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1 Jelölésjegyzék 

jelölések 

(-) negatív irányba forgató enantiomer  

(+) pozitív irányba forgató enantiomer  

(R) (R) enantiomer  

(S) (S) enantiomer  

± racém vegyület  

A anyagmérleg [-] 

AR az R enantiomer mennyiségére jellemző csúcs alatti terület [-] 

AS az S enantiomer mennyiségére jellemző csúcs alatti terület [-] 

b0;  b1; b2 Tait-egyenlet b konstansai [-] 

BT Tait-egyenlet B konstansa [-] 

C diasztereomer só látszólagos koncentrációja  [mg/ml] 

CT Tait-egyenlet C konstansa [-] 

d rácssík távolság [nm] 

D D konfigurációjú molekula  

de diasztereomer tisztaság [-] 

E  kölcsönhatási energia [kJ/mol] 

ee enantiomer tisztaság [-] 

EHild oldószer párolgáshője [kJ/mol] 

f egynél nem kisebb egész szám  

F rezolválás hatékonyságát jellemző Fogassy-féle F-paraméter  [-] 

HSP Hansen-féle oldhatósági paraméter  [MPa1/2] 

L L konfigurációjú molekula  

M moláris tömeg [g/mol] 

m  tömeg [g] 

mr racém anyag és rezolválószer mólaránya [-] 

n anyagmennyiség [mol] 

nT alkohol szénatomszáma [-] 

P  nyomás [MPa] 

R szén-dioxid–alkohol tömegarány [-] 

Ra oldhatósági paraméter különbség  [MPa1/2] 

RED relatív energiakülönbség  [-] 

S szelektivitás [-] 

T hőmérséklet [°C] 

t reakcióidő [óra] 

V térfogat [ml] 

VM moláris térfogat [m3/kmol] 

Y termelés [-] 

Y* termelés a CSTR modell figyelembevételével [-] 

α optikai forgatóképesség [°] 
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δ kohéziós energia [MPa1/2] 

δHild Hildebrand-féle oldhatósági paraméter [MPa1/2] 

ΔV/V mosófluidum relatív térfogata [-] 

Δφ útkülönbség [nm] 

Θ beesési szög pótszöge [°] 

λ hullámhossz [nm] 

ρ fluidum sűrűsége [g/ml] 

φ megfelelő komponens térfogattörtje [-] 

 

rövidítések 

CE kapilláris elektroforézis  

CSTR tökéletesen kevert folyamatos tartályreaktor modell 

ext extraktum 

GAS gáz antiszolvens  

PGSS Particles from Gas Saturated Solutions  

raff raffinátum 

RESS Rapid Expansion of Supercritical Solutions  

SAS szuperkritikus antiszolvens  

SEDS Solution Enhanced Dispersion of Solids  

SEM Pásztázó elektron mikroszkópia 

SFE szuperkritikus fluidum extrakció  

XRD Porröntgen-diffrakció 

 

indexek 

0 kezdő időpontban 

alk alkohol 

CO2 szén-dioxid 

D diszperziós kölcsönhatás 

e  extraktum 

H hidrogén kölcsönhatás 

i  komponensek sorszáma 

IBU ibuprofén 

ISCO ISCO 260D szivattyú  

kiindulási kiindulási optikai tisztaság 

mix elegy 

mosás mosófluidum 

P poláris kölcsönhatás 

r raffinátum 

reaktor a mérés kivitelezéséhez használt reaktor 

ref referencia 

rez rezolválószer 

termék termék optikai tisztaság 
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vegyületek 

CO2 szén-dioxid 

FEA (R)-1-feniletilamin 

FEA-CO2 (R)-1-feniletilamin karbamát sója 

Phg (S)-2-fenilglicinol 

Phg-CO2 (S)-2-fenilglicionol karbamát sója 

EtOH etanol 

IBU ibuprofén 

MeOH metanol 

n-PrOH n-propanol 
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2 Bevezetés 

A vegyiparban egyre nagyobb igény mutatkozik alacsony környezetterhelésű technológiák 

alkalmazására [1], különösen a gyógyszeripar területén ahol a nagy szerves oldószerigényű, 

lassú technológiák helyett előtérbe kerültek a gyors és környezetbarát eljárások, mint az 

innovatív szuperkritikus szén-dioxidot alkalmazó műveletek [2]. A szuperkritikus szén-dioxid 

olcsó, nem toxikus, nem gyúlékony, apoláris oldószer, amely nyomáscsökkentéssel nyom 

nélkül eltávolítható a termékből és újrahasználható, ezzel környezetbarát módon lehet 

oldószermentes, biztonságos termékeket előállítani. Az alacsony kritikus hőmérséklete 

(31,1 °C) alkalmassá teszi hőérzékeny gyógyszeripari anyagoknál történő felhasználásra is. A 

szuperkritikus fluidumok legnagyobb előnye, hogy a nyomás és hőmérséklet változtatásával 

pontosan szabályozhatók az oldószer tulajdonságai (sűrűség, dielektromos állandó, 

oldóképesség). 

A szuperkritikus szén-dioxidnak számtalan felhasználási területe ismert. A legjelentősebbek a 

növényi kivonatok készítése, impregnálás, festés, mikronizálás, szárítás, valamint reakciók 

közege. A szuperkritikus szén-dioxidot először Fogassy és Simándi alkalmazta rezolválásra 

1994-ben. Azóta több anyag rezolválását is megvalósították különböző szuperkritikus 

módszerekkel.  

A szuperkritikus szén-dioxidban jellemzően a kis molekulájú, apoláris anyagok oldódnak, így 

az új gyógyszermolekulák esetén amelyek nagy molekula tömegűek [3], célszerű az apoláris 

szén-dioxidot antiszolvensként alkalmazni. Ezzel az utóbbi években előtérbe kerültek a 

szuperkritikus antiszolvens technológiák, amelyekkel mikroméretű kristályok állíthatók elő, 

így növelhető a kristályos anyagok felülete és oldhatóságuk. Ilyen eljárás a GAS (gáz 

antiszolvens) és a SAS (szuperkritikus antiszolvens) technológia, ahol az antiszolvens szerepét 

a szén-dioxid tölti be.  

Munkám során ibuprofén (IUPAC név: (RS)-2-[4-(2-metilpropil)fenil]propánsav) (IBU) 

rezolválását vizsgáltam, ami egy jól ismert és gyakran alkalmazott gyógyszeripari 

modellvegyület, így lehetőséget teremt különböző rezolválási módszerek összehasonlítására. 

Rezolválószerként két primer amint alkalmaztam, (R)-1-feniletilamin (IUPAC név: (1R)-1-

feniletán-1-amin) (továbbiakban: FEA) és (S)-2-fenilglicinolt (IUPAC név: (2S)-2-amino-2-

fenil-etanol) (továbbiakban: Phg). GAS módszer esetén, amelynek az elvi alkalmazhatóságát 

az IBU-FEA rendszer esetében a doktori munkámat megelőzően bizonyítottuk [4], célul tűztem 

ki a rezolválás hatékonyságát befolyásoló összes jelentős tényező meghatározását és hatásának 

vizsgálatát. A GAS módszer optimalizálása mellett a SAS módszerre való áttéréssel elérhető 

méretnövelés megvalósítása is fontos szempont. Célom volt továbbá 99%-nál magasabb 
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diasztereomer tisztaság elérése újrarezolválással, illetve egyszerű átkristályosítással. Ez utóbbi 

azért különösen érdekes, mert lecsökken az átkristályosítások között a mosáshoz felhasznált 

szén-dioxid mennyisége, különösen SAS módszer esetén. 

Bánsághi [5] valósított meg először rezolválást tiszta szén-dioxid oldószerben. A modell az 

IBU-FEA rezolválás volt, ahol azonosította a FEA karbamát sóját, mint idővel bomló 

melléktermék. A munkám során FEA és Phg karbamát sóinak rezolválószerként való 

felhasználhatóságát is megvizsgáltam. 
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3 Irodalmi áttekintés 

3.1 A kiralitás fogalma 

A tükörképükkel fedésbe nem hozható, tükrözési szimmetriatengellyel nem rendelkező 

molekulákat királis molekuláknak nevezzük [6]. A királis vegyületek leggyakrabban 

aszimmetria centrumot tartalmaznak, ez szerves vegyületek esetén leggyakrabban szénatom. A 

két tükörképi sztereoizomer – enantiomer – a csoportoknak az aszimmetria centrumhoz 

viszonyított kapcsolódási sorrendjében, ún. konfigurációjukban tér el egymástól. Ebből 

következően az enantiomerek csaknem összes fizikai tulajdonsága (olvadáspont, forráspont, 

sűrűség, törésmutató, stb.) megegyezik. Az 1. ábra egy enantiomer párt mutat. 

 
1. ábra: A bróm-jód-klórmetán enantiomerjei. 

Ezen vegyületpárok megkülönböztetésének alapjául az szolgál, hogy a polarizált fény síkját 

azonos mértékben, de ellentétes irányba forgatják. Ezért szokás az enantiomertiszta 

vegyületeket optikailag aktív vegyületnek nevezni. Ezen jelenség jellemzésére bevezették a 

forgatóképesség (α) fogalmát [7]. Ha a megfigyelő felé haladó polarizált fény síkja az 

óramutató járásával megegyező irányba fordul el, akkor az izomert (+) jellel, ellenkező esetben 

(‒) jellel jelöljük. Ha a vizsgált oldatban a két enantiomer 1:1 arányban van jelen, a két 

ellentétes irányú forgatás kioltja egymást, a vizsgált anyag optikai forgatóképessége nulla. 

Ilyenkor racém vegyületről beszélünk, jelölése (±)-jellel történik. A +/– jelölésrendszer 

hátránya, hogy az enantiomerek forgatásából térszerkezetükre nem tudunk következtetni. 

Ennek a leírására szolgálnak a D/L ill. R/S rendszerek. 

A D/L konvenció szerinti ún. relatív konfiguráció meghatározására egy referenciamolekula 

bevezetése mellett döntöttek. A glicerinaldehid forgatással megmért (+) enantiomerjét, és az 

aszimmetria centrumot nem érintő lépésekkel belőle levezethető vegyületeket D, míg a (‒) 

enantiomerből levezethetőeket L konfigurációjúnak definiálták. A D/L konfiguráció 

megállapítása szerkezeti képletből a molekulák meghatározott szabályok szerinti síkba 

vetítésével, majd a főlánc legmagasabb számú királis szénatomjához kapcsolódó, heteroatomot 

tartalmazó szubsztituens helyzetének leírásával történik. A vetítési szabályokból következően 
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az említett csoport a főlánc jobb vagy bal oldalán helyezkedhet el, ennek megfelelően kap a 

molekula D vagy L jelzést. 

A molekula abszolút konfigurációjának leírására az R/S rendszert használjuk. A módszer szerint 

az aszimmetria centrumhoz kapcsolódó ligandumokat rangsoroljuk rendszámuk szerint, úgy, 

hogy a legnagyobb rendszámú szubsztituens kapja a legkisebb számot. Amennyiben két 

kapcsolódó atom rendszáma megegyezik, úgy az ezekhez kapcsolódó atomok sorszámát 

vesszük figyelembe és így tovább az első eltérésig. A sorrend meghatározása után a molekulát 

képzeletben úgy forgatjuk el, hogy a legnagyobb sorszámú szubsztituenssel ellentétes oldalról 

nézzünk rá a molekulára. Ha a maradék három szubsztituens kapcsolódási sorrendje az 

óramutató járásával egyező, az enantiomer az R, ellenkező esetben az S jelzést kapja. A fent 

leírt konvenciót a módszer kidolgozói után (R. S. Chan, Ch. Ignold, V. Prelog) CIP-szabálynak 

is nevezik [7]. 

A három konvenció között nincs rögzített kapcsolat. A +/– csak a forgatás irányát írja le, és bár 

az R konfigurációjú atomok többségében D konfigurációjúak, az R/S ill. D/L leírás sem mindig 

korrelál. Tipikus példa erre az L relatív konfigurációval jelölt cisztein aminosav, melyben a 

kéntartalmú oldallánc nagy rendszáma miatt a szubsztituensek számozási sorrendje 

megváltozik, így ez a molekula a viszonylag ritka (L)-(R) vegyületek közé tartozik. 

Több aszimmetria centrumot tartalmazó molekulák sztereoizomerjeinek száma is nagyobb, n 

aszimmetria centrum esetén 2n. Azokat a sztereoizomereket, amelyek nem kép–tükörkép 

viszonyban állnak egymással, diasztereomereknek nevezzük (pl. 2R,3R- és 2S,3R- 

sztereoizomerek). Ezek olyan izomerek, amik egy vagy több, de nem az összes sztereocentrum 

konfigurációjában különböznek. Az enantiomerekkel ellentétben ezek fizikai és kémiai 

tulajdonságai eltérőek. 

Az enantiomer elegyek optikai tisztaságának egyik jellemzésére szolgál az ee (enantiomer 

excess, enantiomerfelesleg) értéke, ahol az enantiomerfelesleget (R–S) az összes enantiomer 

tartalomhoz (R+S) viszonyítjuk: 

 𝑒𝑒 =
|𝑅 − 𝑆|

𝑅 + 𝑆
 (3.1) 

A képletben R és S jelöli az enantiomerek mennyiségét. Az ee értékek kifejezhetők törtként 

vagy százalékban, értékük mellé azonban mindig meg kell adni a feleslegben lévő 

sztereoizomer jelzését. 
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3.2 Enantiomerek elválasztásának jelentősége 

Az enantiomertiszta vegyületek egyre fontosabbak lassan az egész vegyipar, különösen a 

gyógyszeripar területén. Egyre több racém vegyületről derül ki, hogy csak az egyik enantiomer 

hatásos az adott célra, a másik enantiomer a legtöbbször vagy gátolja a hatásos enantiomert, 

vagy hatástalan és felesleges terhelést jelent. Az enantiomer elválasztásra az első igényt egy 

németországi ún. Contergan-botrány jelentette. Az ötvenes években a Henkel cég piacra dobta 

a Contergan fantázianevű, thalidomid (2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-izoindolin-1,3-dion) 

hatóanyagú gyógyszerét. A tájékoztató szerint a gyógyszer nyugtatóként alkalmazható, 

antidepresszáns, a gyógyszer egyik fő célcsoportja a terhes kismamák voltak. A thalidomid két 

optikai izomerből áll, az (R) konfigurációjú nyugtató hatású, míg az (S) konfigurációjú komoly 

magzatkárosító hatással bír. Ennek eredményeképpen az ötvenes évek végén több országban, 

köztük Németországban sok kisgyermek fejlődési rendellenességgel, vagy halva született. 

Jellemzően érzékszervi károsodás és a végtagok fejlődési elváltozása volt megfigyelhető [8] 

[9]. 

Az enantiomerek közti különbség azoknál a rendszereknél lehet jelentős, amelyek felépítésében 

a kiralitás jelentős szereppel bír, ilyenek a biológiai rendszerek. A D-aszparagin például édes, 

míg az L-aszparagin íztelen [10]. Az R-(−)-karvon fodormenta, míg a S-(+)-karvon kömény 

illatú. A D-penicillinamin reumatoid artritisz és bizonyos nehézfém mérgezések (réz) esetén 

alkalmazható, amíg az L-enantiomere mérgező, ugyanis a B6-vitamin (piridoxin) hatását 

gátolja. [11] 

A munkám során használt ibuprofén is egy aszimmetria centrummal rendelkező molekula. Az 

(S)-(+)-ibuprofén 160-szor erősebb hatást fejt ki [12], mint az (R)-(−)-ibuprofén, amelyet in 

vitro kutatások mutattak ki. Mégis sok esetben racém formában hozzák forgalomba, mert az 

(R)-(−)-IBU hatástalan, de bioinverzióval átalakul a hatásos (+) izomerré [13]. Emlősökön 

végzett kutatások alapján az (S)-(+) izomer fájdalomcsillapító hatása 3-szor gyorsabban 

jelentkezik, mint a racém vegyületé [14]. 

3.3 Enantiomerek előállítása 

A királis vegyületek optikailag aktív formában történő előállítására két lehetséges út létezik a 

„királis út” és a „racém út” (2. ábra) [15] [16]. 
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2. ábra: Királis vegyületek optikailag aktív formában történő előállításának lehetőségei. 

A királis út során az anyagokat optikailag aktív formában állítjuk elő. Aszimmetrikus szintézis 

során egy akirális kiindulási anyagból egy olyan reakcióúton hozunk létre királis molekulát, 

amely termodinamikailag az egyik enantiomer keletkezésének kedvez. Ez elérhető megfelelő 

reagenssel, körülményekkel, védőcsoport és katalizátor alkalmazásával. Kémiai szintézis során 

a aszimmetria centrumot egy királis katalizátor segítségével visszük be, míg biokatalízis során 

egy biológiai rendszerekben előforduló katalizátort, jellemzően enzimet alkalmazunk. Ezen 

eljárások a katalizátorok és a hosszabb, bonyolultabb reakcióutak miatt az esetek többségében 

drágább előállítást eredményeznek mintha racém formában állítottuk volna elő az anyagot. Más 

esetekben, például az ibuprofén esetén, a királis szintézis kedvezőbb lehet [17]. A természetből 

is lehet kinyerni optikailag aktív anyagokat extrakcióval. 

A racém út esetében a racém anyag enantiomerjeit egy megfelelő elválasztási módszerrel 

elválasztjuk egymástól. Ilyen módszer lehet a kinetikus rezolválás, kristályosítás vagy 

preparatív kromatográfia. A kinetikus rezolválás során azt használjuk ki, hogy az egyik 

enantiomer gyorsabban reagál. Hátránya, hogy katalizátor szükséges a reakcióhoz, ami 

jellemzően drága. A kinetikus rezolválás továbbfejlesztett változata a paralell kinetikus 

rezolválás. Mivel a hagyományos kinetikus rezolválás során a lassabban reagáló enantiomer 

koncentrációja folyamatosan nő az elválasztás során, ez az enantiomer a konverzió 

növekedtével egyre gyorsabban fog reagálni, ez pedig nem kedvező az elválasztásnak. A 
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paralell kinetikus rezolválás során a lassabban reagáló enantiomert egy konkurrens reakcióval 

elfogyasztják, hogy ne tudjon versenyezni a gyorsabban reagáló enantiomerrel [18]. 

Az enantiomerek oldatban és olvadékban asszociátumokat hoznak létre egymással. Az azonos 

enantiomerek között fellépő kölcsönhatást homokirális, az ellentétes konfigurációjú 

enantiomerek között fellépő kölcsönhatást heterokirális kölcsönhatásnak nevezzük.  

Azokat az anyagokat, amelyek oldatában a homokirális kölcsönhatás az erősebb (3. ábra, a), 

konglomerátumképző anyagoknak nevezzük. Ebben az esetben az enantiomerek elválaszthatók 

indukált kristályosítással. Ekkor az oldatot a hasznos enantiomer kristályával beoltjuk, mivel 

az oltókristály felületére a kristállyal azonos konfigurációjú enantiomer kristályosodása lesz a 

kedvezményezett. Az eddig vizsgált vegyületeknek csupán 10-15%-a ilyen jellegű. A borkősav 

nátrium-ammónium sója például képes külön-külön kristályosodni vizes oldatából, így 

mechanikailag szétválogathatók az enantiomertiszta kristályok [19] hivatkozta: [20]. 

Azokat az anyagokat amelyekben a heterokirális kölcsönhatás az erősebb, racemátképzőknek 

nevezzük (3. ábra b). Ezeket az anyagokat diasztereomerképzéssel lehet tisztítani, ugyanis a 

keletkező diasztereomereknek különböznek a skaláris tulajdonságiak (pl.: oldhatóságuk). Az 

eddig vizsgált vegyületek jelentős része racemátképző. A diasztereomer képzés a kölcsönhatás 

természetétől függően lehet kovalens, komplex és ionos diasztereomerképzés, a leggyakrabban 

használt technika a diasztereomer sóképzés. Az optimális rezolválási hatékonyság eléréséhez 

szükséges idő alapján megkülönböztetünk kinetikusan és termodinamikusan kontrollált 

folyamatot. A kinetikusan kontrollált diasztereomer sóképzésnél azt használják ki, hogy a 

különböző enantiomerek eltérő sebességgel kristályosodnak. A termodinamikailag kontrollált 

diasztereomer sóképzés esetén megvárják az egyensúly beálltát, és a diasztereomer sókat 

oldhatóságkülönbségük alapján választják el. 

Szilárd oldatoknak (3. ábra c) nevezzük azokat az anyagokat, amelyek esetében a heterokirális 

és homokirális kölcsönhatások közel azonosak.  
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3. ábra: Az enantiomerkeverékek három fő típusának olvadási fázisdiagramja: (a) 

konglomerátumképzők, (b) racemátképzők, (c) szilárd oldatok (pozitív eltérés, negatív eltérés 

és ideális viselkedés esetén). 

A diasztereomer sóképzésen alapuló elválasztást a rezolválószer racém anyaghoz viszonyított 

mennyisége alapján is lehet csoportosítani [7]. Rezolválószernek nevezzük azokat az 

anyagokat, amelyek képesek megkülönböztetni az egyes enantiomereket. Gyógyszeripari 

szempontból különösen fontosak lehetnek az aminosavak [21], mint rezolválószerek, mert 

nincs káros biológiai hatásuk, a keletkező só könnyebben felszívódik a szervezetben.  

Mólekvivalens (Pasteur-féle rezolválás) diasztereomer sóképzés során a rezolválószer 

mólekvivalens mennyiségben kerül alkalmazásra, ilyenkor minkét enantiomerből képződik a 

diasztereomer só, amelyeket a kinetikus (gyors kristályosodás) vagy termodinamikus (termékek 

entalpia különbsége) kontroll alapján lehet elválasztani. 

A Pope és Peachey [22] által 1899-ben leírt eljárás szerint a rezolválószert félmólekvivalens 

mennyiségben adják a racém anyaghoz, amely az egyik enantiomerrel diasztereomer sót képez. 

A másik enantiomert akirális segédanyag hozzáadásával tartják oldatban. Akirális 

segédanyagként legtöbbször szerkezetileg rokon vegyületet alkalmaznak (például (R)-1-

feniletilamin és benzilamin), de alkalmazhatnak szervetlen savat vagy bázist is.  

Félmólekvivalens módszer esetén a rezolválószert a racém anyaghoz fémólekvivalens 

mennyiségben adják, ekkor ideális esetben a rezolválószer csak az egyik enantiomerrel képez 

diasztereomer sót, ami kikristályosodik az oldatból, a szabadon maradó enantiomer pedig 

oldatban marad. A valóságban a diasztereomer sóképzés nagyon ritkán teljesen szelektív. 

Holland rezolválás során szerkezetileg hasonló rezolválószerek keverékét adják a racém 

anyaghoz. Több esetben tapasztalták azt, hogy a rezolválás hatékonysága jelentősen 

megnövekedett ahhoz képes, mintha a rezolválószereket külön-külön alkalmazták volna [23] 

[24]. 

Munkám során alapvetően félmólekvivalens módszert használtam, ugyanis a korábban 

ibuprofénnel végzett mérési eredmények alapján ez a módszer adódott optimálisnak [25]. Saját 
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munkám során IBU-FEA rendszer esetén vizsgáltam a rezolválószer mólarányának hatását. A 

továbbiakban érdekes lehet a Holland és Pope-Peachey módszer vizsgálata is. 

3.4 A szuperkritikus technológiák 

A természetben a szuperkritikus fluidumok nagyon ritkán fordulnak elő, jellemzően nehezen 

megközelíthető helyen, ezért a szuperkritikus állapotot viszonylag későn fedezték fel. Például 

a Marianna-árok mélyén a vulkánok közelében a víz szuperkritikus állapotú.  

 Történelmi áttekintés 

Első említést 1822-ben Baron Charles Cagniard de la Tour tette a szuperkritikus fluidumokról 

[26][27] hivatkozta: [28]. Elsőként írta le az anyagra jellemző kritikus nyomást és 

hőmérsékletet. Különböző folyadékokkal töltött ágyúcsőben hallgatta a csőben gördülő golyó 

hangját, egy bizonyos hőmérséklet (a kritikus hőmérséklet) felett a folyadék és a gáz fázis 

sűrűségkülönbsége eltűnik. A szuperkritikus állapotban a sűrűségkülönbségből adódó 

hangkülönbség eltűnt.  

Hannay és Hogarth [29] 1879 körül végeztek oldhatósági kísérleteket szuperkritikus etanolban 

(Tc=243 °C és Pc=6,3 MPa). Számos szervetlen sót például kálium-jodidit, kálium-bormidot 

sikeresen feloldottak szuperkritikus etanolban. Bizonyos sók például a kobalt-klorid, vagy a 

vas-klorid feloldása színes, kék és sárga oldatot eredményeztek. A nyomás csökkentésével a 

feloldott sók kikristályosodtak. További oldhatósági kísérleteket végeztek szuperkritikus szén-

diszulfid és szén-tetraklorid oldószerekkel. 

Villard [33] 1896-ban vizsgálta szilárd anyagok oldékonyságát gázokban. Kísérletei során 

naftalint, kámfort, sztearinsavat, paraffin gyantát vizsgált metán, etilén, szén-dioxid és 

nitrogén-dioxid oldószerben.  

Wilson és mtsai. [30] 1936-ban kenőolajok aszfaltmentesítésére szuperkritikus propánt 

alkalmaztak. A kritikus állapot körüli oldószerek remekül oldják az apoláris szerves 

vegyületeket. A nyomás és hőmérséklet változtatásával nagyon jól lehet befolyásolni az 

oldóképességet, így különböző frakciókat jól el lehet választani. A módszert a mai napig 

alkalmazzák a kőolajiparban a lepárlási maradék aszfaltmentesítésében. 

Francis [31] 1954-ben megjelentetett egy tanulmányt, amelyben 464 folyékony szén-dioxidot 

tartalmazó terner rendszer fázisdiagramját írta le, és 261 szerves vegyület oldékonyságát mérte 

meg közel kritikus állapotú folyékony szén-dioxidban.  

A szuperkritikus technológiák napjainkban az egyik legdinamikusabban fejlődő terület, 

intenzív kutatások folynak annak érdekében, hogy a meglevő technológiákat hatékonyabb és a 

környezetvédelmi előírásoknak megfelelő technológiákra cseréljék. A szuperkritikus 
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fluidumok alkalmazásáról Brunner készített egy részletes összefoglaló cikket [32]. A terület 

intenzív fejlődésére jellemző, érdekes statisztikai adatsor, hogy a ’Web of Science’ keresőmotor 

a „supercritical” keresőszóra 1975 óta évenként mennyi találatot adott (4. ábra).  

 

4. ábra: Évenkénti találatok száma a ’Web of Science’ adatbázisban a „supercritical” 

keresőszóra 1975 óta. 

 A szuperkritikus állapot 

Szuperkritikus (fluid) állapotba hozható bármely anyag a rá jellemző kritikus értéknél 

magasabb nyomáson és hőmérsékleten. Egy anyag a kritikus hőmérséklete felett 

gázhalmazállapotból nem cseppfolyósítható. A kritikus nyomás a gáz gőznyomása, amikor a 

gáz a kritikus hőmérsékleten van. Szuperkritikus állapotban csak egy fázis létezik. A fluidum 

állapota sem gáz, sem folyadék, hanem legjobban talán úgy lehetne leírni, hogy a kettő közötti 

átmenet, olyan sűrű folyadék, mely kitölti a rendelkezésére álló teret. A szolvatációs készség 

megközelíti a folyadékét, az anyagátadási tulajdonságok pedig a gázokéhoz hasonlóak 

(1. táblázat) [33]. 

 

1. táblázat: A szén-dioxid fizikai-kémiai jellemzőinek összehasonlítása különböző 

halmazállapotokban. 

Fizikai-kémiai jellemző Gáz Folyadék Szuperkritikus fluidum 

Sűrűség [
𝑘𝑔

𝑚3
] 1 1000 200-700 

Diffúziós állandó [
𝑐𝑚2

𝑠
] 10-1 10-5 10-3-10-4 

Viszkozitás [Pas] 10-5 10-3 10-4 
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A nyomás-hőmérséklet állapotdiagramon (5. ábra) a szilárd, a folyadék és a gáz 

halmazállapotnak megfelelő területeket az olvadás, a forrás és a szublimációs görbék választják 

el. A kritikus hőmérséklet és kritikus nyomás vonalai (szaggatott egyenesek) határolják a 

szuperkritikus állapotnak megfelelő területet. A szaggatott vonalakon átlépve nem történik 

fázisállapot változás, nincs éles, ugrásszerű változás a fizikai tulajdonságokban. 

 
5. ábra: A szén-dioxid nyomás-hőmérséklet diagramja. 

A 2. táblázat tartalmazza a leggyakrabban szuperkritikus fluidumként szóba kerülő anyagok 

kritikus nyomás és hőmérséklet értékeit. A szuperkritikus víz egyre szélesebb körben terjedő 

fluidum, viszont nagy figyelmet kell fordítani a szerelvények korróziójára [34][35]. A xenon és 

a kén-hexafluorid kedvező kritikus ponttal bír, azonban drágán beszerezhetők, így gazdasági 

okok miatt nem használják. A dinitrogén-oxid alkalmas lehet hulladékégetők hamujából a 

dioxin eltávolítására [36]. Ez elmúlt években kezdték el kutatni metanol alkalmazását biodízel 

előállításához [37], például sütőolajból [38]. Propán, bután és pentán alkalmazását széles 

körben vizsgálják az olajiparban. Ezen anyagok tűz- és robbanásveszélyes tulajdonságai 

azonban nehezítik elterjedésüket, ezért a szuperkritikus technológiák döntő többsége szén-

dioxid alapú [39]. 
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2. táblázat: Szuperkritikus közegként leggyakrabban alkalmazott anyagok kritikus 

hőmérséklete és nyomása. 

Vegyület Tc (°C) Pc (MPa) 

H2O 374,4 22,12 

Xe 16,6 5,9 

SF6 45,5 3,8 

N2O 36,5 4,1 

CO2 31,1 7,4 

propán 96,7 4,2 

metanol 239,5 8,1 

etilén 9,1 5,1 

 

A szén-dioxid a többi szuperkritikus fluidomhoz képest alacsony kritikus hőmérséklete 

(Tc=31,1 °C) és közepes kritikus nyomása (Pc=7,38 MPa) miatt jól alkalmazható, műszakilag 

megvalósítható technológiát tesz lehetővé. Elsősorban a kritikus nyomása a gazdasági 

megfontolásokból, míg a kritikus hőmérséklete a hőérzékeny anyagok (pl.: a gyógyszerek) 

miatt fontos tényező. A magas üzemi nyomás komoly veszélyforrást jelent az ipari 

alkalmazhatóság során, nagy figyelmet és hozzáértést igényel. Viszont a szerves oldószerekkel 

szemben nagy előnye, hogy nem gyúlékony anyag. Ennek ellenére a megfelelő szellőztetésre 

ügyelni kell, ugyanis nagy mennyiségben kiszorítja a levegő oxigénjét az alacsonyabban fekvő 

részekről és fulladást okoz. A szén-dioxid alacsony víztartalom esetén nem korrozív [40], 

viszont a víztartalomra folyamatosan figyelni kell. Mivel a fosszilis energiatermelés, valamint 

etanol, metanol, hidrogén gyártás során nagy mennyiségű melléktermékként jelenik meg, 

meglehetősen olcsó anyag. Magyarországon például Répcelakon nagy tisztaságban 

bányászható is [41]. A szén-dioxid szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú, így atmoszférikus 

körülmények között könnyedén eltávolítható a kész termékből, az estelegesen a termékben 

maradó szén-dioxid nem ártalmas. 

