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Rövidítések jegyzéke

Ac: acetilcsoport 

AcOH: ecetsav 

ArF: 3,5-bisz(trifluormetil)fenil-csoport 

ATR: csillapított teljes reflexió 

[B(ArF)4]−: tetrakisz-[3,5-bisz(trifluormetil)fenil]-
borát anion 

Bn: benzilcsoport 

Boc: terc-butoxikarbonicsoport 

BPR: kimeneti nyomásszabályozó szelep 

Bu / nBu: butilcsoport 

CDI: 1,1′-karbonil-diimidazol 

cGMP: current good manufacturing practice; 
érvényben lévő helyes gyógyszergyártási 
gyakorlat 

2-ClPy: 2-klórpiridin 

CPC: centrifugális megoszlási kromatográfia 

Δ: forralás vagy hevítés 

DABCO: 1,4-diazabiciklo[2.2.2]oktán 

DAD: diódasoros detektor 

DBU: 1,8-diazabiciklo[5.4.0]undec-7-én 

DIBAL-H: diizobutil-alumínium-hidrid 

DIPEA: N,N-diizopropil-etil-amin 

DMA: dimetil-amin 

DMAP: 4-(dimetilamino)piridin 

DMF: N,N-dimetil-formamid 

DMSO: dimetil-szulfoxid 

ekv.: ekvivalens 

ESI: elektroporlasztásos ionizáció 

Et: etilcsoport 

EtOAc: etil-acetát 

EtOH: etanol 

FDA: Food and Drug Administration; az USA 
gyógyszerügyi hatósága 

FO: száloptikás hőmérsékletszenzor 

FTIR: Fourier-transzformációs infravörös 
spektroszkópia 

GC-MS: gázkromatográfiával kapcsolt 
tömegspektrometria 

HPLC: nagyhatékonyságú (nagynyomású) 
folyadékkromatográfia 

HRMS: nagyfelbontású tömegspektrometria 

HSDD: hypoactive sexual desire disorder; hipoaktív 
szexuális vágy rendellenesség 

 

INN: international nonproprietary name; 
nemzetközi szabadnév 

iPrOAc: izopropil-acetát 

iPrOH: 2-propanol 

IR: a spektrum infravörös tartománya; vagy 
infravörös hőmérsékletszenzor 
(pirométer) 

IUPAC: International Union of Pure and Applied 
Chemistry; Nemzetközi Elméleti és 
Alkalmazott Kémiai Szövetség 

LC-MS: folyadékkromatográfiával kapcsolt 
tömegspektrometria 

M: mol/dm3 

MFC: tömegáram szabályozó szelep 

Ms: metánszulfonil-csoport 

MS: tömegspektrometria 

MTBE: metil-terc-butil-éter 

MW: mikrohullám 

NIR: közeli infravörös spektroszkópia 

NMR: mágneses magrezonancia 
spektroszkópia 

Pd/C: aktív szén hordozós palládium 
katalizátor 

PEEK: poli(éter-éter-keton) 

PFA: perfluor-alkoxi-alkán 

Ph: fenilcsoport 

pK𝐵𝐻+ : konjugált sav disszociációs állandója 

PMP: 1,2,2,6,6-pentametilpiperidin 

PTFE: poli(tetrafluoroetilén) 

SMB: szimulált mozgóágyas kromatográfia 

T: hőmérséklet 

tan δ: veszteségi tényező (loss tangent) 

TBAB: tetrabutil-ammónium-bromid 

TBD: 1,5,7-triazabiciklo[4.4.0]dec-5-én 

tBu: terc-butilcsoport 

tBuOH: terc-butanol 

TEA: trietil-amin 

Tf: trifluormetánszulfonil-csoport 

Tf2O: trifluormetánszulfonsav-anhidrid 

TFA: trifluorecetsav 

THF: tetrahidrofurán 

TMG: 1,1,3,3-tetrametilguanidin 

TMP: 2,2,6,6-tetrametilpiperidin 

TsOH: p-toluolszulfonsav 
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Bevezetés és célkitűzés 

A modern életszínvonalat lehetővé tevő kémiai termékek (gyógyszerek, növényvédőszerek, 

funkcionális anyagok) szintéziséhez alkalmazott eszközök a 20. század folyamán – a kémiai 

ismeretek és a természettudományos megértés rohamos fejlődésének ellenére – gyakorlatilag 

változatlanok maradtak. A külső hőátadó közeggel melegített, túlnyomórészt szakaszos módon 

üzemeltetett laboratóriumi, vagy üzemi léptékű reaktorokban elérhető fiziko-kémiai és működtetési 

paraméterek több szempontból is korlátozottak. Ezek a leggyakrabban alkalmazott 

reakciókörülményekben is tetten érhető kényszerfeltételek határt szabnak a kémiai tér mélyebb 

kiaknázásának.1 

Az új évezred fordulójára a technikai fejlődés (miniatürizáció, elektro- és szabályozástechnika, 

informatika) olyan szintre ért el, hogy a preparatív kémiai munkavégzésben megjelentek az 

addigiaktól gyökeresen eltérő melegítési módot szolgáltató mikrohullámú reaktorok, illetve az 

addig a petrolkémiai iparra jellemző folyamatos áramú reakcióvezetés szerves kémiai térhódításával 

kialakult az áramlásos kémia tudományterülete. Ezeket valamivel később követte a korábban 

perifériára szorult elektro- és fotokémiai technikák újrafelfedezése. 

A mikrohullámú módszerekkel szembeni túlzott elvárások és a különleges (de többségében nem 

reprodukálható) jelenségekről szóló korai megfigyelések (mint például a nem-termikus 

mikrohullámú effektusok) megingatták a bizalmat a felhasználókban. A mikrohullámú melegítés 

hatásai kapcsán többször fellángoló viták közül a legutóbbi a közelmúltban zárult le, valódi 

konszenzus nélkül. Ahhoz, hogy a módszer a preparatív szerves kémia megbízható és széles körben 

elérhető eszközévé váljon, a „mítoszok” helyett a kiszámíthatóságra van szükség, amihez 

nélkülözhetetlen a jól reprodukálható, precíz összehasonlító vizsgálatok fejlesztése a mikrohullámú 

kémiában. 

Az áramlásos kémia lendületes fejlődésének eredményeképpen az utóbbi évtizedben nyilvánvalóvá 

vált, hogy a szerves kémiai reakciók nagy többsége kivitelezhető áramlásos reaktorokban. Adódik 

a kérdés, hogy a folyamatos üzemű reakciólépések összekapcsolásával felépíthetők-e olyan 

többlépéses, in-line analitikával kiegészített rendszerek, melyek összetett szerkezetű 

gyógyszerhatóanyagok szintézisére alkalmasak. Ez a technikai nehézségeken túl jelentős kémiai 

kihívást tartogat, melyek hatékony megoldására az áramlásos eszköztár teljeskörű integrált 

alkalmazása, valamint kimondottan az összekapcsolt áramlásos reaktorrendszerben 

megvalósítandó szintézisút tervezése szükséges. 

Dolgozatom első három fejezetében a mikrohullámú és áramlásos kémia alapjait, majd az előállítani 

kívánt gyógyszerhatóanyagokhoz kapcsolódó legfontosabb irodalmi ismereteket foglalom össze. 

Ezt követően külön fejezetekben ismertetem a doktori munka eredményeit a mikrohullámú kémiai 

összehasonlító vizsgálatokban, illetve a karbamid származékok (beleértve a cariprazine hatóanyagot) 

és a flibanserin gyógyszerhatóanyag folyamatos áramú szintéziseinek területén. (A 

gyógyszerhatóanyagok elnevezésekor az angol nyelvű írásmódnak megfelelő nemzetközi 

szabadnevet (INN) használom, dőlt betűkkel megkülönböztetve. Az ábrákon szereplő képleteket 

– a rövid névvel megnevezhető egyszerű vegyületek kivételével – a dolgozat fejezetei között 

folytatólagos számozással jelölöm.)  
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IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 

I. A mikrohullámú kémia alapjai és vizsgálati módszerei 

A szerves kémiai reakciók mikrohullámú (MW) „aktiválásának” koncepciója és az úgynevezett MW 

effektusok fogalma csaknem egyidős a MW melegítés preparatív kémiai felhasználásával és magával 

a MW kémia tudományterületével.2–6 Amikor egy MW melegítéssel végzett kísérlet a 

hagyományosan melegített párjától eltérő eredményeket szolgáltatott (megváltozott 

reakciósebesség, termelés, vagy termékösszetétel), a kutatók azonnal elkezdték az ilyen effektusok 

fiziko-kémiai magyarázatának keresését. A MW kémia és az ahhoz kapcsolódó kísérleti technikák 

fokozatos fejlődése közben,7–15 az elmúlt három évtized során számos alkalommal felülvizsgálták a 

MW effektusokkal kapcsolatos jelenségeket és fogalmakat.16 

Gedye17 és Giguere18 1986-ban, egyidőben publikált úttörő munkáikban elsőként számoltak be 

arról, hogy különféle, magas hőmérsékletet igénylő reakció (amid hidrolízis, észteresítés, oxidáció, 

szubsztitúció, Diels–Alder reakciók és Claisen átrendeződések) háztartási MW sütőben elvégezve 

előnyös viselkedést mutatott a hagyományos módszerekhez képest. A megfigyelt magasabb 

reakciósebesség minden bizonnyal egyszerű hőmérsékleti (termikus) effektus következménye volt, 

ugyanis a MW melegítéseket zárt, nyomástartó edényben végezték, melyben jóval magasabb 

hőmérséklet alakult ki, mint az oldószerek forráspontján végrehajtott kísérletekben.19 

A MW kémia megszületését követő években – a módszer újszerűségének és különleges fizikai 

hátterének okán – lelkes kutatás indult a MW melegítéssel elérhető reakciósebesség-növelés 

lehetőségei után. Hamarosan olyan példákat is leírtak, melyekben a gyorsabb átalakulást azonos 

látszólagos hőmérséklet mellett figyelték meg. Egy MW melegítéssel elősegített Diels–Alder 

reakcióban (I.1. ábra) a cikloaddukt (1) keletkezéséhez tartozó felezési idő (t1/2) 8-szoros 

csökkenését figyelték meg, miközben a hőmérséklet (melyet száloptikás hőmérővel mértek) a 

hagyományosan melegített ellenőrző kísérletekkel jó egyezést mutatott. Az eltérő reakciósebesség 

magyarázatára az aktiválási szabadentalpia (ΔG#) megváltozásának, vagy a mérttől eltérő 

hőmérsékletű „forró pontok” kialakulásának lehetőségét vetették fel.20 

 

I.1. ábra. A 2,3-dimetilbutadién és a metil-vinil-keton Diels–Alder reakciója. 

