonem 

i metyloetyloketonem umoż-
liwiają otrzymanie pseudojo-
nonu i metylopseudojononu 
z wydajnością odpowiednio 73 
i 66% [32]. Procesy prowa-
dzono pod ciśnieniem atmos-
ferycznym w temperaturze 
w 56°C  (dla acetonu) oraz 
75-78°C (w przypadku mety-
loetyloketonu) przy stosun-
ku molowym aldehydu do 
ketonu wynoszącym 1:10. 
Wadą powyższego układu ka-
talitycznego jest to, iż ma on 
postać żelu, który trudno jest 
zawrócić do powtórnego za-
stosowania w procesie. Wady 
tej pozbawione są makropo-
rowate żywice polimerowe 

zawierające tego samego 
typu grupy funkcyjne [31, 33, 
34]. Wspomniane materiały 
katalityczne przy stosunku 
molowym acetonu do cytra-
lu 8:1, w temperaturze 60°C 
i pod ciśnieniem atmosferycz-
nym umożliwia otrzymanie 
pseudojononu z wydajnością 
68%. Obniżenie temperatury 
do 40°C powoduje spadek tej 
wartości do 62%. Dwukrotne 
i ośmiokrotne zwiększenie 
zawartości aldehydu (stosu-
nek molowy aceton:cytral 
odpowiednio 4:1 i 1:1) w mie-
szaninie reakcyjnej wpływa 
na gwałtowny spadek ilości 
utworzonego produktu nie-

zależnie od temperatury pro-
wadzenia procesu. Powyższe 
układu mogą być stosowane 
kilkukrotnie, jednak po 4 cy-
klach reakcja-regeneracja za-
obserwowano zmniejszenie 
wydajności tworzenia pseu-
dojononu do 43%.

2.2. Cyklizacja pseudojono-
nu i jego metylowych po-
chodnych
Kolejnym etapem w przypad-
ku otrzymywania jononów 
jest cyklizacja pseudojono-
nów. Reakcji tej najmniej miej-
sca poświęcono w literaturze. 
Jako katalizatory próbuje się 
zastosować materiały posia-
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dające wystarczająco mocne 
centra kwasowe zdolne do 
wytworzenia związków cy-
klicznych. Przykładem takich 
układów katalitycznych są 
siarczanowany MCM-41 [35] 
oraz siarczanowany TiO2/MCM 
[36, 37] i ZrO2 [38] stosowane 
jako katalizatory w wielu reak-
cjach wymagających udziału 
katalizatorów o charakterze 
kwasowym. Czynnikami mo-
dyfikującymi są w przypadku
krzemionki kwas siarkowy 
oraz siarczan amonu [35]. 
W katalizatorach tych aniony 
SO4

2- zchelatowane są na po-
wierzchni SiO2, tworząc kom-
pleks dwukleszczowy. Ważnym 
czynnikiem, który wpływa na 
aktywność katalityczną, jest 
sposób przygotowania ka-
talizatora, a w szczególności 
temperatura kalcynacji ma-
teriałów. Układy katalityczne 
otrzymane w wyniku działania 
kwasu siarkowego i aktywacji 
w temperaturach od 90 do 
350°C charakteryzuje podob-
na, bardzo wysoka konwer-
sja pseudojononu (powyżej 
96%). Jak się okazało, za efekt 
ten odpowiedzialny był wolny 
kwas siarkowy znajdujący się 
na powierzchni katalizatorów. 
Selektywność tych materiałów 
katalitycznych spada ze wzro-
stem czasu reakcji na skutek 
zachodzenia reakcji degrada-
cji jononów. 
Aktywność katalityczna serii
materiałów otrzymanych w  pod-
czas impregnacji MCM-41 
roztworem siarczanu amonu 
rośnie w kolejności podobnej 
do układów wspomnianych 
powyżej. Katalizator aktywo-
wany w najniższej tempera-
turze wykazywał bardzo niską 
aktywność, gdyż w 90°C nie 
utworzył się kompleks chela-

towy SO4
2-/SiO2, podczas gdy 

powstał on w 250 i 350°C. Naj-
wyższą aktywnością charakte-
ryzował się materiał otrzymany 
w 350°C, posiadający najwięk-
szą liczbę zchelatowanych 
SO4