A kritikus pont körüli nagymértékű entalpia érték változása miatt, a jövőben az 

energiaszektorban is alkalmazhatják a szén-dioxidot, hőszivattyúk munkaközegeként. Ezzel az 

alacsony hőmérsékletű hőforrások, mint például a geotermális kutak elektromos 

energiatermelésre történő felhasználásának hatásfoka jelentősen javítható [42]. 

 Szuperkritikus fluidum extrakció 

A szuperkritikus fluidum extrakciót (SFE) az 1970-es évektől kezdve használják nagyüzemi 

mértékben. Igen elterjedt az élelmiszeriparban növényi hatóanyagok kinyerésére, mint például 

olajok, aromák és kivonatok, antioxidánsok, alkaloidok és koleszterin extrakciója [43]. A 

korábban általánosan használt klórozott oldószereknél vagy hexánnál [44] környezet és 
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egészségvédelmi szempontból előnyösebb a szuperkritikus szén-dioxidot használni. 

Alkalmazzák például bizonyos fűszerkivonatok (bazsalikom [45], majoránna, oregánó [46] 

[47], paprika [48]) és gyógynövény hatóanyagok készítésére, valamint a koffein kávébabból 

[49], zöld-[50] és fekete tealevélből [51] való kinyerésére is. Ipari mértékben alkalmazzák 

komlókivonat [52] és szezámolaj kinyerésére is. A kakaó termés egyébként értéktelen burkából 

(cocoa-pod husk) fenolos komponensek és antioxidánsok nyerhetők ki [53]. 

A szén-dioxidos extrakció a környezetvédelmi iparban a szennyezett talajból leginkább 

növényvédőszerek [54], policiklusos aromás szénhidrogének, poliklórozott bifenilek, klór-

fenolok, dioxinok és az olajszennyezések [55] eltávolítására használható fel. 

Jól alkalmazható aerogélek szárítására is, ugyanis a gél szerkezetéből anélkül lehet eltávolítani 

a szerves oldószert (pl.: acetont), hogy a gél összeesne, amivel megmarad a nagy fajlagos 

felülete [56][57]. A szuperkritikus fluidum extrakció alkalmazásait rezolválás során a 3.7.1 

fejezetben foglalom össze. 

 Szuperkritikus szén-dioxid, mint reakcióközeg 

A szuperkritikus szén-dioxidban megvalósított reakciók irodalma igen terjedelmes, valós 

alternatívát jelenthet a szerves oldószerek kiváltására [58]. Különböző olefinek (például hex-1-

én, okt-1-én) formilezése szuperkritikus szén-dioxidban megvalósítva regioszelektíven zajlik 

le, több egyenes, mint elágazó szénláncú aldehidet képezve[59][60][61]. Egy-egy katalizátor 

molekula akár több millió átalakítást képes elvégezni, így a katalizátorok magas ára mellett is 

gazdaságosan alkalmazható. Alacsony viszkozitása és a felületi feszültség hiánya miatt a 

szuperkritikus szén-dioxid ideális közeg gyökös reakciók kivitelezésére. 

A tiszta szuperkritikus szén-dioxid alkalmas enzimreakciók megvalósítására is [62], ugyanis 

egyes enzimek, különösen a lipázok [63][64] nemcsak megőrzik az aktivitásukat, hanem 

sokszorosra is nőhet. Az első sikeres enzimkatalizált reakciókat szuperkritikus szén-dioxidban 

Randolph és munkatársai [62], valamint Hammond és munkatársai [65] írták le. 

Szuperkritikus szén-dioxidban enantioszelektív enzimkatalizált reakciók és diasztereomer 

sóképzésen alapuló enantiomer elválasztás is megvalósítható, amit egy későbbi fejezetben 

(3.7.2) fogok részletesen tárgyalni. 

 Impregnálás és festés szuperkritikus szén-dioxid közegben 

A szuperkritikus szén-dioxid nagy diffuzivitása miatt alkalmas lehet pórusos szerkezetű 

anyagokba történő homogén anyageloszlatásra. Fa impregnálására ipari léptékben is 

alkalmazzák [66][67]. Gyógyszerhatóanyagok hordozóba és polimerekbe történő bejuttatására 

is alkalmas, amivel szabályozott hatóanyagleadás valósítható meg [68]. 
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Polimerek [69] és textilek [70] festésére is gazdaságosan alkalmazható, ugyanis nagy 

mennyiségű festékkel szennyezett víz kezelése kerülhető el. A technológia gazdaságosságot 

mutatja, hogy a DyeCoo cég a világ számos pontján helyezett már üzembe szuperkritikus szén-

dioxiddal működő textilfestő ipari méretű készülékeket. Hosszú távú együttműködési 

megállapodást kötött több nagy ipari szereplővel, márkával, például a Nike-val és az Ikea-val 

(http://www.dyecoo.com/trusted-by/) 

 A szuperkritikus víz alkalmazási lehetőségei 

A szuperkritikus vizet elterjedten alkalmazzák különböző szennyvízkezeléseknél (SCWO), 

amely szerves anyag tartalmú szennyvizek kezelésére alkalmazható. A kritikus pontja fölött a 

víz magas diffuzivitású, apoláris közegként viselkedik. Így oxigén bevezetésével homogén 

fázisú reakciót tesz lehetővé szerves anyagok vízzé és szén-dioxiddá oxidálására. A 

heteroatomot tartalmazó vegyületekből a megfelelő szervetlen ásványi savak képződnek, így a 

klórból sósav, a kénből kénsav, a foszforból pedig foszforsav. A nitrogéntartalmú anyagokból 

jórészt elemi nitrogén és elhanyagolható mértékben N2O keletkezik, így ez előnyt jelent a 

hagyományos égetéses oxidációkkal szemben. A teljes reakcióidő tipikusan pár perc. Ezen 

tulajdonságokat kihasználva ártalmatlanítani lehet a vegyi- és biológiai fegyvereket, egyéb 

vegyipari hulladékokat, valamint radioaktív hulladékok feldolgozásánál is alkalmazható [35]. 

A szuperkritikus víz oxigén jelenléte nélkül biomassza elgázosítására is jól alkalmazható 

[71][72]. A kőolajfinomítókban keletkező nehéz olajok hidrogén felhasználása nélküli 

értéknövelése is lehetséges szuperkritikus vízzel, amely egyszerre csökkenti a kéntartalmat és 

a szénhidrogének molekulatömegét, ami egyfajta krakkolás koksz keletkezése nélkül [73].  

Szuperkritikus vizet alkalmaznak SCWR típusú atomreaktoroknál is [74]. Magas hőmérsékletű 

és nyomású szuperkritikus közegek kristályok mesterséges szintézisére is alkalmasak, így 

vízzel az ún. hidrotermális kristályosítás során oxidok [75] állíthatók elő. 

Új kutatási irányt jelent az élelmiszeripari feldolgozás során keletkező hulladékok 

nagynyomású vizes extrakciója [76], amely során azt használják ki, hogy 1-3 MPa nyomású 

120-200 °C víz polaritása jelentősen lecsökken és ezzel rövid tartózkodási idővel kinyerhetők 

az apolárisabb antioxidánsok, íz- és színanyagok a növényi hulladékokból. 

3.5 Kristályosítás 

A munkám célja diasztereomer sóképzéssel történő rezolválás mellett a diasztereomer só 

kristályosítása is. Ezért az alábbi fejezetben részletesen bemutatóm a kristályosítást és a 

kristályosítást befolyásoló tényezőket. 

http://www.dyecoo.com/trusted-by/
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A kristályosodás első lépéseként el kell érni, hogy az egyfázisú oldat túltelítetté váljon. A 

túltelítettség az egyensúlyi koncentrációnál nagyobb oldott anyag koncentrációt jelent, így a 

feleslegben levő oldott anyag elkezd kiválni. Egy oldat telítését a telítési görbével és a túltelítési 

görbével lehet jellemezni. A telítési görbe alatt az oldat stabil, sem kristályképződés sem 

kristálynövekedés nem történik. A telítési görbe és a túltelítési görbe közti szakasz a metastabil 

tartomány. Itt új az új kristályok képződése nem valószínű, viszont a meglevő kristályok 

növekedhetnek, hiszen az oldat még nem egyensúlyi. A túltelítési görbe felett kristályképződés 

és kristálynövekedés is megfigyelhető. A metastabil tartomány szélessége jelentősen függ a 

műveleti paraméterektől [33]. Keveréssel csökkenthető a metastabil tartomány szélessége, a 

hűtés gyorsításával viszont szélesedhet. Ha nagy kristályméretet szeretnénk elérni, akkor a 

metastabil tartományban célszerű dolgozni kis túltelítettséggel. Ha kis kristályméretet 

szeretnénk elérni, akkor nagy túltelítettséget célszerű alkalmazni.  

 
6. ábra: A kristályosítás jellemző tartományai. 

 

Az oldat túltelítése lehetséges bepárlással, hűtéssel, kémiai reakcióval és kicsapással. Bepárlás 

során az oldószer mennyiségét csökkentjük, így az oldott anyag koncentrációja állandó 

hőmérsékleten növekszik. Hűtés során a hőmérsékletet csökkentjük, koncentráció nem 

változik, amíg el nem éri a túltelítési görbét. Kémiai reakció során olyan anyag kristályosítható 
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jól, aminek az oldhatósága jelentősen rosszabb a többi reakcióban résztvevő anyagnál az adott 

körülmények közt. Kicsapás során egy olyan anyagot adnak az oldathoz, amely az oldott anyag 

oldhatóságát jelentősen lecsökkenti, vagyis az oldhatósági görbe eltolódik. 

A kristályosodás két fontos folyamata a gócképződés és kristálynövekedés. Gócképződés során 

a túltelített oldatból a stabil új fázis részecskéi elkülönülnek, kialakulnak a kristálytestek. Ha 

szilárd anyagtól mentes rendszerben indul meg a kristálykiválás, akkor elsődleges 

gócképződésnek nevezzük. Ha az oldatban már vannak jelen kristályok, akkor másodlagos 

gócképződésről beszélünk. Elsődleges gócképződés esetén tiszta oldatban homogén 

gócképződés, míg valamilyen szennyezőket tartalmazó oldatban heterogén gócképződés 

történik. Ipari körülmények közt az oldat mindig tartalmaz valamennyi szennyező anyagot, így 

itt csak heterogén gócképződés a jellemző. A gócképződés elősegítésére oltókristályokat is 

adhatunk az oldathoz. Az oltókristálynak általában a kristályosítandó anyag porított változatát 

szokták alkalmazni, adagolása során ügyelni kell az egyenletes eloszlatásra az oldatban. A 

gócnövekedés során a kristályrácsba újabb atomok, molekulák, vagy ionok épülnek be. A 

gócképződés és gócnövekedés sebességét több tényező is befolyásolja, amelyek közül a 

legfontosabb kinetikai hajtóerő, a túltelítés mértéke. A túltelítés mértéke az aktuális és az adott 

hőmérséklethez tartozó egyensúlyi koncentráció különbségét adja meg. 

A gyógyszerhatóanyagok esetén kiemelt szerephez jut a kristályos anyagok morfológiája, 

amely befolyásolható a kristályosítási folyamat paramétereivel, mint a hűtési sebesség; 

oltókristály minősége, mennyisége; antiszolvens minősége, mennyisége; hőmérséklet. A 

gócképződés és gócnövekedés sebességének a befolyásolásával, a túltelítés mértéke nagy 

hatással van a szemcseméretre és szemcseméret eloszlásra. Számos hazai [77] és nemzetközi 

[78] közlemény foglalkozik a kristályosítás paramétereinek hatásaival a végtermék 

morfológiára. A kis méretű és szűk méreteloszlású készítményekkel jelentősen lehet 

befolyásolni a gyógyszerhatóanyag felszívódását, hatását. A kisebb, mikro- és nanoméretű 

kristályok rövidebb idő alatt, nagyobb hatékonysággal szívódnak fel, így csökkenthető az 

emberi szervezet gyógyszerterhelése [79]. 

A gyógyszerhatóanyagok mikronizálásával a vízben rosszul oldódó anyagok oldhatósága is 

jelentősen megnövelhető. Erre példa Rasenack munkája [80], amelyben mikronizált egy vízben 

rosszul oldható gyógyszert (ECU-01 jelzésű 3,5-diklór-piridin származék). A kiindulási 

anyaggal (4%-os oldódás 20 perc alatt) szemben jelentős javulást ért el az oldódás vizsgálatakor 

(93%-os oldódás 20 perc alatt). Plakkot [97] ibuprofén vizes szuszpenzió nanonizálását végezte 

el a 20-120 μm-es tartományból a 300 nm-es mérettartományig, amellyel az oldódás 10 percről 
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2 percre javult. A mikrokristályok in vivo nagyobb mértékű felszívódását Nasr [98] 

patkányokon végzett kísérletei is alátámasztják. 

3.6 Szuperkritikus mikronizálási módszerek 

A szuperkritikus szén-dioxid alkalmas mikro- és nanorészecskék előállítására is. Nagy igény 

van kisméretű részecskék előállítására például pigmenteknél, gyógyszerhatóanyagoknál, 

robbanóanyagoknál. Különösen a gyógyszeriparban lehet fontos minél szűkebb méreteloszlású 

és kisméretű hatóanyag részecskék előállítására. Például injekció gyártásnál rendkívül fontos, 

hogy ne legyen az oldatban 1 µm-nél nagyobb részecskék, mert éreltömődést okozhatnak. A 

kisebb méretű kristályoknak sokkal nagyobb a fajlagos felülete, így könnyebben oldódik fel a 

hatóanyag, még akkor is, ha vízben rosszul oldódik. 

A hagyományos módszernek tekinthető őrléssel egy bizonyos határ alatt csak nagyon nagy 

energia befektetéssel lehet a részecskeméretet csökkenteni. Ráadásul a súrlódás miatt jelentősen 

felmelegszik az anyag, így a kristályok megolvadnak, hőre érzékeny anyagok sérülhetnek.  

A mikrorészecskék előállítására kiválóan alkalmas a kicsapásos kristályosítás (GAS: Gas 

Antisolvent Precipitation és SAS: Supercritical AntiSolvent), a porlasztva szárítás komprimált 

gázzal és a kicsapásos kristályosítás kombinációja (SEDS: Solution Enhanced Dispersion of 

Solids), valamint a szuperkritikus oldatok kisebb nyomású térbe történő porlasztásával való 

kristályosítás (PGSS: Particles from Gas Saturated Solution és RESS: Rapid Expansion of 

Supercritical Solution). A szuperkritikus oldószerekben rosszul oldódó anyagok 

kristályosítására az antiszolvens (kicsapásos) módszerek, azaz a GAS, SAS és a SEDS eljárások 

használhatóak. 

A szuperkritikus szén-dioxidban jellemzően a kis molekulájú apoláris anyagok oldódnak, így 

az új gyógyszermolekulák esetén, amelyek nagy molekulatömegűek [3], célszerű a 

szuperkritikus antiszolvens technológiákat alkalmazni, amellyel hőérzékeny anyagok is 

mikronizálhatóak, így növelve felületüket és oldódásukat. A szuperkritikus antiszolvens 

technológiák kutatása először a robbanóanyagok mikronizálásánál került előtérbe [81], később 

számtalan kutatás készült a szervetlen sók [82] és gyógyszerhatóanyagok [83] mikronizálásáról, 

ahol részletesen vizsgálták a kristályszerkezet és morfológia változását [84][85][86][87], a 

témában több összefoglaló cikk is készült [88][89][90][91]. 

Munkám során a GAS és a SAS módszert alkalmaztam. 

 Gáz antiszolvens eljárás  

Az eljárás lényege, hogy egy nyomásálló készülékben a szilárd anyagot tartalmazó oldathoz 

kicsapószert (antiszolvenst) adagolnak, ez lehet gáz, mint a szén-dioxid. Ilyenkor a nyomás 
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növelésével a gáz elkezd az oldatba diffundálni és lecsökkenti az oldószer oldóképességét, tehát 

a szilárd anyag oldhatóságát. Ekkor a szilárd anyag kristályok formájában kiválik. A 

kristályokat egy rövidebb állási idő után, szuperkritikus állapotú szén-dioxiddal szárítják. Az 

eljárást Gallagher és munkatársai [92] 1989-ben ismertették először. A módszer előnye, hogy 

nyom nélkül eltávozik a termékből a gáz. A feltöltés sebességének emelésével növelhető a 

túltelítettség, így csökken a kritikus góc méret, ezáltal a szemcseméret is csökkenthető. 

Hátránya, hogy szakaszos üzemmódban alkalmazható, így iparban nem előnyös alkalmazni. Az 

elérhető részecskeméret jellemzően 1-10 µm. Antiszolvensként általában szén-dioxidot 

alkalmaznak, az anyalúg oldószere bármi lehet, ami elegyedik a szuperkritikus szén-dioxiddal 

így például metanol, etanol, aceton, izopropil-acetát, toluol és tetrahidrofurán. 

Jól alkalmazható gyógyszerhatóanyagok például aszpirin [93], 5-fluorouracil rákellenes 

gyógyszer [94], kristályosítására. Park és Yeo növekedést gátló segédanyagokkal tovább tudták 

befolyásolni a kristályméretet koffein esetében [95]. Száraz, biológiailag aktív fehérje és peptid 

porok előállítására is alkalmas az eljárás, így inzulin mikronizálására is sikeresen alkalmazták 

[96].  

 Szuperkritikus antiszolvens eljárás  

A kristályosítandó anyagot tartalmazó oldatot egy fúvóka segítségével szuperkritikus állapotú 

szén-dioxidot tartalmazó készülékbe porlasztjuk. A szén-dioxid a keletkezett cseppekbe 

diffundál és lecsökkenti az oldószer oldóképességét, majd az oldott anyag kiválik. A 

szuperkritikus szén-dioxid a cseppekből extrahálja az oldószert. Az eljárással 45-150 nm 

közötti átlagos szemcseméret is elérhető. A GAS eljárással szemben előnye, hogy félfolyamatos 

üzemeltetést tesz lehetővé, amellyel ipari léptékű termelést is meg lehet valósítani. 

Reverchon és munkatársai, számtalan szerves és szervetlen anyagot kristályosítottak [99], mint 

például gadolínium-acetát, cink-acetát, nitrotriazol, amoxicillin [100]. Az átlagos 

szemcseméret, szemcseméret eloszlást és a morfológiát a nyomás, hőmérséklet, injektálás 

sebessége, az injektált oldat koncentrációja és a szén-dioxid-oldószer tömegaránya 

befolyásolja. Ezen paraméterek hatását Careno [101] és munkatársai vizsgálták szulfatiozol 

kristályosítása során, aceton és metanol oldószerből.  

A műveleti paraméterek (nyomás, hőmérséklet, oldat koncentráció, oldószer) megfelelő 

kiválasztásával a mikronizálás során változhat a kristályszerkezet, valamint a bioaktív anyagok 

esetében kialakítható amorf szerkezet, ami befolyásolja a felszívódást. Montes és munkatársai 

ezt a jelenséget magniferin [102] és rutin [103] mikronizálásánál vették észre. Gyógyászati 

szempontból inhalációs porok előállítására is alkalmas a technika, mivel nem igényel segéd- és 

adalékanyagokat a kis mérettartományú részecskék előállításához [104]. 
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SAS módszerrel mikronizáltak etán-1,2-diaminoboránt Rueda és munkatársai, amely 

gyakorlatilag egy „hidrogéntároló” vegyület. A részecskeméret csökkenésével 6-szoros 

hidrogén-leadási sebességet tudtak elérni a kiindulási vegyületnél [105]. 40-50 nm 

mérettartományban zöld pigment részecskéket állítottak elő Wu és munkatársai [106]. 

 Solution Enhanced Dispersion of Solids eljárás 

A SAS és a SEDS (Solution Enhanced Dispersion of Solids) eljárás abban különbözik, hogy a 

SEDS eljárásnál a gázt és az oldatot egy közös fúvókán vezetik be a készülékbe, míg a SAS 

esetén két külön fúvókán. Az SEDS módszerrel szűkebb méreteloszlású, kisebb átlagos 

szemcseméretű kristályokat lehet előállítani, mint a GAS eljárással. 

Polimer oldat hozzáadásával létrehozhatók mikrokapszulált készítmények is [89]. Yim és 

munkatársai [107] adefovir dipivoxil mikronizálása során kisebb részecskéket tudtak elérni 

alacsonyabb nyomáson, a RESS módszerrel (részletesen a módszerről: 3.6.4) összehasonlítva. 

Lee és munkatársai itrakonazolt kristályosítottak a 100-500 nm-es tartományban, és bemutatták 

a jó biológiai felszívódási tulajdonságait patkányokon végzett kísérletekben [108]. 

 Rapid Expansion of Supercritical Solutions eljárás 

Amikor a kristályosítandó anyag oldhatósága viszonylag jó szén-dioxidban, akkor 

alkalmazható a RESS (Rapid Expansion of Supercritical Solutions) módszer. A módszer során 

a kristályosítandó anyaggal telített szuperkritikus oldószert egy fűtött fúvókán keresztül, 

alacsonyabb nyomású térbe porlasztjuk. A keletkező kis cseppekből a nyomás csökkentésével 

az oldott anyag kiválik, amely egy ciklon segítségével a gázáramból gyűjthető össze. Előnye, 

hogy egyszerű technológia, amellyel tiszta termék állítható elő. Hátránya, hogy viszonylag 

nagy mennyiségű szuperkritikus fluidumra van szükség, alkalmazhatóságánál a limitáló 

tényező a kristályosítandó anyag oldhatósága a szuperkritikus fluidumban. 

Paisana és munkatársai [109] RESS módszerrel hoztak létre olanzapin nanorészecskéket (150-

350 nm). Chen és munkatársai [110] 4-aminopiridint kristályosítottak, amellyel 320 nm 

jellemző méretű részecskéket állítottak elő. Türk és Bolten [111] sikeresen alkalmazta az 

eljárást mefenaminsav, paracetamol, tolbutamid és nabumetone gyógyszerhatóanyagok 

nanonizálására. Vanilin mikronizálásával foglalkozott Montes egyik munkájában [112]. Az 

ibuprofén mikronizálását is vizsgálták RESS módszerrel, ahol 3 és 7,5µm-es átlagos 

részecskeméretet értek el [113]. 

 Particles from Gas Saturated Solutions eljárás 

A PGSS (Particles from Gas Saturated Solutions) eljárás azt használja ki, hogy a nagy nyomású 

gázok jobban oldódnak a szilárd anyagokban, olvadékokban, mint fordítva. A kristályosítandó 
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anyagot szén-dioxiddal telítik, amelynek így lecsökken az olvadáspontja és a létrejövő 

olvadékot egy alacsonyabb nyomású kristályosítóba porlasztják. Az adiabatikus expanzió 

nagyon szűk méreteloszlású kristályos anyag nyerhető. A szemcseméretet a nyomás és a fúvóka 

geometriai alakja befolyásolja. Ezzel a módszerrel elő lehet állítani polimermátrixba 

kapszulázott gyógyszereket, amelyek szabályozott hatóanyag leadással rendelkeznek. Chen és 

munkatársai [114] gömb alakú, 20-500 nm átmérőjű ibuprofén részecskéket állítottak elő, 

amelyek a kiindulási alapanyagnál jobb oldódási tulajdonságokkal rendelkeztek. A módszert 

alkalmazzák zsírszegény kakaópor előállítására is. Lipid hordozók az emberi szervezetben 

előnyösek lehetnek a felszívódás szempontjából, PGSS módszerrel sikeresen állítottak elő 

koffein-glicerin-monosztearát [115] és teofillin-hidrogénezett pálmaolaj [116] rendszereket. 

3.7 Optikailag aktív anyagok előállítása szuperkritikus szuperkritikus 

szén-dioxid felhasználásával 

Az alábbi fejezetben szeretném ismertetni az eddig bemutatott szuperkritikus szén-dioxidot 

használó módszerek alkalmazhatóságát optikailag aktív anyagok előállítására, ezek a saját 

munkám közvetlen előzményei. 

 Szuperkritikus fluidum extrakció 

Simándi Béla, Fogassy Elemér és munkatársai figyeltek fel az 1990-es évek közepén arra, hogy 

egyes királis szerves savak diasztereomer sóképzésen alapuló rezolválása során szuperkritikus 

szén-dioxidban jobb szelektivitás érhető el, mint hagyományos szerves oldószerekben. A királis 

szerves savakhoz félmólekvivalens mennyiségben adták a reszolváló szert, amely szelektíven 

az egyik enantiomerrel reagált, diasztereomer sót képezve. Egy szilárd hordózóra vitték fel ezt 

az elegyet (perlit), így elkerülhető a diasztereomer só összetömörödése, ami rontaná a 

szuperkritikus szén-dioxidos extrakció hatékonyságát. A szuperkritikus szén-dioxidban az 

elreagálatlan enantiomer oldhatósága nagyságrendekkel jobb volt, mint a diasztereomer só 

oldhatósága, míg a szerves oldószerekben nem volt tapasztalható ekkora különbség [117]. A 

módszer másik elnevezése az in vacuo technika. Számos vegyületet sikerült reszolválni ezzel a 

megoldással, többek közt a cisz-krizantémsavat [118], cisz-permetrinsavat és transz-

permetrinsavat [119] [120]. Vizsgálták még tetramizol [121] és transz-2-halogén 

ciklohexándiol [122] rezolválását is. 

Molnár Péter [25] ibuprofén rezolválását végezte (R)-1-feniletilaminnal különböző 

oldószerekből kiindulva és különböző rezolválószer mólarányoknál vizsgálta a rezolválás 

hatékonyságát in vacuo technikával. Azt találta, hogy a félmólekvivalens rezolválószer 

mólarány az ideális.  
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 Szén-dioxid, mint reakció közeg 

A szuperkritikus szén-dioxid kiváló reakció közege különböző fémorganikus és enzimkatalizált 

reakcióknak (3.4.4), amellyel jó hatásfokú átalakítások valósíthatók meg. Enantioszelektív 

reakciók is megvalósíthatók például iminek katalitikus hidrogénezése irídium katalizátor 

segítségével [123]. 

Enzimeknél tipikus a sztereoszelektív reakció, ez felhasználható enantiomer elválasztásra is. 

Szuperkritikus szén-dioxidban valósították meg például aromás és aliciklusos ketonok 

aszimmetrikus reakcióját alkohol dehidrogenáz [124] és az 1-feniletanol aszimmetrikus 

észteresítését Candida antarctica lipáz B [125][126][127] enzimekkel. 

Szuperkritikus szén-dioxid ionos folyadék kétfázisú rendszerben is igen jól működik a Candida 

antarctica lipáz B enzim, amellyel 99%-nál magasabb optikai tisztaságot sikerült elérni több 

mintareakcióban [128][129]. 

A szén-dioxid a benne oldódó anyagok számára nem katalizált reakciók esetén is ideális reakció 

közeg lehet. 

Az in situ eljárás során a reakció oldószereként tiszta szuperkritikus szén-dioxidot használnak. 

A racém anyagot és a reszolváló szert közvetlenül a reaktorba mérik, és feltöltik szén-dioxiddal. 

A reakció feltehetően ezután indul meg. A reakció teljes lejátszódása hosszabb ideig tart. Az 

extrakció segítségével ebben az esetben is az elreagálatlan enantiomer mosható ki esetleg az 

instabilabb diasztereomer só. Ibuprofén [5] és cisz-permetrinsav [120] reszolválását vizsgálták 

in situ eljárással. 

Bánsághi [5] részletesen vizsgálta nyomás (10-15-20 MPa) és a reakcióidő (1-120 óra) hatását 

40  °C hőmérsékleten az in situ technikával. Eredményei alapján a nyomás és reakcióidő 

növelésével mind a raffinátumok mind az extraktumok optikai tisztaság értékei növekedtek. Ezt 

a keletkező diasztereomer só negatív aktiválási térfogatával és ezáltal nagyobb nyomáson 

kedvezőbb keletkezési feltételeinek tulajdonították. Magasabb a hőmérsékleten az Arrhenius-

egyenletnek megfelelően nő a reakciósebesség ezáltal hamarabb elérték az egyensúlyt. A 

reakciósebesség mellett az optikai tisztaságok növekedését is tapasztalták. Az oka valószínűleg 

a (R)-IBU-(R)-FEA só nagyobb stabilitása a megemelt hőmérsékleten (7. ábra). 
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7. ábra: Az ibuprofén (R)-1-feniletilaminnal végzett ’in situ’ rezolválása során nyert 

eredményekre illesztett felület [5]. 

 Szuperkritikus antiszolvens módszer 

A gáz antiszolvens frakcionálás során a kristályosítást kombinálják extrakcióval, amit az 

irodalom szuperkritikus antiszolvens extrakciónak [130], vagy szuperkritikus antiszolvens 

frakcionálásnak nevez [131]. Az irodalomban eddig viszonylag kevés cikk jelent meg, 

amelyekben a mikrokristályok előállítását összekötötték racém vegyületek rezolválásával. 

1999-ben Kordikowski [132] és munkatársai racém efedrint reszolváltak mandulasav 

reszolváló ágenssel SEDS eljárást alkalmazva. A reszolváló szert félekvivalens mennyiségben 

adták a racém anyaghoz. Az alkalmazott oldószer a metanol volt. Az oldat betáplálása után a 

kristályosítót szén-dioxiddal mosták, az oldószer teljes eltávolítása érdekében. A vizsgált 

nyomástartományban (10-35 MPa) és hőmérséklet tartományban (35-75 °C) az 

enantiomertisztaság 89-92% közötti érték volt, az elméleti termelés 80-90% közti. 

2007-ban Martin és Cocero [133] racém mandulasavat reszolvált (R)-feniletil-amin reszolváló 

ágens felhasználásával. A nyomásálló készüléket először feltöltötték az előre meghatározott 

nyomásra, és adott hőmérsékletre termosztálták. Ezután elindították a keverést és betáplálták a 

diasztereomer sót tartalmazó oldatot. Majd nyomásmentesítés előtt, az oldószert szén-dioxiddal 

kimosták a reaktorból. A kristálykihordás megakadályozására szűrőt alkalmazottak. Az 

alkalmazott oldószer dimetil-szulfoxid és etil-acetát 2:5 arányú elegye volt. A diasztereomer só 

nyomás [bar] 

reakcióidő [óra] 
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képzését háromféle módszerrel vizsgálták. Először mólekvivalens mennyiségben adtak hozzá 

a reszolváló szert a racém anyag oldatához, második esetben félekvivalens mennyiségben 

alkalmazták a reszolváló szert. A harmadik esetben a reszolváló szert szintén félekvivalens 

mennyiségben alkalmazták, de a nyomásálló készülékbe először csak a racém oldatot majd 

ezután a reszolváló szer oldatát táplálták be. Így a diasztereomer sóképzés a szuperkritikus szén-

dioxidban történt meg. Vizsgálták még a nyomás (8 bar-15 MPa) és hőmérséklet (35 °C-55 °C) 

hatását is. A legjobb értékeket a reaktorban történő diasztereomer só képzéssel érték el 55 °C-

on és 8 MPa nyomáson, ekkor 63%-os enantiomertisztaságot és 92%-os elméleti termelést értek 

el. 2018-ban Kőrösi [134] is vizsgálta a mandulasav rezolválását és továbbtisztíthatóságát (R)-

1-feniletilamin rezolválószerrel, metanol oldószerből kiindulva. Optimalizálta a nyomás, 

hőmérséklet és a szén-dioxid-metanol mólarányát, majd újrakristályosítással vizsgálta a 

továbbtisztíthatóságat, amely során 4 lépésből sikerült 98% feletti tisztaságot elérnie. 