Mindazonáltal, a lehetséges kísérleti hibaforrások figyelembevételével végzett újabb vizsgálatok 

során az előbbi Diels–Alder reakció eredményeit és egyéb MW „aktivációról” szóló korai 

megfigyeléseket sem lehetett reprodukálni.21–23 Ezek a munkák vezették be a MW kémia 

legalapvetőbb, és a mai napig legfontosabb eszközét: a hagyományosan melegített, azonos 

hőmérsékleten végzett ellenőrző kísérletekkel való összehasonlító vizsgálatokat. 

I.1. A MW készülékek felépítése és működése 

A MW kémia korai eredményei módosított háztartási MW készülékekben születtek, azonban az 

ilyen készülékek szintetikus szerves kémiai alkalmazása reprodukálhatósági és biztonságtechnikai 

okokból mára teljes mértékben elfogadhatatlanná vált. A tudományterület fejlődésével 

párhuzamosan megjelentek a piacon a laboratóriumi célra kialakított, dedikált MW reaktorok 

1 
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(napjainkban négy gyártó24–27 készülékei érhetők el), melyek a preparatív munkavégzés 

mindennapos, megbízható eszközeivé váltak. 

A MW berendezések legfontosabb alkatrésze a MW tér létrehozására szolgáló magnetron (az 

elektromos energiát MW sugárzássá átalakító, különleges kialakítású elektroncső). Az antennán át 

leadott MW sugárzást egy hullámterelő csatorna továbbítja a minta elhelyezésére szolgáló MW 

üregbe (I.2. ábra). Az energiaátadás hatásfokának maximalizálása érdekében a részegységek 

geometriáját a MW sugárzás hullámhosszához hangolják. A magnetron által leadott teljesítmény 

folytonos skálán állítható (szemben a háztartási készülékekben megszokott, ki-be kapcsolt 

ciklusokon alapuló szabályozással), így időben egyenletes és precízen szabályozható melegítés válik 

elérhetővé. A készülék kialakítása biztosítja, hogy a beeső MW sugárzás a mintában elnyelődjön, 

ugyanis a visszaverődő energia károsíthatja a magnetront. 

 

I.2. ábra. A mikrohullámú készülékek 
általános felépítése és fő alkatrészei, a 
kör alakú hullámterelő csatornával 
rendelkező CEM gyártmányú 
monomód mikrohullámú reaktorok2 
példáján bemutatva.  

A mintatér méretezése alapján megkülönböztetünk mono- és multimód MW üregeket. A 

monomód (az angol nyelvű szakirodalomban monomode vagy single-mode) üregek jellemző méretei 

megegyeznek a MW tér hullámhosszával, így ezekben egyetlen állóhullám alakul ki a falakról való 

visszaverődés következtében. A mintát a térerősség maximumában, a mintatér középpontjában 

helyezik el. Viszonylag homogén elektromágneses tér, magas térerősség és teljesítménysűrűség 

jellemezi ezt az elrendezést. Az ilyen MW üregben általában egy minta helyezhető el, és méretei 

miatt kis léptékű (legfeljebb 100 ml mintatérfogat) kísérletek jól reprodukálható elvégzésére 

alkalmas. 

Ezzel szemben, a nagyobb méretű (háztartási MW készülékekhez hasonló elrendezésű) multimód 

MW üregekben a falakról visszaverődő hullámok interferenciája különböző térerősségű 

tartományok kialakulásához vezet. Az egyenletes melegítés elérése érdekében a minta forgatása 

szükséges. Az ilyen készülékek több minta egyidejű melegítésére, vagy MW reakciók méretnövelt 

kivitelezésére alkalmasak. 

A korszerű laboratóriumi MW berendezések tervezésekor elsődleges szempont a biztonság. A 

készülékbe épített hőmérséklet és nyomásszabályozó mechanizmusok segítségével az exoterm 

reakciók és a hirtelen hőmérséklet-emelkedések is jól kézben tarthatók. A reakcióedények 

kialakítása lehetőséget biztosít a gázfejlődéssel járó reakció során kialakuló túlnyomás biztonságos 

lefúvatására. A MW üreg falai képesek elviselni a magas hőmérséklet, nyomás és gyúlékony 

oldószerek következtében esetlegesen fellépő robbanásokat. A megfelelő árnyékolás 

megakadályozza, hogy a kezelőre káros erősségű MW tér alakuljon ki a készüléken kívül. 



A mikrohullámú kémia alapjai és vizsgálati módszerei 
 

 7 

 
 

A dedikált MW reaktorokban lehetőség van a minta hőmérsékletének pontos mérésére, a 

reakcióelegy kevertetésére, illetve a reakciót követően a minta gyors lehűtésére. A MW üregben 

kamera,28 vagy in-situ analitikai eszközök29,30 elhelyezésével valós idejű információ nyerhető a kémiai 

reakcióról. A reaktorok felügyelet nélkül, automatizált módon működtethetők. Számítógéppel 

összekötve lehetséges a reaktor teljes körű programozása, a folyamat során mért paraméterek 

követése és rögzítése. 

I.2. A mikrohullámú dielektromos fűtés elmélete 

A MW nem ionizáló sugárzás, mely az elektromágneses spektrum alacsony energiájú 

tartományában, a rádióhullámok és az infravörös sugárzás között helyezhető el. A MW melegítéssel 

elősegített szerves szintézisben alkalmazott 2450 MHz frekvenciájú elektromágneses tér bizonyos 

mértékig behatol az elektromos szigetelő tulajdonságú szerves reakcióelegyekbe. A tér elektromos 

komponense és a szigetelő anyag (dielektrikum) közti kölcsönhatás következtében, az 

elektromágneses energia elnyelődik és hővé alakul.7,31–35 Ez az úgynevezett MW dielektromos fűtés 

jelensége, amely két alapvető mechanizmus következményeként lép fel.  

A dipoláris polarizáció a MW tér és a dipólusmomentummal rendelkező molekulákból álló anyagok 

kölcsönhatását írja le. A dipólusok a váltakozó irányú elektromos térhez bizonyos fáziskéséssel 

igazodnak, ami az egyes molekulák oszcilláló elfordulását eredményezi. Ebben a folyamatban a tér 

szempontjából energiaveszteség történik, mely a dipólusok mozgása és a szomszédos molekulákkal 

való ütközések során hővé alakul. A másik lényeges fűtési jelenség az ionos vezetés. Az ionos jellegű 

oldott anyagokat tartalmazó minták a MW térrel erős kölcsönhatást mutatnak, ugyanis a töltött 

részecskékre az elektromos tér irányának megfelelő gyorsulás hat. A váltakozó elektromos 

térerősség az ionok oszcilláló elmozdulását eredményezi, miközben a MW térből származó energia 

hővé alakul: az ionok mozgása és a többi molekulával történő ütközése következtében 

makroszkopikus szempontból a minta hőmérsékletének emelkedése tapasztalható. Ehhez 

hasonlóan viselkednek a vezető vagy félvezető anyagok, melyek felületén a MW tér által indukált 

áramok az anyag elektromos ellenállása révén hőt fejlesztenek (ohmos fűtés). 

A MW fűtés hatékonyságát – azaz a hővé alakuló és a bevitt energia arányát – az úgynevezett 

veszteségi tényező (loss tangent; tan δ) határozza meg, mely adott frekvencia és hőmérséklet mellett 

az anyagi minőségre jellemző.33 Ezzel összefügg a MW reakciókban alkalmazott oldószerek és 

reakcióelegyek MW elnyelőképessége: a nagyobb veszteségi tényezővel rendelkező elegyek azonos 

MW teljesítmény hatására erősebb hőmérsékletemelkedést mutatnak, és magasabb maximális 

hőmérsékletet érnek el. A gyakran használt oldószerek magas (tan δ > 0,5; pl.: etilénglikol, etanol, 

dimetil-szulfoxid (DMSO)), közepes (tan δ 0,1 – 0,5; pl.: ecetsav, N,N-dimetilformamid (DMF), 

víz), és alacsony (tan δ < 0,1; pl.: acetonitril, diklórmetán, hexán) MW elnyelőképességi osztályokba 

sorolhatók.2 Emellett nem szabad megfeledkezni a minta hőtani jellemzőinek (hőkapacitás, 

hővezetés) szerepéről sem. 

Az elnyelőképességgel fordítottan arányos a MW sugárzás behatolási mélysége: az a távolság, 

melyben a MW tér energiájának nagy részét átadja a mintának. Ennél nagyobb mélységben a MW 

térerősség és a melegítés intenzitása elhanyagolható mértékű. A behatolási mélység a MW sugárzás 

hullámhosszával (12,24 cm) összemérhető, a közepes MW elnyelőképességű oldószerek esetén a 

néhány centiméteres tartományba esik.36 Ez a MW reaktorok korlátozott méretnövelhetőségének 

elsődleges oka. 

A több komponensből álló reakcióelegyek eredő elnyelőképességének meghatározásában az 

oldószer mellett az oldott anyagok koncentrációja és anyagi minősége is fontos szerephez jut. A 

poláris vagy ionos jellegű reagensekből, és poláris oldószerből álló elegyek rendkívül hatékonyan 
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melegíthetők.19,37 Ezzel szemben, az alacsony elnyelőképességű (MW tér számára átlátszó) apoláris 

oldószerek esetén lassú melegítésre kell számítani. Az ilyen esetekben a reakcióedény MW 

elnyelésének hozzájárulását is figyelembe kell venni,32,38 ugyanis az általánosan alkalmazott 

boroszilikát üveg veszteségi tényezője (tan δ = 0,001) számottevő mértékű.39 Nem okoz problémát 

az ilyen oldószerek alkalmazása sem, amennyiben az oldatban poláris komponensek, ionos 

adalékanyagok,40 fázistranszfer katalizátorok,41 vagy jó elnyelőképességű koszolvensek42 vannak 

jelen. 

I.3. Hőmérsékletmérés MW reaktorokan 

A szintetikus szerves kémiai reakciók szabályozott kivitelezése elképzelhetetlen a megfelelő 

hőmérsékletmérés nélkül. A korszerű MW reaktorokban a kísérleteket többnyire hőmérséklet-

szabályozás mellett végzik, a mintát a teljes reakcióidő alatt állandó névleges hőmérsékleten tartva. 

Ez a MW teljesítmény visszacsatolásos szabályozásával érhető el, a készülékbe épített 

hőmérsékletszenzor jele alapján. Az állandó MW teljesítményű besugárzással (ilyenkor a 

reakcióelegy végső hőmérséklete előre nem meghatározott, számos tényezőtől függ) szemben, az 

állandó hőmérséklet lehetővé teszi a vegyészeknek, hogy a dielektromosan fűtött kísérleteket 

összehasonlítsák az azonos hőmérsékleten végrehajtott hagyományos eljárásokkal. 

A MW reaktorokban történő pontos hőmérsékletmérés megvalósítása kihívások elé állította a 

mérnököket, ugyanis a szokásos hőmérők kölcsönhatnak a MW térrel (megbízhatatlan eredményt 

szolgáltatnak és megzavarják a MW melegítést).36,43,44 A különleges, MW kompatibilis módszerek 

közül kettő terjedt el a MW kémiai gyakorlatban. 