2-/SiO2 oraz wolny H2SO4. 
W katalizatorach kalcynowa-
nych w najwyższej tempera-
turze (450°C) nie stwierdzono 
obecności wolnego H2SO4, 
a ich działanie katalityczne 
jest porównywalne z dostęp-
ną w handlu żywicą kwasową 
Amberlit-15. W odróżnieniu 
od niej, materiał otrzymany 
w wyniku impregnacji MCM-
-41 siarczanem amonu a na-
stępnie kalcynowany w 450°C 
wykazywał lepsze właściwości 
katalityczne (wyższa konwer-
sja i selektywność tworzenia 
jononów) w relatywnie niskich 
temperaturach (< 80°C), pod-
czas gdy w wyższych tempe-
raturach prowadzenia procesu 
wartości te są porównywalne. 
Dodatkowo po zakończeniu 
cyklizacji, na powierzchni obu
katalizatorów (na centrach kwa-
sowych) stwierdzono obecność 
reagentów. Zjawisko to powo-
duje spadek aktywności ka-
talizatorów przy ponownym 
zastosowaniu w procesie. Po 
pięciokrotnym użyciu mate-
riału katalitycznego konwersja 
spadła z 87% do 76%, a selek-
tywność z 51% do 38%.
Poprawę aktywności katali-
tycznej układów siarczano-
wanych można uzyskać sto-
sując jako nośniki matryce 
mieszane typu TiO2-MCM-41 
[36, 37]. Czynnikami modyfi-
kującymi stosowanymi w tym 
przypadku są kwas siarkowy 
i nadsiarczan amonu. Czysta 
mieszanina tlenków TiO2-SiO2 

wykazuje ciekawe właściwo-
ści katalityczne wynikające 

z oddziaływań pomiędzynimi. 
Wyższa elektroujemność ato-
mu krzemu prowadzi do prze-
niesienia ładunku z tlenu na 
tytan tworząc wiązanie Si-O-Ti; 
efekt ten zwiększa zdolności 
elektrono-akceptorowe po-
wierzchniowych atomów Ti, 
jednak powoduje powstanie 
tylko centrów kwasowych Le-
wisa.
W celu polepszenia właściwo-
ści katalitycznych mieszaniny 
omawianych tlenków sto-
sowano metodę „graftingu”, 
mającą na celu wprowadzenie 
wysoce rozproszonego TiO2 na 
powierzchnię mezoporowatej 
krzemionki w celu otrzyma-
nia materiału o dobrze upo-
rządkowanej mezostrukturze 
i dużej powierzchni właściwej 
[36, 37]. W uzyskanych mate-
riałach zawartość Ti jest niska 
i tlenek tytanu, będący w for-
mie amorficznej, jest związa-
ny na powierzchni wiązaniami 
Si-O-Ti tworząc tetraedrycznie 
skoordynowane jednostki. Ka-
talizatory przygotowane w ten 
sposób wykazują bardziej 
uporządkowaną strukturę cen-
trów aktywnych na powierzch-
ni niż mieszanina TiO2-SiO2. 
Jednak ich aktywność jest nie-
wielka (rzędu kilku procent) 
[36, 37]. Wprowadzenie grup 
SO4

2- oraz S2O8
2- powoduje 

powstanie mocnych centrów 
Brønsteda niezbędnych w roz-
ważanej reakcji [36]. Jak za-
uważono układ katalityczny 
S2O8

