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1 Bevezetés 

A vegyiparban egyre nagyobb igény mutatkozik alacsony környezetterhelésű technológiák 

alkalmazására1, 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 műveletek2. 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 tömegűek3, 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.  

                                                 

 

1 Murakami H. et al. Curr. Chem. 2006..269. 273. 
2 Beckman E. J. et al. J. Supercrit. Fluids. 2004. 28. 121. 
3 Khanna I. et al. Drug Discov. Today. 2012. 17. 1088. 
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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 bizonyítottuk4, 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 

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. 

 

 

  

                                                 

 

4 Bánsághi Gy. Ph.D értekezés, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2015. 
5 Bánsághi Gy. et al. J. Supercrit. Fluids. 2012. 69. 113. 
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2 Anyagok és módszerek 

A minták diasztereomer tisztaságát és enantiomer tisztaságát Kapilláris elektroforézissel 

határoztam meg. A raffinátum termelés számításánál a viszonyítási alapnak az elméletileg 

keletkező raffinátum tömeget vettem, ami szerint a bemért amin mólekvivalens mennyiségben 

reagál az ibuprofénnel. A raffinátum szeletivitást a raffinátum termelés és diasztereomer 

tisztaság szorzatából számoltam: 𝑆𝑟 = 𝑌𝑟 ∙ 𝑑𝑒. 

In situ mérések során a rezolválás hatékonyságát az F-paraméterrel jellemeztem: 𝐹 =

(𝑌𝑟
∗ ∙ 𝑑𝑒 + 𝑌𝑒

∗ ∙ |𝑒𝑒|)/2. Az r és e a raffinátumot és extraktumot jelöli. A termelés számításánál 

a viszonyítási alapot szintén az elméleti termelés adta, amelyet a tökéletesen kevert 

tartályreaktor modell (CSTR) alapján a mosófluidum relatív mennyiségével korrigáltam.  

2.1 A laboratóriumi autokláv 

A kísérleteket a Miskolci Egyetem Alkalmazott Kémiai Kutatóintézete által készített 

nyomásálló reaktorban végeztem 1. ábra, 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). 

 
1. 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) 
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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 (36,1; 36,6; 37,7 ml) hasznos térfogatú reaktort használtam.  

2.2 Félfolyamatos SAS készülék 

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

használt félfolyamatos kristályosító berendezés sematikus raját a 2. ábra mutatja.  
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2. 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 
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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 

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. 
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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 

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.  
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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 

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. 
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3 Eredmények 

3.1 A műveleti paraméterek hatása az ibuprofén rezolválására GAS 

módszerrel 

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 eredményekhez6,7. 

 
3. ábra: IBU-FEA mólarányának hatása a raffinátum szelektivitásra GAS módszer 

alkalmazásával. (P=13 MPa; T= 45 °C; R=12,4; C=3,1 mg/m; t=1 óra) 

 

                                                 

 

6 Molnár P. et al. J. Supercrit. Fluids. 2006. 37. 384. 
7 Székely E. et al. J. Supercrit. Fluids. 2004. 31. 33. 
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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. 

 
4. ábra: A diasztereomer só koncentrációjának hatása a raffinátum szelektivitásra. A mérési 

eredmények szórása 5 ismételt mérésből származik a C=3,5 mg/ml pontban: s(Sr)=0,038. 

(P=15 MPa; T= 42,5°C; R=12; t=1 óra; mr=0,5) 
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IBU-FEA rendszer esetén részletesen vizsgáltam az oldószer minőségének a hatását, metanol, 

etanol, n-propanol és ezek 1:1 térfogatarányú elegyeit alkalmazva (5. ábra). 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. 

 
5. ábra: A szén-dioxid–szerves oldószer mólarányának hatása a raffinátum szelektivitásra 

IBU-FEA rendszer esetén (P=15 MPa; T= 45 °C; t=1 óra; C=3,1 mg/ml; mr=0,5) 

 

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 (6. ábra) rendszerre, bár az 

utóbbinál jelentősen kisebb hatás tapasztalható. Elmondható, hogy mindkét rendszer esetén az 

optimális rezolválhatóság 10 MPa és 35 °C értéken érhető el. 