A legtöbb dedikált MW reaktor alapfelszereltségéhez tartozik az infravörös (IR) pirométer elven 

működő szenzor, amely a reakcióedény külső felületének hőmérsékleti (feketetest) sugárzásának 

karakterisztikája alapján határozza meg a hőmérsékletet. A szenzor nem érintkezik a mintát 

tartalmazó reakcióedénnyel, de szükséges közöttük a tiszta optikai út biztosítása. Az ilyen 

eszközöket ismert hőmérsékletű mintákkal, vagy belső hőmérsékletmérő szenzor segítségével 

rendszeresen kalibrálni kell (célszerűen több ponton, a tervezett reakció hőmérséklete közelében). 

Fontos szem előtt tartani, hogy az IR szenzor elhelyezése a különböző gyártmányú monomód 

készülékekben eltérő. Emiatt óvatosan kell eljárni a különböző berendezésekben és 

mintatérfogatokban kapott eredmények összehasonlításakor. A reprodukálható IR 

hőmérsékletmérés szempontjából a reakcióedény precíz pozícionálása is elengedhetetlen.45 

Az IR szenzorok alacsony ára és strapabíró kialakítása miatt a rutin szintetikus alkalmazások 

többségében elfogadható a használatuk. Ekkor feltételezzük, hogy a külső fal hőmérséklete jó 

közelítéssel azonos a reakcióelegy belső hőmérsékletével. Mindazonáltal érdemes szem előtt tartani 

a módszer korlátait: a MW melegítés térfogati jellege miatt az edény fala tipikusan a rendszer 

leghidegebb pontja, ezért lényeges a megfelelő kevertetés a mintán belüli hőmérsékletgradiensek 

kialakulásának megelőzésére. Ez a heterogén, oldószermentes, vagy magas viszkozitású elegyek 

esetén nem várt problémákat okozhat. Ritka esetekben, az alacsony MW elnyelőképességű minták 

esetén a reakcióedény üveg falának (mely leggyakrabban a MW térrel enyhén kölcsönható üvegből 

készül) közvetlen melegítése miatt a minta hőmérsékleténél magasabb a külső felületen mért érték.46 

Ez a jelenség a MW tér számára átlátszó kvarc reakcióedények esetében nem lép fel.38 

A belső hőmérséklet változásai a rossz hővezetőképességű üvegben történő lassú hővezetés miatt 

néhány másodperces késéssel jelennek meg az edény külső felületén. Ez elegendő ahhoz, hogy a 

belső hőmérséklet észrevétlenül túlszaladjon a beállított értéken. Az így kialakuló hiba a magas MW 

elnyelőképességű ionos oldószerek melegítse esetén extrém mértékű lehet. Obermayer és Kappe 

az IR szenzor által jelzett értéknél több mint 100°C-al magasabb valós belső hőmérsékletet 
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tapasztaltak ilyen esetekben.46 Azt is megfigyelték, hogy hosszabb kísérletek folyamán, az állandó 

belső hőmérséklet ellenére az IR szenzor által jelzett érték „elsodródik”, a valósnál magasabb 

értéket szolgáltat. Ez a jelenség minden bizonnyal a MW üreg és az IR szenzort körülvevő 

alkatrészek fokozatos melegedéséből adódó többlet hőmérsékleti sugárzás következménye.46,47 

A száloptikás (fiber optic, FO) szenzorok bemerülő hőmérőként alkalmazhatók, ugyanis nem 

tartalmaznak MW térrel kölcsönható szerkezeti anyagokat. Egy jó hővezetőképességű fallal (pl. 

mesterséges zafír) lezárt bemerülő hőmérőtokban helyezkedik el a hőmérsékletérzékeny szenzor, 

melyet száloptikás kábel kapcsol össze a hőmérsékletjel kiolvasását végző külső optikai rendszerrel. 

A szenzor lehet rubin-kristály, vagy gallium-arzenid (GaAs) félvezető. A hőmérsékleti információt 

a lumineszcencia, illetve a tiltott-sávszélesség változásai hordozzák. 

A FO szenzorok a reakcióeleggyel közvetlenül érintkezve megbízhatóbban tudósítanak annak 

hőmérsékletéről, valamint az IR pirométernél pontosabbak (tipikusan ±1,5°C hiba). Mindezek 

ellenére, kevésbé elterjedtek, ugyanis drágábbak, a mechanikai behatásokra érzékenyek, illetve 

magas hőmérsékleten károsodhatnak. A szenzor védőbevonata és a hőmérőtok növeli a külső 

behatásokkal szembeni ellenállóképességet, de emiatt valamelyest lassabban reagál a változásokra a 

mért jel.48 

Egyetlen hőmérsékletszenzor alkalmazása esetén, még hatékony kevertetés mellett sem 

bizonyítható a mintán belüli homogén hőmérsékleteloszlás (míg az IR szenzorok az edény külső 

felületének hőmérsékletét regisztrálják, addig az FO szenzorok a mintán belüli egyetlen pont kis 

környezetének hőmérsékletét mérik). Ajánlott a kétféle szenzor egyidejű alkalmazása, ugyanis csak 

így lehet meggyőződni arról, hogy a mért értékek a reakcióelegy egészének hőmérsékletét 

reprezentálják.44 

I.4. Mikrohullámú kémiai vizsgálati módszerek 

A 21. század elejére váltak elérhetővé azok a módszerek, melyekkel monomód MW reaktorokban, 

szabványosított reakcióedényekben precíz összehasonlító vizsgálatokat lehet végezni.49 A MW 

kémiai összehasonlító vizsgálatok kulcsfontosságú eleme a pontos, nagy idő- és térbeli felbontással 

elvégzett hőmérsékletmérés, ami egyben az ilyen vizsgálatok leggyakoribb hibaforrása is. 

Ahhoz, hogy a MW és hagyományos melegítéssel végzett kísérletek eredményei pontosan 

összehasonlíthatók legyenek, mindkét kísérletet azonos reakcióedényben érdemes elvégezni, a 

belső hőmérsékletet pedig azonos, célszerűen bemerülő szenzorral kell követni. Az első ilyen 

módon végzett összehasonlító kísérletekben Hostyn és munkatársai a CEM reaktorokban 

alkalmazható edényeket a MW reaktorban, vagy külső olajfürdővel melegítve hasonló 

hőmérsékletprofilokat hoztak létre.50 Ilyen típusú összehasonlító vizsgálatokat (melyekben a 

melegítés módján kívül minden más paraméter azonosnak tekinthető) Kappe kutatócsoportja 

számos reakció esetén elvégezte,46,48,51–57 illetve ezt más kutatók is átvettek,58,59 a szerves kémia 

területén kívül is.60,61 

Az olajfürdős melegítés alternatívájaként, szilícium karbid (SiC) félvezető tulajdonságú kerámiából 

készült reakcióedények (I.3. ábra) alkalmazásával is szimulálhatók a MW körülmények.62–64 A MW 

reaktorban a SiC edény fala (ohmos fűtéssel) hatékonyan melegszik, miközben az edény belsejét 

gyakorlatilag teljesen leárnyékolja a MW sugárzástól. Így azonos készülékben, az edény cseréjével 

kizárható az elektromágneses tér szerepe, miközben biztosított a precíz hőmérséklet-szabályozás 

és a gyors felfűtés. 
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I.3. ábra. A szabványos Pyrex® üvegből (A) 
és SiC kerámiából (B) készült, azonos 
geometriájú MW reakcióedények 
összehasonlítása.62 

A korszerű MW reaktorokban lehetőség van a reakcióelegy MW melegítéssel egyidejűleg történő 

folyamatos hűtésére (külső sűrített levegő árammal), ami azonos hőmérséklet mellett jelentősen 

magasabb MW teljesítmény bevitelét teszi lehetővé.65,66 Az úgynevezett szimultán hűtéses technika 

(a CEM készülékekben PowerMax® beállítás67,68) elviekben alkalmas a mérhető hőmérséklettől 

független MW effektusok vizsgálatára, ugyanis azok nagysága feltehetően az elektromágneses 

térerősségtől (vagy a besugárzott MW teljesítménytől) függ. A módszer alkalmazásakor fontos 

azonban szem előtt tartani, hogy a külső IR hőmérsékletmérés ilyenkor hamis értékeket szolgáltat: 

az edény légáram által hűtött külső felületének hőmérséklete jelentősen eltér a minta belső 

hőmérsékletétől (I.4. ábra). Ezért az IR szenzor nem használható a reakcióhőmérséklet 

szabályozására, melyre ezekben az esetekben csak az FO szenzorok alkalmasak.36,44,51,65 

 

I.4. ábra. A reakcióedény felületén 
mérhető külső (Text) és belső (Tint) 
hőmérséklet viszonya MW melegítés (A) 
és külső sűrített levegős hűtés közben 
végzett MW melegítés (B) esetén. A 
keverőt az áttekinthetőség kedvéért nem 
ábrázoltam. 

I.5. A mikrohullámú effektusokkal kapcsolatos jelenségek csoportosítása 
A MW és hagyományos módon elvégzett kísérletek közti különbségek – azaz a MW effektusok – 

értelmezésekor elsőként a hőmérsékletet kell figyelembe venni. Az adott időpontban történő 

mintavételkor mérhető konverziók eltérésére a legnyilvánvalóbb magyarázat a két rendszer 

A B 
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hőmérséklete közötti különbség lehet. Ez az Arrhenius-egyenlet által meghatározott módon eltérő 

reakciósebességekhez vezet, így a konverzió időbeli alakulása is megváltozik (I.5. ábra). 

 

I.5. ábra. A különböző hőmérsékleteken 
(T1 < T2) mérhető konverzió a reakcióidő 
függvényében, egy adott időpontban történő 
mintavételből meghatározott konverziók 
jelölésével. A görbék lefutását a 
reakciósebesség (k1 < k2) határozza meg, 
melynek hőmérsékletfüggését az ábrán 
feltüntetett Arrhenius-egyenlet adja meg (A: 
pre-exponenciális tényező; Ea: aktiválási 
energia; R: egyetemes gázállandó). 

A területen dolgozó kutatók mára egyetértenek abban, hogy a MW kémiában tapasztalt jelenségek 

döntő többsége ilyen termikus effektus következménye. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem 

végzik az összehasonlító kísérleteket teljesen azonos hőmérsékleten. Ennek legfőbb oka, hogy a 

MW melegítés esetén a hőmérséklet időbeli és térbeli lefutása alapjaiban eltér a hagyományosan 

melegített kísérletétől, illetve annak pontos jellemzését a hőmérsékletmérés nehézségei is 

hátráltatják. 

A hőmérséklet meghatározó szerepét tükrözi a MW effektusok naprakész csoportosítási rendszere 

(I.1. táblázat), amely a jellemző hőmérséklet alapján három kategóriát különböztet meg: termikus 

effektusok (melyek a tömbfázis hőmérsékletének eltérésein alapulnak), specifikus MW effektusok 

(melyek a MW melegítés egyedi sajátosságai miatt kialakuló, hagyományos melegítéssel nem 

előidézhető hőmérséklet-változások következményei) és nem-termikus MW effektusok (olyan 

változások, melyekre nem adható magyarázat sem a termikus, sem a specifikus MW effektusok 

alapján).9,32 

I.1. táblázat. A mikrohullámú effektusokhoz köthető jelenségek szokásos besorolása, és 
mérettartomány szerinti csoportosítása. 