2-/ TiO2/MCM-41 zawiera 
więcej siarki niż SO4

2-/TiO2/
MCM-41. Wynika z tego, że jon 
S2O8

2- może efektywniej che-
latować na powierzchni z za-
szczepionym TiO2 niż SO4

2; 
przypuszczalnie dlatego, iż jon 
nadsiarczanowy posiada więk-
szy promień niż siarczanowy, 

w tym przypadku bardziej 
uprzywilejowany do utworze-
nia kompleksu chelatowego 
z atomami tytanu. Materiały 
posiadające grupy nadsiar-
czanowe charakteryzują się 
wyższą aktywnością katali-
tyczną niż ich odpowiedniki 
z grupami siarczanowymi. 
Przekłada się to konwersję 
pseudojononu, która w pierw-
szym przypadku wynosi 70%, 
a w drugim ponad 90%. War-
tość osiągnięta dla materiałów 
modyfikowanych nadsiarcza-
nem amonu jest porównywal-
na do materiału SO4

2-/TiO2, co 
można wytłumaczyć podobną 
zawartości siarki w obu katali-
zatorach.
Sposób modyfikacji nie wpły-
wa natomiast na rodzaj grup 
na powierzchni rozważanych 
materiałów. Dominujące są 
ugrupowania Si-O-Ti-S=O, któ-
re odpowiedzialne są za selek-
tywność tworzenia jononów. 
Stąd też wartości selektywno-
ści tworzenia pożądanych pro-
duktów niewiele się różnią się 
między sobą [37]. Inne układy 
katalityczne zawierające, np. 
tlenek cyrkonu rozproszony 
na powierzchni krzemionki, 
a następnie poddane siarcza-
nowaniu wykazują dużo niż-
szą aktywność niż wspomnia-
ne katalizatory S2O8

2-/TiO2/
MCM-41 i SO4

2-/TiO2/MCM-41.
Dodatkowo spada selektywność 
tworzenia jononów w wyniku 
zachodzenia niepożądanych 
reakcji, najczęściej tworzenia 
związków polimerycznych na 
powierzchni układów katali-
tycznych [38].
Interesującą grupą katalizato-
rów są żywice polistyrenowe 
modyfikowane grupami sulfo-
nowymi oraz perfluoroalkilo-
sulfonowymi [39]. Prowadze-
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nie procesu z użyciem żywicy 
posiadającej tylko ugrupowa-
nia drugiego rodzaju umożli-
wia całkowite przereagowanie 
pseudojononu w porównaniu 
z żywicami zawierającymi gru-
py sulfonowe co spowodowa-
ne jest wyższą kwasowością 
fragmentów perfluoroalkilo-
sulfonowych. Jednak wydaj-
ność pozyskiwania jononów 
jest bardzo niska. Najlepszymi 
materiałami katalitycznymi są 
te posiadające zarówno jedne 
jak i drugie grupy. Optymal-
nym stosunkiem grup per-
fluoroalkilosulfonowych do
sulfonowych jest 1:1,5. Umoż-
liwia to otrzymanie pożąda-
nych, w rozważanej reakcji, 
produktów z wydajnością ok. 
42% przy całkowitym prze-
reagowaniu pseudojononu 
w czasie 1,5 godziny. Dla tego 
rodzaju żywicy obserwowany 
jest również najmniejszy, kilku 
procentowy spadek konwersji 
wraz z ilością cykli regenera-
cyjnych katalizatora.
Jednak nadal wydajność otrzy-
mywania jononów na wyżej 
wspomnianych układach ka-
talitycznych jest  zdecydowa-
nie niższa niż ta obserwowana 
w przypadku prowadzenia 
reakcji w fazie homogenicz-
nej. Obiecującymi katalizato-
rami dla tego procesu mogą 
być te oparte na kwasie fos-
forowolframowym. Sam he-
teropolikwas ze względu na 
swoją małą powierzchnię 
właściwą, rzędu kilku m2/g, 
nie jest wystarczająco efek-
tywny w tej reakcji. Dopiero 
naniesienie go na powierzch-
nię nośnika, np. krzemionki 
powoduje wzrost aktywności 
katalitycznej takiego układu. 
Diez i współpracownicy [40] 
porównali kilka katalizatorów 

