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Nienasycone alkohole są waŜnymi substratami w wielu gałęziach przemysłu 
chemicznego, farmaceutycznego, chemii zapachów i kosmetyków, syntezach fine chemicals, 
w przemyśle tworzyw sztucznych i rozpuszczalników. W ostatnich latach notuje się 
intensywny wzrost zapotrzebowania na te alkohole. Katalitycznej redukcji wodorem 
α,β-nienasyconych związków karbonylowych do nienasyconych alkoholi towarzyszy niska 
chemoselektywność reakcji, gdyŜ w obecności katalizatorów metalicznych preferowane jest 
uwodornienie wiązania C=C.  

Alternatywą dla metod redukcji gazowym wodorem jest metoda katalitycznego 
przeniesienia wodoru. Polega ona na transferze form wodoru po powierzchni katalizatora od 
cząsteczki donora wodoru (alkoholu) do cząsteczki akceptora (związku karbonylowego) bez 
udziału gazowego wodoru. Katalizatorami przeniesienia wodoru są tlenki metali (np. MgO), 
które są wielokrotnie tańsze niŜ metale szlachetne, wobec których prowadzi się redukcję 
wodorem. Przebieg reakcji przeniesienia wodoru opisuje poniŜsze równanie: 
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Przedmiotem pracy było zbadanie przebiegu reakcji przeniesienia wodoru do szeregu 

pochodnych akroleiny R-CH=C(R’)-CHO, R = H, Me, n-Pr, Ph; R’= H, Me, Et, i-Pr, n-Pr, 
n-Bu, n-Am od I- i II-rzędowych alkoholi alifatycznych w fazie gazowej w obecności MgO 
jako katalizatora. Stwierdzono wysoką, zróŜnicowaną zarówno budową substratu jak 
i rodzajem uŜytego donora wodoru chemoselektywność reakcji. Otrzymano alkohole allilowy 
i metallilowy z wydajnościami odpowiednio 50% i 70%. Stwierdzono, Ŝe obecność 
podstawnika w pozycji 2 zwiększa chemoselektywność redukcji, natomiast obecność grupy 
fenylowej w pozycji 3 (aldehyd cynamonowy) ją obniŜa. 

Przeprowadzono takŜe badania przeniesienia wodoru od 2-propanolu do α,β-nienasyconego 
ketonu – benzylidenopinakolonu (I). Zaobserwowano wysoką chemoselektywność redukcji 
(I) (90%) do nienasyconego alkoholu (II). Zarówno I, II jak i nasycony keton (III) obdarzone 
są ciekawymi zapachami. (I) – intensywny, gorzki, cytrynowy z nutą anyŜową; (II) – słaby 
z nutą anyŜową; (III) – przyjemny, słaby, owocowy z nutą jeŜyny. 
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