Szokásos besorolás Jelenségek 
Mérettartomány 

szerinti csoportosítás 

termikus effektusok 
• magas hőmérséklet 

• gyors felfűtés 

• nyomás alatti túlhevítés makroszkopikus 
termikus effektusok 

specifikus effektusok 

• atmoszférikus túlhevítés 

• térfogati fűtés, falhatás hiánya  

• heterogén elegyek szelektív fűtése 

• mikroszkopikus „forró pontok” 

• „molekuláris radiátorok” 

mikroszkopikus 
termikus effektusok 

nem-termikus 
effektusok 

• kémiai kötések hasítása 

• funkciós csoportok gerjesztése 

• „antenna-csoportok” 

• orientációs hatások 

• aktivált komplex stabilizálása 

nem-termikus 
effektusok 
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A tisztán termikus és a specifikus MW effektusok elkülönítése nem egyértelmű, ugyanis mindkét 

esetben hőmérsékleti eltéresek állnak a háttérben, de ezek különböző térbeli tartományokban 

értelemezhetők. Éppen ezért, bizonyos összefoglaló munkák egyszerűen termikus effektusokként 

hivatkoznak ezekre a jelenségekre.10 Jelen munkában a hőmérsékleti eltéréseken alapuló effektusok 

csoportosításakor azt a mérettartományt veszem alapul, melyben az adott jelenséggel kapcsolatos 

hőmérséklet értelmezhető (I.1. táblázat). Ez lehet makroszkopikus (a tömbfázis, vagy az elegy 

kisebb de makroszkopikus eszközökkel mérhető hőmérsékletű részei), vagy mikroszkopikus (az 

egyes molekulák és kis környezetük) méretben definiált térrész. 

A nem-termikus effektusok fogalmát a MW kémia korai szakaszában olyan jelenségekre 

alkalmazták, melyek kialakulását az elektromágneses térrel való közvetlen, a MW melegítéstől 

alapvetően különböző, hőmérséklettől független kölcsönhatásoknak tulajdonították.4,16,69–71 

Azonban ezen feltételezések elméleti alapon megcáfolhatók: a MW foton energiája nem elegendő 

kémiai (vagy másodlagos) kötések közvetlen felhasításához, illetve funkciós csoportok 

gerjesztéséhez.21,72,73 A molekula egyes „antenna csoportnak” tekintett részleteiben az energia 

szelektív felhalmozódását pedig a relaxációs folyamatok meggátolják.33,73,74 Az eltérő 

reakciókinetikai viselkedés hátterében az Arrhenius-egyenlet paramétereinek (pre-exponenciális 

tényező és aktiválási energia) megváltozását is feltételezték. Ezek azonban termikus effektusokkal 

magyarázhatók, így az ezekre alapozott orientációs hatásokat és az aktivált komplex stabilizációját 

érintő elméleteket is elvetették.72,73,75 

A nem-termikus effektusok kezdetektől fogva ellentmondásos kérdéskörét az újra és újra fellángoló 

viták formálták.47,49,76–79 A jelenlegi irodalmi konszenzus szerint a nem-termikus MW hatások 

létezése egyértelműen elvetendő, helyettük a MW melegítés hőmérsékleti hatásai a mérvadóak.32,80 

I.6. Makroszkopikus termikus effektusok homogén rendszerekben 

A makroszkopikus termikus effektusok közé az olyan jelenségek sorolhatók, melyek alapjául 

szolgáló hőmérsékleti különbségek kimutathatók a szokásos értelemben vett, makroszkopikus 

kiterjedésű hőmérsékletmérési eszközökkel (a MW reaktorokban elterjedt IR vagy FO 

hőmérsékletszenzorokkal). A tárgyalt eltérések jelentkezhetnek a tömbfázis hőmérsékletében, vagy 

kisebb, de makroszkopikusan definiált méretű tartományokban is (pl. heterogén fázisok). Utóbbi 

esetben a hőmérsékletmérés nehézkesebb, de speciális módszerekkel kivitelezhető. 

A MW reaktorok alapvetően reakcióelegyek melegítésének rendkívül hatékony eszközei. Így nem 

meglepő, hogy a MW melegítéshez kötődő előnyök a (megszokott laboratóriumi módszerekkel 

praktikusan nem elérhető, akár 200°C feletti) magas hőmérsékleten végzett szerves kémiai 

átalakításokban jelentkeznek. A magas hőmérséklet elérését elősegíti a zárt nyomástartó edények 

(autokláv típusú körülmények) alkalmazásának lehetősége, melyekben az oldószerek jóval az 

atmoszférikus forráspontjuk fölé hevíthetők. Az elérhető hőmérsékletet az oldószer illékonysága (a 

célhőmérsékleten mérhető gőznyomása) és a készülékben megengedett maximális nyomás 

korlátozza. 

Drámai különbségek figyelhetők meg, ha a megszokott körülmények között végrehajtott reakciókat 

hasonlítjuk össze a magas hőmérsékletű, MW melegítéssel végzett eljárásokkal. Az oldószer 

forráspontján több órát igénylő átalakításokat zárt edényben, az oldószer túlhevítésével végezve a 

reakcióidő a perces, vagy másodperces tartományig csökkenthető,81 amint azt a 

2-metilbenzimidazol (2) szintézise (I.6. ábra) szemlélteti.82 Érdemes azonban körültekintéssel 

eljárni, ugyanis a MW melegítés által lehetővé tett jelentősen magasabb hőmérsékleten váratlan 

reakcióutak is előtérbe kerülhetnek. 
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melegítési mód hőmérséklet reakcióidő 

hagyományos 60°C 3 nap 

hagyományos 100°C 5 h 

MW 130°C 1 h 

MW 200°C 3 min 

MW 270°C 1 sec 
 

I.6. ábra. A hőmérséklet hatása a reakcióidőre a 2-metilbenzimidazol szintézisében. 

A gyors felfűtés hatásai 

A dedikált MW reaktorokban a megnövekedett fűtési sebességnek (és a reakcióidő letelte utáni 

gyors lehűtésnek) köszönhetően visszaszoríthatók a tervezett reakció hőmérséklete alatt lejátszódó, 

nem kívánt folyamatok, ami kevesebb melléktermékhez és tisztább reakcióelegyhez vezet.81 A 

hőmérsékletfüggő kinetika által diktált termékösszetétel megváltozása eltérő kemo- vagy 

regioszelektivitásként figyelhető meg.69,83 

A felfűtési profil megváltoztatásával a regioszelektivitás teljes megfordulását figyelték meg a 

2-piridon benzilezésének vizsgálatakor (I.7. ábra). Míg hagyományos (vagy alacsony teljesítményű, 

lassabb MW) fűtéssel csak az N-benzilezett termék (3) keletkezik, a gyors MW melegítés a 

C-benzilezett termékek (4) keverékéhez vezet.84 Elméleti számításokkal alátámasztották, hogy az 

N-benzilezés a kinetikailag kedvezőbb SN2 folyamat eredményeképpen történik, míg a C-benzilezés 

a szén-halogén kötés hasadása után, SN1 mechanizmussal stabilabb termékekhez vezet.85 A MW 

reaktorban a magas hőmérséklet gyors elérése a termodinamikailag stabil termék képződésének 

kedvez, míg a hagyományos melegítéssel a kinetikailag kontrollált termék keletkezik. 

 

I.7. ábra. A 2-piridon benzilezése hagyományos és mikrohullámú melegítéssel. 

Bizonyos esetekben, a látszólag apró hőmérsékleti eltérések is jelentős különbségeket okozhatnak 

a MW és hagyományosan melegített összehasonlító kísérletekben. Yeboah és társai palládium-

katalizált keresztkapcsolási reakciókban megfigyelték, hogy a felfűtés kezdeti szakaszainak eltérő 

karakterisztikája nagy eltéréseket okozhat a reakciósebességben. A katalizátor optimális aktivitását 

csak a gyors MW felfűtéssel lehetett kihasználni, a hagyományos lassú felfűtés során a katalizátor 

deaktiválódik és lomha reakció figyelhető meg.86 

A térfogati fűtés hatásai 

A MW térrel kölcsönhatva a minta teljes térfogata (a MW sugárzás behatolási mélységéig) 

egyidejűleg, viszonylag egyenletes módon melegszik. A minta belsejében keletkező hő belülről 

kifelé melegíti a reakcióelegyet, emiatt a hagyományos melegítéshez képest fordított, a minta 

közepétől az edény fala felé mutató (általában kismértékű) hőmérsékletgradiens alakul ki. A jelenség 

hőkamerás leképezéssel,48 hőmérsékletérzékeny indikátorokkal, elektro- és termodinamikai 

modellezéssel87 tanulmányozható. Ezzel szemben, az edény felületén keresztüli hővezetéssel 

(kondukció) és hőáramlással (konvekció) történő, lassú hőátadáson alapuló hagyományos melegítés 

szükségszerűen jelentős mértékű hőmérsékleti gradienst eredményez. 

A MW térfogati melegítés különösen hasznos nagy viszkozitású, vagy oldószermentes, rossz 

hővezetőképességű reakcióelegyek melegítésekor.88–90 A karbamid cianursavvá (5) történő 

átalakításában (I.8. ábra) a hagyományos hevítés lassú, valamint alacsony hozamokhoz vezet, mivel 

a gyenge hővezetőképességű termék (5) szigetelő réteget képez az edény fala közelében. A 

4 3 

2 
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monomód MW készülékben történő melegítés a belsőbb rétegek hőmérsékletét is növeli, és 

bomlástermékek keletkezése nélküli, gyors és szinte teljes átalakulást eredményez.23 

 

I.8. ábra. A cianursav MW melegítéssel 
végzett szintézise. 