Korábbi kutatócsoportbeli munkám során a cisz-permetrin sav rezolválását vizsgáltam, 

amelyről 2014-ben jelent meg egy publikáció [135]. A legjobb eredményeket 45 °C-on 13 MPa 

nyomáson értem el: 40%-os termelést és 85%-os diasztereomer tisztaságot, így 36%-os 

szelektivitást. Megfigyeltem a nyomás hatását a diasztereomer sóképződésre: alacsonyabb 

nyomásokon (10-12 MPa) a racém só stabil, közepes nyomásokon (13-17 MPa) a két 

diasztereomer só stabilitása eltérő, így itt lehetőség van a rezolválásra, magasabb nyomásokon 

(18-20 MPa) pedig egyik diasztereomer só sem stabil, nincs kristályképződés. 

2017-ben kutatócsoportunk vizsgálta a metoxi-mandulasav rezolválását és kristályosítását (R)-

ciklohexiletilamin rezolválószerrel [136]. A nyomás és hőmérséklet esetén a rezolválhatóság 

egy maximumos görbét ír le, a legjobb elválasztás 40 °C-on és 12 MPa nyomáson érhető el. A 

keletkezett kristályok vékony 2-4 µm vastagságú hosszúkás szálak voltak. 

Az antiszolvens módszerek továbbtisztításra történő alkalmazására kevés irodalmi példa áll 

rendelkezésre, főleg mandulasav származékok esetén vizsgálták a GAS módszerrel történő 

továbbtisztíthatóságot [137][138]. 

3.8 Oldhatósági paraméter 

Az oldhatósági paramétereket legelterjedtebben a festékiparban használják, hogy a megfelelő 

oldószer kiválasztásában segítsen. Alkalmazhatósági területe ennél azonban sokkal szélesebb 

körű, polimerek oldhatóságának, kompatibilitásának, illetve pigmentek, töltőanyagok és rostok 

felszínének jellemzésére is lehet használni. Hasonló oldhatósági paraméterű folyadékok 

általában elegyednek, és a polimerek is olyan oldószerekben oldódnak fel, amelyek oldhatósági 

paramétere nincs túl messze a sajátjuktól. Az oldhatósági paramétereket más néven kohéziós 
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energia paramétereknek is nevezik, mivel abból az energiából származtathatók, amik a 

folyadék-gáz állapotváltozáshoz szükségesek [139]. 

 Hildebrand oldhatósági paraméter 

Elsőként Hildebrand és Scott [140] használták az oldhatósági paraméter kifejezést és modellt. 

A Hildebrand-féle oldhatósági paramétert a kohéziós energiasűrűség négyzetgyökeként 

definiálták: 

 δ𝐻𝑖𝑙𝑑 = (E𝐻𝑖𝑙𝑑/V𝑀)1/2 
(3.2) 

Ahol VM a tiszta oldószer moláris térfogata, E𝐻𝑖𝑙𝑑 pedig a párolgáshője. A paraméter 

mértékegysége MPa1/2. A Hildebrandék által felállított elmélet ugyan reális elegyekkel és 

oldatokkal foglalkozik, de olyan molekulák közti kölcsönhatásokat, mint a hidrogén-kötés vagy 

poláris kötések nem vettek figyelembe. Elsősorban ennek az oldhatósági paraméternek a 

használata így szénhidrogénekre és gyengén poláros oldószerekre korlátozódik. 

 Hansen-féle oldhatósági paraméter 

A Hansen-féle oldhatósági paraméter (HSP) a korábban említett modell hátrányait küszöböli 

ki, a párolgáshő három részre osztásának leírásával. Ezek az atomi diszperziós kötőerők, az 

állandó dipólusmomentummal rendelkező molekulák közti kötőerők és a hidrogén-kötés 

(szintén molekulák közt) [139]. A teljes kohéziós energiát a folyadék elpárologtatásával lehet 

a legpontosabban meghatározni, a kvantumkémiai számítások nem adnak elég megbízható 

adatokat [139]. 

Diszperziós kölcsönhatás (ED) diszperziós kölcsönhatásokból vezethető le, az apoláris anyagok, 

mint például a szénhidrogének, a teljes kohéziós energiájáért felel. 

A poláris kohéziós energia (EP) a dipol-dipol kölcsönhatásokból származtatható, amely szinte 

minden molekulában megtalálható. A számítása során dipólusmomentumot használják fel.  

A hidrogén-kötésből származik a legjelentősebb tag (EH), általánosan elektroncsere 

paraméternek nevezik. Az alkoholok, karbonsavak és egyéb hidrofil anyagok nagy hidrogén-

kötés paraméterrel rendelkeznek. Mivel a Hansen-paramétereket elsősorban a festékipar és 

polimer ipar számára készítették, a fémes kötés és elektrosztatikus erők nem írhatók le vele. 

A Hansen-féle oldhatósági paraméter alkalmazása 

A Hansen-féle oldhatósági paramétereket jól lehet használni különböző anyagok 

oldhatóságának megállapítására ismert HSP értékű oldószerekben. Általánosan igaz itt is a 

hasonló a hasonlóban elv, vagyis a közel azonos HSP értékkel rendelkező anyagok oldódnak 

egymásban. Ezzel jól becsülhető a festékek oldhatósága oldószerekben.  
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Skaarup [141] kidolgozott egy empirikus egyenletet az oldhatósági paraméter különbség (Ra) 

számítására, melyet parciális oldhatósági komponensek segítségével számol: 

 𝑅𝑎2 = 4(𝛿𝐷1 − 𝛿𝐷2)2 + (𝛿𝑃1 − 𝛿𝑃2)2 + (𝛿𝐻1 − 𝛿𝐻2)2 
(3.3) 

Az oldhatósági adatok, egy számítógépes program segítségével jól szemléltethetők egy gömb 

alakban, ahol a „jó” oldószerek térben a gömbön belül körbeveszik az anyagot, a gömbfelületen 

kívül helyezkednek el a „rossz” oldószerek. Az „oldhatósági gömb” sugarát Ro-val jelöljük, 

ennek középpontja az oldandó anyag HSP értéke található. 

Ilyen ábrázolásmódot alkalmazott Wang és munkatársai [142] nanonizált különböző 

felületmódosított ZrO2 kristályok oldhatóságának meghatározására (8. ábra). 

 
8. ábra: Példa Hansen-féle oldhatósági ábrázolásra különbözőképpen 

(OA;DA;BA;PA;MA,Ac) felületmódosított ZrO2 részecskék esetén [142]. 

A gömbfelületet a piros vonalak jelölik, amelynek az empirikusan meghatározott középértékét 

a piros kör alakú jelölő jelöli, ez az adott ZrO2 kristály HSP értéke. A gömbfelületek 

elhelyezkedéséből és a méretéből lehet következtetni, milyen oldószerekben oldódik jól az adott 

kristály. A kék és zöld jelölők a különböző elméleti módszerekkel számolt HSP értékeit jelölik 

az adott felületmódosítású ZrO2 kristályoknak.  

A Relatív energiakülönbség (RED=Relative Energy Distance) az oldhatósági paraméter 

különbség és az oldhatósági gömb sugarának hányadosából számítható (3.4. egyenlet). 
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 𝑅𝐸𝐷 = 𝑅𝑎/𝑅𝑜 
(3.4) 

A RED<1 esetén nagy affinitása van az oldószernek, RED=1-nél határeset az oldódás, RED>1 

esetén kicsi az affinitás az oldat és oldott anyag közt.  

A Hansen-féle oldhatósági paraméter alkalmazása szuperkritikus fluidumokra 

Szuperkritikus víz [143], metanol [144] és szén-dioxid [145] Hansen-paraméterekkel történő 

leírásánál a praktikus számításokhoz a kritikus hőmérsékletre redukált hőmérséklet és sűrűség 

függvényében adták meg az oldhatósági paramétert számítások alapján (moláris térfogat, 

hőmérséklet, nyomás stb. segítségével).  

A Hansen-paramétert eddig az irodalomban viszonylag kevés esetben használták szuperkritikus 

antiszolvens kristályosításoknál. Az oldószerek Hansen-paramétereiből számolt  RED (Relativ 

Energy distance) alapján megállapítható, hogy a szén-dioxid milyen tartományokban lesz 

antiszolvens, illetve a segédoldószer mennyire jól oldja a kristályosítandó anyagot 

[139][142][146]. 

Seo és munkatársai [147] hexogén (RDX, egy nitramin robbanóanyag) szén-dioxidos 

szuperkritikus antiszolvens mikronizálását végezték el aceton segédoldószerrel. Ahol a 

legmagasabb volt a RED, ott kapták a legkisebb, nem aggregálódó részecskéket, ugyanis itt a 

legrosszabb a szén-dioxid oldóképessége. Így nagy túltelítést tudtak elérni, ezzel szemléletesen 

és oldhatósági mérések nélkül magyarázható a keletkező kristályok habitusa. 

Diasztereomer sóképzésen alapuló szuperkritikus gáz antiszolvens módszerrel végzett 

rezolválások hatékonyságának leírására eddig még nem használták a Hansen-paramétert.  

3.9 Az alkalmazott analitikai módszerek elméleti háttere 

 Kapilláris elektroforézis 

A kapilláris elektroforézis (CE) egy ma már gyakran alkalmazott nagy teljesítményű analitikai 

elválasztási módszer. A készülék két pufferrel teli edényt tartalmaz, amelyet kapillárissal 

kötnek össze. Az injektált minta térfogata a nanoliteres tartományba esik. Az anód és a katód 

közé több tíz KV egyenfeszültséget kapcsolnak, amelynek köszönhetően kialakul egy erős 

egyirányú elektromos mező, így a töltött részecskék a töltésükkel ellentétes pólus felé 

vándorolnak, a töltött részecskék magukkal viszik a semleges molekulákat is. Ezt az áramlást 

nevezzük elektroozmotikus áramlásnak. Mivel ez az áramlás gyorsabb, mint az egyedi 

részecskék mozgása, így egy dugószerű áramlási profil alakul ki, ami meggátolja a 

csúcsszélesedést. Ezzel jobb elválasztást tesz lehetővé, mint a HPLC. A részecskék áramlási 

sebessége a töltés/tömeg aránytól függ, így az elválasztás alapja a különböző molekulák 
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sebességkülönbségén alapul. A retenciós idővel azonosíthatók a molekulák, az UV detektor jel 

intenzitásából a mennyiségre lehet következtetni. 

 
9. ábra: A kapilláris elektroforézis elvi rajza. M: minta, 1. kapilláris (d=0,1 mm), benne 

elektrolit (puffer); 2. fényforrás; 3. detektor [148] 

A kapilláris elektroforézisnél a királis elválasztásért a pufferoldathoz adagolt királis szelektorok 

felelnek. A szabad és komplexált enantiomerek áramlási sebessége különbözni fog, így az 

izomerek elválaszthatók. A ciklodextrinek (10. ábra ) elterjedt királis szelektorok [149], ugyanis 

viszonylag olcsón előállíthatók és UV tartományban nem nyelnek el, így alkalmazhatók az 

irodalmi detektálási hullámhosszok [150]. 
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10. ábra: A szubsztituálatlan ß-ciklodextrin térszerkezeti képlete. 

 Porröntgen-diffrakció 

A kristályrács az atomok a térben való 3D-s elrendeződése. Ezek egymással párhuzamos 

síkokra bonthatóak, melyek egymástól egy adott távolságra helyezkednek el, ezen távolságok 

az anyag szerkezetétől függően eltérnek. A síkok különböző anyagoknál különbözőképpen 

helyezkednek el. Ha a mintát monokromatikus, lambda (λ) hullámhosszú röntgensugárral, theta 

(Θ) beesési szögben besugározzuk, csak azoknál a beesési szögeknél jelentkezik az elhajlási 

jelenségben konstruktív interferencia, ahol a visszavert sugarak által a mintában megtett utak 

különbsége éppen egyenlő a hullámhossz egész számú többszöröseivel (Bragg törvény) [151]. 

 
Δφ = f λ = 2d sinΘ 

(3.5) 

ahol Δφ az útkülönbség, az f egynél nem kisebb egész szám, λ a hullámhossz, d a rácssíkok 

távolsága, Θ pedig a beesési szög pótszöge. 

A theta szög folyamatos változtatásával folyik a mérés. A visszaverődésszerűen elhajlított 

röntgensugarakat a megfelelően elhelyezkedő detektorban, vagy egy röntgenfluoreszcens 

ernyőn fogják fel. A diffraktogramon a másodpercenkénti röntgenfoton becsapódások számát 

(cps – counts per second) ábrázoljuk az elhajlási szög (a beesési szög kétszerese = 2Θ) 

függvényében. Az eredményként kapott diffrakciós kép az anyagra jellemző, megfelelő 

referencia kép ismeretében azonosításra felhasználható. 

A röntgendiffrakcióval egy mintáról anélkül lehet kristályszerkezeti információt kapni, hogy 

azt roncsolnánk. A méréssel el lehet dönteni, hogy az adott anyag kristályos vagy amorf, illetve 

képződött-e diasztereomer só az adott enantiomerből és a reszolváló szerből. Ekkor a 
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diffraktogramon új csúcsok jelennek meg a kiindulási anyagokéhoz képest. Ha nem történik 

diasztereomer sóképződés, akkor a diffraktogramon levő csúcsok a kiindulási anyagok 

csúcsainak szuperpozíciójából állnak össze. 

 Pásztázó elektron mikroszkópia 

A pásztázó elektronmikroszkóp általában kb. 30 keV gyorsítófeszültséggel üzemel, volfrám-

katódot (vagy más elektronforrást pl. LaB6 katód, FE (field emission) katód) tartalmaz, abból 

lépnek ki az elektronok, amit a nagyfeszültség gyorsít, és elektromágnesek sora fókuszál 

vékony nyalábbá. Az elektronsugár a mintával kölcsönhatásba lép, és a felületből Auger-

elektronok, szekunder elektronok, visszaszórt elektronok, karakterisztikus röntgen sugárzás, 

folytonos röntgen sugárzás lép ki. A szekunder és a visszaszórt elektronokat az különbözteti 

meg, hogy az előbbiek 50 keV alatti energiával rendelkeznek és a belépő elektronsugár hatására 

a mintából lépnek ki, míg az utóbbiak pedig nagyobb energiával rendelkeznek, mert a belépő 

elektronsugárból származnak, olyan elektronok, amelyek az atommagok vonzó hatása miatt 

nagyszögű szórást szenvednek. Nem állapítható meg, hogy melyik elektron milyen úton 

keletkezett, de a kisebb energiájú elektronok a felszínhez közelről jönnek, ezért a visszaszórt 

elektron detektorral jó kép készíthető. A minőségi analízishez a karakterisztikus röntgen 

sugárzást használják fel, mivel gyakran röntgen fluoreszcens detektor is van a mintatérben. 

Fontos, hogy a készülékben vákuum uralkodjon, hiszen ez megakadályozza a katód idő előtti 

kiégését és az elektronok szóródását. Szigetelő minták az elektron sugárzás hatására 

feltöltődnek, ami elrontja a fókuszt, így a kép minőségét. A szigetelő mintákat vezető réteggel 

(argon-plazmás porlasztással Au/Pd ötvözettel) vonják be egy vékony rétegben, így téve 

vezetővé a felületüket. 

3.10 Ibuprofén 

Az ibuprofén (IUPAC név: (RS)-2-[4-(2-metilpropil)fenil]propánsav) egy kiralitás centrumot 

tartalmaz, így két enantiomerrel rendelkezik (11. ábra). 
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11. ábra: Az ibuprofén szerkezeti képlete és IUPAC neve 

Az ibuprofén nem szteorid gyulladáscsökkentő gyógyszer, megjelenését tekintve fehér por. 

Fájdalomcsillapítóként alkalmazzák több ma is forgalomban levő készítményben (Advil, 

Algoflex, Nurofen). Akut és krónikus fájdalmak kezelésére használják, mint például fejfájás, 

ízületi gyulladás, menstruációs fájdalmak vagy láz. Hatását úgy fejti ki, hogy megakadályozza 

a szervezet prosztaglandin termelését a ciklooxigenáz enzim aktivitásának csökkentésével. A 

hatást az (S) sztereoizomer fejti ki, de manapság is racém formában hozzák forgalomba, ugyanis 

az (R) enantiomer a szervezetbe kerülve bioinverzióval átalakul a hatásos enantiomerré [152]. 

Mégis nagy jelentősége lehet az enantiomertiszta formában történő adagolásnak, mert tisztán 

az (S) izomer akár 3-szor hatékonyabb a racém vegyületnél [153]. Előnye, hogy kis adagban 

fogyasztva nagyon ritkán okoz gyomor-bélrendszeri mellékhatást, illetve nincs májkárosító 

hatása. Az aszpirinhez hasonlóan enyhe véralvadásgátló hatással rendelkezik.  

Az ibuprofén előállítására először a Boots cég által szabadalmaztatott eljárást [154] használták, 

amit felváltott a modernebb és újabb Hoechst eljárás [154]. Mindkét eljárás az izobutilbenzol 

Friedel-Crafts alkilálásával indul. A Hoechst eljárásban ezt egy katalitikus hidrogénezés és 

katalitikus karbonilezés követ, amivel melléktermék nélkül kapható a racém ibuprofén. Az IBU 

aszimmetrikus szintézise is megoldott [155][156]. 

Az ibuprofén rezolválását az elmúlt években számtalan módszerrel vizsgálták szerves oldószer 

alkalmazásával [157] és szuperkritikus szén-dioxid segítségével is például szuperkritikus 

fluidum extrakcióval [25], in situ módszerrel [5], így jó összehasonlítási alapot adhat új 

módszerek vizsgálatához. Az ibuprofén rezolválását számtalan rezolválószerrel vizsgálták 

például efedrinnel [157], (R)-1-feniletilaminnal [158], lizinnel [159]. Az ibuprofén rezolválását 

(S)-fenilglicinol alkalmazásával in situ körülmények között vizsgálták már, de nem sikerült 

jelentős elválasztást elérni [160]. 
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3.11  (R)-1-feniletilamin 

Az 1-feniletilamin (IUPAC név: (1R)-1-feniletán-1-amin) monoamin, bázikus jellegű, egy 

kiralitás centrummal rendelkezik, tehát két enantiomerje van. Sárgás, kellemetlen szagú, 

szobahőmérsékleten folyadék. A vegyület konstitúciós izomerje, a 2-feniletánamin az emlősök 

idegrendszerében ingerületátvivő anyag. Kémiai szerkezete és IUPAC rendszer szerinti 

elnevezése az alábbi ábrán (12. ábra) látható. 

 
12. ábra: Balra a FEA (R)-, jobboldalon pedig az (S)- konfigurációjú enantiomerje és IUPAC 

neve. 

Általában az acetofenon reduktív aminálásával állítják elő, a végtermék 44%-os termeléssel 

nyerhető ki [161]. A reakció kivitelezhető nikkel katalizátoron ammónia jelenlétében [162], ill. 

platina katalizátoron ammóniával telített, ammónium kloridot alkalmazó metanolban 

(Mignonac reakció). A reakció modernebb változatában katalizátorként kalcium-szilikát 

hordozóra felvitt nanonizált nikkelt alkalmaznak [163]. Az így előállított FEA racém, ezért 

reszolválni szükséges. Erre lehetséges megoldás az almasavval [164] vagy borkősavval [165] 

képzett diasztereomer sók frakcionált kristályosítása. Az (R)-1-feniletilamin is előállítható 

aszimmetrikus szintézissel Campbell és Kenyon munkája alapján [166]. 

A FEA bázikus tulajdonsága miatt királis savak diasztereomer sóképzésen alapuló 

rezolválására gyakran használt amin. Kozma számos esetet leír kézikönyvében amikor FEA-t 

alkalmaznak rezolválószerként [167]. Illetve sikeresen rezolválták szuperkritikus extrakcióval 

(R)-FEA segítségével az ibuprofént az in vacu [117] és az in situ [5] módszerrel egyaránt. 

3.12 Az (R)-1-feniletilamin karbamát sója 

A legtöbb primer aminhoz hasonlóan a levegő szén-dioxid tartalmával a FEA ammónium 

karbamát jellegű sót képez [168]. A vegyület képződésére ibuprofén in situ rezolválása közben 

figyelt fel Bánsághi. Kutatócsoportunk a BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékével 

együtt vizsgálta a keletkező vegyület szerkezetét és tulajdonságait. Racém és (R)-FEA-ból 

kiindulva végezték el szuperkritikus szén-dioxidban a karbamátképzést. Az (R)-FEA-ból 
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keletkező vegyület IUPAC neve: (1R)-1- feniletánaminium ((1R)-1-feniletil) karbamát 

(röviden: FEA-CO2). A reakció és a FEA karbamát szerkezete az alábbi ábrán (13. ábra) látható. 

 
13. ábra: A FEA karbamát képződése és szerkezete. 

Az ibuprofén in situ rezolválása során a rövidebb idejű mérések (t <3 óra) esetén volt 

megfigyelhető a raffinátumok porröntgen felvételein a karbamát sóhoz tartozó új csúcs. A 

karbamát só a diasztereomer sóknál gyorsabban képződik (kinetikus kontroll). Azonban 

hosszabb reakcióidő alatt az IBU kiszorítja a FEA-t a karbamát sójából (termodinamikus 

kontroll).  

3.13  (S)-2-fenilglicinol 

Az (S)-2-fenilglicinol (IUPAC név: (2S)-2-amino-2-fenil-etanol) szerkezetét a 14. ábra mutatja 

be. Megjelenését tekintve sárgás színű, szobahőmérsékleten ragadós szilárd anyag. Az (S)-2-

fenilglicinol a FEA-hoz hasonló szerkezetű primer amin. 
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14. ábra: Balra a Phg (S)-, jobboldalon pedig az (R)- konfigurációjú enantiomerje és IUPAC 

neve. 

Az ibuprofén rezolválásához régen ismert és alkalmazott rezolválószer a FEA. A szerkezeti 

hasonlóságok és a DSC mérések alapján a Phg is alkalmas rezolválószer lehet [169]. 

Egy lehetséges előállítása az (S)-fenilglicin redukciója. A redukciót nátrium-borohidriddel 

végzik tetrahidrofurán oldószerben. A redukció során először aldehid, majd alkohol sója 

keletkezik, amelyből metanollal szabadítják fel az alkoholt [170]. 

3.14 (S)-2-fenilglicionol karbamát sója 

Az (S)-2-fenilglicinolból is keletkezik a karbamát sója szén-dioxid megkötődésével, viszont 

atmoszférikus körülmények között jelentősen lassabb a karbamát só keletkezése, mint a FEA 

esetén. A Phg karbamát só azonosításához tartozó analitikai méréseket a függelék 10.3. 

fejezetében mutatom be. A só feltételezett szerkezete és a keletkezés reakció egyenlete az alábbi 

ábrán (15. ábra) látható. 

 
15. ábra: Az (S)-2-fenilglicinol reakciója szén-dioxiddal 
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4 Anyagok és módszerek 

4.1 Felhasznált anyagok 

A racém ibuprofént a Tokyo Chemical Industry vállalattól szerezte be a laborunk. A termék 

tisztasága meghaladja a 98%-ot. A változó enantiomer tisztaságú kiindulási anyaggal végzett 

kísérleteknél a különböző enantiomertisztaságú alapanyagok elkészítése során racém 

ibuprofénhez adagoltam a Sigma-Aldrich cég (S)-IBU termékét, mely 99% tisztaságú, illetve a 

későbbi kísérleteknél Tokyo Chemical Industry cégtől származott az (S)-ibuprofént használtam, 

amelynek tisztasága 98% volt. A Merck Kft-től vásároltuk az (R)- és (S)-1-feniletilamint (>99% 

GC tisztaság). Az (S)- és (R)-2-fenilglicinolt a Tokyo Chemical Industry cégtől szerezte be a 

labor, melynek tisztasága 97%-nál magasabb volt (GC). A reakciókhoz használt 99,5%-os 

tisztaságú szén-dioxidot a Linde Kft. szállította. A metanol, etanol és n-propanol a Merck Kft. 

Emplura márkanevű terméke, amelyek tisztasága 99,5%. 

4.2 Készülékek bemutatása 

 A laboratóriumi autokláv 

A kísérletekhez használt nagynyomású kristályosító berendezés sematikus rajzát a 16. ábra 

mutatja. A kísérletek során használt szén-dioxidot egy kereskedelmi palackból szelepen és 

csővezetéken át egy nagynyomású szivattyú segítségével egy ISCO 260D típusú (továbbiakban 

ISCO) tároló szivattyúba juttattam. Ezen a tároló szivattyún beállítható a használni kívánt szén-

dioxid nyomása, melyet a (szinttávadóval ellátott) beépített dugattyú mozgatásával tud 

szabályozni a műszer elektronikája. A tárolt szén-dioxidot termosztáltam víz keringtetésével. 

Az ISCO-ból kijövő gerincvezetéken át vezettem a szén-dioxidot az egyes nagynyomású 

készülékekhez, ahol a tűszelepek segítségével közvetlenül a reaktorba tölthető. Az ISCO 

kijelzőjén tudtam nyomon követni a dugattyúban lévő szén-dioxid nyomását, mennyiségét. A 

rendszeren átáramoltatott szén-dioxid mennyiségét a kezdeti illetve a végtérfogat 

különbségeként kaptam, 0,01 ml pontossággal. 

A kísérleteket a Miskolci Egyetem Alkalmazott Kémiai Kutatóintézete által készített 

nyomásálló reaktorban végeztem, amit kisebb mértékben módosítottuk egy bevezető 

csőszakasz (3) beépítésével. A reaktor szén-dioxid tartalmú közegek vizsgálatára alkalmas, 

max. 25 MPa-on és 100 °C hőmérsékleten (a hasadótárcsa 34 MPa nyomás felett nyit). 
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16. ábra: A kísérletek kivitelezéséhez használt laboratóriumi autokláv 

részei: szén-dioxid palack, szivattyú és ISCO szivattyú (1), tűszelep (2), bevezető csőszakasz 

(3), nyomás és hőmérséklet távadó (4, 5), termosztáláshoz víz be/ki (8a, 8b), keverőmágnes 

(6), keverőmotor (7), szűrő (9), kilépő szelep (10), metanol csapdal (11) 

A termosztált szén-dioxidot a (2) tűszelepen át egy bevezető csőszakasz segítségével a reaktor 

aljába vezettem. Erre a csőszakaszra azért van szükség, hogy a szén-dioxid a készülék aljára 

áramoljon és ne fordulhasson elő mosás közben, hogy nem az egész reaktortérfogaton áramlik 

át, ezzel rontva a mosás hatékonyságát. A reaktor tetejéről egy hőmérséklet távadó (5) és egy 

nyomás távadó (4) nyúlik be, a mért adatokat egy adatgyűjtőn át számítógépen rögzítettem. 

Ezzel bármikor meg lehet nézni az éppen aktuális hőmérsékletet és nyomást, de akár napokon 

át is nyomon lehet követni az értékeket. A nyomás távadón egy digitális kijelzőn közvetlenül 

nyomon lehet követni az éppen aktuális nyomást. A (6) mágneses keverőmagot a (7) 

keverőmotor forgatja meg, 50-1400 1/perc fordulatszámmal. A leeresztésre a (10) szelepen át 

van lehetőség. A szelep előtt egy szűrő (9) került beépítésre, hogy a kristálykihordást 

megakadályozza. Mosás és leeresztés során a (10) szelepen át egy csőszakasszal metanolba 

vezettem a szén-dioxidot. Így a kioldott anyagokat fel tudtam fogni. A reaktor hőmérsékletét a 

külső köpenybe vezetett vízzel (8) állítottam be a kívánt értékekre, ehhez egy termosztát állt 

rendelkezésre.  

A méréseimhez 3 kicsit különböző hasznos térfogatú reaktort használtam. A reaktorok hasznos 

térfogatai a 3. táblázatban találhatóak. A reaktortérfogat-kalibrálását az ISCO szivattyú 
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segítségével végeztem. A kalibrálás során ismert tömegű szén-dioxidot töltöttem be a reaktorba. 

A betöltött szén-dioxid tömegét az ISCO szivattyú nyomásából, hőmérsékletéből és 

dugattyújának elmozdulásából számított térfogat segítségével határoztam meg. A reaktort egy 

adott hőmérsékletre termosztáltam. A reaktor nyomása és hőmérséklete ismeretében a 

www.webbook.nist.gov adatbázisát használva kikerestem az adott paraméterekhez tartozó 

szén-dioxid sűrűséget. A szén-dioxid sűrűségének és bemért tömegének segítségével 

számolható a reaktor térfogata. A számításokat különböző hőmérsékleteken is elvégeztem. A 

kapott térfogat adatokat átlagoltam. 

3. táblázat: reaktorok hasznos térfogata 

Reaktor sorszáma 1 2 3 

Reaktor hasznos 

térfogata (ml) 
36,6 37,7 36,1 

 

http://www.webbook.nist.gov/
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 Félfolyamatos szuperkritikus antiszolvens készülék 

A SAS mérések során a szén-dioxid áramba injektáltam a szerves oldatot. A mérésekhez 

használt félfolyamatos kristályosító berendezés sematikus raját a 17. ábra mutatja. 

 
17. ábra: Félfolyamatos kristályosító készülék elvi vázlata 

1. CO2 palack; 2. Feltöltő szelep; 3. Puffertartály; 4. CO2 hűtő hőcserélő; 5. Szivattyú előtti szelep;  

6. Folyadékszivattyú; 7. Bypass szelep; 8. Kristályosító felé vezető szelep; 9. CO2 előmelegítő;  

10. Kristályosító; 11. Fél mikronos szűrő; 12. Szabályozó szelep; 13. Spirálhőcserélő;  

14. Szeparátor cső; 15. Szeparátor nyomáscsökkentő szelepe; 16. Utószeparátor;  

17. Üveg utószeparátor; 18. Gázóra; 19. CO2 térfogatárammérő; 20. visszacsapó szelep; 21. 6-állású 

szelep; 22. Gilson 305 HPLC szivattyú; 23. Üveg mintatartó; 24. Táramérleg; 25. Tiszta oldószer 

tároló folyadéküveg; 26. Gilson 303 HPLC szivattyú; P – Nyomás távadó; T – Hőmérséklet távadó 

A mérés megkezdése előtt a hűtőtermosztátot (4) kellett üzembe helyezni és megvárni, hogy --

5 °C alá csökkenjen a hűtőközeg hőmérséklete. Mikor a hűtőközeg hőmérséklete -5 °C alá 

csökken, a készülékhez csatlakoztatható gázpalackból (1) fel kell tölteni a puffertartályt (3) 

szén-dioxiddal. Ez a feltöltő szelepen (2) keresztül történik meg, ami a készülék teljes 

lezárására szolgál, így a kristályosító rövid ideig üzemeltethető akkor is, ha a gázpalackot menet 

közben cserélni kell. A szén-dioxid szállítását egy folyadékszivattyú (6) valósítja meg, ezért a 

rendszerben lévő szén-dioxidot olyan hőmérsékletre kell hűteni, hogy a szivattyúban lévő 

kompresszió során ne történjen fázisátmenet, vagyis ne lépjen fel a kavitáció jelensége. Ez azért 

fontos, hogy a mérés során a szén-dioxid áramlása ne legyen ingadozó. A szén-dioxid 

lehűtéséhez a puffertartályban (3) lévő folyadék szén-dioxid keringtetésére van szükség, ami a 
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bypass szelepen (7) keresztül valósítható meg. A 400 V feszültségről működő szivattyú 

elindítása előtt ellenőrizni kell, hogy a kristályosító felé vezető szelep (8) és a szivattyú előtti 

szelep (5) zárva van, illetve a bypass szelep (7) nyitva van. Mivel a szivattyút terhelésmentes 

állapotban kell elindítani, így csak a szivattyú indítása után szabad a szivattyú előtti szelepet 

(5) nyitni. 