o właściwościach kwasowych, 
w tym tych opartych na kwa-
sie fosforowolframowym. Czy-
sty heteropolikwas nie wy-
kazywał praktycznie żadnej 
aktywności z powodu niskiej 
wartości powierzchni właści-
wej i utrudnionego dostępu 
cząsteczek pseudojononu do 
centrów aktywnych spowodo-
wanego zwartą budową trój-
wymiarowej struktury kwasu. 
Utworzenie soli cezowej wspo-
mnianego związku wpływa na 
wzrost szybkości reakcji i stop-
nia przereagowania reagenta 
w rozpatrywanej reakcji, co 
można wytłumaczyć tym, iż 
większy od protonu kation 
cezu powoduje zwiększenie 
zarówno powierzchni właści-
wej jak i dostępu na centrów 
kwasowych katalizatora. Jed-
nak nadal konwersja pozo-
stawała na poziomie poniżej 
40% nawet pomimo tego, że 
proces prowadzono przez 6 h. 
Inne układy katalityczne, takie 
jak: zeolit beta oraz SiO2-Al2O3 

pomimo posiadania kilkukrot-
nie większej powierzchni wła-
ściwej wykazywały również 
niewielką aktywność. Co cie-
kawe zeolit posiadał wystar-
czającą kwasowość, jednak 
z powodu zawad sterycznych 
uniemożliwiających wytwo-
rzenie jononu, okazał się nie-
efektywnym katalizatorem. 
Ograniczeń takich nie wykazy-
wał SiO2-Al2O3, jednak w tym 
przypadku kluczowa okazała 
się niska kwasowość materia-
łu, niewystarczająca do otrzy-
mania wysokiego stopnia 
przereagowania.
Kobzar wraz ze współpracow-
nikami przeprowadzili proces 
cyklizacji pseudojonon z za-
stosowaniem zeolitu CaY [41]. 
Zaktywowany zeolit nasyca-

no parami reagenta i układ 
utrzymywano w temperatu-
rze 105°C przez 6h. Otrzyma-
no w ten sposób wyłącznie 
α-jonon. Metoda ta jest bar-
dzo kosztowna ze względu na 
ilość operacji jednostkowych 
jakie należy wykonać w trak-
cie procesu.
Dopiero układy katalityczne, 
w których heteropolikwas zo-
stał naniesiony na powierzch-
nię SiO2 charakteryzowały się 
bardzo wysoką aktywnością 
(konwersja powyżej 90%). 
Zbliżone wyniki otrzymuje 
się w przypadku handlowej 
żywicy Amberlist 35W, z tą 
różnicą, że katalizator opar-
ty na kwasie fosforowolfra-
mowym wytwarzał porów-
nywalne ilości izomeru α i γ 
oraz niewielką β, natomiast 
w przypadku żywicy ponad 
50 % udział w mieszaninie 
miał α-jonon. Optymalną za-
wartością heteroplikwasu jest 
ta odpowiadająca pokryciu 
monowarstwą czynnika mo-
dyfikującego [42]. W przypad-
ku krzemionki jest to około 48 
% mas. Zwiększenie tej ilości 
powoduje oczywiście wzrost 
stężenia centrów kwasowych 
typu Brønsteda, jednak nie 
wszystkie z nich są dostęp-
ne dla cząsteczek reagenta. 
Przekłada się to na niewielką, 
tylko o kilka procent wyższą 
wydajność tworzenia jono-
nów. Ilość heteropolikwasu 
na powierzchni krzemionki 
nie wpływa na dystrybucję 
izomerów jononu, pozostaje 
ona niezmienna niezależnie 
od obciążenia kwasem fosfo-
rowolframowym. Diez i inni 
[42] zaobserwowali również, 
że konwersja reagenta zwięk-
sza się stopniowo do 100 % 
w ciągu 3,5 godziny i pozo-