A konduktív fűtéshez képest alacsonyabb hőmérsékletű fal szerepének tulajdonították a káros (pl. 

a katalizátor deaktiválódásához vezető) falhatások kiküszöbölését,91 azonban Dallinger és 

munkatásai érzékeny katalizátorrendszereket alkalmazó összehasonlító kísérleteikben nem találtak 

erre egyértelmű bizonyítékot.57 

Légköri nyomáson történő makroszkopikus túlhevítés hatásai 

A folyadékokat légköri nyomáson MW melegítéssel forrásban tartva (a megszokott visszafolyó hűtő 

segítségével) figyelemre méltó jelenség lép fel: az oldószerek forrás közben (zárt edény, vagy 

nyomás alkalmazása nélkül) túlhevíthetők, akár 38°C-kal a normál forráspontjuk fölötti 

hőmérsékletre.70,92–95 A túlhevítés mértékének meghatározása belső száloptikás (FO) hőméréssel, 

vagy molekuláris hőmérőként alkalmazott fotokémiai reakció segítségével lehetséges.96 

A megemelkedett forrási hőmérsékletet ugyancsak a MW melegítésre jellemző térfogati hőátadás 

magyarázza. Az edény falán létrejövő nukleációs pontok hiánya miatt, a gőzbuborékok a 

tömbfázisan nagyobb energiabefektetés árán alakulnak ki, így magasabb hőmérsékletekre van 

szükség a stabil forrás eléréséhez.70,93,94 A jelenség kialakulása az oldószertől, az edény és a MW üreg 

geometriájától, valamint a MW teljesítményétől is függ. A kevertetés,37 vagy a buborék képződést 

elősegítő adalékok (pl. forrkő) megakadályozzák a túlhevítést.95 Ezen kívül, a jelenség időben nem 

állandó, nehéz reprodukálni, vagy gyakorlati célra hasznosítani, de a lehetőségét mindig figyelembe 

kell venni „reflux” körülmények alkalmazásakor.78,79 

Termikus hatások heterogén rendszerekben 

A makroszkopikusan nem homogén, többfázisú rendszerek MW melegítéssel mutatott viselkedése 

alapvetően különbözik a konduktív fűtésnél megszokottól. A szerves anyagok többé-kevésbé 

megegyező hőátadási jellemzőivel ellentétben, a MW energiaátvitelt a sokkal változatosabb 

(molekuláris szerkezettől függő) dielektromos tulajdonságok határozzák meg.91,97 Ez a heterogén 

rendszerek kémiailag különböző, más MW elnyelőképességgel rendelkező fázisainak szignifikánsan 

eltérő melegítéséhez vezethet, amely a heterogenitás megszüntetésével kiküszöbölhető.98,99 A 

fázishatár jelenléte önmagában is hőmérsékleti változásokat okoz a határfelületi MW polarizációs 

jelenségek eredményeként.100 

A differenciális melegítés kihasználható az olyan többfázisú folyadék-folyadék rendszerekben, 

amelyekben a vizes fázisban lezajló reakcióban keletkező érzékeny termék a hidegebb apoláris 

szerves fázisba jut, ahol a bomlása kevésbé valószínű.101,102 Fontos gyakorlati jelentősége van a 

magas elnyelőképességű heterogén katalizátorok alacsony polaritású közegben történő szelektív 

MW melegítésének.103 Ennek szemléletes példái a MW melegítéssel elősegített katalitikus 

hidrogénezések.104,105 

A szilárd részecskék környezetében fellépő, kis térrészre korlátozódó hőmérsékleti eltérések is 

kimutathatók a megfelelő kísérleti módszerekkel. A kobalt részecskék közelében lévő DMSO 

oldószermolekulák MW besugárzás mellett megfigyelt „nem-egyensúlyi helyi melegítését” valós 

5 
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idejű, in situ Raman spektroszkópia alkalmazásával tanulmányozták. A helyi hőmérsékleti anomália 

hozzájárult a kobalt katalizált reduktív dehalogénezési reakciók megnövekedett sebességéhez.106 Az 

arany nanorészecskék közelében a MW besugárzás hatására létrejött hőmérsékleteltérés vizsgálata 

céljából, a felülethez termikusan labilis fluoreszcens festéket kötöttek. A felülettől rövid távolságra 

(0,5 nm) a tömbfázishoz képest 70°C-kal magasabb helyi hőmérsékletet észleltek. A különbség a 

részecskétől távolodva gyorsan csökkent.107 

I.7. Mikroszkopikus mérettartományban értelmezhető termikus effektusok 

Az eddig bemutatott termikus hatások a makroszkopikus mérettartományban elvégzett 

hőmérsékletméréssel kimutatható eltérésekkel magyarázhatók. Ezeken kívül számos olyan 

jelenséget írtak le, melyekben a reakciósebesség változását nem a mérhető hőmérsékleti 

különbségekkel magyarázták.108 A feltételezések szerint, a sebességkülönbség ilyenkor (a nem-

termikus effektusok lehetőségét elvetve) mikroszkopikus méretű hőmérsékleti eltérésekből 

származik, melyeket a gyakorlatban alkalmazott hőmérsékletmérési módszerek nem képesek 

feltárni. 

A mikroszkopikus termikus hatások a hőmérsékleten alapuló magyarázatok különleges esetét 

képviselik. Azzal a feltételezéssel értelmezhetők, hogy a MW besugárzás képes a homogén mintán 

belüli, kisebb méretű tartományok hőmérsékletét (vagy az ott található molekulák kinetikus 

energiáját) a tömbfázistól eltérő módon megváltoztatni. A szemléletesen „forró pontokként” 

jellemezhető tartományokon belül helyi túlmelegedés alakul ki (vagy a molekulák magasabb 

energiaszintet képviselnek, mint ami a minta makroszkopikusan mérhető hőmérséklete alapján 

várható). Az ide tartozó jelenségek csak a mikroszkopikus skálán értelmezhetők és alapvetően 

különböznek makroszkopikus termikus hatásoktól, ezért külön csoportként tárgyalandók. 

Bizonyos esetekben a „forró pont” kifejezést a korábban tárgyalt, a heterogén rendszerek MW 

melegítése mellett kialakuló, makroszkopikus mérettartományba eső szelektív fűtési jelenségek 

leírására is használják. Bizonyára ez az oka annak, hogy a két merőben eltérő méretskálán 

értelemzett hatást egyaránt specifikus MW effektusként sorolják be.9,32 A fogalomzavar elkerülése 

érdekében, célszerű megkülönböztetni a makroszkopikus és mikroszkopikus értelemben vett 

„forró pontokat”.103 Dolgozatomban a „forró pont” fogalmát kizárólag a homogén fázison belüli, 

megváltozott hőmérsékletű mikroszkopikus régiókra alkalmazom. 

A mikroszkopikus tartományokon belül a hőmérséklet ugyanúgy befolyásolja a kémiai reakciókat, 

mint a makroszkopikus termikus hatások esetén. A „forró pontok” magasabb hőmérséklete az 

Arrhenius-egyenlet által meghatározott módon gyorsabb reakciósebességet eredményez, miközben 

a tömbfázisban lassabb átalakulás a jellemző. A reakció során mérhető konverzió a kétféle 

reakciósebesség eredőjeként adódik. Az eltérő hőmérsékleten kívül a pre-exponenciális faktor (A) 

és az aktiválási energia (Ea) nem változik, ezek az értékek a reakcióra jellemző, melegítési módtól 

független állandók. Következésképpen a mikroszkopikus „forró pontok” fogalmának bevezetése a 

vegyészek által könnyen értelmezhető módszert kínál a reakciósebesség változás megítélésére, a 

rendelkezésre álló kinetikai adatok felhasználásával. 

A mikroszkopikus termikus eltérések jellegzetességei 

A helyi túlmelegedések közvetlenül nem vizsgálhatók, a tulajdonságaikra az eredő 

reakciósebességre gyakorolt hatásuk mérésével lehet következtetni. Az ilyen tartományok méretére, 

hőmérsékletére és egyéb jellemzőire vonatkozó tudás nagy része becslésen alapul. 

Nyilvánvaló, hogy a szóban forgó „forró pontok” a reakcióelegy térfogatának kis részét képviselik, 

míg a minta fennmaradó része (a tömbfázis) alacsonyabb hőmérsékletű. Az elméletek a lokális 

túlmelegedések mintán belüli egyenletes eloszlást sugallják és méretüket a mintához képest sokkal 
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kisebbnek tekintik, különben makroszkopikusan azonosítható inhomogenitást okoznának. Az 

irodalmi leírások a túlmelegedett régiók méretét a „nanoméretű” tartományban,109 az 

oldószerburok 74,110 vagy oldható aggregátumok111,112 méretében határozzák meg. 

Egyes értelmezések szerint, a „forró pontok” statisztikusan (nem kitüntetett helyeken) jelennek 

meg a tömbfázisban,109 a MW elnyelési folyamat alapvető inhomogenitásai miatt. Ettől eltér az a 

megközelítés, ami a megjelenésüket az úgynevezett „molekuláris radiátorokhoz”, a MW energiát 

hővé alakító poláris vegyületekhez kapcsolja.113 Az első lehetőség általánosabb, mivel az 

oldószermolekulák melegítését is lehetővé teszi, melyek magasabb hőmérséklete elősegíti a 

közelükben lévő reagensek átalakulását. A poláris komponens jelenlétén alapuló elmélet csak a 

megfelelő összetételű rendszerek esetén értelmezhető.  

A mintában makroszkopikusan mérhető hőmérséklet értéke a „forró pontok” és a nagyobb 

részarányt képviselő tömbfázis eredőjeként az utóbbihoz hasonló. Egy korai tanulmányban a 

„forró pontok” népességét 2%-nak, hőmérsékletét a tömbfázisnál 70°C-kal magasabbnak 

tekintették. Megállapították, hogy a „forró pontok” ilyen kis sűrűsége kellően nagy sebesség 

növekedést eredményez, miközben az átlaghőmérsékletre gyakorolt hatása alig észrevehető.114 A 

„forró pontok” hőmérsékletének mikroszkopikus skálán történő, közvetlen mérése aligha 

lehetséges. Ezt molekuláris hőmérőként alkalmazott Raman spektroszkópiával kísérelték meg 

(bizonyos rezgések hőmérsékletfüggő intenzitása alapján), azonban nem találtak bizonyítékot a 

helyi túlmelegedésekre, vagy a tömbfázis hőmérsékletétől való egyéb eltérésekre.115 

A megfigyelt reakciósebesség alapján és a mért vagy elméleti számításokra alapozott kinetikai 

állandók pontos ismeretében meg lehet becsülni a lokális túlmelegedéseken belüli hőmérsékletet. 

A Keglevich és munkatársai által kidolgozott kvantitatív modellben a helyi hőmérséklet pontosan 

meghatározott eloszlását feltételezték,109 melyet egy gyűrűs foszfinsav (6) MW melegítéssel 

elősegített észteresítésében megfigyelt sebességnövekedés értelmezésére használtak. Az észtert (7) 

magas konverzióval eredményező, enyhén endoterm reakcióban (I.9. ábra) a magas aktiválási 

energiagát leküzdését a statisztikusan előforduló helyi túlmelegedéseknek tulajdonították.116,117 

Többféle hőmérsékleti modellt vizsgáltak, melyekben a túlhevített (5 és 50°C közötti 

hőmérséklettel jellemezhető) szegmensek a reakció térfogatának 5 – 30%-át tették ki. Ezeket a 

kísérleti adatokkal összehasonlítva azonosították a legjobban illeszkedő modellt, melyben a teljes 

térfogat 20%-a tekinthető magasabb reaktivitást biztosító „forró pontnak”. 

 

I.9. ábra. Gyűrűs foszfinsav MW 
melegítéssel végzett észteresítése, 
és elméleti számítással meghatározott 
kinetikai paraméterei. 