A szén-dioxid lehűlése után a kristályosítót (10) nyomás alá kell helyezni. Ehhez először a 

kristályosító felé vezető szelepet (8) kell megnyitni. Amíg a bypass szelep (7) nyitva van, addig 

a kristályosítóban elérhető maximális nyomás a palacknyomással egyezik meg. A nyomás a 

bypass szelep (7) elzárása után kezd el megnőni a kristályostóban. A szén-dioxid a 

kristályosítóba lépés előtt áthalad egy előmelegítőn (9), melynek feladata a szén-dioxid 

hőmérsékletének kritikus érték fölé emelése. A kristályosítás hőmérsékletét a kristályosítóba 

való belépés előtt éri, el a kristályosító termosztáló vizébe vezetett csőszakaszban. A 

kristályosító után egy porózus fémszűrő (11) található, aminek feladata a kristálykihordás 

megakadályozása, ami magasabb áramlási sebességnél jelentős tud lenni. A kristályosítóban a 

nyomás egy tűszeleppel (12) szabályozható. A kívánt nyomásértéket megfelelő gyakorlattal 

±0,5 MPa nyomáson belül lehet tartani. A kívánt nyomásérték tartása magasabb nyomáson 

nehezebb, ugyanis nagyon érzékenyen változik a kristályosítóban a nyomás az áramlási 

sebesség legkisebb változása esetén is. Sajnos ez kismértékben növelheti a mérések 

bizonytalanságát 15 MPa nyomás felett a GAS mérésekkel szemben. Hosszú távon tervbeezzük 

a készülék további fejlesztését, egy a kristályosítóban kialakuló áramlási viszonyoknak 

megfelelő áteresztőképességű finomszabályozó szelep beszerzésével, vagy egy teljesen 

automatizált elektropneumatikus szabályozószelep beszerzésével. 

A szelepben történő hirtelen nyomáscsökkenés hatására a szén-dioxid jelentősen lehűlik (Joule-

Thomson effektus), a szelep befagyását egy kereskedelmi forgalomban kapható hőlégfúvó 

alkalmazása akadályozza meg. A szeparátor (14) ugyan termosztált, de magasabb szén-dioxid 

áramlások esetén a hideg beáramló fluidum túlságosan lehűti, így nem tartható a beállított 

szeparációs hőmérséklet. Ezért a szeparátor elé egy csőspirál (13) került beiktatásra a készülék 

fejlesztésekkor.  

A szeparátorban egy meghajlított fémcső található, ami radiális irányban a szeparátor falának 

tereli a szén-dioxid áramot. A nyomáscsökkenés és a falon történő hirtelen irányváltás miatt, a 

gázban nem oldódó extraktum elméletileg itt kiválik, és kiülepedik a szeparátor tetején gáz lép 

ki. A gáz a légköri nyomást egy újabb nyomáscsökkentő szelep (15) után éri el. Mivel a 

szeparátorból kilépő gáz a gyakorlatban sosem tiszta, így az esetlegesen továbbszállított 

oldószeres extraktum leválasztására egy utószeparátor ciklon (16), valamint egy üveg 
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utószeparátor (17) szolgál. Az atmoszférikus nyomású szén-dioxid a folyamat végén áthalad 

egy gázórán (18), mellyel az addig teljes kiáramlott szén-dioxid térfogata mérhető 

hőmérsékletkorrekció nélkül, valamint egy térfogatárammérőn (19), ami belső hőmérővel 

rendelkezik, így a gáz hőmérsékletétől függetlenül standard L/perc mértékegységben jelzi a 

mért tömegáramot. 

Antiszolvens mérések esetén az oldat kristályosítóba való bejuttatására a Gilson 305 HPLC 

szivattyú (22) szolgál. A készülék egy táramérlegre (24) helyezett mintatartó üveg 

mintatartóból (23) szívja a mintát, és juttatja azt az üzemi nyomáson üzemelő kristályosító 

térbe. Maga az injektálás teljes mértékben automatizált, amit egy a kutatócsoportunk által 

házilag fejlesztett szoftver vezérel. Számítógépes szoftver vezérli a szivattyú szállítási sebesség 

beállítását, valamint az indítást és a megállítást. A szoftver emellett folyamatosan követi a 

táramérlegre helyezett üveg mintatartó tömegét és amikor a nettó tömeg 95%-kát injektálta a 

szivattyú, megszakad az injektálás és a Gilson 303 HPLC szivattyú (26) 2 g friss oldatot 

szivattyúz az oldószer tároló folyadéküvegből (25) a mintatartó üvegbe. Majd a program 

ismételten elindítja az injektálást szintén a nettó tömeg 5%-ig. Ezzel a szivattyú és a 

kristályosító közötti csőszakaszban található eredeti töménységű oldat a kristályosítóba jut. Az 

injektálás végét LED lámpa kigyulladása és hangjelzés jelzi. Ekkor manuálisan a 6-állású 

szelepet (21) át kell váltani és az injektálási rendszer átmossa magát tiszta metanollal a szoftver 

vezényletével. A szén-dioxid kristályosítóból történő visszaáramlását egy visszacsapó szelep 

(20) akadályozza meg.  

Az injektálás befejezése után a kristályosító készülékben kivált diasztereomer sót 100 L 

atmoszférikus térfogatú (gázóra alapján) szén-dioxiddal mostam. A készülék 

nyomásmentesítése és szétszerelése után a raffinátum a kristályosítóban, a szűrőben és a köztük 

lévő csőszakaszból nyerhető ki szilárd formában először, majd a készülék faláról le nem 

kaparható anyag metanolos oldatként nyerhető ki, míg az extraktum a szűrő utáni összes 

alkatrészből jön a szeparátorig bezárólag szintén metanolos oldat formájában. A szeparátor 

utáni részbe jutott anyagot veszteségnek tekintem, de vizuális megfigyelés alapján több mérés 

alatt sem kerül ki számottevő anyag a rendszerből.  

Számos helyen kerül sor a készülék hőmérsékletének és nyomásának mérésére, amit egy másik 

számítógépes szoftver gyűjt és tárol további felhasználás, elemzés céljából. A szén-dioxid áram 

hőmérsékletét mértem a kristályosító előtt és után közvetlenül, valamint a szeparátor előtt és 

után is. A nyomást közvetlenül mértem a kristályosítóban, illetve a szűrő után (11), így az 

estlegesen előforduló szűrő eltömődést időben észre tudtam venni. A szeparátor nyomását is 

mértem. A szűrő utáni manométer értékén kívül az összes adatot egy másik számítógépes 
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szoftver gyűjtötte és tárolta további felhasználás, elemzés céljából. Ezen kívül manométerek 

segítségével mértem a bypass kör és a palack nyomását is, de ezen adatokat a számítógép nem 

rögzítette. 

4.3 Receptek 

 Gáz antiszolvens mérés kivitelezése 

A GAS eljárás során atmoszférikus körülmények közt, szerves oldószerben elkészítettem a 

diasztereomer só oldatát, amit egy nyomásálló készülékbe, jelen esetben egy laboratóriumi 

autoklávba mértem (4.2.1), majd elkezdtem szén-dioxiddal feltölteni. A nyomás növekedésével 

a szén-dioxid beoldódik a szerves oldószerbe, aminek az oldóképessége lecsökken és a 

diasztereomer só kiválik. Az el nem reagált enantiomert és a szerves oldószert szuperkritikus 

extrakcióval távolítottam el. 

Az ibuprofént analitikai mérlegen mértem ki 0,075-0,350 g (0,364-1,70 mmol) között 

jellemzően 0,150 g (0,727 mmol) mennyiségben. A továbbtisztíthatósági kísérleteknél a racém 

ibuprofén kiindulási enantiomertisztaság értékét (S)-IBU hozzáadásával toltam el a kívánt 

értékre, úgy hogy az összes IBU bemérési tömege 0,150 g maradt.  

Az (S)-Phg rezolválószert szintén analitikai mérlegen mértem ki, 0,025-0,117 g (0,182-0,853 

mmol) között jellemzően 0,050 g (0,364 mmol) mennyiségben. 

Az (R)-FEA rezolválószert automata pipettával mértem ki, a kimért mennyiséget analitikai 

mérleggel ellenőriztem 0,028-0,111 g (0,231-0,916 mmol) között, jellemzően 0,045 g (0,367 

mmol) mennyiségben. (S)-FEA rezolválószert a továbbtisztíthatósági méréseknél alkalmaztam, 

ugyanis a kiindulási ibuprofén elegyet (S)-IBU hozzáadásával állítottam be a kívánt kiindulási 

optikai tisztaságra, amelyhez a Marckwald-szabálynak megfelelően (S)-FEA rezolválószert 

kellett adnom, annak érdekében, hogy a raffinátumba a nagyobb mennyiségben keletkező 

diasztereomer só kristályosodjon ki. Az (S)-FEA-t szintén automata pipettával mértem ki 0,045 

g (0,367 mmol, félmólekvivalens) és 0,089 g (0,734 mmol, mólekvivalens) mennyiségben. 

Az oldószert minden esetben egy üveg mintatartóba mértem ki pipetta segítségével, a tömegét 

analitikai mérleggel ellenőriztem. Az így kimért oldatba mértem be a rezolválószert és az 

ibuprofént. A reaktorba betöltött oldatok minden esetben egy lezárt üveg mintatartóban álltak 

5-10 percet, mielőtt az előre elkészített és előmelegített reaktor aljára pipettáztam volna. Ezután 

gyorsan lezártam a készüléket, majd elindítottam a keverést 750 1/perc fordulatszámmal. 

Ezután óvatosan elkezdtem feltölteni szén-dioxiddal a reaktort. A feltöltés 10-15 percig tartott 

a nyomástól függően. Miután a kívánt nyomásra feltöltöttem a reaktort, megadott ideig, 

jellemzően 1 órán át kevertettem az elegyet. Ezután jellemzően kétszeres reaktortérfogatú adott 

nyomású szén-dioxiddal mostam a reaktort megközelítőleg 1,5 ml/perc térfogatárammal, 
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keverés mellett, ami körülbelül 40-80 percig tartott, attól függően hogy hányszoros 

reaktortérfogattal mostam a reaktort. A mosáshoz szükséges szén-dioxid mennyiségét a reaktor 

térfogatának ismeretében a szén-dioxid adott nyomáson és hőmérsékleten (reaktor és ISCO 

nyomása és hőmérséklete) vett sűrűségének segítségével számítottam. A pontos térfogatot a 

szén-dioxid szivattyú kezdeti és végső állásának különbségéből számoltam ki. Az átáramlott 

szén-dioxidot egy csövön át folyadékcsapdába vezettem, itt fogtam fel az extrahált anyagokat. 

Nyomásmentesítés után a reaktorból szilárd formában nyertem ki a kristályos diasztereomer 

sót, a reaktor falára tapadt raffinátumot metanollal mostam ki, majd a kinyert oldatot rotációs 

vákuum bepárló készülék segítségével bepároltam. 

A bemutatott receptet alkalmaztam a 5.1, 5.3.1, 5.3.2 és részben a 5.3.3 alfejezetekben. 

 In situ mérések kivitelezése 

Minden kísérlethez 0,200 g (0,970 mmol) IBU-t használtam hozzá félmolekvivalens 

mennyiségű rezolválószert, ami FEA karbamát esetén 0,069 g (0,482 mmol), Phg esetén 0,067 

g (0,488 mmol), Phg karbamát esetén 0,077 g (0,484 mmol). Az irodalom alapján, a bemért 

ibuprofén teljes mennyisége feloldódik a reaktorba betöltött mennyiségű adott nyomású és 

hőmérsékletű szén-dioxidban [171]. Kivételt képez a 10 MPa nyomáson és 50 °C -on végzett 

kísérlett, itt ugyanis a bemért ibuprofén egy kisebb része ~5%-a nem oldódik fel. 

Az ibuprofént és a rezolválószert a reaktor aljára szórtam egy papír csónak  segítségével, majd 

lezártam a reaktor és elindítottam a kevertetést 750 1/min sebességgel. A reaktort nyomás alá 

helyeztem tiszta szén-dioxiddal, ami 10-15 percig tartott. A kívánt nyomás elérése után 

kevertettem a kívánt reakcióideig. Ezután a reaktort számított mennyiségű tiszta szén-dioxiddal 

mostam állandó nyomáson, ami körülbelül 1 órát vett igénybe 1,5 ml/min áramlási sebességgel 

folyamatos kevertetés mellett. Az extraktumot metanolos csapdában fogtam fel. 

Nyomásmentesítés után kinyitottam a reaktor fedelét és a raffinátum nagyobb részét szilárd 

formában kinyertem, a maradékot metanollal kimostam, hogy javítsam az anyagmérleget. 

Az alfejezetben ismertetett receptet alkalmaztam a  alfejezetekben. 

A bemutatott receptet a 5.4 alfejezetben alkalmaztam. 

 Szuperkritikus antiszolvens mérések kivitelezése 

A SAS eljárás során a szerves oldatot a szuperkritikus állapotú szén-dioxid áramba injektálom 

(4.2.2), a szerves oldat cseppjeibe a szén-dioxid gyorsan bediffundál, lecsökkenti a 

diasztereomer só oldhatóságát és megindul a kristálykiválás. A keletkezett kristályokat a szén-

dioxid áram szárítja és tisztítja. 
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IBU-FEA rezolválási mérések 

A SAS készüléken korábban viszonylag kevés kísérlet végeztek a laboratóriumunkban, így nem 

állt rendelkezésre az ideális IBU, FEA és metanol bemérési mennyiség. Ezen adatok 

meghatározása a munkám része volta, amit a 5.2.1. fejezetben mutatok be.  

A szeparátor nyomása mindig 4 MPa, a hőmérséklete a kristályosítón beállított hőmérséklet 

volt. Ezt a receptet alkalmaztam a 5.2 alfejezetben. 

Továbbtisztíthatósági kísérletek: 

Minden kísérlethez 0,750 g (3,634 mmol) ibuprofént mértem be, amelyet a kiindulási optikai 

tisztaságnak megfelelő arányban kevertem össze racém és (S)-ibuprofénből. A kimért ibuprofén 

keveréket 10 ml metanolban feloldottam, majd pipettával rámértem a mólekvivalens 

mennyiségnek megfelelő 0,440 g (3,631 mmol) (S)-FEA-t. Az oldat tárolására alkalmas üveg 

mintatartót táráztam a szoftver segítségével, majd egy fecskendő segítségével a kész oldatot 

bemértem. 

A méréseket 13 MPa nyomáson és 45 °C-on végeztem. A szeparátor nyomása és hőmérséklete 

4 MPa és 45 °C volt. A SAS mérés során ugyanolyan szén-dioxid-metanol móláram arányt 

állítottam be, mint az azonos nyomású és hőmérsékletű GAS mérésnél a szén-dioxid-metanol 

mólarány volt. A receptet a 5.3.3 alfejezetben alkalmaztam. 

4.4 Számítási módszerek 

Raffinátum diasztereomer tisztasága (de [-]) és az extraktum enantiomertisztasága (ee [-]) 

A de és az ee értékeket a Cyclolab Kft munkatársai által készített kapilláris elektroforézis 

méréssel készült elektroferogramok csúcs alatti területei alapján számoltam (4.1)és (4.2): 

 
𝑑𝑒 =

𝐴𝑅 − 𝐴𝑆

𝐴𝑅 + 𝐴𝑆
 

(4.1) 

 
𝑒𝑒 =

𝐴𝑅 − 𝐴𝑆

𝐴𝑅 + 𝐴𝑆
 

(4.2) 

𝐴𝑅: az R enantiomer mennyisége, amely arányos a megfelelő csúcs alatti terület nagyságával 

𝐴𝑆: az S enantiomer mennyisége, amely arányos a megfelelő csúcs alatti terület nagyságával 

Az (S)-Phg rezolválószerrel végzett méréseknél a raffinátum (S)-IBU-ban dúsul ezért a de és ee 

meghatározásnál a számláló az alábbi szerint módosult: 𝐴𝑆 − 𝐴𝑅 
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Kísérlet anyagmérlege (A [-]) 

A kísérletek során az anyagkinyerés jóságának ellenőrzésére alkalmaztam. A raffinátum és az 

extraktum tömegének összegét viszonyítottam a bemért mennyiséghez (4.3): 

 
𝐴 =

𝑚𝑟 + 𝑚𝑒

𝑚𝐼𝐵𝑈 + 𝑚𝑟𝑒𝑧
 

(4.3) 

𝑚𝑟: a raffinátum tömege (g) 

𝑚𝑒  : a bepárolt extraktum tömege (g) 

𝑚𝐼𝐵𝑈  : a bemért racém ibuprofén tömege (g) 

𝑚𝑟𝑒𝑧: a bemért rezolválószer tömege (g) 

Ibuprofén és rezolválószer mólaránya (mr [-]) 

A racém anyag és a rezolválószer mólarányát az alábbi képlettel számoltam (4.4):  

 
𝑚𝑟 =

𝑛𝑟𝑒𝑧

𝑛𝐼𝐵𝑈
 

(4.4) 

𝑛𝑟𝑒𝑧: az alkalmazott rezolválószer mólszáma (mol) 

𝑛𝐼𝐵𝑈 : az alkalmazott ibuprofén mólszáma (mol) 

Mosófluidum relatív térfogata (ΔV/V [-]) (4.5) 

 
𝛥𝑉

𝑉
=

𝑉𝐶𝑂2
∙

𝜌𝐼𝑆𝐶𝑂

𝜌𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟

𝑉
 (4.5) 

𝑉𝐶𝑂2
: az extrakcióhoz használt szén-dioxid teljes mennyisége, amelyet az ISCO dugattyújának 

elmozdulásából számoltam ki (ml) 

𝜌𝐼𝑆𝐶𝑂: a szén-dioxid sűrűsége az ISCO-ban, 24 °C-on és a reaktor nyomásán (g/ml) 

𝜌𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟: a szén-dioxid sűrűsége a reaktorban, a reaktor nyomásán és hőmérsékletén (g/ml) 

𝑉: a kísérlethez használt reaktor térfogata (ml) 

 Számítási módszerek gáz antiszolvens és szuperkritikus antiszolvens 

mérési eredmények kiértékeléséhez 

Termelés (Yr és Ye [-]) 

A raffinátum termelés számításánál a viszonyítási alapnak az elméletileg keletkező raffinátum 

tömeget vettem, ami szerint a bemért amin mólekvivalens mennyiségben reagál az 

ibuprofénnel, ez mr=0,5 esetén a bemért racém ibuprofén fele, így a keletkező maximális só 
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tömege számítható. A feltételezésem szerint a fennmaradó bemért anyagot az extrakció során 

teljes mértékben kimosom az extraktumba. A raffinátum (4.6) és extraktum termelését (4.7) az 

alábbi képlet alapján számítottam: 

mr<1 
𝑌𝑟 =

𝑚𝑟

𝑚𝑟 · 𝑚𝐼𝐵𝑈 + 𝑚𝑟𝑒𝑧
 

(4.6) 

 
 𝑌𝑒 =

𝑚𝑒

(1 − 𝑚𝑟) · 𝑚𝐼𝐵𝑈
 

(4.7) 

A rezolválószer mólarányhatás méréseknél (5.1.3) az mr értéke 1 és nagyobb érték is lehet, 

ezért ezekben az esetekben az alábbi képletekkel számoltam a termelést (4.8) és (4.9):  

mr≥1 
𝑌𝑟 =

𝑚𝑟

𝑚𝐼𝐵𝑈 +
𝑚𝐼𝐵𝑈

𝑀𝐼𝐵𝑈
· 𝑀𝑟𝑒𝑧

 
(4.8) 

 
𝑌𝑒 =

𝑚𝑒

𝑚𝑟𝑒𝑧 −
𝑚𝐼𝐵𝑈

𝑀𝐼𝐵𝑈
· 𝑀𝑟𝑒𝑧

 
(4.9) 

𝑚𝐼𝐵𝑈: bemért ibuprofén tömege (g) 

𝑚𝑟𝑒𝑧: bemért rezolválószer tömege (g) 

𝑀𝐼𝐵𝑈: ibuprofén moláris tömege (g/mol) 

𝑀𝑟𝑒𝑧: rezolválószer moláris tömege (g/mol) 

Szelektivitás (Sr) 

A raffinátum szeletivitást a raffinátum termelés és diasztereomer tisztaság szorzatából 

számoltam (4.10): 

 𝑆𝑟 = 𝑌𝑟 ∙ 𝑑𝑒 (4.10) 

A szén-dioxid–szerves oldószer mólaránya (R [-]) 

Az antiszolvens kísérletek során a kiindulási oldószer kezdeti mennyiségének és az 

antiszolvensként alkalmazott feltöltéskor bemért szén-dioxid mólarányát az alábbi egyenlet 

alapján számolom (4.11): 
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𝑅 =

𝑛𝐶𝑂2

𝑛𝑎𝑙𝑘
 

(4.11) 

𝑛𝑎𝑙𝑘: A kiindulási oldat elkészítésekor alkalmazott oldószer mennyisége, amelynek tömegét 

analitikai mérleggel mértem ki. 

𝑛𝐶𝑂2
: A reaktor kívánt nyomásra töltésekkor bemért szén-dioxid mennyisége. A szén-dioxidot 

az ISCO segítségével töltöttem be a reaktorba. Az ISCO dugattyújának elmozdulásából 

ismertem a betöltött szén-dioxid térfogatát. A szén-dioxid nyomása állandó volt az ISCO-ban 

feltöltéskor, valamint termosztáltam adott hőmérsékletre. A hőmérséklet és nyomás 

ismeretében ismert a szén-dioxid sűrűsége, így a térfogat ismeretében számolható a bemért 

szén-dioxid tömege és mólszáma. 

A diasztereomer só látszólagos koncentrációja (C [g/ml])  

 
𝐶 =

𝑚𝑟 · 𝑚𝐼𝐵𝑈 + 𝑚𝑟𝑒𝑧

𝑉
 

(4.12) 

ahol V a kísérlethez hasznát reaktor térfogata. 

 Számítási módszerek in situ mérési eredmények kiértékeléséhez 

Termelés (𝑌𝑟
∗, 𝑌𝑒

∗ [-]) 

Az in situ mérések esetében a korábbi mérésekkel történő összehasonlíthatóság érdekében a 

tökéletesen kevert folyamatos tartályreaktor modell (CSTR) szerint az extratkció hatásfokát 

korrigálom a mosófluidum relatív térfogatával (ΔV/V ).  

Méréseim során a nyomásálló autoklávot folyamatos kevertetés mellett üzemeltetve folytattam 

a kísérleteket. Az első, 1 órán át tartó kevertetés után 1 órán át mostam állandó nyomáson a 

reaktort. Az 1 órás mosás számításához a tökéletesen kevert folyamatos tartályreaktor modellt 

(CSTR) alkalmaztam. A modell szerint a reaktorban folyamatos betáplálás és folyamatos 

elvétel történik. Tökéletes keveredést feltételezve a betáplálás koncentrációja pillanatszerűen a 

konverziónak megfelelő értékre változik, így nincsen koncentráció gradiens. Ha azonban a 

reaktorba tiszta oldószert vezetünk, akkor a betáplálás koncentrációja nulla, viszont a kimenő 

anyag miatt a reaktorban lévő anyag koncentrációja csökken.  

A levezetést Bánsághi György elvégezte Phd munkája során [4], ami alapján kimosott anyag 

tömege (4.13): 

 𝑚0 − 𝑚 = 𝑚0 − 𝑚0𝑒−
𝛥𝑉
𝑉 = 𝑚0 (1 − 𝑒−

𝛥𝑉
𝑉 ) 

(4.13) 
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A CSTR-modell segítségével a kimosott anyag tömegére levezetett összefüggés (4.13) szerint 

az alkalmazott kétszeres reaktortérfogattal történő mosás esetében az elreagálatlan enantiomer 

mennyiség 86,5%-nak az extrakciója lehetséges (4.14): 

 
𝑚

𝑚0
= 1 − 𝑒−

𝛥𝑉
𝑉 = 1 − 𝑒−2 = 0,865  (4.14) 

Ez is csak akkor igaz, ha a teljes elreagálatlan enantiomer mennyiség szén-dioxidos fázisban 

van. Ez a feltételezés, az ibuprofén szuperkritikus szén-dioxidban való oldhatóságból [171] 

adódóan jól közelíti a valóságot. 

Mivel ismert a mosófluidum relatív térfogata, ezért meghatározható egy a CSTR-modell 

segítéségével számítható extraktum mennyiség (𝑚𝑒,𝐶𝑆𝑇𝑅) amire a keletkező extraktum tömegét 

(𝑚𝑒) vonatkoztathatjuk. A számítás módját a (4.15) egyenlet írja le. 

 𝑚𝑒,𝐶𝑆𝑇𝑅 =
𝑚𝐼𝐵𝑈

2
∙ (1 − 𝑒−

𝛥𝑉
𝑉 ) 

(4.15) 

Az így kapott extraktum termelést 𝑌𝑒
∗ jelöli és a (4.16) egyenlet szerint számolható. 

 
𝑌𝑒

∗ =
𝑚𝑒

𝑚𝑒,𝐶𝑆𝑇𝑅
=

𝑚𝑒

𝑚𝐼𝐵𝑈

2 ∙ (1 − 𝑒−
𝛥𝑉
𝑉 )

 (4.16) 

Az extraktumhoz hasonlóan a raffinátumra is levezethető egy a CSTR-modell segítségével 

korrigált termelés (𝑌𝑟
∗). A keletkező diasztereomer só tömegét a reaktorba mért racém ibuprofén 

tömegének feléből és a rezolválószer tömegének összegéből számolható. Karbamát 

rezolválószer alkalmazása esetén a rezolválószer tartalmának tömegével számoltam. A 

diasztereomer só tömegéhez ezenkívül hozzáadódik az extrahálatlan ibuprofén enantiomerek 

tömege is. Az így kapott tömeget korrigáltam az elméletileg extraktumba távozó enantiomer 

tömegével (𝑚𝑒,𝐶𝑆𝑇𝑅). A CSTR modell szerint kapható raffinátum tömeget 𝑚𝑟,𝐶𝑆𝑇𝑅  jelöli. 

Számítása a (4.17) egyenlet szerint történik. Azoknál a méréseknél, ahol karbamátot 

alkalmaztam rezolválószerként, az 𝑚𝑟𝑒𝑧 tömeg esetén csak az amin tömegével számoltam, 

kötött szén-dioxid tömegével korrigáltam. 

 𝑚𝑟,𝐶𝑆𝑇𝑅 =
𝑚𝐼𝐵𝑈

2
+ (

𝑚𝐼𝐵𝑈

2
− 𝑚𝑒,𝐶𝑆𝑇𝑅) + 𝑚𝑟𝑒𝑧 = 𝑚𝐼𝐵𝑈 + 𝑚𝑟𝑒𝑧 − 𝑚𝑒,𝐶𝑆𝑇𝑅 

(4.17) 

A termelést számítására a (4.18) egyenletből a következő összefüggés adódik: 

 𝑌𝑟
∗ =

𝑚𝑟

𝑚𝑟,𝐶𝑆𝑇𝑅
=

𝑚𝑟

𝑚𝐼𝐵𝑈 + 𝑚𝑟𝑒𝑧 − 𝑚𝑒,𝐶𝑆𝑇𝑅
 (4.18) 

A rezolválás hatékonyságét jellemző Fogassy-féle F-paraméter (F [-]) 

A rezolválási folyamat hatékonyságát, azaz a szelektivitását a Fogassy-féle F paraméter 

segítségével számoltam (4.19): 
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 𝐹 =
𝑌𝑟

∗ ∙ 𝑑𝑒 + 𝑌𝑒
∗ ∙ |𝑒𝑒|

2
 

(4.19) 

Mivel a termelés 0-1 között változik a raffinátum és extraktum esetén, ezért, hogy az F-

paraméter értéke 0-1 között változzon el kell osztani 2-vel. A diasztereomer tisztaság a 

számítási módja szerint mindig pozitív lesz, az enantiomertisztaság negatív ezért az 

enantiomertisztaságnak az abszolút értékét kell venni. 

 Hansen-féle oldhatósági paraméter számítása  

A Hansen-paraméterek a három (diszperziós, polar és hidrogén) kölcsönhatásokat leíró 

paraméterekből adódnak össze (4.20). 

 𝐸 = 𝐸𝐷 + 𝐸𝑃 + 𝐸𝐻 
(4.20) 

A kölcsönhatásokból származó energiákat a moláris térfogattal elosztva kapjuk a teljes 

kohéziós energia négyzetösszegét, vagyis a teljes Hansen oldhatósági paramétert, amely a 

Hansen diszperziós (δD), poláris (δP) és hidrogén (δH) oldhatósági paraméterek 

négyzetösszegéből fog állni (4.21). 

 𝛿𝑇
2 = 𝛿𝐷

2 + 𝛿𝑃
2+𝛿𝐻

2  
(4.21) 

A tiszta komponensekre a Hansen paraméterek kiszámolhatók ismert referencia adatok 

segítségével [145]: 

 𝛿𝐷 = 𝛿𝐷𝑟𝑒𝑓 ∙ (
𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑉𝑀
)

1,25

 
(4.22) 

 𝛿𝑃 = 𝛿𝑃𝑟𝑒𝑓 ∙ (
𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑉𝑀
)

0,5

 
(4.23) 

 𝛿𝐻 = 𝛿𝐻𝑟𝑒𝑓 ∙ 𝑒𝑥𝑝 [0,00132 ∙ (𝑇𝑟𝑒𝑓 − 𝑇) + 𝑙𝑛 (
𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑉𝑀
)

0,5

] 
(4.24) 

𝑉𝑀: moláris térfogat 

A tiszta CO2, metanol, etanol és n-propanol esetén kiszámoltam a nyomás és hőmérséklet 

függvényében a tiszta komponensek Hansen-paramétereit a referenciaértékek alapján. A 

felhasznált moláris térfogatok és referencia értékek az alábbi táblázatban találhatóak (4. 

táblázat). A szén-dioxid HSP értékeinek számításának egyszerűsítése érdekében András Csaba 

Dezső által, az egyedi pontokra illesztett másodrendű felület egyenletét használtam (65. oldal 

[172]). 
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4. táblázat: A Hansen-féle oldhatósági paraméterek számításához felhasznált érték. 