 

 
6. ábra: A nyomás és hőmérséklet hatása a raffinátum szelektivitásra az IBU-FEA (fent) IBU-

Phg (lent) rendszer esetén. (t=1 óra; C=3,1-3,5 mg/ml; mr=0,5; 5,4 V/V% metanol) 
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A keletkező IBU-FEA (7. ábra) és IBU-Phg (8. ábra) 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. 

 
7. ábra: Ibuprofén rezolválása (R)-1-feniletilamin rezolváló szerrel 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) 

 

 
8. ábra: Ibuprofén rezolválása (S)-fenliglicinol rezolváló szerrel 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) 
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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. 

 
9. ábra: A nyomás és hőmérséklet hatása a raffinátum szelektivitásra IBU-FEA rendszer 

esetén, SAS módszer alkalmazásával. 

 

3.2 A Továbbtisztíthatóság vizsgálata 

Sikerült 3 lépésben előállítani 99%-nál magasabb diasztereomer tisztaságú IBU-FEA sókat 

elfogadható termeléssel, újrarezolválással (10. ábra) és átkristályosítással (11. ábra) 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.  



 

 
15 

 
10. 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. (P=13 MPa; T= 45 °C; R=12,4; t=1 óra, 

metanol oldószer) 
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11. 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. (P=13 MPa; T= 45 °C; R=12; t=1 óra, metanol oldószer) 
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3.3 In situ mérések 

Részletesen vizsgáltam az IBU rezolválását tiszta szén-dioxid oldószerben, FEA (12. ábra) és 

Phg (13. ábra) 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). 

 
12. ábra: A nyomás, hőmérsékelt és reakcióidő hatása ibuprofén FEA karbamáttal történő 

rezolválása esetén, in situ módszerrel. 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

F
 [

-]

t [óra]

10 MPa, 40°C FEA karbamát

15 MPa, 40°C FEA karbamát

20 MPa, 40°C FEA karbamát

15 MPa, 50°C FEA karbamát



 

 
18 

 
13. ábra: A nyomás és reakcióidő hatása ibuprofén Phg és Phg karbamáttal történő 

rezolválása esetén, in situ módszerrel, 42,5 °C-on. 
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4 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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5 Alkalmazási lehetőségek 

A szuperkritikus szén-dioxid felhasználásának módja jól kidolgozott és ismert ipari léptékben 

is, elsősorban a szuperkritikus fluidum extrakció által. Az elterjedés oka, hogy a szén-dioxid 

egy környezetbarát olcsó oldószer, ami nem gyúlékony és nyomásmentesítés után könnyedén 

eltávolítható a termékből, ugyanis atmoszférikus körülmények között gáz halmazállapotú. 

Az antiszolvens eljárások jól alkalmazhatóak a szén-dioxidban rosszul oldódó anyagok 

kristályosítására, amivel szűk méreteloszlású, mikroméretű kristályok állíthatók elő, ezzel 

növelve az adott anyag oldhatóságát. Az antiszolvens módszerek jól alkalmazhatóak 

rezolválásra is, a rezolváló szer megfelelő megválasztásával, például aminosavak 

alkalmazásával, egyetlen műveleti egységben lehet kiaknázni az antiszolvens módszerekben 

rejlő mikronizálási és rezolválási lehetőségeket.  

A doktori munkám során bizonyítottam a szuperkritikus antiszolvens eljárások 

alkalmazhatóságát egy gyógyszeripari modell vegyület, az ibuprofén rezolválására, amivel 

bizonyítottam az általam vizsgált eljárások gyógyszeripari alkalmazási lehetőségét. Az 

eredményeim alapján jól lehet tervezni egy új ismeretlen anyag rezolválását, amivel egy ipari 

alkalmazás során jelentősen lerövidíthető az optimális műveleti beállítások megtalálása. 

A tiszta szén-dioxidot oldószerként alkalmazó in situ eljárás esetén a rezolváló szerként 

alkalmazott primer aminok előzetes karbamátképzésével, majd a karbamátot alkalmazva, mint 

rezolválószer, jelentősen lecsökkenthető a reakció idő. Ezzel az in situ eljárás legnagyobb 

hátrányát jelentő több napos reakció idő jelentősen lecsökkenthető, így a reakció idő és 

rezolválhatóság tekintetében versenyképessé vált más eljárásokkal szemben.  
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