A mikroszkopikus termikus változások eredete 

A lokális túlmelegedések létrejöttét leggyakrabban a molekuláris léptékű dielektromos relaxáció 

sajátságaival magyarázták.70 Eszerint a MW energiaátadás sokkal rövidebb időt igényel (10−9 s), mint 

a bevitt energia relaxációs folyamatokkal (10−5 s) történő disszipációja. Következésképpen a 

molekuláris méretű doménekben kialakuló nem egyensúlyi állapotban energia halmozódik fel, így 

vehetnek fel ezek a tömbfázisnál jóval magasabb pillanatnyi hőmérsékletet.2,68 

Dudley és munkatársai egy részletes modellt dolgoztak ki a nagy MW elnyelőképességű oldott 

anyagot tartalmazó rendszerekben végzett MW reakciók eredményeinek magyarázatára.74,110,118 

Ennek alapjául a túlhűtött (lassú molekuláris mozgásokkal jellemezhető) folyadékok alacsony 

frekvenciájú elektromos mező jelenlétében végzett dielektrikus relaxációs spektroszkópiai 

vizsgálatai során megfigyelt, a MW elnyelő molekulák környezetének helyi, „konfigurációs” 

7 6 

nBuOH 
 

MW 
200°C, 2 h 

58% konverzió 

ΔH0 0,8 kJ/mol 

ΔH# 135,0 kJ/mol 
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hőmérséklete és a tömbfázis közötti különbség szolgált.119,120 Azokban a makroszkopikusan 

homogén rendszerekben, melyek a MW sugárzással nem kölcsönható apoláris oldószerből és abban 

oldott poláris molekulákból állnak, Dudley elmélete szerint a poláris molekulát körülvevő 

oldószerburok átmeneti heterogenitást hoz létre a molekuláris mérettartományban. A poláris 

molekulák közelében magas MW elnyelőképességű tartomány alakul ki, amelyen belül a térrel való 

kölcsönhatás révén hő termelődik (I.10. ábra). Az elméletet tovább finomítva felismerték, hogy az 

egyetlen molekulához tartozó oldószerburoknál reálisabb eshetőség az oldott anyagok oldható 

aggregátumainak lokális MW melegítése. Ebből következik, hogy az apoláris vegyületek reaktivitása 

is megnövelhető, ha kísérőként („chaperone”) egy poláris, inert molekulával asszociálódnak 

ugyanabban az aggregátumban.111,112 

 

I.10. ábra. Jellemző hőáramok a MW tér 
számára átlátszó közegben található MW 
elnyelő tartomány környezetében. (Az 
eredeti szerzők által bevezetett jelöléseket 
használtam,118 magyarázatuk a szövegben.) 

A szelektív MW fűtés kialakulásához, a mintán belüli és a kifelé mutató hőáramok megfelelő 

viszonya szükséges a stacioner állapotban. A magas elnyelőképességű térrészben fejlődő hő (QMW ) 

konduktív hőátadással a tömbfázisba kerül (Qmed ), majd a rendszerből a környezetbe (Qsur ) 

továbbítódik. A kialakuló hőmérsékleti gradiens szerint a poláris molekula körüli hőmérséklet (Tdom ) 

magasabb a tömbfázishoz (Tmed ) képest, ami természetesen melegebb a mintát körülvevő 

környezetnél (Tsur ). A folyamatos MW besugárzás alatt az oldat hőmérséklete nincs összhangban 

az oldott anyag (hőmozgására jellemző) kinetikus energiájával, azaz a rendszer nincs termikus 

egyensúlyban. Ez a modell csak olyan speciális rendszerekre alkalmazható, amelyekben az oldaton 

belüli hőátadás (Qmed ) kevéssé hatékony, valamint a MW elnyelőképességben lévő különbség elég 

nagy ahhoz, hogy az elnyelő tartományban lehetőség legyen a hő felhalmozódása. (Ez egybevág a 

korábbi tapasztalatokkal,70 melyek szerint az apoláris oldószerek, vagy oldószermentes 

körülmények esetén számíthatunk a MW effektusok megjelenésére.) Szintén fontos, hogy nem 

szabad a rendszert teljesen elszigeteltté tenni, ekkor ugyanis a kifelé mutató hőtranszfer (Qsur ) 

hiánya megakadályozza a szükséges stacioner állapot elérését. 

A Dudley kutatócsoport a hipotézisük vizsgálatához kifejezetten erre a célra tervezett, „MW 

működtetésű” reakciórendszereket használt. Olyan homogén fázisú átalakításokat terveztek, 

amelyekben a nagy elnyelőképességű oldott anyag kémiai reaktivitását a MW tér számára átlátszó 

oldószerben lehet vizsgálni. Az első ilyen példa egy Friedel–Crafts típusú benzilezési reakció (I.11. 

ábra), melyben egy piridínium kationból és az oldhatóság miatt nagy térkitöltésű, lipofil 

tetrakisz[3,5-bisz(trifluormetil)fenil]borát ([B(ArF)4]
−) anionból álló reagenst (8) használtak.77 

Oldószerként (az NMR alapú konverzió meghatározás miatt) a deuterált p-xilol-d10-et (9a) 

választották, mely a reakciópartner szerepét is betölti. A reagens unimolekuláris termolízise 

benzilkationt szolgáltat, ami ezt követően a p-xilollal reagál, miközben egyetlen termék (10a) 

keletkezik. A szerzők a piridínium só bomlása során az N-metil-2-piridon (11) melléktermék 

keletkezését feltételezték. 
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I.11. ábra. A p-xilol-d10 (és nem deuterált 
izotopológjának) „MW működtetésű” 
benzilezése. 

A szóban forgó átalakítás vizsgálata során az első kísérleteket hőmérséklet-szabályozott MW 

melegítéssel hajtották végre. A felfűtési időszakban (amíg a készülék magas MW teljesítményt adott 

le) a reakció gyors előrehaladását figyelték meg, de később a reakciósebesség lecsökkent. Ebből a 

magas MW teljesítményszint fontosságára következtettek, és a további kísérleteiket állandó MW 

teljesítmény (a szerzők szavaival „stacioner állapotú MW besugárzás”) mellett végezték. A 

hagyományos melegítésű ellenőrző kísérletekhez képest, 200 – 300 W teljesítmény alkalmazásával 

jelentősen magasabb konverziót mértek. Mindezt annak ellenére, hogy a MW kísérletekben 

kialakuló végső hőmérsékleteket alacsonyabbnak találták, mint az olajfürdős melegítésben beállított 

érték. Azt is megfigyelték, hogy a hőmérséklet a kísérlet elején egy maximumon megy át, majd lassú 

csökkenést mutat. Ezt a szerzők a reakció előrehaladásával (a keletkező termékek kevésbé 

polárisak) csökkenő MW elnyelőképességgel magyarázták. 

A reakciókinetikai mérések eredményei alapján megbecsülték az oldott anyag tényleges 

hőmérsékletét (átlagos kinetikus molekuláris energiáját): állandó MW besugárzás mellett ezt a 

tömbfázisban található oldószer molekulákhoz képest 20°C-kal magasabbnak találták.110 Egy 

további kísérletben, a „stacioner állapotú MW besugárzás” közben az állandó hőmérséklet 

biztosítása céljából, visszafolyó hűtős elrendezésben (az addig alkalmazott p-xilol oldószer helyett) 

a toluol oldószer forráspontján is elvégezték a reakciót. A hagyományosan melegített ellenőrző 

kísérletekhez képest így is jóval magasabb konverzióértékeket figyeltek meg.77,110 

A „MW működtetésű” reakciók további példája az allil-p-nitrofenil-éter (12) megfelelő fenolt (13) 

eredményező Claisen átrendeződése.118 Az elsőrendű reakció sebessége állandó hőmérséklet mellett 

végzett MW melegítés esetén kismértékű növekedést mutatott, viszont az állandó MW teljesítmény 

besugárzás itt is jelentős sebességnövelő hatással bírt. Érdekes módon, a MW besugárzást rövidebb 

pulzusokban alkalmazva további sebességnövekedést figyeltek meg, ám ez a pulzusok hosszától 

erősen függött (I.12. ábra). Ezt azzal igyekeztek magyarázni, hogy a folyamatos melegítéskor a 

tömbfázisban felhalmozódó hő elfedheti a poláris oldott anyag szelektív MW fűtésének hatásait. 

11 
 

9a (R = D) 
9b (R = H) 

8 

termolízis 
MW vagy hagyományos 
melegítés 

10a (R = D) 
10b (R = H) 

kvarc edény, 30 min 

Δ (100°C-os olajfürdő)  25% konverzió 

MW (állandó 200 W, 25 → 85°C) 90% konverzió 

MW (állandó 300 W, 25 → 92°C) 95% konverzió 
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I.12. ábra. A különböző módon szabályozott és a pulzált MW besugárzás hatása a Claisen-átrendeződés 
reakciósebességére (rel. seb.: a hagyományos melegítéssel végzett ellenőrző kísérlethez viszonyított relatív 

reakciósebesség). 

A Dudley által leírt „MW működtetésű” benzilezési reakciót (I.11. ábra) Kappe és munkatársai is 

megvizsgálták, azonban az eredeti szerzők által megfigyelt MW sebességnövekedést nem tudták 

kimutatni.47 Az állandó teljesítménnyel végzett MW melegítés során a Kappe laboratóriumban az 

eredeti megfigyeléseknél jóval magasabb hőmérséklet alakult ki. Ezzel szemben, a belső 

hőmérsékletmérés alapján szabályozott MW melegítés az olajfürdős melegítéssel azonos 

konverziókat adott. Az oldószer forráspontján végzett kísérletekben tapasztalt eltéréseket Kappe 

az atmoszférikus túlhevítésnek tulajdonította. Stabil forrást ugyanis csak a magképződést elősegítő 

adalék (forrkő) jelenlétében tudtak előidézni, ekkor viszont nem lehetett különbséget kimutatni a 

hagyományos melegítéshez képest. 

Az ezt követően kialakult vitában78,79 mindkét fél a kísérleti részletek fontosságát hangsúlyozta, 

Dudley álláspontja szerint a körülmények apró módosításai vezettek az eltérő viselkedéshez. A 

„reflux” kísérletek különös figyelmet kaptak: Dudley további mérési adatokkal érvelt amellett, hogy 

a jól kevert kísérleteikben nem lehetett atmoszférikus túlhevítést megfigyelni.110,121 Véleményük 

szerint a Kappe által alkalmazott forrást elősegítő adalék nem kompatibilis a „MW működtetésű” 

reakció tervezési elveivel és megakadályozhatják a jelenség észlelését.110 A vita során a Dudley által 

javasolt MW effektus létezésében nem jutottak egyetértésre, így a feltételezett jelenségek 

kialakulásával kapcsolatos elméleti kérdések is lezáratlanok maradtak. 

Az elméleti és a kísérleti adatok arra utalnak, hogy a lokális termikus jelenségek nem általánosak. 