 CO2 metanol etanol n-propanol 

Tref (K) 298,15 298,15 298,15 298,15 

Vref (m3/kmol) 0,03913 0,04072 0,05869 0,07519 

δD,ref (MPa0,5) 15,7 15,1 15,8 16,0 

δP,ref (MPa0,5) 6,3 12,3 8,8 6,8 

δH,ref (MPa0,5) 5,7 22,3 19,4 17,4 

 

A komponensek referencia értékekből számított HSP értékeiből az elegy oldószer HSP értéke 

jól becsülhető a térfogattörttel súlyozott átlaggal [173]: 

 𝛿𝑚𝑖𝑥 = ∑ 𝜑𝑖 ∙ 𝛿𝑖

𝑛

𝑖=1

 
(4.25) 

𝜑𝑖 az i komponens térfogattörtje. 

A móltörtek térfogattörtté alakításánál azt az egyszerűsítést vettem figyelembe, hogy a 

keveredésből származó térfogatváltozás elhanyagolható a kísérletek során alkalmazott alacsony 

alkohol móltört esetén (0-0,2) a keverék térfogata egyenlő az összetevők térfogatának 

összegével, vagyis a moltörtek helyettesíthetők ebben a műveleti tartományban a 

térfogattörtekkel, amelyet számos irodalom megerősít [145][174][175]. 

A normál alkoholok moláris térfogata és sűrűsége a Tait-összefüggéssel számolható, a nyomás, 

a hőmérséklet és a szénatomszám ismeretében (4.26) [175]. 

 
𝜌 − 𝜌𝑟𝑒𝑓

𝜌𝑟𝑒𝑓
= 𝐶𝑇 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (

𝐵 + 𝑃

𝐵 + 0,101325
) (4.26) 

𝐶𝑇 = 0,33 

A (4.26) egyenletben a BT értéke a (4.27) egyenlettel számolható: 

 
𝐵𝑇 = 𝑏0 + 𝑏1 ∙ 𝑇 + 𝑏2 ∙ 𝑇2 

(4.27) 

T: hőmérséklet értéke Kelvinben 

A (4.27) egyenletben a paraméterek a (4.28)(4.29)(4.30) egyenletekkel számolható: 

 𝑏0 = 960 − 457𝑛𝑇 + 114.09𝑛𝑇
2 − 5.627𝑛𝑇

3  
(4.28) 

 𝑏1 = −4.477 + 2.72𝑛𝑇 − 0.6623𝑛𝑇
2 + 0.03247𝑛𝑇

3  
(4.29) 

 𝑏2 = 0.0054 − 0.003815𝑛𝑇 + 0.00093298𝑛𝑇
2 + 0.00004455𝑛𝑇

3  
(4.30) 

𝑛𝑇: az alkohol szén atomszáma 
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4.5 Analitikai vizsgálatok 

 Enantiomertisztaság meghatározása kapilláris elektroforézissel 

A kapilláris elektroforézis méréseket a Cyclolab Kft. laboratóriumában végeztük az Agilent 

Technologies cég (Waldbronn, Germany) 3DCE típusú diódasoros detektorral felszerelt 

készülékén. A mérések során mindvégig kezeletlen felszínű szilika kapillárist alkalmaztunk, 

melynek teljes hossza 58,5 cm volt, ebből a detektorig megtett út 50 cm, továbbá a kapilláris 

belső átmérője 50 μm. A kapillárist a mérések alatt 25 °C-ra termosztáltuk és a készülék 

elektródjai között alkalmazott feszültségnek 20 kV-ot állítottuk be. Egy minta analízise így 12 

percig tartott. A szétvált komponenseket 200 nm hullámhosszúságú fénnyel detektáltuk. A 

gépen folyamatosan keresztüláramló elektrolit oldatként egy pH=4,5-es Britton-Robinson 

puffert használtunk, amelyben a Cyclolab Kft. TRIMEB fantázianevű β-ciklodextrinjét 

alkalmaztuk királis szelektorként. A TRIMEB esetén a poliglükopiranóz gyűrű 3 

hidroxilcsoportja helyett metilcsoportokat szubsztituáltunk, melyek a ciklodextrin ürege felé 

néznek és királis jelleggel ruházzák fel azt. Az alkalmazott koncentráció 12,5 mM volt. Az 

elektroforogramok kiértékelése során az elvált enantiomerekhez tartozó csúcsok 

csúcsterületeinek a teljes területhez viszonyított százalékos arányát határoztuk meg. 

 A raffinátum kristályszerkezetének vizsgálata pörröntgen-diffrakcióval 

A röntgendiffrakciós felvételek PANalytical X’Pert Pro MPD (PANalytical, Almelo, 

Hollandia) típusú röntgendiffraktométerrel készültek. A készülék X’celerator típusú detektorral 

működött, Θ-Θ elrendezésben, vagyis mind a sugárforrás, mind a detektor egyenlő és állandó 

sebességgel mozog és tükörpozícióban van a felvétel közben. Forrásként Cu anódú 

röntgencsövet használtam, a Cu Kα hullámhosszán (1.5408 Å) mértem, 40 kV feszültség és 30 

mA áramerősség alkalmazása mellett. A Cu Kβ vonalát nikkel fóliával szűrtem ki. Az elhajlási 

szöget 4° és 42° között változtattam. A mérési időt a jobb felbontás elérése végett 10 percnek 

választottam. 

 Raffinátum minták vizsgálata pásztázó elektron mikroszkóppal 

Az elemzésre JEOL JSM–5500LV, volfrám-katódos pásztázó elektronmikroszkópot 

használtam. A mintákat réz mintatartóra helyeztem, kétoldalú, ragasztós szénszalag 

segítségével, és Ar-plazmában Pt-Au ötvözetet választottam le rá.  
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5 Eredmények és értékelésük 

Az alábbi fejezetben alkalmazott módszer szerinti csoportosításban (GAS-5.1 fejezet, SAS-5.2 

fejezet, in situ-5.4 fejezet) vizsgálom a lehetséges műveleti paraméterek hatását, két rezolválási 

rendszer mintapéldáján keresztül bemutatva. Célom az egyes szuperkritikus módszerek átfogó 

megismerése, a rezolválás jóságára befolyással bíró paraméterek azonosítása és ezen 

paraméterek hatásmechanizmusainak megfejtése. Célom továbbá olyan technológia ismeret 

gyűjtése, amellyel a jövőben egy új anyag rezolválása megvalósítható és optimalizálható ezen 

szuperkritikus technológiák segítségével. A GAS és SAS módszerrel megvalósítható 

továbbtisztíthatóság vizsgálatát külön fejezetben mutatom be a 5.3 fejezetben, a módszereket 

egymással szorosan összehasonlítva. 

5.1 Ibuprofén rezolválása gáz antiszolvens módszerrel 

Az irodalomban kevés információ található GAS eljárással történő diasztereomer sóképzésen 

alapuló rezolválásokat befolyásoló műveleti paraméterek hatására, részletes leírására. Ezért 

részletesen vizsgálom az alábbi fejezetben a lehetséges hatással rendelkező műveleti 

paramétereket, ilyen paraméter a nyomás, hőmérséklet, szén-dioxid–szerves oldószer 

mólarány, diasztereomer só koncentráció, egyensúlyi idő és mosófluidum mennyisége. A 

paraméterek vizsgálatánál mindig csak az egyik paramétert változtattam a többit állandó 

értéken hagytam. 

 A mosófluidum mennyiségének hatása 

Az extrakció a GAS módszer utolsó lépése, de a további paraméter vizsgálat megkezdése előtt 

elengedhetetlen, hogy részletesen feltérképezzem a mósófluidum mennyiségének hatását. A 

különböző mosófluidum mennyiségeket az alábbi táblázatok tartalmazzák: IBU-Phg rendszer-

5. táblázat, IBU-FEA rendszer-6. táblázat. A mosófluidum mennyiségét a reaktor térfogatára 

vonatkoztattam, így vizsgáltam a kétszeres, háromszoros és négyszeres mosófluidum 

alkalmazását. Mindegyik esetben száraz oldószermentes kristályokat kaptam. Vizsgáltam 

egyszeres mosó fluidum alkalmazását is, de ebben az esetben a kristályok nedvesek maradtak, 

maradék szerves oldószert tartalmaztak. 
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5. táblázat: A mosófluidum mennyiségének hatása a diasztereomer tisztaságra, raffinátum 

termelésre és a raffinátum szelektivitásra IBU-Phg rendszer esetén. (t=1 óra; C=3,5 mg/ml; 

mr=0,5; 5,4 V/V% metanol) 

Nyomás és hőmérséklet ΔV/V de Yr Sr 

15 MPa 42,5 °C 

2,0 0,60 0,69 0,41 

2,0 0,53 0,72 0,38 

2,0 0,60 0,80 0,48 

2,9 0,68 0,64 0,43 

4,0 0,64 0,63 0,41 

 

6. táblázat: A mosófluidum mennyiségének hatása a diasztereomer tisztaságra, raffinátum 

termelésre és a raffinátum szelektivitásra IBU-FEA rendszer esetén. (t=1 óra; C=3,1 mg/ml; 

mr=0,5; 5,4 V/V% metanol) 

Nyomás és hőmérséklet ΔV/V de Yr Sr 

10 MPa 45 °C 2 0,68 0,67 0,46 

10 MPa 45 °C 4,3 0,89 0,52 0,47 

15 MPa 45 °C 2 0,67 0,52 0,35 

15 MPa 45 °C 2,8 0,85 0,38 0,33 

15 MPa 45 °C 3,1 0,84 0,44 0,37 

20 MPa 45 °C 2 0,61 0,41 0,25 

20 MPa 45 °C 3 0,84 0,28 0,24 

 

Az IBU-Phg rendszer esetén a mosófluidum mennyisége sem a raffinátum diasztereomer 

tisztaságra sem a raffinátum termelésre nincs jelentős hatással, így a raffinátum szelektivitásra 

sincs, a különbségek minimálisak. 

Az IBU-FEA rendszer esetén a szelektivitás adott nyomáson és hőmérsékleten végzett 

kristályosítás esetében nem függ a mosás idejétől, vagyis a mosáshoz felhasznált tiszta szén-

dioxid mennyiségétől, de a diasztereomer tisztaság nő, a termelés pedig csökken a mosófluidum 

mennyiségének növelésével. Vagyis hosszabb mosási szakasz esetén az instabilabb 

diasztereomer sónak aránylag nagyobb mennyisége extrahálható, mint a stabilabb 

diasztereomer sóé, ami javítja a raffinátum enantiomertisztaságát, de rontja a raffinátum 

termelés értékeit és az extraktum enantiomertisztaságát. 

Ezért érdemes a kétszeres mosófluidum mennyiséget alkalmazni, amivel kevesebb szén-

dioxidot kell alkalmazni és a műveleti idő is csökkenthető. 
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 A kristályosítási idő hatása 

Az antiszolvens kristályosítás során a kristályok kiválása pillanatszerűnek és gyorsnak lehet 

tekinteni a kialakuló nagymértékű túltelítésnek köszönhetően. Eddig nem vizsgálták részletesen 

a kristályosítási idő hatását az elválasztás hatékonyságára és a keletkező kristályok 

szerkezetére, habitusára antiszolvens módszerek esetén. Egyensúlyi időnek tekintem a reaktor 

szén-dioxiddal történő feltöltésének befejezése és az extrakció megkezdése közötti időtartamot, 

ami idő alatt a szilárd fázis és a fluid fázis között beállhat az egyensúlyi állapot. A 0 reakcióidő 

esetén a reaktor feltöltése után azonnal elindítottam a tiszta szén-dioxiddal történő mosást. 

 
18. ábra: Az egyensúlyi idő hatása a diasztereomer tisztaságra, raffinátum termelésre és 

raffinátum szelektivitásra IBU-Phg rendszer esetén. A jó ábrázolhatóság érdekében az x 

tengely 3 óra utáni része nem arányos. Az ábrázolt eredményeket a függelék 14. táblázat 

tartalmazza. (P=15 MPa; T= 42,5°C; R=12; C=3,5 mg/ml; mr=0,5)  

A 18. ábra jól mutatja, hogy egy rövid reakcióidő (0,5 óra) után a diasztereomer tisztaság, 

termelés és szelektivitás nem változik, a diasztereomer só képződésére és kristályosodására 
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termodinamikus kontroll kedvező, a reakcióidő növelésével nem változik az elválasztás 

hatékonysága. A termodinamikus kontroll biztos beállásának érdekében 1 órás reakcióidőt 

érdemes maximum alkalmazni. 

 A rezolválószer mólaránya 

A GAS módszerben a kristályok kiválását az oldat gyors és nagymértékű túltelítettsége okozza, 

ami a feltöltés során beoldódó szén-dioxid polaritáscsökkentő hatásának köszönhető. Az 

enantiomerek elválasztáshoz szükséges diasztereomer sóképzési reakció a kristálykiválásokkal 

párhuzamosan valósul meg. A keletkező diasztereomer sóknak az oldhatósága nagyon alacsony 

a szuperkritikus szén-dioxidban, ami azt jelenti, hogy mólekvivalens és annál nagyobb 

mennyiségű rezolválószer alkalmazása esetén nem valósulhatna meg optikai elválasztás 

[25][122]. Azért, hogy jobban meg lehessen érteni az antiszolvens kristályosítással történő 

rezolválás működését, részletesen vizsgáltam az ibuprofén és a rezolválószer mólarányának 

hatását a raffinátum termelésre, az optikai tisztaságra és raffinátum szelektivitásra (19. ábra) 

IBU-FEA rendszer esetén. 

A raffinátum termelés és diasztereomer tisztaság szorzatából megkapom a raffinátum 

szelektivitást, ami a mólarány függvényében egy maximumos görbét ír le, ahol a maximum 

értéke 0,43, amit a 0,5-ös mólaránynál található. Az Sr értéke folyamatosan csökken a mólarány 

növelésével, aminek oka az (S)-IBU-(R)-FEA só nagyobb arányú megkötődése a 

raffinátumban. Ez megerősíti a korábbi eredményeket, miszerint az optimális elválasztás 0,5-

ös rezolválószer mólarány esetén érhető el. 
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19. ábra: IBU-FEA mólarányának hatása az optikai tisztaságra (fent), raffinátum termelésre 

és raffinátum szelektivitásra (lent) GAS módszer alkalmazásával. Az ábrázolt eredményeket a 

függelék 15. táblázat tartalmazza. (P=13 MPa; T= 45 °C; R=12,4; C=3,1 mg/ml; t=1 óra) 

A termelés és optikai tisztaságokból látható, hogy az idealizált diasztereomer sóképzés modellje 

nem írja le jól a reakciót, miszerint az (R)-FEA csak az (R)-IBU-val reagál stabil diasztereomer 

sót képezve. Az eredmények alapján elmondható, hogy keletkező diasztereomer só 

kismértékben disszociál, beoldódik a fluid fázisba és extrahálható. Az (R)-IBU-(R)-FEA só és 

(S)-IBU-(R)-FEA só stabilitása jelentősen különbözik, aminek eredményeképpen magas optikai 

tisztaság érhető el (20. ábra). 
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20. ábra: Az ibuprofén (R)-1-feniletilamin reakciója. 

 A diasztereomer só koncentrációjának hatása 

A kiindulási oldat diasztereomer sókoncentrációjának hatása a termelésre antiszolvens 

kristályosítás esetén jól ismert az irodalomból [99], de az optikai tisztaságra gyakorolt hatását 

eddig nem térképezték fel. Antiszolvens kristályosítás esetén a cél a teljes oldott anyag 

kicsapása, valamint a keletkező kristályos halmaz szűk méreteloszlású és azonos morfológiájú 

legyen. Rezolválás viszont csak úgy érhető el, hogy az oldott anyag egy része a fluid fázisban 

marad. A diasztereomer só koncentrációját a szerves oldat készítéséhez bemért racém ibuprofén 

és Phg mennyiségének változtatásával állítottam be.  
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21. ábra: A diasztereomer só koncentrációjának hatása a diasztereomer tisztaságra, 

raffinátum termelésre (fent) és a raffinátum szelektivitásra (lent). A mérési eredmények 

szórása 5 ismételt mérésből származik a C=3,5 mg/ml pontban: s(de)=0,056; s(Yr)=0,068; 

s(Sr)=0,038 (17. táblázat). Az ábrázolt eredményeket a függelék 16. táblázat tartalmazza. 

(P=15 MPa; T= 42,5°C; R=12; t=1 óra; mr=0,5) 

 

A 21. ábra mutatja a diasztereomer só koncentrációjának függvényében a raffinátum 

szelektivitás értékeit. A raffinátum szelektivitás értékei a 2,6 mg/ml diasztereomer só 

koncentráció felett enyhén növekednek, amit a raffinátum termelés enyhe növekedése okoz, a 

diasztereomer tisztaság nem változik (de~0.6) A termelés enyhe növekedésének oka lehet, hogy 

a nagyobb diasztereomer só koncentráció a kristályosodás során az egyensúlyt a diasztereomer 

sóképződés felé tolja el. 

Elmondható, hogy a diasztereomer sóképződés egyensúlyi jellegű, vagyis a diasztereomer só 

egy adott tömegű része oldott formában marad, ami a mosás során extrahálódik, így csak a 
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maradék diasztereomer só nyerhető ki szilárd formában. A 22. ábra mutatja a raffinátum 

tömegét az elméleti raffinátum tömegének függvényében. 

 
22. ábra: A raffinátum tömege az elméleti raffinátum tömeg függvényében. A pontokra 

illesztett egyenes egyenlete: Y=1,081X-0,0546, R2=0,9962. Az ábrázolt eredményeket a 

függelék 18. táblázat tartalmazza. (P=15 MPa; T= 42,5 °C; R=12; t=1 óra, mr=0,5) 

A pontokra illesztett egyenes alapján elmondható, hogy 0,0546 g diasztereomer só fog minden 

esetben feloldódni és extrahálódni a vizsgált körülmények között. 1,7 mg/ml diasztereomer 

sókoncentráció esetén az összes bemért diasztereomer só a fluid fázisba kerül, így nincs 

értékelhető termelés. 

Elmondható, hogy célszerű a diasztereomer sóra nézve közel telített szerves oldatból kiindulni. 

A készülék kialakítása miatt a 3.5 mg/ml diasztereomer só koncentrációt alkalmaztam, mert 

ennél nagyobb mennyiségű diasztereomer só esetén a beépített fémszűrő előtti csőszakasz 

gyakran eldugult, ami a reaktor fejlesztésével, egy külső szűrőegység beépítésével 

kiküszöbölhető lenne. 

 Nyomás és hőmérséklet hatása 

A nyomás és hőmérséklet a szén-dioxid tulajdonságait (oldóképesség, sűrűség) nagymértékben 

befolyásolhatja, valamint a szilárd és fluid fázis között kialakuló egyensúlyra is hatással lehet. 

A nyomás és hőmérséklet hatásának vizsgálatára az IBU-Phg és IBU-FEA rendszer esetén egy 

3 szintes 2 faktoros kísérlettervet készítettem, ahol a nyomást 10-15-20 MPa, a hőmérsékletet 

IBU-Phg esetén 35-42,5-50 °C IBU-FEA esetén 35-45-55 °C értékeknél vizsgáltam, a 

középpontban pedig 3 ismételt mérést végeztem. Az IBU-FEA rendszer esetén 45 °C-on 

kiegészítő méréseket végeztem, hogy pontos képet kaphassak a nyomás hatásáról.  
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23. ábra: A nyomás és hőmérséklet hatása a raffinátum termelésre IBU-Phg (fent) és IBU-

FEA (lent) rendszer esetén. Az ábrázolt eredményeket a függelék 19. táblázat és 20. táblázat 

tartalmazza. (t=1 óra; C=3,5-3,1 mg/ml; mr=0,5; 5,4 V/V% metanol) 
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Az adatok kiértékelését Statistica 13.1 programcsomaggal végeztem. A trendből a 10 MPa 

50 °C, illetve 55 °C értékei lógnak ki, itt a diasztereomer tisztaság jelentősen alacsonyabb, a 

termelés jelentősen magasabb értéket vesz fel, aminek oka, hogy ezen műveleti tartományban 

a szén-dioxid és metanol rendszer nem teljesen homogén fázis a várakozásokkal ellentétben 

[176], amit a látóüveges cellán történő vizuális megfigyelés is megerősített. Így a rendszerben 

3 fázis van jelen, egy szilárd, egy folyadék és egy fluid fázis, aminek következtében az extrakció 

hatásfoka jelentősen romlik. Ebből kifolyólag a kapott eredményeket nem lehetett 

kísérlettervként kiértékelni, ezért az adatok szemléltetése érdekében egy lineáris felületet 

illesztettem (23. ábra). 

Minkét rendszer esetén a nyomásnak jelentős hatása van a raffinátum termelésre, bár az IBU-

Phg rendszer esetén kisebb mértékben, mint az IBU-FEA rendszer esetén. A nyomás 

csökkentésével növekszik a raffinátum termelés, aminek oka, hogy nagyobb nyomáson a szén-

dioxid oldóképessége magasabb, így a diasztereomer só nagyobb hányada extrahálható. A 

hőmérsékletnek az IBU-FEA rendszer esetén van kimutatható hatása, hőmérséklet 

csökkentésével növekszik a termelés. Az IBU-Phg rendszer esetén a hőmérsékletnek nincs 

kimutatható hatása a raffinátum termelésére. A hőmérséklet emelése ronthatja a diasztereomer 

sók stabilitását, amit egy korábbi munkánkban [5] is tapasztaltunk az IBU-FEA in situ 

rezolválása során. Így a mosás során nagyobb mértékben extrahálható mindkét diasztereomer 

só, ami rontja a raffinátum termelés értékeket, de mivel mindkét diasztereomer só oldhatóságát 

hasonló mértékben növeli meg a hőmérséklet, ezért a diasztereomer tisztaság nem változik. 

A diasztereomer tisztaságra egyik rendszer esetén sincs hatása sem a nyomásnak sem a 

hőmérsékletnek, IBU-Phg esetén 0,6 körül, IBU-FEA rendszer esetén 0,6-0,7 között mozog. 
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24. ábra: A nyomás és hőmérséklet hatása a raffinátum szelektivitásra IBU-Phg (fent) és IBU-

FEA (lent) rendszer esetén. Az ábrázolt eredményeket a függelék 19. táblázat és 20. táblázat 

tartalmazza. (t=1 óra; C=3,5-3,1 mg/ml; mr=0,5; 5,4 V/V% metanol) 
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IBU-Phg rendszer esetén a raffinátum szelektivitásra nem sikerült a faktorok hatásait tartalmazó 

felületet illeszteni, mivel sem a hőmérsékletnek, sem a nyomásnak nem volt kimutatható hatása, 

ugyanis a diasztereomer tisztaság esetén egyik paraméternek sem volt hatása, míg a termelésnél 

a nyomásnak volt kimutatható hatása, de a kettő szorzatából összeálló raffinátum szelektivitás 

esetén a nyomás hatása lecsökkent. Ezért azt lehet elmondani, hogy alacsony nyomáson jobb 

szelektivitás érhető el és adott nyomáson a hőmérsékletnek nincs hatása, ezért érdemes a 

10 MPa nyomást és 35 °C hőmérsékletet választani műveleti paramétereknek, ami a beruházási 

és üzemeltetési költségek szempontjából is kedvező. 

IBU-FEA rendszer esetén a nyomásnak és hőmérsékletnek markánsabb hatása volt a termelésre, 

ezért lehetett a pontokra illeszteni egy a faktorok hatását tartalmazó felületet. A legjobb 

illeszkedést egy kölcsönhatásmentes csupán lineáris tagokat tartalmazó függvény adta, 

amelynek egyenlete: Sr=0,7622-0,01592*T-0,003817*P. Mind a nyomás, mind a hőmérséklet 

emelésével az Sr  értéke romlik, a legjobb kísérleti körülményt ebben az esetben is a 35 °C és 

10 MPa jelenti az általam vizsgált tartományban.  

 A szén-dioxid–szerves oldószer mólarányának hatása 

A szerves oldószer koncentrációja a fluid fázisban az egyik legfontosabb hatás az antiszolvens 

kristályosítások esetén [99], sokszor nem lineáris a hatása, ahogy ez tapasztalható az ibuprofén 

(S)-2-fenilglicinol esetén is. Minden mérés során azonos mennyiségű racém ibuprofénből és 

Phg-ből indultam ki, a metanol mennyiségét változtattam. A felső határt a diasztereomer só 

atmoszférikus oldhatósága szabta meg a metanol oldószerben. 
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25. ábra: A szén-dioxid–metanol mólarányának hatása a diasztereomer tisztaságra és 

raffinátum termelésre IBU-Phg rendszer esetén. A mérési eredmények szórása 5 ismételt 

mérésből származik a R=11,5 pontban: s(de)=0,056; s(Yr)=0,068; s(Sr)=0,038 (17. táblázat). 

Az ábrázolt eredményeket a függelék 21. táblázat tartalmazza. (P=15 MPa; T= 42,5 °C; t=1 

óra; C=3,5 mg/ml; mr=0,5) 

 
26. ábra: A szén-dioxid–metanol mólarányának hatása a raffinátum szelektivitásra IBU-Phg 

rendszer esetén. A mérési eredmények szórása 5 ismételt mérésből származik a R=11,5 

pontban:s(Sr)=0,038 (17. táblázat). Az ábrázolt eredményeket a függelék 21. táblázat 

tartalmazza. (P=15 MPa; T= 42,5 °C; t=1 óra; C=3,5 mg/ml; mr=0,5) 

A 25. ábra és 26. ábra mutatja a szén-dioxid–metanol mólarányának hatását. A szelektivitás 

értékei R=11-es mólarány felett közel állandónak tekinthetőek, a diasztereomer tisztaság 

állandó (de~0.6) a raffinátum termelés 0.65-0.8 között változik. R=11 érték alatt a raffinátum 
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termelés élesen csökken és így a raffinátum szelektivitás is, ami az oldószerelegy 

oldóképességének megnövekedésével magyarázható, így a keletkező diasztereomer só jelentős 

része kioldódik az extrakció során. A R=83-as mólaránynál a szelektivitás kiugró értéket vesz 

fel, aminek oka, hogy a telített oldatból a szén-dioxiddal történő feltöltés előtt elindulhatott a 

kristályképződés. 

A különböző szerves oldószerek módosítják a szén-dioxid oldószererősségét, növelik az 

oldhatóságot. Az IBU-Phg és IBU-FEA rendszer nyomás és hőmérséklet hatás vizsgálatakor a 

kísérletek során a felhasznált metanol mennyisége mindig ugyanannyi volt, a feltöltéskor a 

nyomás értékét a betöltött szén-dioxid mennyiségével állítottam be, ami így nyomtástól és 

hőmérséklettől függően változott. Ezért a szén-dioxid-metanol mólaránya IBU-Phg rendszer 

esetén 10,4-14,1 IBU-FEA rendszer esetén 10,8-13,9 között változott, például növelve a 

nyomást növekedett a szén-dioxid–metanol mólarány. A bemutatott kísérletekben ennek a 

három hatásnak az eredőjét mértem csak, ezért kiegészítő kísérleteket végeztem a szén-dioxid–

metanol mólarány hatásának nyomástól és hőmérséklettől független megállapítására. 

Az IBU-FEA rendszer esetén a szén-dioxid–szerves oldószer mólarányának hatását részletesen 

vizsgáltam 15 MPa-on és 45 °C-on, azonos mennyiségű (150 mg és 44,2 mg, C=3,1 mg/ml) 

IBU és FEA bemérés mellett.  

 
27. ábra: A szén-dioxid–szerves oldószer mólarányának hatása a diasztereomer tisztaságra 

IBU-FEA rendszer esetén. Az ábrázolt eredményeket a függelék 22. táblázat tartalmazza. 

(P=15 MPa; T= 45 °C; t=1 óra; C=3,1 mg/ml; mr=0,5) 

Az alkohol típusa befolyásolja a diasztereomer tisztaságot (27. ábra). Az etanollal végzett 

kísérletek diasztereomer tisztaság értékei 0,8-0,9 között mozognak, míg a metanollal végzett 
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kísérletek diasztereomer tisztaságai 0,6-0,8, a legrosszabb diasztereomer tisztaságot, az 

oldószeraránytól függetlenül n-propanol esetén értem el 0,5-0,6 között. 

 
28. ábra: A szén-dioxid–szerves oldószer mólarányának hatása a raffinátum termelésre IBU-

FEA rendszer esetén. Az ábrázolt eredményeket a függelék 22. táblázat tartalmazza. 

(P=15 MPa; T= 45 °C; t=1 óra; C=3,1 mg/ml; mr=0,5) 

A 28. ábra mutatja be az R értékének hatását a raffinátum termelésre metanol, etanol, n-

propanol és ezek 1:1 térfogatarányú keverékével végzett kísérletek esetén. Mindhárom oldószer 

esetén hasonló trendet figyelhetünk meg: az R növelésével a raffinátum termelés értékek nőnek, 

mintha egy telítési görbét írnának le, amelyek a mólarány függvényében közel futnak 

egymáshoz. Etanol esetén nincsen mért érték a 18,1-es R érték felett, ugyanis az IBU-FEA 

oldhatósága az etanolban alacsonyabb, mint hasonló mennyiségű metanolban. Az n-propanollal 

végzett kísérletek esetén magasabb szén-dioxid–n-propanol mólarány esetén (R>23) a 

raffinátum termelés értékeinek szórásai jelentősen megnövekedtek, aminek oka, hogy bár az 

atmoszférikus körülmények közt elkészült kiindulási oldatok homogénnek tűntek a reaktorba 

való bemérés előtt, de a szén-dioxiddal történő feltöltés előtt a tömény oldatból elkezdett 

kikristályosodni a diasztereomer só. 

Az alábbi ábra (29. ábra) mutatja be az R értékének hatását a raffinátum szelektivitásra metanol, 

etanol, n-propanol és ezek 1:1 térfogatarányú keverékével végzett kísérletek esetén. Jól látható, 

hogy az optimum az etanol alkalmazása esetén érhető el. A metanol és etanol, metanol és n-

propanol, etanol és n-propanol keverékével végzett kísérlet raffinátum szelektivitás értékei a 

két tiszta oldószerrel végzett kísérletek közé esik. 
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29. ábra: A szén-dioxid–szerves oldószer mólarányának hatása a raffinátum szelektivitásra 

IBU-FEA rendszer esetén. Az ábrázolt eredményeket a függelék 22. táblázat tartalmazza. 

(P=15 MPa; T= 45 °C; t=1 óra; C=3,1 mg/ml; mr=0,5) 

Összességében elmondható mindkét vizsgált rendszerről, hogy a szerves oldószer 

mennyiségének és minőségének jelentős a hatása, valamint a szén-dioxid–szerves oldószer 

mólaránynál létezik egy kritikus érték, ami felett a mólaránynak nincs hatása a raffinátum 

szelektivitásra, míg alatta jelentősen függ a raffinátum szelektivitás a szén-dioxid–szerves 

oldószer mólarányától. 