staje na tym poziomie przez 
cały czas do końca procesu (6 
godzin). Większe różnice na-
tomiast obserwuje się w wy-
dajnościach tworzenia odpo-
wiednich izomerów jononów. 
I tak, w przypadku β-jononu 
wartość ta zwiększa się do 
14% i nie ulega zmianie. Dla 
izomeru γ obserwowane jest 
maksimum już w początko-
wej fazie (po ok. 1,5 godziny), 
a następnie obserwowano 
spadek wydajności. Autorzy 
wyjaśnili to tym, że utworzony 
γ-jonon ulega przekształceniu
w izomer α, którego wydaj-
ność w tym czasie zauważal-
nie zwiększa się. 
Na przebieg procesu cykliza-
cji pseudojononu wpływ ma 
temperatura prowadzenia 
procesu. Wraz ze wzrostem 
tego parametru następu-
je zwiększenie początkowej 
szybkości tworzenia jononów, 
oraz skrócenie czasu, po któ-
rym następuje całkowite prze-
reagowanie substratu. Jednak 
po osiągnięciu 100% konwer-
sji pseudojononu w wysokich 
temperaturach (110°C) obser-
wowany jest wraz z czasem 
prowadzenia procesu spadek 
wydajności jononów na sku-
tek zachodzenia reakcji degra-
dacji produktów. Temperatura 
wpływa również na dystrybu-
cję poszczególnych izomerów 
jononów. Wydajność α-jononu 
zwiększa się wraz ze wzrostem 
temperatury do maksymalne-
go poziomu 58% (w 110°C), 
natomiast dla pozostałych 
izomerów obserwujemy nie-
wielki spadek tej wartości.
W przypadku zastosowania 
układów katalitycznych opar-
tych na heteropolikwasie waż-
nym czynnikiem jest rodzaj 
zastosowanego w procesie 
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rozpuszczalnika. Ogólnie he-
teropolikwasy są bardzo do-
brze rozpuszczalne w związ-
kach polarnych, dlatego też 
reakcję cyklizacji przeprowa-
dza się w obecności rozpusz-
czalników aprotycznych, ta-
kich jak: toluen, cykloheksan. 
Użycie toluenu w porównaniu 
z cykloheksanem umożliwia 
skrócenie czasu reakcji, jed-
nak tworzą się również nisko-
cząsteczkowe bliżej nieokre-
ślone produkty. Szczególnie 
zjawisko to obserwowane jest 
w wysokich temperaturach 
prowadzenia proces.

3. Podsumowanie

Układy heterogeniczne już 
w tej chwili mają dużą prze-
wagę nad homogenicznymi. 
Do ich zalet należy zaliczyć:
- łatwe usunięcie ich z miesza-
niny poreakcyjnej poprzez fil-
trację (ochrona środowiska),
- możliwość wielokrotnego 
stosowania katalizatora, dzię-
ki czemu obniżamy koszty 
produkcji.
Jednak przed tego typu ma-
teriałami katalitycznymi jest 
jeszcze bardzo ważne zada-
nie, tzn. uzyskanie porów-
nywalnych wydajności oraz 
selektywności otrzymywania 
poszczególnych izomerów jo-
nonów, jakie odpowiadają  ukła-
dom homogenicznym. Dodat-
kowo jak do tej pory nie roz-
poczęto prób heterogenizacji 
procesu cyklizacji metylowych 
pochodnych pseudojonon 
w celu otrzymania szczególnie 
α-(izo)metylojononów, które 
są wartościowymi i cenionymi 
składnikami w różnych kom-
pozycjach zapachowych wielu 
znanych firm kosmetycznych.
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