Különleges körülmények között, bizonyos reagáló rendszerekben előnyösek lehetnek a 

mikroszkopikus szintű melegítési események. További kutatómunka szükséges a „forró pont” 

jellegű jelenségek létezésének közvetlen bizonyítására és a tulajdonságaik felderítésére. Ez segíthet 

kiterjeszteni az olyan reakciók körét is, melyekben ezek a jelenségek szintetikus célokra is 

hasznosíthatók. 

I.8. A mikrohullámú melegítés szerepe a modern szerves szintézisben 

A terület irodalmának ismeretében mára kijelenthetjük, hogy a MW kémia 1986-ban született 

tudományterülete az alapkutatásból alkalmazott tudományággá nőtte ki magát. Ehhez 

tagadhatatlanul szükség volt a korai szenzációs (de háztartási készülékekben elért és gyakorlatilag 

reprodukálhatatlan) eredményekre, csakúgy, mint a MW effektusok témakörét alakító vitákra. 

Miután a készülékek fejlesztése utolérte a kutatók kíváncsisága által támasztott elválásokat, a 

módszer megbízható és kiszámítható preparatív eszközzé vált.122 

A MW melegítés hatékonyságából (magas hőmérséklet, gyors felfűtés, szelektív fűtés) fakadó 

reakciósebesség-növekedés és kedvezőbb szelektivitás hozzájárul a preparatív munka 

ciklusidejének (a reakciók, illetve a feldolgozási-tisztítási műveletek elvégzésére szánt idő) 

csökkentéséhez. A MW reaktorok automatizálásával a reakciókörülmények gyors feltérképezése és 

optimalizálása válik lehetővé. Ezek az előnyök a gyógyszerkémiai kutatómunka területén (többek 

12 13 
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között a molekulakönyvtárak szintézisében, vezérmolekulák keresésében és optimalizálásában) 

különösen fontos szerephez jutnak.123,124 

A MW kémia eredményeire alapozva, a közelmúltban megjelent a piacon egy olyan laboratóriumi 

készülék (Anton-Paar Monowave 50), amely a MW reaktorokhoz hasonló magas hőmérséklet és 

nyomás paraméterek elérésére képes, elektromos fűtés alkalmazásával.125 A technikai egyszerűsége 

mellett, a konstrukció legfőbb előnye, hogy az apoláris oldószerekben végzett reakciók is 

hatékonyan melegíthetők. Számos szerves kémiai reakció (köztük ismert gyógyszerhatóanyagok 

szintetikus lépései) esetében bemutatták, hogy az elektromos fűtést alkalmazó készülékben a kémiai 

reakciók viselkedése azonos a MW fűtéssel, hasonló hőmérsékletprofil mellett elvégzett 

kísérletekkel.126 

A következőkben az eddig tárgyalt szakaszos üzemű MW technikákon túlmutató, a jövőbeni 

felhasználás szempontjából rendkívül értékes, folyamatos üzemű MW melegítést és az ahhoz 

kapcsolódó koncepciókat, illetve ezek biológiailag aktív vegyületek többlépéses szintézisében 

betöltött szerepét mutatom be. 

Folyamatos áramú mikrohullámú reaktorok 

Az áramlásos MW készülékekben a reaktorteret a MW üregben elhelyezett, különleges kialakítású 

csatornák alkotják. Az áramló reakcióelegy fűtése MW besugárzással történik. A reaktor az 

elektromágneses térrel kompatibilis szerkezeti anyagból készül, mely lehet a MW sugárzás számára 

átlátszó, illetve azzal erősen kölcsönható is. A folyamatos üzemű MW technikák megoldást kínálnak 

a szakaszos MW reakcióvezetés olyan problémáira, mint a korlátozott behatolási mélység miatti 

inhomogén melegítés és a nehézkes méretnövelhetőség. Ezen kívül, maximalizálják a gyors felfűtés 

és pontos hőmérséklet-beállítás előnyeit. A magas hőmérsékletű MW átalakítások gyakran jelentős 

nyomás alatt történnek, a folytonos üzemű készülékben a kisebb reaktortérfogatnak köszönhetően 

biztonságosabb üzemeltetés valósítható meg.127–130 

A folyamatos MW technológia előzményének tekinthetők a megállított áramlású („stop-flow”) 

készülékek,131–134 melyekben pumpa segítségével történik a reaktortér felöltése és a termékelegy 

eltávolítása a reakció lejátszódása után, viszont a MW fűtés ideje alatt a reakcióelegy nincs 

mozgásban. A félfolytonos üzemeltetésben a tartózkodási időt nem korlátozza a reaktortérfogat és 

perisztaltikus pumpák alkalmazásával heterogén reakcióelegyek feldolgozása is lehetséges. 

Mindazonáltal, a termék folyamatos elvételéhez, vagy a további áramlásos reaktorokkal való 

összekapcsoláshoz folyamatos üzemű megvalósítás szükséges. Az áramlásos készülékek kialakítását 

a kémiai reakció paraméterei (reakcióidő, hőmérséklet, nyomás, homogén vagy heterogén fázisú 

átalakítás) határozzák meg. 

A területen dolgozó kutatók innovatív szellemiségét tükrözi a kifejlesztett reaktortípusok 

sokfélesége, melyek közül a laboratóriumi léptékű, kereskedelmi forgalomban kapható monomód 

MW készülékek alkalmazásával megvalósított kísérleti elrendezéseket, és az ezek által lehetővé tett, 

többlépéses folyamatokba beilleszthető kémiai átalakításokat mutatom be. A nagyobb léptékű 

alkalmazások esetén célszerű a reaktor geometriájának megfelelő, nagyméretű MW üreget tervezni, 

ekkor az egyenletes MW tér létrehozása jelenti a kihívást.135–138 

A folyamatos üzemű mikrohullámú feldolgozást lehetővé tevő reaktortípusok 

Bizonyos esetekben a megszokott áramlási csatornák nélkül, folyamatos tartályreaktor jellegű 

elrendezésben is megvalósítható az áramlásos MW feldolgozás: a MW térben elhelyezett 

reakcióedény aljára vezetik be a kiindulási elegyet, az elvétel pedig a tetején lévő csatlakozónál 

történik.139–141 
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Homogén fázisú, gyors reakciók esetén, az áramlásos reaktort a monomód üreg hosszában 

elhelyezett kis térfogatú egyenes kapilláris alkotja.142 Több párhuzamosan futó kapilláris 

elhelyezésével, egyidejűleg valósították meg különböző vegyületkönyvtárak szintézisét.143,144 A 

dugószerű áramlás megőrzése mellett a térfogat sokszorosára növelhető teflon orsóra feltekercselt 

flouropolimer cső alkalmazásával. A reaktor térfogata igény szerinti változtatható, és az alacsony 

ára lehetővé teszi az eldugult vagy sérült egység cseréjét.145 A hasonló elvű, de üvegből készült 

spirális reaktorok további előnye, hogy magas (akár 200°C) hőmérséklet mellett, nyomás alatt is 

üzemeltethetők.146 Monomód MW üregbe beilleszthető, kompakt méretű fluoropolimer vagy üveg 

spirál reaktorok alkalmazásával több grammos léptékben végeztek heterociklus kialakítási,145 illetve 

SNAr és Suzuki reakciókat.146,147 

A spirális kapillárisokat alkalmazó elrendezésnél egyszerűbben összeállítható, dugulásokra kevésbé 

érzékeny és jól tisztítható reaktorok alakíthatók ki teflon áramlásterelő betétek elhelyezésével nagy 

átmérőjű üveg oszlopokban.148 A terelőelemek holtterektől mentes, egyenletes áramlási viszonyokat 

alakítottak ki. A MW térrel gyengén kölcsönható oldószerek esetén az áramlásterelő betétet magas 

MW elnyelőképességű szénnel töltött teflonból készítették. Így szén-tetraklorid vagy toluol 

oldószerben végzett reakciók során is gyors felfűtést lehetett megvalósítani, azonban a reaktoron 

belül jelentős hőmérsékleti inhomogenitáshoz és pontatlan hőmérséklet-szabályozáshoz vezetett 

ez a megoldás. Ilyen folyamatos MW reaktor alkalmazásával valósították meg a ramipril (15) 

gyógyszerhatóanyag prekurzorának (14) kétlépéses áramlásos szintézisét (I.13. ábra). Az első 

lépésben a ciklopentanonból benzilaminnal in-situ képzett imint (16) az áramlásos MW készülékben 

etil-brómpiruváttal reagáltatták. A keletkező pirrol származékot (17) egy áramlásos hidrogénező 

berendezésben, 10% Pd/C katalizátoron alakították át a kívánt intermedierré (14). 

 

I.13. ábra. A ramipril gyógyszerhatóanyag intermedierének szintézise áramlásos MW és áramlásos hidrogénező 
reaktorokban (A), és az alkalmazott bordázott (B), vagy spirális (C) áramlásterelő betétek esetén kialakuló (az 

áramló folyadékba injektált színezék által láthatóvá tett) áramlási kép.148 

Az áramlásos cellát rendezetlen inert töltettel ellátva a szemcsék között létrejövő csatornák 

rendszerében szintén egyenletes áramlás alakul ki, és elkerülhető a reaktoron belüli visszakeveredés. 

A töltet anyaga a legtöbb alkalmazásban homok,149–151 de üveggyöngyök is alkalmasnak 

bizonyultak.152 A töltetet magas MW elnyelőképességű, passzív fűtőelemként szolgáló vas-oxid 

szemcsékkel elegyítve folyamatos áramlás mellett akár 220°C-ot lehetett fenntartani. A szemcsék 

közelében kialakuló hőmérséklet pontos mérése a fűtött mátrixban elhelyezett száloptikás 

szenzorral volt lehetséges.153 Ezt a koncepciót továbbfejlesztve, az inert töltet helyett szilárd savas 

15 

14 

16 

17 10% Pd/C 
EtOH, H2SO4 
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katalizátort alkalmaztak a MW reakcióedényen belül.154,155 Különleges kialakítású reaktorokban 

szilárd szemcsés, vagy monolit hordozóhoz rögzített palládium katalizátorok alkalmazását is 

bemutatták.156,157 

A gyenge MW elnyelőképességű reakcióelegyekben keletkező hő nem elegendő a magas 

hőmérséklet eléréséhez, és a folyamatosan beérkező hideg folyadék felmelegítéséhez. Ilyenkor a 

MW térrel erősen kölcsönható anyagból készült áramlási csatornákat célszerű alkalmazni. A 

folyadéknak a közvetlenül melegített reaktorfal adja át a hőt (miközben a reaktoron belüli térrészt 

leárnyékolja a MW sugárzástól). Elterjedt szerkezeti anyag a szilícium-karbid (SiC), amely hatékony 

és egyenletes melegítést biztosít, magas hőmérsékleten is megtartja erős mechanikai tulajdonságait 

és az üveg reaktoroknál jobban ellenáll a nyomásnak.158,159 Hasonló hatás érhető el az üveg reaktor 

külső falára vékony rétegben felvitt arany bevonattal is. Utóbbi reaktor alkalmazásával egyaránt 

elvégezhetők homogén fázisú alkilezési reakciók160 és heterogén palládium katalizátorral töltött 

reaktorban végezett keresztkapcsolási reakciók is.161 

Különleges lehetőségeket rejtenek az üveg vagy polimer kapillárisok belső felületén létrehozott 

katalitikus tulajdonságú fémbevonatok: a fémfelület intenzív MW melegítése miatt helyileg 

rendkívül magas (akár 900°C fölötti) hőmérséklet és ennek következtében hatékony katalízis érhető 

el.162 Palládiummal bevont áramlásos MW reaktorban Suzuki–Miyaura és Heck keresztkapcsolási 

reakciókat lehetett homogén katalizátor jelenléte nélkül elvégezni.163 A belső arany bevonatnak 

alkinek hidroszililezési reakcióiban,164 illetve naftalin és kinolin származékok benzannulációs 

reakciókban történő előállításában165 volt katalitikus szerepe. 