 Raffinátum szelektivitás modellezése Hansen-féle oldhatósági paraméterrel 

A 5.1.6. fejezet alapján látható, hogy az alkalmazott szerves oldószer mennyiségének és 

minőségének jelentős hatása van a raffinátum szelektivitásra IBU-FEA rendszer esetén. A fluid 

fázis oldószer erőssége függ a nyomástól, hőmérséklettől, szerves oldószer mennyiségétől és 

minőségétől. Az oldószer erősség leírására alkalmas paraméter lehet a Hansen-féle oldhatósági 

paraméter, amelyet keverék oldószerekre és nagy nyomású rendszerekre is lehet alkalmazni. 

Munkám során először alkalmaztam a Hansen-féle oldhatósági paramétert az antiszolvens 

rezolválás leírására. 

A nyomás és hőmérséklet hatásának tanulmányozása érdekében etanol és n-propanol 

oldószerek esetében további kiegészítő méréseket végeztünk. A hatások feltérképezésére egy 

3x3x2-es kísérleti tervet készítettünk. Az eredeti elméleti terv összesen 18 mérési pontot 

tartalmaz, a nyomást 10-15-20 MPa, a hőmérsékletet 35-40-45 °C, a HSP értékét 12-14 között 

változtattuk. Az itt megadott paraméterekhez azonban nem minden esetben tartozik 

megvalósítható kísérlet, ezért a valós méréseket a diasztereomer só oldhatósága (minimális 
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segédoldószer mennyiség) és a minimális szén-dioxid‒szerves oldószer mólarány (maximális 

segédoldószer mennyiség) figyelembe vételével végeztük. A végeredményként a modell 

illesztéshez 34 db metanolos, 14 db etanolos és 28 db n-propanolos mérést használtunk fel. 

A kiértékelést Statistica 13.1 programcsomaggal végeztük. Független változóként kezeltük a 

hőmérsékletet, nyomást és a Hansen-féle oldhatósági paramétert. Ez utóbbi ugyan nem teljesen 

független az előbbi két paramétertől, viszont magában foglalja az oldószer minőségi és 

mennyiségi jellemzőit is. Függő változónak a szelektivitást választottuk. A regressziós 

módszerek közül a legjobb részhalmazok módszerét alkalmaztuk. Ez a módszer minden 

lehetséges modell illeszkedését megvizsgálja a paraméterek és azok megadott szorzataiból, 

hatványaiból stb. 

Célunk volt egy minél egyszerűbb, de minél jobb illeszkedést adó egyenlet keresése, ezért első 

körben kiválasztottuk a független változók azon körét, amivel a legjobban magyarázhatom a 

függő változót, azaz a szelektivitást. A programban a kiértékelés során megadtuk a nyomás, 

hőmérséklet és HSP független változókat, valamint további hatásokként megadtuk a P2, T2 és 

P*T tagokat is. A modelleket adjR2 értékük alapján rangsoroltuk, ezzel elkerültük a több 

paramétert tartalmazó modellek „felértékelődését”. A legjobb 10 modellt tartalmazza az alábbi 

táblázat (7. táblázat). 

7. táblázat: Független változókból álló legjobb 10 modell adjR2 alapján sorbarendezve. 

 

Sub

set 

No. 

Summary of best subsets; variable(s): S_r (Legújabb in MINDEN) Adjusted R square and 

standardized regression coefficients for each submodel Exclude cases: 70 

Adjusted 

R square 
 

No. of 

Effects 
 

P 
 

T 
 

HSP 
 

P^2 
 

T^2 
 

P*T 
 

1 
 

0,794501 3 1,428047 -1,22881 -2,08828    

2 
 

0,793878 4 1,039910 -1,21726 -2,08916 0,390059   

3 
 

0,793487 4 1,427732 -1,75500 -2,08998  0,527188  

4 
 

0,792377 5 1,078164 -1,67979 -2,09056 0,351338 0,462258  

5 
 

0,792104 5 1,259659 -1,06412 -2,08149 0,458512  -0,348953 

6 
 

0,792087 5 1,770772 -1,75073 -2,08122  0,703383 -0,415964 

7 
 

0,792073 4 1,605658 -1,13557 -2,08345   -0,215303 

8 
 

0,791856 6 1,432559 -1,65560 -2,07944 0,438673 0,672777 -0,535101 

9 
 

0,781733 3  -1,14872 -2,02349 1,365593   

10 
 

0,780980 4  -1,33735 -2,04773 1,056590  0,392674 

 

Az eredmények alapján a 3 paraméteres (P,T,HSP) modellt választottuk a függő változó 

leírására, ugyanis ez adja a legjobb illeszkedést, legkevesebb és legegyszerűbb tagokból. A 

választott modell megfelelőségét a függelék 10.2. fejezetében vizsgáltuk. 
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A választott (P,T,HSP) modell minden szempontból megfelelő, egyszerű és jól leírja a 

kísérletileg kapott raffinátum szelektivitás értékeket IBU-FEA rendszer esetén GAS 

módszerrel. A modell az alábbiak szerint néz ki: 

 𝑆𝑟 [−] = 6,575 + 0,06814 ∙ 𝑃 [𝑀𝑃𝑎] − 0,04292 ∙ 𝑇[ 𝐶] − 0,4338 ∙ 𝐻𝑆𝑃[−] 
(5.1) 

A vizsgált tartományban a nyomás maximum 10, a hőmérséklet maximum 20 és a HSP értéke 

maximum 2 egységet változik, így azt lehet mondani, hogy mindegyik paraméternek közel 

azonos nagyságrendű hatása van. Érdekesség, hogy bár HSP értéke tartalmaz nyomás- és 

hőmérsékletfüggő elemeket (a szén-dioxid oldóképessége nagymértékben függ ezektől), mégis 

megjelennek külön tagként, amiből arra lehet következtetni, hogy a raffinátum szelektivitást 

nem csak az oldószer erőssége határozza meg, hanem egyéb fizikai kémiai állandók. Ilyen 

paraméter lehet a diasztereomer só disszociációs állandója. 

 Műveleti paraméterek hatása a raffinátumok kristályszerkezetre és 

kristályhabitusra GAS módszer esetén 

A szuperkritikus antiszolvens kristályosítást évtizedek óta használják mikroméretű kristályok 

előállítására. Ezért munkám során vizsgáltam az előállított raffinátumok kristályszerkezetét és 

morfológiáját. 

A kapott diffraktogramokon az IBU-Phg rendszer esetén a csúcspozíciók és arányuk 

megegyezett egymással és az atmoszférikusan készült mintákkal, így elmondható, hogy 

mindegyik esetben azonos kristályszerkezetű raffinátumot kaptam (függelék 54. ábra, 55. ábra, 

56. ábra, 57. ábra, 58. ábra).  

A SEM felvételek is hasonlóak voltak, mindegyik raffinátum kristályhabitusa hasonló volt: 

hosszú vékony egymásba gabalyodó fonálszerű kristályok láthatóak (30. ábra). A szálak több 

száz µm hosszúságúak lehetnek, a vastagságuk pedig 400-800 nm között változik.  
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30. ábra: Ibuprofén rezolválása (S)-fenliglicinol rezolválószerrel GAS módszer 

alkalmazásával. A raffinátumokról készült SEM képek metanol oldószer alkalmazásával. 

(P=15 MPa; T= 42,5°C; R=12; t=1 óra; C=3,5 mg/ml; mr=0,5) 

Az IBU-FEA rendszer esetén is minden nyomáson, hőmérsékleten, szén-dioxid–szerves 

oldószer mólaránynál és metanol, etanol, n-propanol esetén is azonos diffaktogrammokat 

kaptam (függelék 59. ábra, 60. ábra, 61. ábra, 62. ábra, 63. ábra), amelyek megegyeztek az 

atmoszférikusan készült irodalmi mintával, a kristályszerkezet minden esetben azonos volt. 

 
31. ábra: Ibuprofén rezolválása (R)-1-feniletilamin rezolválószerrel GAS módszer 

alkalmazásával. A raffinátumokról készült SEM képek metanol, etanol és n-propanol oldószer 

alkalmazásával. (P=15 MPa; T= 45 °C; t=1 óra; C=3,1 mg/ml; mr=0,5) 

A fentebbi ábra (31. ábra) mutatja a SEM felvételeit 6 különböző raffinátumnak, amelyeket 

metanolból (R=25,9), n-propanolból (R=17,3) és 4 különböző szén-dioxid–etanol tömegarányú 

kísérletből nyertem (R=18,1-9,9). A metanolos, n-propanolos és az R=18,1 etanolos kísérletek 
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esetén, ahogy az összes többi itt be nem mutatott raffinátumnál, hosszúkásak egymásba 

kapaszkodó szálas kristályszerkezet látható. A szálak hossza nehezen megállapítható, de az 

átmérők 1-2 µm-esek. Az R értékét csökkentve ez a szálas szerkezet kezd megváltozni: R=11,9 

(etanol) esetén a rövidebb és nagyobb átmérőjű kristályok jellemzőek, majd R=9,9 (etanol) 

esetén a szálas szerkezet eltűnik és nagyobb méretű tövisszerű kristályokat kapunk.  

Az etanol mennyiségét növelve a feltöltési fázis alatt kisebb túltelítettség érhető el a 

kristálykiválás időpillanatában, így a kristályhabitus megváltozik, rövidebb és nagyobb méretű 

kristályokat kapunk. Hasonló tapasztalatai voltak Reversonnak is [177], aki a szén-dioxid-

szerves oldószer arányát is vizsgálta SAS eljárás esetén a cefonicidin kristályosítása során 

18 MPa-on és 40 °C-on DMSO oldószert alkalmazva. A szén-dioxid móltörtet 0,98-ról 0,8-ra 

csökkentve a készülékből kinyert anyag mennyisége csökkent, részecskék mérete és 

méreteloszlása növekedett, 0,5-re csökkentve ez a tendencia folytatódott, míg a termelés 

értékek jelentősen csökkentek. 

Összességében elmondható, hogy a kristályok jellemzően több száz µm hosszú, egymásba 

gabalyodó, de mikrométeres átmérőjű vékony szálak (1-2 µm IBU-FEA esetén, 0,4-0,6 µm 

IBU-Phg esetén), így a GAS módszer alkalmas lehet a rezolválás és mikronizálás 

megvalósítására egyetlen műveleti egységként. 

5.2 Ibuprofén rezolválása szuperkritikus antiszolvens módszerrel 

A GAS módszerrel sikeresen rezolváltam az ibuprofént két különböző primer amin 

rezolválószerrel és feltérképeztem a lehetséges műveleti paraméterek hatását. Ezen 

tapasztalatokból kiindulva vizsgáltam a méretnövelés lehetőségét félfolyamatos SAS 

készülékkel (készülékleírás 4.2.2. fejezetben található). 

 Ibuprofén-(R)-1-feniletilamin rendszer–előkísérletek 

Munkám első részében a készülék működési tartományát szerettem volna feltérképezni, 

ugyanis a jelenlegi kialakításban eddig viszonylag kevés mérést végeztek rajta. A kísérletek 

tervezésénél a kiinduló pontot az IBU-FEA rendszerrel végzett GAS méréseknél tapasztalt 

eredmények jelentették. Ezen előkísérleteknél nem volt célom a tapasztalt jelenségek pontos 

leírása és megértése, pusztán olyan beállításokat kerestem, ahol megvalósítható a rezolválás és 

onnan kiindulva a későbbiekben a paraméterek hatásai pontosan feltérképezhetők. 

A GAS mérések alapján jelentős hatással rendelkező paraméterek értékét az előkísérletek során 

állandó értéken tartottam, így a nyomás 15 MPa, a hőmérséklet 45 °C, a szén-dioxid-metanol 

mólaránya 12,6 volt. 
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A SAS mérésekhez a kiindulási oldatot készítésénél abból indultam ki, hogy a kristályosító 

hasznos térfogata 5-ször akkora, mint a GAS reaktor hasznos térfogata. Ezért a GAS mérésnél 

alkalmazott 2 ml metanol és 0,15 g IBU bemérést 5-szörösére emeltem. A 10 ml metanol és 

0,75 g IBU oldatának injektálása során viszont nem keletkeztek kristályok, ezért először a 

diasztereomer só koncentrációt próbáltam meg olyan tartományba beállítani, ahol működhet a 

rezolválás (32. ábra). A diasztereomer só mennyiségét a 150 ml tétfogatú kristályosítóra 

viszonyítottam. 

 
32. ábra: Diasztereomer só koncentráció hatása a raffinátum termelésre, diasztereomer 

tisztaságra és raffinátum szelektivitásra. Az ábrázolt eredményeket a függelék 23. táblázat 

tartalmazza. (P=15 MPa, T=45 °C) 

A fentebbi ábrán látható (32. ábra), hogy alacsony diasztereomer só koncentráció esetén SAS 

módszernél sem marad számottevő raffinátum a folyamat végére. Az előkísérletek alapján a 

GAS módszerhez képest jóval magasabb lehet a kritikus érték, 5,7 mg/ml. Érdekesség, hogy a 

diasztereomer só koncentrációt növelve, mind a raffinátum termelés, mind a diasztereomer 

tisztaság mintha csökkenne, de trendek megállapításához további mérések szükségesek. A 

további méréseket 5,7 mg/ml diasztereomer sókoncentrációval végeztem, vagyis 1,25 g IBU és 

0,367 g FEA beméréssel végeztem 10 ml metanolos oldatban. 

Megjegyzendő, hogy folyamatos rendszerről van szó, így a diasztereomer só koncentráció nem 

a legjobb mennyiség ami leírja a rendszert, ugyanis az injektálás folyamatos a kristályosító 

terében folyamatosan növekszik a diasztereomer só koncentrációja. Érdemesebb lehet a 

jövőben a diasztereomer só móláramával jellemezni, ami függ az oldat injektálási sebességétől 

is, jelen kísérleteket 2 ml/perc injektálással végeztem. 
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A mosófluidum mennyiségét az injektálás befejezése után, a gázórán jelzett gáz mennyiséggel 

jellemeztem. Jelen esetben 0 L és 100 L térfogatú mosást vizsgáltam. 0 L mosás esetén, vagyis 

az injektálás befejezése után rögtön elkezdtem nyomásmentesíteni a kristályosítót, a raffinátum 

nedves maradt. Így a méréseket 100 L térfogatú mosással végeztem. 

Szén-dioxid és a szerves oldat injektálásának térfogatáramát is változtattam, miközben 

egymáshoz viszonyított relatív viszonyuk (szén-dioxid-metanol móláram arány) állandó 12,6 

volt. A szén-dioxid árama 15-40-52 SLPM (standard liter/perc, a tömegáram mérő alapján), a 

metanol injektálási térfogatárama 2-4-6 ml/perc volt, az eredmények az alábbi ábrán láthatóak 

(33. ábra). 

 
33. ábra: Injektálási térfogatáram hatása a raffinátum termelésre, diasztereomer tisztaságra 

és raffinátum szelektivitásra. Az ábrázolt eredményeket a függelék 24. táblázat tartalmazza. 

(P=15 MPa, T=45 °C) 

A 33. ábra alapján azt lehet elmondani biztosan, hogy a nagyobb térfogatáramok esetén a 

raffinátum kihordása a beépített szűrő ellenére elkezd növekedni. Ezért célszerű arányaiban 

törekedni a kisebb térfogatáramok alkalmazására. 

 Ibuprofén-(R)-1-feniletilamin rendszer–nyomás és hőmérséklet hatása 

Az előkísérletek alapján a nyomás és hőmérséklet hatásának felderítését célzó kísérleteim során 

1,25 g IBU és 0,367 g FEA beméréssel 10 ml metanolos oldatot készítettem, amit 2 ml/perc 

sebességgel injektáltam. A 12,6-os szén-dioxid-metanol móláram arány eléréséhez 15 SLPM 

szén-dioxid áramot alkalmaztam. Az injektálás után 100L szén-dioxiddal mostam a 

kristályosítót.  

A nyomás és hőmérséklet hatásának vizsgálatára egy 3 szintes 2 faktoros kísérlettervet 

készítettem, a középpontban 4 ismétléssel. A nyomást 10-15-20 MPa, a hőmérsékletet 35-45-
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55 °C étékekre állítottam be. Sajnos a folyamatos injektálás során elértem egy olyan pillanatnyi 

szén-dioxid-metanol mólarányt a kristályosítóban, hogy 10 MPa és 55 °C értéken a 

kristályosító alján megjelent egy folyadék fázis, ami erősen lecsökkentette az elválasztás 

hatékonysága. Ezért ezt a pontot ki kellett hagynom a kiértékelésből. A trendek szemléltetésére 

lineáris felületet illesztettem a pontokra. A mérési eredményeket az alábbi táblázat (8. táblázat) 

foglalja össze. 

8. táblázat: A nyomás és hőmérséklet hatása a diasztereomer tisztaságra, raffinátum 

termelésre és raffinátum szelektivitásra IBU-FEA rendszer esetén, SAS módszer 

alkalmazásával. 

Nyomás és hőmérséklet de [-] Yr [-] Sr [-] A [-] 

10 MPa 35 °C 0,37 0,90 0,34 1,00 

10 MPa 45 °C 0,32 1,07 0,35 0,98 

10 MPa 55 °C 0,14 0,49 0,26 0,89 

15 MPa 35 °C 0,49 0,49 0,24 0,91 

15 MPa 45 °C 0,53 0,54 0,28 0,87 

15 MPa 45 °C 0,49 0,61 0,30 0,92 

15 MPa 45 °C 0,48 0,61 0,30 0,90 

15 MPa 45 °C 0,51 0,54 0,28 0,86 

15 MPa 55 °C 0,52 0,58 0,30 0,94 

20 MPa 35 °C 0,47 0,45 0,21 0,91 

20 MPa 45 °C 0,52 0,50 0,26 0,90 

20 MPa 55 °C 0,56 0,37 0,21 0,91 

 

A diasztereomer tisztaság esetén megfigyelhető, hogy 15 és 20 MPa értéken végzett kísérletek 

esetén a diasztereomer tisztaság állandó, 0,5 körüli értéket vesz fel, független a műveleti 

paraméterektől. 10 MPa nyomáson végzett méréseknél viszont jelentősen lecsökken a 

diasztereomer tisztaság. 
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34. ábra: A nyomás és hőmérséklet hatása a raffinátum termelésre (fent) és szelektivitásra 

(lent) IBU-FEA rendszer esetén, SAS módszer alkalmazásával. 
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A 34. ábra mutatja a raffinátum termelés függését a nyomástól és hőmérséklettől. A raffinátum 

termelés esetén növelve a nyomást jelentősen csökken a termelés, aminek oka a szén-dioxid 

növekvő oldóképessége, amivel a raffinátum nagyobb része extrahálódik. A hőmérsékletnek 

nincs egyértelmű hatása a raffinátum termelésre. 

A raffinátum szelektivitás esetében a hatásokat összegezve, elmondható, hogy a nyomásnak 

továbbra is domináns a hatása. A GAS kísérletekhez hasonlóan a nyomás növelésével 

jelentősen csökken a szelektivitás. A hőmérsékletnek nincs egyértelmű hatása a raffinátum 

szelektivitásra.  

5.3 Továbbtisztíthatóság vizsgálata 

Az IBU kristályosítással történő rezolválása esetén a korábbi eredmények alapján a 0,88-as [15] 

enantiomertisztaságnál nem sikerült nagyobb tisztaságot elérni, egy lépésben. A tiszta IBU 

racemátot képez kristályosítása során [157], amelynek az eutektikus pontja 0.88-nál van. Ennél 

a pontnál magasabb tisztaságot egyszerű átkristályosítással nem lehet elérni. Megoldást 

jelenthet valamilyen bázissal történő sóképzése, például nátrium só képzése, majd az 

újrakristályosítás, amivel megfelelően magas optikai tisztaság érhető el [16]. Az IBU-FEA és 

IBU-Phg rendszerek esetén a vizsgált tartományban nincs eutektikus pont a DSC mérések 

alapján [169], vagyis átkristályosítással a diasztereomer sónak továbbtisztíthatónak kell lennie. 

Ezért vizsgáltam a továbbtisztíthatóság lehetőségeit mindkét esetben. 

 Újrarezolválás ibuprofén-(R)-1-feniletilamin rendszer esetén, gáz 

antiszolvens módszerrel 

A kiindulási enantiomertisztaság hatását 13 MPa nyomáson és 45 °C hőmérsékleten vizsgáltam 

mr=0,5 mólarány (újrarezolválás) mellett (35. ábra). 

A termelésekre a kiindulási enantiomertisztaságnak nincsen jelentős hatása, az extraktum 

termelések 0,4-0,6 között, a raffinátum termelések 0,3-0,5 között változtak. A termelésértékek 

állandósága magyarázható azzal, hogy a kísérletek során sem az alkalmazott metanol 

mennyisége, sem a nyomás és hőmérséklet nem változott, vagyis az elegy oldóképessége sem 

változott meg.  

A 0,3-as kiindulási enantiomertisztaság értéknél az extraktum enantiomertisztasága (R)-IBU-ra 

nézve eléri a 0-t, ami azt jelenti, hogy ettől az értéktől kezdve az extraktumban is az (S)-IBU 

lesz jelen nagyobb mennyiségben 

A raffinátum és az extraktum enantiomertisztasága is növekszik a kiindulási 

enantiomertisztaság értékek növelésével. 0,78-as kiindulási enantiomertisztaság értéknél a 

raffinátum enantiomertisztasága eléri a 0,93-at. 0,91-es kiindulási enantiomertisztaság esetén a 
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kapott raffinátum gyakorlatilag enantiomertiszta, nem lehet kimutatni benne az (R)-IBU-t, 

vagyis 3 lépésben el lehet érni a 0,99-nél nagyobb diasztereomer tisztaságot. 

 
35. ábra: Ibuprofén továbbtisztíthatóságának vizsgálata félmólekvivalens mennyiségű (S)-1-

feinietilamin rezolválószerrel, GAS módszerrel. A vastag folytonos fekete vonal egy 

segédvonal, amely azokat a pontokat jelöli, ahol a kiindulási optikai tisztaság megegyezik a 

termék optikai tisztaságával. A vékony fekete vonal a továbbtisztítás becsült lépcsőit 

szemlélteti, nem kapcsolódik hozzá elvégzett kísérlet. A szaggatott vonal csak a jellemző 

trendeket jelöli, nem modellezés eredménye. Az ábrázolt eredményeket a függelék 25. táblázat 

tartalmazza. (P=13 MPa; T= 45 °C; R=12,4; t=1 óra, metanol oldószer) 
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 Újrarezolválás ibuprofén-(S)-2-fenilglicionol rendszer esetén, gáz 

antiszolvens módszerrel 

Az IBU-Phg rendszer paraméterhatás vizsgálata során (5.1) nem sikerült 0,7-nél magasabb 

diasztereomer tisztaságot elérni a raffinátumokban, az optimális beállításoknál csak 0,6-os 

diasztereomer tisztaságot értem el. Ezért vizsgáltam a továbbtisztíthatóság lehetőségét az 

optimális műveleti paramétereken, félmólekvivalens újrarezolválással. 

 
36. ábra: Ibuprofén továbbtisztíthatóságának vizsgálata félmólekvivalens mennyiségű (S)-Phg 

rezolválószerrel, GAS módszerrel. A vastag folytonos fekete vonal egy segédvonal, amely 

azokat a pontokat jelöli, ahol a kiindulási optikai tisztaság megegyezik a termék optikai 

tisztaságával. A vékony fekete vonal a továbbtisztítás becsült lépcsőit szemlélteti, nem 

kapcsolódik hozzá elvégzett kísérlet. A szaggatott vonal csak a jellemző trendeket jelöli, nem 

modellezés eredménye. Az ábrázolt eredményeket a függelék 26. táblázat tartalmazza. 

(P=15 MPa; T= 42,5 °C; R=12; t=1 óra; C=3,5 mg/ml, metanol oldószer) 
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A fentebbi ábra (36. ábra) mutatja hogy a továbbtisztítás sikeresen megvalósítható, körülbelül 

3 lépésből elérhető a 0.99-es diasztereomer tisztaság, viszonylag magas raffinátum termelések 

mellett (0.7-0.9). A raffinátumban még magas kiindulási tisztaság esetén is jóval magasabb 

továbbtisztulás érhető el, mint az extraktumban. IBU-Phg rendszer esetén nagyobb mértékű 

továbbtisztulás érhető el újrarezolválással, mint az IBU-FEA rendszer esetén.  

 Átkristályosítás ibuprofén-(R)-1-feniletilamin rendszer esetén, gáz 

antiszolvens és szuperkritikus antiszolvens módszerrel 

A kiindulási diasztereomer tisztaság hatását vizsgáltam mr=1 mólarány (átkristályosítás) esetén 

is 13 MPa nyomáson és 45 °C hőmérsékleten (37. ábra), ugyanis ha 1-es mólaránynál is 

megvalósítható a továbbtisztítás, akkor két közvetlenül egymást követő antiszolvens 

kristályosítással is megvalósítható. Ez a lehetőség jelentős műveleti előnyöket rejt magában, 

hiszen az első lépés után az IBU és FEA ekvimoláris mennyiségben fog állni egymással, ha az 

első lépés raffinátumát közvetlenül újra feloldjuk szerves oldószerben majd újrakristályosítjuk. 
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37. ábra: Ibuprofén továbbtisztíthatóságának vizsgálata mólekvivalens mennyiségű (S)-1-

feniletilamin rezolválószerrel, GAS és SAS módszerrel. A vastag folytonos fekete vonal egy 

segédvonal, amely azokat a pontokat jelöli, ahol a kiindulási optikai tisztaság megegyezik a 

termék optikai tisztaságával. A szaggatott vonal csak a jellemző trendeket jelöli, nem 

modellezés eredménye. Az ábrázolt eredményeket a függelék 27. táblázat tartalmazza. 

(P=13 MPa; T= 45 °C; R=12; t=1 óra, metanol oldószer) 

A diasztereomer tisztaság hasonló lefutást mutat mind a GAS, mind a SAS módszer esetén, az 

extraktum enantiomertisztaság esetén viszont a SAS módszerrel kisebb tisztaság érhető el, mint 

a GAS módszerrel. Ennek oka, hogy a SAS módszer esetén a raffinátumban kisebb termelés 

érhető el, vagyis a raffinátum nagyobb része mosódik ki az extraktumba, így ott kisebb 

tisztaságot lehet elérni (38. ábra).  
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Az átkristályosítás esetén a raffinátum termelés változik a kiindulási optikai tisztasággal, míg 

az újrarezolválásnál a raffinátum termelés nem változott. Ennek oka, hogy félmólekvivalens 

újrarezolválás során a szabad sav a diasztereomer sók disszociációját befolyásolja, 

visszaszorítja, így a meghatározó hatás a szabad sav és diasztereomer sók oldhatóságbeli 

különbsége. Mólekvivalens átkristályosítás során a termelést csak a két különböző 

diasztereomer só disszociációja és oldódása határozza meg (5.1.3). 

 
38. ábra: Raffinátum termelések, ibuprofén továbbtisztíthatóságának vizsgálata esetén, 

mólekvivalens mennyiségű (S)-FEA rezolválószerrel, GAS és SAS módszerrel. A szaggatott és 

a folyamatos vonal csak a jellemző trendet jelöli GAS és SAS módszer esetén. Az ábrázolt 

eredményeket a függelék 27. táblázat tartalmazza. (P=13 MPa; T= 45 °C; R=12; t=1 óra, 

metanol oldószer) 

Az mr=1 mólaránynál a kiindulási optikai tisztaságnak jelentősebb hatása van a diasztereomer 

tisztaságra, mint az mr=0,5 mólarány esetén. A racém kiindulási anyag esetén mr=1 

mólaránynál jelentősen kisebb diasztereomer tisztaság érhető el, mint az mr=0,5 mólarány 

esetén. Viszont a 0,42-es kiindulási optikai tisztaságnál már 0,84-es raffinátum 

enantiomertisztaságot lehet elérni mr=1 mólarány esetén is, ami megfelelően közel áll az 

mr=0,5 mólarányú, hasonló kiindulási enantiomertisztaságnál elvégzett kísérlethez. 

Elmondható, hogy a racém anyagból kiinduló továbbtisztítási sort érdemes egy 

félmólekvivalens rezolválással kezdeni, majd a kapott raffinátumot 2 átkristályosítással 

továbbtisztítani, amivel elérhető a 0,99-nél magasabb diasztereomer tisztaság. 
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5.4 In situ mérések 

A Bánsághi részletesen vizsgálta az ibuprofén FEA-val történő rezolválás kinetikáját in situ 

módszerrel [5], ami alapján elmondható, hogy a diasztereomer sóképzés rendkívül lassú 

folyamat, 0.422 szelektivitás eléréséhez 20 MPa nyomáson és 40 ° hőmérsékleten több mint 

100 órás reakcióidőre van szükség. A mérések során azt tapasztalta, hogy a primer aminokból 

(mint például a FEA és Phg) a szén-dioxid hatására karbamát képződik [168], amely a 

diasztereomer sóképzési reakció során rövid reakcióidő esetén (<24 h) kimutatható, de nagyobb 

reakcióidő esetén elbomlik.  

Ebben a fejezetben részletesen tanulmányozom az ibuprofén diasztereomer sóképzésen alapuló 

rezolválását tiszta szén-dioxid oldószerben, két primer amin rezolválószerrel (FEA és Phg) és 

azok karbamátjainak felhasználásával. 

A FEA és Phg karbamátokat a laborban állítottam elő. A laboratóriumi autoklávba bemértem 

0,4 g amint, feltöltöttem tiszta szén-dioxiddal 20 MPa nyomásra, 40 °C-on, majd 24 óráig 

kevertettem. Nyomásmentesítés után kinyertem a szilárd karbamátot, amelynek tisztaságát 

DSC mérésekkel ellenőriztem. 

 Ibuprofén rezolválása (R)-1-feniletilamin karbamáttal in situ módszerrel 

Az IBU FEA-val történő diasztereomer sóképzésen alapuló rezolválása során tiszta szén-

dioxidban rövid reakcióidőnél (1-7h) kimutatható FEA karbamát keletkezése [5][168]. Célom 

volt felderíteni, hogy ez csak egy instabil melléktermék, vagy a diasztereomer sóképzési reakció 

köztiterméke. Az alábbi ábrán (39. ábra) mutatom be a FEA karbamát rezolválószerből kiinduló 

rezolválást 10-15-20 MPa nyomáson és 40 °C-on, illetve 15 MPa nyomáson és 50 °C-on. 
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39. ábra: A nyomás, hőmérsékelt és reakcióidő hatása ibuprofén FEA karbamáttal történő 

rezolválása esetén, in situ módszerrel. Az ábrázolt eredményeket a függelék 28. táblázat 

tartalmazza. 

Jól látható, hogy a rezolválás megvalósul FEA karbamát rezolválószer alkalmazásával is. A 

nyomásnak és hőmérsékletnek nincs jelentős hatása közel hasonlóan fut le a reakció minden 

körülmény között és azonos reakcióidő elteltével (t=24 h) éri el az egyensúlyt, amivel 

mindegyik esetben hasonló rezoválhatóság érhető el F~0.47. Az XRD felvételeken a FEA 

karbamátra jellemző csúcs az 1 órás mintában található csak meg (függelék 64. ábra, 65. ábra, 

66. ábra, 67. ábra), nagyobb reakcióidő esetén már nem kimutatható.  

A korábbi mérési eredmények [5] során alkalmazott FEA rezolválószerhez képest jelentősen 

gyorsabban elérhető el az egyensúlyi állapot (168h24h), ami közel azonos F értéket 

eredményez. Illetve robosztusabb rendszerrel dolgozhatunk, ami nem érzékeny a hőmérséklet 

illetve a nyomás változására és nem befolyásolja a reakció lefutását. 

 Ibuprofén rezolválása (S)-2-fenilglicionollal és (S)-2-fenilglicionol 

karbamáttal in situ módszerrel 

Vizsgáltam az ibuprofén PhG rezolválószerrel történő diasztereomer sóképzését és rezolválását 

is tiszta szén-dioxidban, in situ módszerrel, 10-15-20 MPa nyomáson és 42,5 °C-on, illetve 

15 MPa nyomáson és 35-50 °C-on. Ebben az esetben is rövid reakcióidőnél (t<24 óra) 

kimutatható volt a Phg karbamát képződés az XRD felvételeken (függelék 68. ábra, 69. ábra, 

70. ábra), így ebben az esetben is vizsgáltam a Phg karbamát rezolválószerként való 

alkalmazását 15 MPa nyomáson és 42,5 °C-on. 
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40. ábra: A nyomás és reakcióidő hatása ibuprofén Phg és Phg karbamáttal történő 

rezolválása esetén, in situ módszerrel, 42,5 °C-on. Az ábrázolt eredményeket a függelék 29. 

táblázat tartalmazza. 
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41. ábra: A hőmérséklet és reakcióidő hatása ibuprofén (S)-2-fenilglicinollal történő 

rezolválása esetén, in situ módszerrel, 15 MPa nyomáson. Az ábrázolt eredményeket a 

függelék 29. táblázat tartalmazza. 

A 40. ábra és 41. ábra mutatja a rezolválás eredményét Phg és Phg karbamát alkalmazása esetén. 

Jól látható, hogy a nyomásnak és hőmérsékletnek nincs jelentős hatása a rezolválhatóságra. Az 

egyensúly eléréséhez körülbelül 24 óra szükséges, ezen reakcióidő felett nem javul az F értéke. 

Az XRD felvételeken is eltűnik a Phg karbamátra jellemző csúcs (függelék 68. ábra, 69. ábra, 

70. ábra), ami szintén az egyensúly beálltát jelenti.  

Phg karbamát alkalmazása esetén az egyensúly elérése ebben az esetben is jelentősen gyorsabb, 

1 óra alatt elérhető. Phg és Phg karbamát alkalmazása esetén is azonos rezolválhatóságot értem 

el, F=0,5, ami kis mértékben jobb mint FEA rezolválószer esetén. 

Elmondható, hogy a vizsgált tartományban a nyomásnak és a hőmérsékletnek egyik 

rezolválószer esetén sincs hatása. A karbamátok alkalmazása esetén is megvalósul az 

enantiomer elválasztás, a reakció jelentősen gyorsabb, kisebb reakcióidővel elérhető el az 

egyensúly, mint a primer amin alkalmazása esetén, viszont a primer amin és a karbamátja esetén 

is azonos F érthető el. A PhG alkalmazása esetén kis mértékben magasabb F érhető el (F=0,5), 

mint FEA esetén (F=0,47).  

A diasztereomer sóképzést jelentősen meggyorsítja az amin karbamátjának alkalmazása, ami 

azt jelenti, hogy nem egy melléktermékről van szó, hanem a diasztereomer sóképzés 
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köztitermékéről. Így a reakcióidő jelentősen lerövidül, a tiszta szén-dioxidban történő 

rezolválás versenyképes alternatíváját jelentheti a GAS módszernek. 

Vizsgáltam az IBU-Phg rendszer esetén a keletkező raffinátumok kristályhabitusát is (42. ábra). 

A kinyert raffinátumok a reaktor teljes térfogatát betöltötték nyomásmentesítés és szétszerelés 

után, nagy halmaztérfogattal rendelkeztek. 

  
42. ábra: SEM képek. Ibuprofén rezolválása (S)-2-fenliglicinol (balra) és (S)-2-fenliglicinol 

karbamát (jobbra) rezolválószerrel in situ módszer alkalmazásával. (15 MPa, 42,5 °C, 

166 óra) 

Látható, hogy nagyon hasonló szerkezetű, vékony hosszú szálakat kaptam ebben az esetben is, 

csakúgy, mint a GAS módszer esetén (30. ábra, 31. ábra). A szálak valamelyest nagyobb 

átmérőjűek, mint GAS módszer esetén, körülbelül 2-3 µm vastagságúak. In situ módszer esetén 

is sikerült a mikrométeres tartományba eső kristályokat kapnom.  
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6 Összefoglalás 

Részletesen vizsgáltam a gáz antiszolvens módszer műveleti paramétereinek hatását a 

rezolválhatóságra, IBU-FEA és IBU-Phg modell rendszereken. A lehetőséghez mérten, 

paramétereket egymástól elkülönítve vizsgáltam, és megállapítottam az optimális beállításokat. 

A mosófluidum mennyisége nem befolyásolja a raffinátum szelektivitás értékét, kétszeres 

reaktortérfogatú mosás már elegendő ahhoz, hogy a metanol teljes mértékben eltávolítható 

legyen. A reakcióidőnek szintén nincs hatása, a rezolválásra termodinamikos kontroll jellemző, 

ezen hatás kifejtéséhez 0,5-1 óra szükséges, nagyobb reakcióidő nem befolyásolja a raffinátum 

szelektivitást. 

IBU-FEA rendszer esetén kimutattam, hogy a diasztereomer sóképzés az ideális diasztereomer 

sóképzéstől eltér, a FEA mindkét IBU enantiomerrel reagál, a rezolválás 1-es rezolválószer 

mólarány felett is megvalósítható. A legjobb szelektivitást 0,5-ös rezolválószer mólarány esetén 

értem el, hasonlóképpen korábbi szuperkritikus szén-dioxidot alkalmazó eredményekhez 

[25][122]. 

A diasztereomer só koncetrációjának és a szén-dioxid-metanol mólarányának hatása során 

megfigyelhető egy kritikus érték, ami alatt a raffinátum szelektivitás nagyon élesen változik, 

így egy éles határt szab annak a tartománynak, ahol a rezolválás megvalósítható. A kritikus 

érték felett a raffinátum szelektivitás széles tartományban alig, vagy csak kismértékben 

változik, a rezolválás működési tartományának a diasztereomer só adott szerves oldószerben 

való atmoszférikus oldhatósága szab határt. 

IBU-FEA rendszer esetén részletesen vizsgáltam az oldószer minőségének a hatását, metanol, 

etanol, n-propanol és ezek 1:1 térfogatarányú elegyeit alkalmazva. Mindegyik esetben hasonló 

trend figyelhető meg, egy kritikus érték alatt a rezolválás hatékonysága jelentősen változik, a 

kritikus szén-dioxid‒szerves oldószer mólarány felett a rezolválhatóság alig változik. A kapott 

eredményekre modellt illesztettem a nyomás (P), a hőmérséklet (T) és a Hansen-féle 

oldhatósági paraméter (HSP) felhasználásával: 

 Sr [−] = 6,575 + 0,06814 ∙ P [MPa] − 0,04292 ∙ T[ C] − 0,4338 ∙ HSP[−] 

A szelektivitás (Sr) jól leírható a fentebbi egyszerű egyenlettel. Érdekesség, hogy a Hansen-

féle oldhatósági paraméter értéke tartalmazza a nyomás és hőmérséklet értékeit, de a modellben 

mégis külön tagként megjelenik, aminek egy lehetséges oka lehet, hogy egyéb fizikai kémiai 

állandók is befolyásolják a raffinátum szelektivitás értékét. Ilyen paraméter lehet a 

diasztereomer só disszociációs állandója, amely hatásának bizonyításához további méréskere 

lenne szükség. 
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A nyomás és hőmérséklet hatását kísérlettervek segítségével vizsgáltam. A nyomásnak 

jelentősebb hatása van mind az IBU-FEA, mind az IBU-Phg rendszerre, bár az utóbbinál 

jelentősen kisebb hatás tapasztalható. Elmondható, hogy mindkét rendszer esetén az optimális 

rezolválhatóság 10 MPa és 35 °C értéken érhető el. 

A GAS eredmények alapján sikeresen kidolgoztam a méretnövelés megvalósítását 

félfolyamatos SAS készülék alkalmazásával. A nyomás és hőmérséklet hatását vizsgálva 

elmondható, hogy az optimum 10 MPa és 35 °C esetén érhető el, a trendek hasonlóak, mint 

GAS módszer esetén. Elmondható, hogy a méretnövelés jól tervezhető a szakaszos GAS 

mérések alapján egy ismeretlen rendszer esetén is. 

A keletkező IBU-FEA és IBU-Phg diasztereomer sók széles tartományban, az általam vizsgált 

bármilyen műveleti paraméter beállítása mellett, azonos kristályszerkezetűek és 

kristályhabitusúak, nem érzékeny a beállításokra. Mindegyik esetben közel azonos hosszú, 

vékony szálas szerkezet figyelhető meg µm alatti szálvastagsággal. Kivételt képez az IBU-FEA 

rendszer esetén az etanolból kiinduló mérések eredményei, ahol kisebb szén-dioxid‒etanol 

mólarány esetén kisebb túltelítettség érhető el a feltöltés során, így nagyobb tövisszerű 

kristályhabitust tapasztaltam. 

Sikerült 3 lépésben előállítani 99%-nál magasabb diasztereomer tisztaságú IBU-FEA sókat 

elfogadható termeléssel, újrarezolválással és átkristályosítással GAS módszer alkalmazásával 

és átkristályosítással SAS módszerrel is. Szintén 3 lépésben sikerült IBU-Phg rendszer esetén 

is elérni a 99%-nál magasabb diasztereomer tisztaságot újrarezolválással GAS módszer 

alkalmazásával.  

Részletesen vizsgáltam az IBU rezolválását tiszta szén-dioxid oldószerben, két primer amin 

rezolválószer (FEA és Phg) karbamátjából kiindulva illetve tiszta Phg esetén. Elmondható, 

hogy a vizsgált tartományban a nyomásnak és a hőmérsékletnek egyik rezolválószer esetén 

sincs hatása. A karbamátok alkalmazása esetén is megvalósul az enantiomer elválasztás, a 

reakció jelentősen gyorsabb, kisebb reakcióidő esetén elérhető az egyensúly, mint a primer 

amin alkalmazása során, viszont azonos a primer amin és karbamátja esetén is azonos 

rezolválási hatékonyság érthető el. A Phg alkalmazása esetén kis mértékben magasabb 

hatékonyság érhető el (0,5), mint FEA esetén (0,47). 
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7 Új tudományos eredmények-Tézisek 

 

1. Részletesen feltérképeztem a szuperkritikus gáz antiszolvens módszerrel történő 

rezolválást befolyásoló műveleti paraméterek hatását ibuprofén-(R)-1-feniletilamin és 

ibuprofén-(S)-2-fenilglicinol modell rendszerek segítségével. Az eredmények jó 

útmutatást adnak a műveleti paraméterek beállításához, amivel a rezolválás 

hatékonyságát jellemző szelektivitás maximuma elérhető, kevés kísérlet elvégzésével 

is. A GAS módszerrel sikerült mikroméretű kristályokat előállítanom. [I.], [II.], [III.] 

 

2. Elsőként illesztettem modellt és írtam le a raffinátum szelektivitást a Hansen-féle 

oldhatósági paraméter segítségével szuperkritikus gáz antiszolvens módszer esetén. [V.] 

 

3. A rezolválás hatékonyságát befolyásoló paraméterek hatásai a SAS módszer esetén 

hasonló trendet követnek, mint a GAS módszer esetén ibuprofén-(R)-1-feniletilamin 

modell rendszer alapján. [II] 

 

4. Két mintapéldán át bemutattam, hogy a továbbtisztítás megvalósítható antiszolvens 

módszerekkel, 3 lépésből elérhető a 99%-nál magasabb diasztereomer tisztaság. [II.], 

[III.] 

 

5. Tiszta szén-dioxidban, in situ módszerrel az ibuprofén (R)-1-feniletilaminnal és (S)-2-

fenilglicinollal történő diasztereomer sóképződése jelentősen gyorsul, ha a primer amin 

helyett az adott amin karbamát sóját használjuk. [IV.] 
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10 Függelék 

10.1 Statisztikai módszerek 

A Modellezés célja, hogy a rendelkezésre álló hatalmas mennyiségű modellekből úgy 

válasszunk egyet, hogy az megfelelően pontosan írja le a rendszer viselkedését. Itt alapvetően 

két filozófia áll szemben egymással. Az egyik szerint a vizsgált rendszert minél pontosabban 

írja le a választott modell. Ezt több paraméter és azok hatványainak, illetve kölcsönhatások 

beemelésével lehet megvalósítani. Ekkor egy tetszőlegesen pontos modellt kapunk, ami 

meglehetősen bonyolult, sok tagot tartalmaz, így használni, számolni, további előrejelzést 

készíteni nehézkes, költséges. A másik filozófia szerint a modell minél egyszerűbb legyen, ne 

tartalmazzon felesleges, kis hatású tagokat, így könnyebb vele számolni, esetleg a vizsgált 

rendszer megértését is segítheti.  

Tökéletes modellt találni, amely bármilyen szituációban leírja az adott jelenséget, nem lehet. 

Box mondta többször, hogy „Minden modell rossz, de néhány hasznos.”. A modellektől 

legfeljebb csak azt várhatjuk el, hogy a valóságot egy használható közelítéssel becslik [178]. A 

kísérletező dolga, hogy az előbb említett filozófiákat felhasználva egy alkalmas modellt 

válasszon. 

A modellillesztésnél célszerű a fizikai törvényszerűségek alapján becsülni a lehetséges 

hatásokkal rendelkező paramétereket, így a modell kezdeti alakja a következő: 𝑌 =

𝜑(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 … 𝑥𝑖). Ahol Y jelöli a függő változó értékét, xi pedig a független változókat. A 

mérés során azonban bizonyos mérési pontatlanságok vagy egyéb, a függvénykapcsolatban 

nem szereplő, de a jelenséget befolyásoló hatások miatt Y helyett y értéket mérünk. Erre igaz, 

hogy 𝐸(𝑦|𝑥) = 𝑌 vagy 𝑦 = 𝑌 + 휀 (amennyiben az ingadozások véletlenszerűek és kis 

hatásúak), ε a hibát jelöli és 𝐸(휀) = 0. Általában feltehető, hogy y normális eloszlású Y körül, 

ekkor 𝑉𝑎𝑟(휀) = 𝜎𝑦
2 [179]. 

A regresszióanalízis során a következő feltételezésekkel élünk: 

 Var(y) konstans vagy y illetve x ismert függvénye. 

 A különböző mérési pontokban elkövetett mérési hibák (ε) egymástól függetlenek. 

 y az x minden értékénél normális eloszlású, tehát az ε mérési hibák 𝑁(0, 𝜎2) 

eloszlásúak. 

 𝑌 = 𝛽0𝑥0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛 az ismert vagy feltételezett 

függvénykapcsolat alakja. (x0 fiktív változó) 

A tapasztalati regressziós egyenes alakja a következő: 

�̂� = 𝑏0𝑥0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + ⋯ + 𝑏𝑛𝑥𝑛 
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Ebben az esetben a bj változók nem függetlenek egymástól 

Ha a független változóban nem lineáris, de paramétereiben lineáris regressziót alkalmazunk, a 

következőképp járhatunk el. Ha Y a z különböző függvényeitől függ (fi(z)), és z pontosan 

beállítható, mérési hiba nem terheli, akkor a függvénye is determinisztikus változóként 

kezelhető. Így, ha a továbbiakban bevezetjük, hogy x1=z, x2=f1(z), x3=f2(z) stb., akkor 

dolgozhatunk az előbbi módszerhez hasonlóan. 

A regresszió feltételeinek ellenőrzésére a reziduumok vizsgálata a lehetséges módszer, 

amennyiben nincsenek ismételt méréseink 𝜎𝑦
2 modelltől független becslésére. 

 A standardizált reziduumokat (
𝑦𝑖−�̂�𝑖

𝑠𝑟
) a mérés sorszámának függvényében ábrázolva, 

ellenőrizhetjük, hogy a mérések egymásutánjában nincs-e a mérési hibáknak trendje. 

(Azaz az εi hibák korreláltak-e.) 

 A standardizált reziduumokat a mérési adatok (yi) függvényében ábrázolva, 

láthatjuk, hogy a véletlenszerű ingadozás teljesül-e, van-e eltolódás. (Tehát 

elfogadhatjuk-e, hogy 𝜎𝑦
2 konstans.) 

 A normalitást ún. Gauss-hálón ellenőrizhetjük, azaz az 
𝑦𝑖−�̂�𝑖

ℎ(𝑥)
 értékeket ábrázolva a 

reziduumok függvényében. Normális eloszlás esetén az így előállított ábrán a pontok 

egyenes mentén helyezkednek el, és nem találunk kiugró pontot vagy szisztematikus 

eltérést. Ilyenkor elfogadhatjuk, hogy az εi hibák normális eloszlást követnek. 

 A reziduumokat (𝑦𝑖 − �̂�𝑖) a becsült érték (�̂�𝑖) függvényében ábrázolva a mérési hiba 

varianciája ellenőrizhető. Amennyiben konstans, a reziduumok véletlenszerűen 

szóródnak zérus körül. Ha például a variancia növekszik a becsült érték növelésével, 

vagy rendellenesség, görbület tapasztalható, akkor a modell nem alkalmazható. 

10.2 Raffinátum szelektivitás modellezése Hansen-féle oldhatósági 

paraméter segítségével, az illesztett modell ellenőrzése 

A kiértékelésben és a kritériumok ellenőrzésében külön köszönet illeti Mihalovits Mátét. 

A függelék 9. táblázata mutatja a választott modellben szereplő tagokra vonatkozó 

varianciaanalízis eredményeit. Itt a teljes négyzetösszeget a paramétereknek megfelelőekre 

bontjuk (a tengelymetszetet is ide értve), valamint a maradékra (Error). Az F oszlopban az a 

próbastatisztika található, amely szerint az adott tagnak nincs hatása a rendszerre, azaz nem kell 

szerepelnie a modellben (értéke 0). A p értékek alapján ezekre a változókra szükség van, azaz 

a nullhipotézist elutasítjuk. 
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9. táblázat: A (P,T,HSP) modell variancia analízise. 

 
Effect 

Univariate Tests of Significance for S_r (alkterv) Sigma-restricted parameterization 
Effective hypothesis decomposition; Std. Error of Estimate: 0,0685  

SS 
 

Degr. of 
Freedom 

 

MS 
 

F 
 

p 
 

Intercept 
 

1,429527 1 1,429527 304,6392 0,00 

P 
 

0,699444 1 0,699444 149,0550 0,00 

T 
 

0,898931 1 0,898931 191,5665 0,00 

HSP 
 

1,236159 1 1,236159 263,4314 0,00 

Error 
 

0,337862 72 0,004693   

 

A parameter estimates táblázat (függelék 10. táblázat) első oszlopában a modellben szereplő 

együtthatók és tengelymetszet becsült értékei láthatók. A negyedik oszlopban található p érték 

az elsőfajú hiba elkövetésének valószínűsége (a hozzá tartozó t próbastatisztika értékei a 

harmadik oszlopban szerepelnek). A rendkívül kis értékek szerint szignifikánsan eltér 0-tól 

mindhárom paraméter értéke. 

10. táblázat: Parameter Estimates táblázat 

 
Effect 

Parameter Estimates (alkterv) Sigma-restricted parameterization  

S_r 
Param. 

 

S_r 
Std.Err 

 

S_r 
t 

 

S_r 
p 

 

-95.00% 
Cnf.Lmt 

 

+95.00% 
Cnf.Lmt 

 

S_r 
Beta (ß) 

 

S_r 
St.Err.ß 

 

-95.00% 
Cnf.Lmt 

 

+95.00% 
Cnf.Lmt 

 

Intercept 
 

6,574810 0,376695 17,4539 0,00 5,823881 7,325739     

P 
 

0,068145 0,005582 12,2088 0,00 0,057018 0,079271 1,42805 0,116969 1,19487 1,66122 

T 
 

-0,042918 0,003101 -13,8408 0,00 -0,049099 -0,036736 -1,22881 0,088782 -1,40579 -1,05183 

HSP 
 

-0,433783 0,026726 -16,2306 0,00 -0,487061 -0,380506 -2,08828 0,128663 -2,34476 -1,83179 

 

Illeszkedés jóságát és a regresszió szignifikanciáját mutatja a függelék 11. táblázata. Az SS 

Model oszlopban a függvény által leírt (�̂� − �̅�) eltérésekből számított négyzetösszeg, az SS 

Residual oszlopban a maradék (𝑦 − �̂�) található. A df a szabadsági fokot jelenti, a 

szórásnégyzet (MS) pedig a négyzetösszeg és a szabadsági fok hányadosa. A két szórásnégyzet 

hányadosa adja az F próbastatisztika kiszámított értékét (ami azt mutatja meg, hogy van-e 

összefüggés a függő és független változók közt). A p ehhez a statisztikai próbához tartozik, az 

a nullhipotézis tehát elutasítható, hogy nincs kapcsolat a változók közt. 
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11. táblázat: Illeszkedés jósága (P,T,HSP) modell esetén 

Dependent 
Variable 

Test of SS Whole Model vs. SS Residual (alkterv)  

Multiple 
R 

 

Multiple 
R2 

 

Adjusted 
R2 

 

SS 
Model 

 

df 
Model 

 

MS 
Model 

 

SS 
Residual 

 

df 
Residual 

 

MS 
Residual 

 

F 
 

p 
 

S_r 
 

0,895947 0,802721 0,794501 1,374749 3 0,458250 0,337862 72 0,004693 97,65523 0,00 

 

A reziduumok normális eloszlásúak , az egyenestől nincs jelentős eltérés, nem találtam kiugró 

pontot (függelék 43. ábra). 

Normal Prob. Plot; Raw Residuals

Dependent variable: S_r
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-0.25 -0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2

Residual

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l 
V

a
lu

e

,01

,05

,15

,35

,55

,75

,95

,99

 
43. ábra: Reziduumok normalitásának ellenőrzése 
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A reziduumokat a becsült értékek függvényében ábrázolva (függelék 44. ábra), látható, hogy 0 

körül ingadozik, trend vagy görbület nélkül, vagyis a modell adekvát. A standardizált 

reziduumok, amik lényegében a reziduumok és a mintából becsülhető standard hibák 

hányadosa, a becsült érték függvényében ábrázolva (függelék 45. ábra) reziduumok a ±3 

értéken belül ingadoznak, így nem szükséges további vizsgálat ezzel kapcsolatban. 

Predicted vs. Residual Values

Dependent variable: S_r

(Analysis sample)
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44. ábra: Reziduumok a becsült érték függvényében 
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Scatterplot of S_r Stu.res against S_r Predictd
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45. ábra: Standardizált reziduumok a becsült érték függvényében 
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A Mahalanobis távolság a független változók közti kiugró pontok azonosítására alkalmazható. 

A becsült értékek függvényében ábrázolva a Mahalanobis távolságot (függelék 46. ábra). 

Látható, hogy nincs számottevő kiugró pont, távol vannak a pontoka kritikus értéktől, ami 66 

mérési pontnál, 3 független változó esetén, 5%-os szignifikanciaszinten 14,18 [180]. 
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46. ábra: Mahalanobis távolság a becsült érték függvényében. 
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A Cook távolságot egyszerre befolyásolja a függő és független változó is, ha értékük távol áll 

a többitől. Segítségével egyszerre lehet megállapítani azokat a pontokat, amelyek kiugróak és 

jelentős hatással bírnak a modellre. Ha egy magas Cook-távolságú pontot kihagyunk a 

modellből, akkor a paraméterek jelentősen változnak. Az irodalom alapján az 1 feletti pontokat 

érdemes kihagyni az illesztésből, mert kiugró pontok lehetnek [180][181][182][183], de jól 

lehet látni (függelék 47. ábra), hogy meg sem közelítik a pontok a kritikus értéket. 
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47. ábra: Cook távolság a becsült érték függvényében 
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10.3 (S)-2-fenilglicinol karbamát azonosítása 

Az alábbi fejezetben mutatom be az (S)-2-fenilglicinolból szén-dioxiddal képződő karbamát só 

azonosítását és jellemzését, amelyet eddig még nem publikálták az irodalomban. Az elvégzett 

munka nem kapcsolódik szorosan az értekezés témájához, viszont az in situ rezolválás során az 

általam előállított Phg karbamátot először alkalmaztam, mint rezolválószer. A mérések 

elvégzésében és kiértékelésében nyújtott segítségért külön köszönet illeti Dr. Madarász Jánost. 

 Termikus analízis-TG/DTA-MS/DSC bemutatása 

A TG/DTA készülék egy fűthető kemencéből áll, amelybe két kerámia mintatartó nyúlik be. A 

mintatartókon egy-egy termoelem található. Az egyik mintatartóra kerül a referencia a másikra 

a mérendő minta, így mérhető a hőmérséklet különbség. A mérés során a kemencét egy 

megadott program szerint fűtik, jellemzően 5-10 °C/perc. Ha a fűtés során valamilyen reakció, 

bomlás, vagy fizikai átalakulás történik a minta hőmérséklete a referenciához képest 

megváltozik, exoterm változás esetén nő, endoterm változás esetén csökken. A hőmérséklet 

különbséget a DTA görbe mutatja meg. A kemence atmoszférája tetszőlegesen választható, így 

lehet például levegő, nitrogén és hélium is.  

A mérlegkarokat a kemencén kívüli elektromosan egyenlítik ki. Ha az egyik kar elmozdul, a 

rajta levő „zászló” helyzete megváltozik, így a fényforrásból érkező megvilágítás változik, amit 

egy fotodiódából álló detektor érzékel. A kart egy elektromágnes egyenlíti ki, a kiegyenlítéshez 

szükséges áram erősség mérése adja a tömegmérés jelét. A hőmérséklet különbséget és a 

tömegváltozást egy számítógép regisztrálja.  

A készülékhez egy fűtött kapilláris csövön keresztül csatlakoztatható a tömegspektrométer 

(MS). A tömegspektrométer elsősorban minőségi analízishez használható, kimérhető vele az 

mion/Zion hányadoshoz tartozó pillanatnyi koncentráció/ionáram, többcsatornás detektorral 

egyszerre több komponens időbeli változását is nyomon követhetjük, így jól alkalmazható pl. 

fejlődőgáz-analízisre. A tömegspektrométerbe érkező gáz/gőz mintát először az ionforrás 

ionizálja, ez legtöbbször elektronkisüléses (EI) ionforrás, ami termikus elektronok (50-75eV) 

segítségével gázfázisban ütközéses reakcióval állítja elő az ionokat. Ezután az ionok a 

kvadrupól analizátorba kerülnek, amelynek változik a frekvenciája, így csak az az ion képes 

rajta keresztül a detektorba jutni, amelynek sajátfrekvenciája azonos a kvadrupól analizátor 

pillanatnyi frekvenciájával. A detektor a becsapódó ionok számával arányos jelet szolgáltat, a 

jel erősítéséhez ion-és fotonsokszorozó detektorokat is használhatnak. Fontos, hogy a készülék 

vákuum alatt legyen, hogy az ionok átlagos szabad úthossza hosszabb legyen annál, mint amit 

a keletkezésüktől a detektálásukig megtesznek. 
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A DSC módszerek egyik típusa a hőáram kompenzációs módszer, amely során a minta és a 

referencia ugyan abba a mintatartóba kerül, a fűtés közben bekövetkező hőáram-változás 

arányos a minta és a referencia közötti hőmérséklet-különbséggel, ami egy termoelempárral 

mérhető. A teljesítmény-kompenzációs DSC módszer esetén a minta és a referencia 

hőmérséklete külön méri a készülék, a fellépő hőmérséklet különbség esetén a fűtés 

teljesítményét változtatja a készülék külön-külön, az energiaáram-különbség ellenállás hőmérő 

segítségével mérhető. A mérések során a minta kis mennységét jellemzően 5-10 mg-ot egy 

alumíniumból készült mintatartóba mérnek, azt lezárják és a DSC berendezés mintatartójába 

helyezik. A hőmérséklet-tartományt és fűtési sebességet számítógépen lehet kiválasztani, a 

mért adatokat és kiértékelést szintén számítógépen lehet elvégezni. 

 Fourier-tarnszformációs infravörös spektroszkópia - FT-IR bemutatása 

Az infravörös spektroszkópia a molekulák rezgéseinek gerjesztésén alapul, ezért kitűnően 

alkalmas minőségi analízisre (mennyiségi analízis belső standard alkalmazásával lehetséges). 

A vegyületek rezgéséhez szükséges hullámhossz 780-3·105 nm közé, az infravörös tartományba 

esik. A lehetséges mérési elrendezések: abszorpciós, reflexiós, és emissziós. A leggyakrabban 

alkalmazott módszer az abszorpciós mérés módszer, amely során KBr pasztillában mérik meg 

az alapanyagokat, az eredményül kapott spektrum a transzmittanciát tartalmazta %-ban a 

hullámszám függvényében. A készülék első lépésben egy interferogramot vesz fel a beépített 

Michaelson-interferométer segítségével. Az interferogramon a mozgó tükör elmozdulásának 

függvényében az interferáló sugarak intenzitása található. Ebből Fourier-transzformáció 

segítségével számolja ki a számítógép az infravörös spektrumot. Az általam alkalmazott 

készülék egysugárutas, ezért egy tiszta KBr pasztillával előbb fel kell venni a háttérspektrumot, 

majd a számítógép a minta-spektrumok minden pontjának intenzitását elosztja a háttérspektrum 

megfelelő pontjainak intenzitásával így kaptam meg a transzmittancia-spektrumot 

(T=Itr/I0·100%) egy-egy mintára. 

Mivel ez az elrendezés egyszerre gyűjti össze az összes hullámhosszhoz tartozó intenzitás 

értékeket, ezért sokkal jobb jel-zaj arányt biztosít, mint a régi diszperziós berendezések, ugyanis 

ez utóbbiaknál csak a spektrumnak kis része esik a detektorra, míg a detektor zaja ugyanakkora. 

A többszöri spektrumfelvétel is javítja a jel-zaj arányt √𝑁 –szeresen, ahol N a felvételek száma. 

 TG/DTA-MS/DSC és FT-IR mérések leírása 

A méréseket egy STD 2960 Simultaneous (TA Instruments Inc.) szimultán TG/DTA készülék 

segítségével végeztem, az on-line fejlődőgáz-analízist Thermostar GSD 200 (Balzers 

Instruments) kvadrupól tömegspektrométer tette lehetővé. A két műszert egy 200 °C-ra fűtött 
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0,15 mm belső átmérőjű, 1 m hosszúságú, metil-csoportokkal 100%-osan deaktivált kvarc 

kapilláris kötötte össze. A tömegspektrométerrel Multiple Ion Detection (MID) üzemmódban 

mértem a képződő gázok fragmenseit 1-64 m/z értékekig. 

A DSC méréseket a DSC 2920 (TA Instruments Inc.) készüléken végeztem. A mintákat 

alumínium mintatartóba mértem, majd kapszulázással lezártam. A bemért minta tömege 2-5 

mg volt. A méréseket 5 °C/perc fűtési sebességgel mértem, 180 °C-ig. 

Az FTIR méréseket  Excalibur Series FTS 300 FT-IR spektrométer segítségével végeztem, 

amelynek a mérési tartománya 4000-400 cm-1, akkumulációk száma: 64, felbontása: 4 cm-1. 

 (S)-2-fenilglicinol karbamát azonosítása  

Az azonosítást (R)-2-fenilglicinollal végeztem. A várakozások szerint az (S) és (R) formának 

ugyan azt az eredményt kell adnia, amit a kiegészítő mérések igazoltak is. A Phg karbamátot a 

laboratóriumi autoklávban állítottam elő 20 MPa nyomáson és 40 °C-on. Az előállítás során 

többféle reakcióidőt alkalmaztam, de a tapasztalatok szerint körülbelül 24 óra kell a 

karbamátképződés teljes végbemeneteléhez, kisebb reakcióidő esetén kimutatható a Phg 

jelenléte. 

Az 48. ábra mutatja a Phg karbamát só FT-IR spektrumát KBr pasztillában. Azonosítható az N-

H kötéshez tartozó rezgési frekvencia 3414 cm-1-nél, ami a szekunder amin esetén jelenik meg 

a karbamát sóban. 3200 és 2000 cm-1 frekvencia közötti csúcsok egy kiterjedt hidrogén 

rendszerhez tartoznak, amelyben az ammónium ion megjelenik 2110 cm-1 értéknél. 
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48. ábra: Phg karbamát FT-IR felvétele. 
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Az alábbi ábrán (49. ábra) látható a Phg XRD felvételei. A Phg és Phg karbamát felvételei jól 

elkülönülnek. A Phg karbamátok esetén 4 óra reakcióidő esetén 9 °-nál megjelenik a Phg-ra 

jellemző csúcs, aminek relatív intenzitása 24 órás reakcióidő esetén jelentősen kisebb. Ez is 

arra utal, hogy nagyon kismértékben jelen van a Phg. A Phg karbamát esetén magas 

beütésszámú csúcs 6 °-nál található, ezt a jellegzetes csúcsot használom a az in situ mérések 

XRD felvételein a karbamát jelenlétének igazolására. 

 
49. ábra: XRD felvételek a Phg referenciáról és különböző reakcióidővel készült Phg 

karbamátokról. 
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A DSC mérések eredményei alapján (50. ábra) látható, hogy a Phg 75 °C-os olvadáspontjánál 

4 órás reakcióidő esetén jelentős olvadási csúcs jelenik meg, ami magas Phg tartalmat jelent, 

24 órás reakcióidőnél ez az olvadási csúcs jelentősen lecsökken, szinte alig kimutatható. A 

rezolváláshoz felhasznált Phg karbamát sarzsok Phg tartalmát DSC méréssel ellenőriztem, 

midnegyik esetben alig volt kimutatható a Phg jelenléte. A Phg karbamát 95 °C körül elkezd 

olvadni/bomlani, a csúcsot 102 °C-nál éri el mindkét minta esetén. A távozó gáz valószínűleg 

szén-dioxid, amit TG/DTA-MS méréssel vizsgáltam. 

 
50. ábra: A Phg karbamát minták DSC görbéi. 
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Az alábbi ábrán (51. ábra) látható a TG/DTA mérések eredményei. Jól látható, hogy 95 °C-

körül a minta tömege elkezd jelentősen csökkenni, amivel párhuzamosan megjelenik az 

endoterm bomlás/olvadás folyamatát jelző hőmérséklet különbség. 120 °C-nál a 

tömegcsökkenés megáll, a teljes tömeg 86%-ra csökkent a minta tömege. A tömegcsökkenés a 

szén-dioxid eltávozását jelenti 2 Phg molekula mellől: (137,18·2)/(137,18·2+44)=0,8617. 

 
51. ábra: A Phg karbamát minták vizsgálata TG/DTA méréssel. 
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A szén-dioxid azonosítását TG készülékhez csatolt MS méréssel végeztem, aminek az 

eredményeit a következő ábrákon (52. ábra, 53. ábra) láthatóak. Az M/Z=44, illetve M/Z=22 

fragmensek esetén 100 °C közelében emelkedés mutatható ki, ami a szén-dioxid 

felszabadulására utalnak. A Phg karbamát 180 °C-ig stabil, majd ezután kezd el bomlani a Phg 

is. 

 
52. ábra: A Phg karbamát minták  bomlásának vizsgálata TG-MS méréssel. 
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53. ábra: A Phg karbamát minták bomlásának vizsgálata TG-MS méréssel. 
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10.4 Optimális receptek 

Az alábbi fejezetben foglalom össze a 5. fejezetben vizsgált műveleti paramétereket az egyes 

rezolválási rendszerek esetében. 

 Ibuprofén rezolválása (R)-1-feniletilaminnal gáz antiszolvens módszerrel 

A vizsgált paramétereket az alábbi táblázat tartalmazza (12. táblázat). A beméréshez 0,150 g 

(1,725mmol) ibuprofént és 0,044g (0,362mmol) (R)-1-feniletilamint érdemes használni. A 

munkám során ugyan nem végeztem külön méréseket ezen a rendszeren a diasztereomer só 

koncentrációját tekintve, de itt is érdemes lehet minél töményebb oldatból kiindulni. A beállított 

ideális műveleti paramétereket vastagon szedtem szürke háttérrel. Az optimális oldószernek 2 

ml (34,3 mmol) etanol adódott. 

12. táblázat: IBU-FEA rendszer vizsgálata GAS módszerrel, a vizsgált paraméterek és azok 

beállításai. 

ΔV/V [-] t [óra] mr [-] C [mg/ml] 
R [-] 

P [MPa] T [°C] 
MeOH EtOH n-PrOH 

1 0 0,3 3,1 7,7 8,8 8 10 35 

2 0,5 0,4  9,7 9,9 9 15 42,5 

3 1 0,5  12,2 11,9 9,4 20 50 

4 24 0,6  12,6 14 10,4   

  0,75  17 18,1 12,6   

  0,9  25,9  13,8   

  1    14,2   

  1,1    15,4   

  1,25    17,3   

      20,5   

      23,7   

      26,7   

      30   

 

 Ibuprofén rezolválása (S)-2-fenilglicinollal gáz antiszolvens módszerrel 

A vizsgált paramétereket az alábbi táblázat tartalmazza (13. táblázat). A beméréshez 0,150 g 

(1,725mmol) ibuprofént és 0,050g (0,362mmol) (S)-2-fenilglicionolt érdemes használni. A 

munkám során a rezolválószer mólarányát nem vizsgáltam külön, de az IBU-FEA eredmények 

és más irodalmi eredmények alapján a félmólekvivalens mennyiség lehet az optimális. A 

diasztereomer só koncentrációja esetén itt is elmondható, hogy érdemes minél töményebb 

oldatból kiindulni. Az oldószerek tekintetében érdemes lenne IBU-FEA rendszer eredményei 

alapján etanollal is méréseket végezni. Az oldószer tekintetében 0,4-2 ml (10-51 mmol) 

metanolt érdemes alkalmazni. 
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13. táblázat: IBU-Phg rendszer vizsgálata GAS módszerrel, a vizsgált paraméterek és azok 

beállításai. 

ΔV/V [-] t [óra] mr [-] C [mg/ml] R [-] oldószer P [MPa] T [°C] 

1 0 0,5 1,7 5,9 metanol 10 35 

2 0,5  2,6 8  15 42,5 

3 1  3,5 11,5  20 50 

4 24  5,7 12,5    

   8,1 15,6    

    24    

    36,8    

    45    

    60    

    84    

 

 Ibuprofén rezolválása (S)-2-fenilglicinollal in situ módszerrel 

A munkám során a 3 legfontosabb paraméter (nyomás, hőmérséklet, reakció idő) hatását 

vizsgáltam az in situ módszer esetén. A tapasztalatok alapján sem a nyomásnak sem a 

hőmérsékletnek nincs hatása, ezért az energiafelhasználás szempontjából kedvezőmm 10 MPa 

nyomás és 35 °C hőmérséklet alkalmazása javasolt. A reakció 24 óra alatt lefut így ennél 

hosszabb reakció időt sem érdemes alkalmazni. 

 Ibuprofén rezolválása (S)-2-fenilglicinol és (R)-1-feniletilamin karbamáttal 

in situ módszerrel 

A FEA karbamát esetén részletesen vizsgáltam a nyomás, hőmérséklet és reakció idő hatását. 

A tapasztalatok alapján elmondható, hogy sem a hőmérsékletnek, sem a nyomásnak nincs 

hatása, így ebben az esetben is javasolt energetikai megfontolások alapján 10 MPa nyomást és 

35 °C hőmérsékletet alkalmazni. A reakció idő jelentősen gyorsabb, mint a FEA esetén, így 

elegendő 1 órás reakció idővel tervezni. 

A Phg karbamát esetén csak egy adott nyomáson és hőmérsékleten végeztem méréseket, a FEA 

karbamát tapasztalatai alapján itt is hasonló paraméter beállítást javaslok optimumnak. 
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10.5 Kiegészítő ábrák 

 

 
54. ábra: A referencia felvétel és az egyik raffinátum XRD felvételének összehasonlítása IBU-

Phg rendszer esetén. 

 
55. ábra: XRD felvételek az egyensúlyi idő hatását vizsgáló mérési sorozat raffinátumairól 

IBU-Phg rendszer esetén. 
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56. ábra: XRD felvételek a diasztereomer só koncentrációjának hatását vizsgáló mérési 

sorozat raffinátumairól IBU-Phg rendszer esetén. 
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57. ábra: XRD felvételek a szén-dioxid–metanol mólarányának hatását vizsgáló mérési 

sorozat raffinátumairól IBU-Phg rendszer esetén. 
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58. ábra: XRD felvételek a nyomás és hőmérséklet hatását vizsgáló mérési sorozat 

raffinátumairól IBU-Phg rendszer esetén. 

 
59. ábra: XRD felvételek a szén-dioxid–szerves oldószer mólarányát vizsgáló mérési sorozat 

raffinátumairól IBU-FEA rendszer esetén. 
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60. ábra: XRD felvételek a szén-dioxid–szerves oldószer mólarányát vizsgáló mérési sorozat 

raffinátumairól IBU-FEA rendszer esetén. 

 
61. ábra: XRD felvételek a nyomás és hőmérséklet hatását vizsgáló mérési sorozat 

raffinátumairól IBU-FEA rendszer esetén, metanol oldószerből kiindulva. 
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62. ábra: XRD felvételek a nyomás és hőmérséklet hatását vizsgáló mérési sorozat 

raffinátumairól IBU-FEA rendszer esetén, n-propanol oldószerből kiindulva. 

 
63. ábra: XRD felvételek a nyomás és hőmérséklet hatását vizsgáló mérési sorozat 

raffinátumairól IBU-FEA rendszer esetén, etanol oldószerből kiindulva. 
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64. ábra: XRD felvétel a különböző reakcióidővel készült raffinátumokról. Ibuprofén FEA 

karbamáttal történő rezolválása esetén, in situ módszerrel, 10 MPa nyomáson és 40 °C-on. 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2 7 12 17 22 27 32 37

B
e

ü
té

s
s

z
á

m
 [

c
o

u
n

t/
s

]

2θ szög [°]

166 óra

72 óra

24 óra

7 óra

1 óra

FEA karbamát



Függelék 

 
F-27 

  
65. ábra: XRD felvétel a különböző reakcióidővel készült raffinátumokról. Ibuprofén FEA 

karbamáttal történő rezolválása esetén, in situ módszerrel, 15 MPa nyomáson és 40 °C-on. 
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66. ábra: XRD felvétel a különböző reakcióidővel készült raffinátumokról. Ibuprofén FEA 

karbamáttal történő rezolválása esetén, in situ módszerrel, 15 MPa nyomáson és 50 °C-on. 

 

 
67. ábra: XRD felvétel a különböző reakcióidővel készült raffinátumokról. Ibuprofén FEA 

karbamáttal történő rezolválása esetén, in situ módszerrel, 20 MPa nyomáson és 40 °C-on. 
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68. ábra: XRD felvétel a különböző reakcióidővel készült raffinátumokról. Ibuprofén Phg-vel 

történő rezolválása esetén, in situ módszerrel, 10 MPa nyomáson és 42,5 °C-on. 

 
69. ábra: XRD felvétel a különböző reakcióidővel készült raffinátumokról. Ibuprofén Phg-vel 

történő rezolválása esetén, in situ módszerrel, 15 MPa nyomáson és 42,5 °-on. 
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70. ábra: XRD felvétel a különböző reakcióidővel készült raffinátumokról. Ibuprofén Phg-vel 

történő rezolválása esetén, in situ módszerrel, 20 MPa nyomáson és 42,5 °C-on. 
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10.6 Mérési eredmények 

 

14. táblázat: Az egyensúlyi idő hatása a diasztereomer tisztaságra, raffinátum termelésre és 

raffinátum szelektivitásra IBU-Phg rendszer esetén. Állandó parméterek: P=15 MPa; T= 

42,5°C; R=12; C=3,5 mg/ml; mr=0,5. 

t [h] de [-] Yr [-] Sr [-] A [-] 

0 0,60 0,69 0,41 0,92 

1 0,60 0,69 0,41 0,99 

1 0,53 0,72 0,38 0,99 

1 0,60 0,80 0,48 1,03 

0,5 0,59 0,64 0,38 0,79 

24 0,68 0,58 0,39 0,95 

 

15. táblázat: IBU-FEA mólarányának hatása az optikai tisztaságra, raffinátum termelésre és 

raffinátum szelektivitásra GAS módszer alkalmazásával. Az ábrázolt eredményeket a függelék  

tartalmazza. Állandó parméterek: P=13 MPa; T= 45 °C; R=12,4; C=3,1 mg/ml; t=1 óra. 

mr [-] de [-] ee [-] Yr [-] Sr [-] A [-] 

0,31 0,76 0,14 0,44 0,33 1,05 

0,42 0,77 0,24 0,50 0,38 0,93 

0,50 0,72 0,34 0,59 0,43 0,91 

0,52 0,74 0,28 0,54 0,40 0,82 

0,59 0,70 0,31 0,54 0,38 0,99 

0,73 0,69 0,45 0,53 0,36 0,87 

0,90 0,58 0,51 0,53 0,31 0,99 

1,00 0,47 0,52 0,47 0,22 0,91 

1,02 0,56 0,51 0,51 0,28 0,92 

1,10 0,54 0,50 0,50 0,27 0,88 

1,11 0,46 0,52 0,56 0,25 0,91 

1,25 0,41 0,54 0,55 0,22 0,75 

1,26 0,40 0,55 0,59 0,24 0,91 

 

16. táblázat: A diasztereomer só koncentrációjának hatása a diasztereomer tisztaságra, 

raffinátum termelésre és a raffinátum szelektivitásra. Állandó parméterek: P=15 MPa; T= 

42,5°C; R=12; t=1 óra; mr=0,5. 

C [mg/ml] de [-] Yr [-] Sr [-] A [-] 

1,70 0,17 0,09 0,02 0,92 

2,63 0,61 0,56 0,34 0,80 

3,51 0,60 0,69 0,41 0,92 

4,64 0,62 0,75 0,46 0,98 

5,66 0,70 0,80 0,56 1,00 

8,13 0,60 0,90 0,54 1,06 
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17. táblázat: A szórások alapjául szolgáló mérési eredmények. Állandó parméterek: 

P=15 MPa; T= 42,5°C; R=12; C=3,5 mg/ml, t=1 óra; mr=0,5. 

de [-] Yr [-] Sr [-] A [-] 

0,60 0,69 0,41 0,92 

0,60 0,80 0,48 0,99 

0,53 0,72 0,38 0,99 

0,68 0,64 0,43 0,95 

0,64 0,63 0,41 0,92 

0,60 0,69 0,41 0,92 

 

18. táblázat: A raffinátum tömege az elméleti raffinátum tömeg függvényében. Állandó 

parméterek: P=15 MPa; T= 42,5 °C; R=12; t=1 óra, mr=0,5. 

mr [g] mr,th 

0,12 0,17 

0,01 0,06 

0,05 0,09 

0,09 0,13 

0,17 0,21 

0,26 0,29 

 

19. táblázat: A nyomás és hőmérséklet hatása a diasztereomer tisztaságra, raffinátum 

termelésre és raffinátum szelektivitásra IBU-Phg rendszer esetén. Állandó parméterek: t=1 

óra; C=3,5 mg/ml; mr=0,5; 5,4 V/V% metanol. 

P [MPa] T [°C] de [-] Yr [-] Sr [-] A [-] 

10 35 0,59 0,76 0,45 1,02 

10 42,5 0,58 0,81 0,47 1,01 

10 50 0,37 0,98 0,36 0,97 

15 35 0,54 0,70 0,38 0,87 

15 42,5 0,68 0,64 0,43 0,95 

15 42,5 0,64 0,63 0,41 0,92 

15 42,5 0,60 0,69 0,41 0,92 

15 50 0,58 0,80 0,46 1,10 

20 35 0,60 0,57 0,34 0,93 

20 42,5 0,63 0,73 0,46 0,96 

20 50 0,63 0,51 0,32 0,74 

20 50 0,62 0,55 0,34 0,95 
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20. táblázat: A nyomás és hőmérséklet hatása a diasztereomer tisztaságra, raffinátum 

termelésre és raffinátum szelektivitásra IBU-FEA rendszer esetén. Állandó parméterek: t=1 

óra; C=3,1 mg/ml; mr=0,5; 5,4 V/V% metanol. 

P [MPa] T [°C] R [-] de [-] Yr [-] Sr [-] A [-] 

10 35 12,3 0,63 0,70 0,44 0,95 

10 45 10,8 0,75 0,59 0,44 0,65 

10 45 10,8 0,68 0,67 0,46 0,98 

10 55 6,0 0,02 1,41 0,03 0,92 

10 55 5,3 0,01 1,35 0,02 1,06 

10 55 6,5 0,07 1,46 0,10 0,95 

10 55 7,3 0,01 1,34 0,02 0,94 

11 45 11,2 0,78 0,66 0,52 0,63 

12 45 11,5 0,74 0,68 0,50 0,71 

13 45 11,7 0,76 0,57 0,43 0,63 

14 45 12,0 0,75 0,59 0,44 0,68 

15 35 13,7 0,68 0,59 0,40 1,16 

15 45 14,6 0,80 0,54 0,43 0,88 

15 45 14,5 0,84 0,52 0,44 1,04 

15 45 12,5 0,73 0,52 0,38 0,67 

15 55 12,0 0,64 0,48 0,30 0,99 

16 45 12,5 0,73 0,45 0,33 0,57 

17 45 12,7 0,75 0,34 0,26 0,33 

18 45 11,4 0,77 0,48 0,37 0,63 

19 45 14,6 0,79 0,33 0,26 0,47 

20 35 14,0 0,65 0,50 0,33 1,04 

20 45 13,4 0,74 0,40 0,29 0,68 

20 45 13,6 0,61 0,41 0,25 0,97 

20 55 12,9 0,56 0,43 0,24 0,98 

21 45 13,9 0,77 0,33 0,25 0,56 
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21. táblázat: A szén-dioxid–metanol mólarányának hatása a diasztereomer tisztaságra, 

raffinátum termelésre és raffinátum szelektivitásra IBU-Phg rendszer esetén. Állandó 

parméterek: P=15 MPa; T= 42,5 °C; t=1 óra; C=3,5 mg/ml; mr=0,5. 

R [-] de [-] Yr [-] Sr [-] A [-] 

5,8 0,36 0,21 0,08 0,98 

7,2 0,43 0,18 0,08 0,90 

8,0 0,63 0,51 0,32 0,88 

11,5 0,64 0,63 0,41 0,92 

13,2 0,60 0,69 0,41 0,92 

15,6 0,51 0,83 0,42 1,02 

24,3 0,58 0,87 0,50 1,01 

36,8 0,55 0,87 0,48 0,90 

45,0 0,55 0,78 0,43 0,88 

59,8 0,59 0,87 0,52 0,89 

84,0 0,55 1,23 0,68 1,21 
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22. táblázat: A szén-dioxid–szerves oldószer mólarányának hatása a diasztereomer 

tisztaságra, raffinátum termelésre és raffinátum szelektivitásra IBU-FEA rendszer esetén. 

Állandó parméterek: P=15 MPa; T= 45 °C; t=1 óra; C=3,1 mg/ml; mr=0,5. 

oldószer R [-] de [-] Yr [-] Sr [-] A [-] 

MeOH 25,9 0,78 0,69 0,54 0,79 

MeOH 17,0 0,66 0,59 0,39 0,85 

MeOH 12,2 0,85 0,38 0,33 0,72 

MeOH 12,6 0,72 0,45 0,33 0,68 

MeOH 9,7 0,73 0,21 0,15 0,64 

MeOH 7,7 0,08 0,03 0,00 0,92 

EtOH 18,1 0,84 0,66 0,55 0,81 

EtOH 14,0 0,91 0,54 0,49 0,95 

EtOH 11,9 0,87 0,47 0,41 1,00 

EtOH 9,9 0,82 0,33 0,27 0,80 

EtOH 8,8 0,80 0,18 0,15 1,03 

1:1 MeOH:EtOH 14,7 0,86 0,56 0,48 1,10 

n-PrOH 30,9 0,55 0,58 0,32 0,90 

n-PrOH 30,4 0,56 0,81 0,45 1,04 

n-PrOH 26,7 0,61 0,66 0,41 0,95 

n-PrOH 23,7 0,56 0,70 0,39 0,99 

n-PrOH 20,5 0,53 0,58 0,31 0,94 

n-PrOH 17,3 0,55 0,60 0,33 0,94 

n-PrOH 15,4 0,63 0,51 0,32 0,91 

n-PrOH 14,2 0,69 0,56 0,39 0,95 

n-PrOH 13,8 0,57 0,53 0,30 1,04 

n-PrOH 12,6 0,69 0,43 0,30 1,14 

n-PrOH 10,4 0,50 0,28 0,14 1,18 

n-PrOH 9,4 0,34 0,20 0,07 1,05 

n-PrOH 9,0 0,53 0,20 0,11 0,61 

n-PrOH 8,0 0,17 0,14 0,02 1,18 

1:1 n-PrOH:EtOH 11,4 0,61 0,35 0,21 0,95 

1:1 n-PrOH:MeOH 9,7 0,51 0,17 0,09 1,01 

 

23. táblázat: Diasztereomer só koncentráció hatása a raffinátum termelésre, diasztereomer 

tisztaságra és raffinátum szelektivitásra IBU-FEA rendszer esetén SAS módszerrel. Állandó 

paraméterek: P=15 MPa, T=45 °C. 

C [mg/ml] de [-] Yr [-] Sr [-] A [-] 

4,1 0,03 0,05 0,00 0,86 

4,9 0,55 0,26 0,14 0,94 

5,7 0,47 0,68 0,32 0,98 

8,4 0,40 0,60 0,24 0,84 
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24. táblázat: Injektálási térfogatáram hatása a raffinátum termelésre, diasztereomer 

tisztaságra és raffinátum szelektivitásra. Állandó paraméterek: P=15 MPa, T=45 °C. 

metanol injektálási 

térfogatáram [ml/perc] 
de [-] Yr [-] Sr [-] A [-] 

2 0,57 0,62 0,35 0,93 

4 0,47 0,68 0,32 0,98 

6 0,51 0,47 0,24 0,62 

 

25. táblázat: Ibuprofén továbbtisztíthatóságának vizsgálata félmólekvivalens mennyiségű (S)-

1-feinietilamin rezolválószerrel, GAS módszerrel. Állandó paraméterek: P=13 MPa; T= 

45 °C; R=12,4; t=1 óra, metanol oldószer. 

eekiindulási 

[-] 

eetermék 

[-] 

determék 

[-] 

A 

[-] 

0 -0,28 0,74 0,91 

0 -0,34 0,72 0,82 

0,19 -0,11 0,76 0,89 

0,42 0,16 0,86 0,97 

0,78 0,76 0,93 0,76 

0,78 0,67 0,98 0,87 

0,91 0,84 1,00 0,97 

0,59 0,40 0,91 1,02 

 

26. táblázat: Ibuprofén továbbtisztíthatóságának vizsgálata félmólekvivalens mennyiségű (S)-

Phg rezolválószerrel, GAS módszerrel. Állandó paraméterek: P=15 MPa; T= 42,5 °C; R=12; 

t=1 óra; C=3,5 mg/ml, metanol oldószer. 

eekiindulási 

[-] 

eetermék 

[-] 

determék 

[-] 

A 

[-] 

0 -0,34 0,67 1,09 

0,17 -0,12 0,77 0,96 

0,37 0,20 0,85 0,95 

0,58 0,40 0,92 1,15 

0,79 0,71 0,96 0,94 
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27. táblázat: Ibuprofén továbbtisztíthatóságának vizsgálata mólekvivalens mennyiségű (S)-1-

feniletilamin rezolválószerrel, GAS és SAS módszerrel. Állandó paraméterek: P=13 MPa; T= 

45 °C; R=12; t=1 óra, metanol oldószer. 

módszer 
dekiindulási 

[-] 

eetermék 

[-] 

determék 

[-] 

Yr 

[-] 

A 

[-] 

GAS 0 -0,52 0,47 0,47 0,91 

GAS 0 -0,51 0,56 0,51 0,92 

GAS 0,19 -0,31 0,65 0,51 0,84 

GAS 0,42 -0,32 0,84 0,61 0,75 

GAS 0,59 0,07 0,92 0,67 0,92 

GAS 0,78 0,28 0,96 0,68 0,87 

SAS 0 -0,20 0,48 0,15 0,81 

SAS 0,36 0,10 0,64 0,15 0,83 

SAS 0,40 0,16 0,78 0,33 0,81 

SAS 0,60 0,36 0,87 0,41 0,83 

SAS 0,79 0,65 0,91 0,48 0,87 

 

28. táblázat: A nyomás, hőmérsékelt és reakcióidő hatása ibuprofén FEA karbamáttal történő 

rezolválása esetén, in situ módszerrel. 

P [MPa] T [°C] t [óra] de [-] |𝑒𝑒| [-] 𝑌𝑟
∗ [-] 𝑌𝑒

∗ [-] F [-] A [-] 

10 40 1 0,40 0,30 0,90 1,21 0,36 1,00 

10 40 7 0,58 0,39 0,92 1,03 0,47 0,96 

10 40 24 0,47 0,53 0,94 0,88 0,46 0,92 

10 40 72 0,49 0,58 0,96 0,81 0,47 0,91 

10 40 166 0,46 0,63 0,97 0,79 0,47 0,91 

15 40 1 0,46 0,20 0,76 1,44 0,32 0,98 

15 40 3 0,52 0,37 0,88 1,34 0,47 1,04 

15 40 7 0,50 0,54 0,98 0,95 0,50 0,97 

15 40 24 0,54 0,39 0,97 0,83 0,43 0,93 

15 40 48 0,52 0,56 0,91 0,85 0,47 0,89 

15 40 72 0,50 0,57 0,93 0,83 0,47 0,90 

15 40 120 0,51 0,54 1,04 0,67 0,45 0,92 

15 40 166 0,51 0,57 1,10 0,74 0,49 0,98 

20 40 1 0,27 0,14 0,83 1,38 0,21 1,01 

20 40 7 0,38 0,35 0,90 1,18 0,38 0,99 

20 40 24 0,34 0,50 0,88 1,03 0,41 0,93 

20 40 72 0,43 0,54 0,93 0,95 0,46 0,94 

20 40 166 0,55 0,51 1,02 0,72 0,46 0,92 

20 40 166 0,55 0,55 1,06 0,69 0,48 0,94 

15 50 1 0,51 0,25 0,89 1,12 0,36 0,97 

15 50 7 0,42 0,62 0,92 1,04 0,51 0,96 

15 50 24 0,39 0,58 0,97 0,79 0,42 0,92 

15 50 72 0,51 0,55 0,96 0,84 0,48 0,92 

15 50 166 0,46 0,39 1,07 0,70 0,38 0,95 

 



Függelék 

 
F-38 

29. táblázat: A nyomás, hőmérséklet és reakcióidő hatása ibuprofén Phg és Phg karbamáttal 

történő rezolválása esetén, in situ módszerrel. 

rezolváló szer P [MPa] T [°C] t [óra] de [-] 
|𝑒𝑒| [-

] 
𝑌𝑟

∗ [-] 𝑌𝑒
∗ [-] F [-] A [-] 

Phg 10 42,5 1 0,29 0,35 1,07 0,96 0,32 1,03 

Phg 10 42,5 24 0,43 0,48 1,05 0,86 0,43 0,99 

Phg 10 42,5 72 0,50 0,46 1,07 0,84 0,46 0,99 

Phg 15 35 1 0,48 0,34 0,82 1,30 0,42 0,97 

Phg 15 35 24 0,55 0,61 0,93 0,92 0,54 0,92 

Phg 15 35 72 0,52 0,51 0,93 1,15 0,54 1,00 

Phg 15 42,5 1 0,39 0,23 0,78 1,48 0,32 1,00 

Phg 15 42,5 1 0,22 0,42 0,88 1,12 0,33 0,96 

Phg 15 42,5 24 0,56 0,42 0,84 1,23 0,49 0,97 

Phg 15 42,5 24 0,49 0,45 0,86 1,26 0,49 0,98 

Phg 15 42,5 72 0,53 0,50 0,93 1,10 0,52 0,98 

Phg 15 42,5 72 0,51 0,55 0,93 1,13 0,55 1,00 

Phg 15 42,5 166 0,50 0,50 0,93 1,08 0,51 0,98 

Phg 15 50 1 0,44 0,47 0,88 1,22 0,48 0,99 

Phg 15 50 24 0,49 0,53 0,94 1,02 0,51 0,97 

Phg 15 50 72 0,50 0,53 0,92 1,07 0,51 0,97 

Phg 20 42,5 1 0,36 0,32 0,90 1,37 0,38 1,05 

Phg 20 42,5 24 0,54 0,37 0,88 1,29 0,47 1,01 

Phg 20 42,5 72 0,45 0,49 1,00 1,20 0,52 1,06 

Phg 20 42,5 166 0,54 0,47 0,93 1,13 0,51 0,99 

Phg karbamát 15 42,5 1 0,53 0,43 0,89 1,16 0,49 0,98 

Phg karbamát 15 42,5 23 0,54 0,53 0,91 1,29 0,59 1,03 

Phg karbamát 15 42,5 73 0,49 0,51 0,98 0,98 0,49 0,98 

Phg karbamát 15 42,5 96 0,46 0,46 0,88 1,17 0,47 0,97 

Phg karbamát 15 42,5 120 0,51 0,49 0,97 1,10 0,52 1,02 

Phg karbamát 15 42,5 144 0,49 0,45 0,88 1,23 0,49 0,99 

Phg karbamát 15 42,5 144 0,48 0,49 0,92 0,95 0,45 0,93 

Phg karbamát 15 42,5 168 0,48 0,46 0,90 1,04 0,45 0,94 
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