Hőmérsékletmérés a folyamatos áramú mikrohullámú reaktorokban 

Az utóbbi példák rávilágítanak az áramlásos MW reaktorokban történő hőmérsékletmérés 

fontosságára, amely többnyire külső IR pirométerrel, vagy a minta belsejében alkalmazható FO 

hőmérsékletszenzorokkal történik. A reaktor hosszában kialakuló hőmérsékletprofil pontos 

jellemzésére célszerű az FO és az IR szenzorok együttes alkalmazása, utóbbiból több is 

elhelyezhető a reaktor hossza mentén.166,167 Körültekintéssel alkalmazandók az olyan IR hőmérők, 

melyek a reaktor alsó régiójának hőmérsékletét mérik, ezek ugyanis jelentősen alábecsülhetik az 

elegy hőmérsékletét, amennyiben a hideg folyadékot a reaktor alsó részén vezetik be.149,152 

Infravörös képalkotással információ nyerhető az esetleges hőmérsékleti inhomogenitásokról, és 

nagy térbeli felbontással meghatározható a kisméretű csatornák pontos hőmérséklete.147,159,162 

Az elektrolit tartalmú reakcióelegyek hőmérsékletének mérésére az elektromos vezetőképesség 

meghatározásán alapuló módszert dolgoztak ki. A reaktor bemeneténél és kimeneténél elektród 

párokat elhelyezve nem csak a bemeneti és kimeneti hőmérséklet, de az áramlásos reaktorban lévő 

folyadék átlagos hőmérséklete is mérhető.160 A reaktort kitöltő folyadék dielektromos 

tulajdonságaitól függő MW rezonanciafrekvencia változásából következtetni lehet annak 

hőmérsékletére. Egy különleges kialakítású MW reaktor szabályozását ez utóbbi módszerrel 

oldották meg.168 

Szakaszos mikrohullámú és áramlásos reaktorok együttes alkalmazása többlépéses 

folyamatokban 

A MW melegítéssel végzett szakaszos reakciók és a hagyományos melegítés mellett végzett 

áramlásos átalakítások kombinációjával kialakított többlépéses folyamatokban egymás előnyeit 

kölcsönösen kiegészítik a különböző modern szintézistechnikák. 

Sampaolesi és szerzőtársai 6-nitroindol származékok ily módon történő szintézisét mutatták be 

(I.14. ábra). Az első lépésben egy nitrovegyület (18) és egy aldehid származék (19) kondenzációs 

reakcióját követően, a védőcsoport lehasadásával a szabad pirrol származék (20) keletkezik. A 
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reakciót áramlásos reaktorban végezve, a szerzők indoklása szerint nem dúsul fel a keletkező 

alkoxid-ion, így elkerülhető a kiindulási anyagból a védőcsoport idő előtti lehasadásával levezethető, 

gyenge reaktivitású melléktermék képződése. A második, szilárd savas katalizátort és magasabb 

hőmérsékletet igénylő lépést előnyösebb volt szakaszos MW reaktorban végezni. A kétlépéses 

folyamatban a 4-metil származékon (21) kívül számos, az indol 2-es és 4-es helyzetén szubsztituált 

analogont állítottak elő jó termeléssel.169 

 

I.14. ábra. 4-nitroindol származékok szintézise áramlásos és MW lépésekből áll hibrid folyamatban. 

Suveges és társai hasonló stratégiát alkalmaztak a mepivacaine (22) helyi érzéstelenítő hatóanyag 

szintézisére. A kétlépéses folyamat (I.15. ábra) kezdetén a piridin-2-karbonsavból kiindulva az 

amidképzést foszfor-triklorid jelenlétében, szakaszos MW körülmények között végezték, ami 

lehetővé teszi a reakcióelegy nyomás alatt történő túlhevítésével a gyors átalakítás elérését és nem 

zavarják a reakcióelegyben megjelenő kiválások. Az amid intermediert (23) ezután áramlásos 

hidrogénezésnek vetették alá, melyet formaldehid jelenlétében végezve a piridin telítésén kívül a 

reduktív alkilezés is lejátszódik a nitrogénatomon, közvetlenül a végterméket (22) szolgáltatva. A 

hidrogénezés áramlásos megvalósításában a magas hőmérséklet és hidrogénnyomás biztonságos 

alkalmazása garantálja a magas konverziót mindkét konszekutív lépésben.170 

 

 

I.15. ábra. A mepivacaine hibrid MW és áramlásos szintézise. 

Mikrohullámú körülmények átültetése áramlásos reaktorba 

A doktori dolgozatban tárgyalt modern szintézismódszerek, a MW és áramlásos technikák közös 

jellemzője a magas hőmérséklet és nyomás alkalmazhatósága. Továbbá, a MW reaktorban 

tapasztalható meredek felfűtési profilokhoz hasonlóan, az áramlásos reaktorokba belépve a nagy 

fajlagos felületnek köszönhetően a reakcióelegy gyorsan felveszi a kívánt hőmérsékletet.171,172 Ezt 

felismerve, Kappe javasolta az „MW-ból áramlásosba” („MW-to-flow”) elvet, mely szerint a 

homogén fázisú, gyors MW reakciók optimális körülményei változtatás nélkül (azonos hőmérséklet 

és nyomás, a MW reaktorban a célhőmérsékleten töltött idő megegyezik az áramlásos tartózkodási 

idővel) ültethetők át hagyományosan fűtött áramlásos reaktorokba.82,173 A módszer legnagyobb 

vonzereje, hogy megoldást jelent a MW melegítés méretnövelési problémájára. Továbbá, a 
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reaktor 
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koncepció működőképessége kizárja a mérhető hőmérséklettől független MW effektusok szerepét 

az adott reakció esetben, így akár az ilyen feltételezett hatások vizsgálatában is felhasználható. 

A módszer rendkívül hasznosnak bizonyult az áramlásos kémiai kutatások során, ugyanis az 

áramlásos reaktorokban megvalósítandó reakció körülményeinek (különféle reagens, katalizátor és 

oldószer) és működési paramétereinek (reakcióidő, hőmérséklet, nyomás, sztöchiometriai arányok) 

átfogó és gyors feltérképezése, illetve optimalizálása valósítható meg így. A reakcióparaméterek 

szempontjából a szakaszos MW készülék széles működési tartományt fog át. Külön 

reakcióedényekben, kísérletről-kísérletre változtathatók a körülmények, a berendezés 

konfigurációjának megváltoztatása nélkül. A reagensek köre kevésbé korlátozott, az áramlásos 

kivitelezéssel egyébként nem kompatibilis (korrozív vagy kiválásokat okozó) rendszerek is hasznos 

adatokat szolgáltatnak a reakció viselkedéséről. 

A módszer sikeres alkalmazásai között megemlítendő a Boscalid® fungicid hatású növényvédőszer 

áramlásos szintézise során egy Suzuki keresztkapcsolási reakcióban a katalizátor, a bázis, az 

additívek és az oldószer finomhangolása.174 Wiles és Watts egy SNAr mechanizmusú aril-éter 

szintézisben (I.16. ábra (A)) alkalmazta Kappe koncepcióját.175 Az 1,2-diklór-4-nitrobenzol és a 4-

metoxifenol 1,8-diazabiciklo[5.4.0]undec-7-én (DBU) bázis jelenlétében lejátszódó reakcióját üveg 

chip áramlásos mikroreaktorban 10 perces tartózkodási idő mellett, különböző hőmérsékleteken 

végezték el. Az éter (24) képződésének konverziója – a szerzők várakozásainak megfelelően – 

minden esetben jó egyezést mutatott a MW reaktorban elért, irodalomban közölt adatokkal (I.16. 

ábra (B)).134 Az áramlásos reaktorban a körülmények további optimalizációjával lehetőség nyílt a 

szerves bázist kálium-karbonát vizes oldatára lecserélni, mely alacsonyabb költsége mellett az 

egyszerűbb feldolgozást is biztosítja. 

A 

 

B 

 

I.16. ábra. A MW körülmények áramlásos reaktorba való átültetésének alkalmazása egy aromás éter szintézisében (A), 
illetve a szakaszos MW és az áramlásos reaktorokban elért konverziók összehasonlítása (B). 

I.9. A 2-es helyzetben szubsztituált piridin származékok mikrohullámú kémiája 
Az utóbbi két évtized során a 2-es helyzetben szubsztituált piridin származékok számos 

reakciójában találták előnyösnek a MW kivitelezést. Ezek között szerepelnek különféle 

nukleofilekkel adott szubsztitúciók,176–179 palládium vagy réz katalizálta aminálások180–183 és nitril 

szubsztitúciók,184,185 fémorganikus átalakítások,186 különféle C–C kapcsolási reakciók,67,187–190 

heterociklus kialakítási reakciók,191–196 és átrendeződések.197–199 

A Dudley kutatócsoport által bemutatott „MW működtetésű” benzilezési reakcióhoz szorosan 

kapcsolódik a 2-es helyzetben szubsztituált piridin származékok két további, MW reaktorban leírt 

átalakítása (I.17. ábra). A 2-klórpiridinből (2-ClPy) állítható elő a 2-(benziloxi)piridin (25), melynek 

N-metilezésével és az ellenion cseréjével állítható elő a „Dudley reakcióhoz” szükséges reagens (8). 
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Érdekes módon ezek a vegyületek önmagukban is olyan reakciók kiindulási anyagai, melyekben a 

MW melegítés különleges szerepe feltételezhető. 

 
 

I.17. ábra. Rokon szerkezetű, 2-es helyzetben szubsztituált piridin származékok MW reakciói. 

Halopiridinek és amin nukleofilek reakcióinak vizsgálata során megállapították,177–179 hogy MW 

körülmények között katalizátor távollétében is könnyedén lejátszódik az aromás nukleofil 

szubsztitúció. Mivel az ilyen átalakítások hagyományos melegítés használata mellett rendszerint 

erélyes körülményeket és hosszú reakcióidőket,200–202 vagy átmeneti fém katalízist203–207 igényelnek, 

arra lehet következtetni, hogy a MW melegítésre jellemző jelenség játszik közre. Részletesen 

vizsgálták a 2-ClPy és piperidin között MW körülmények között lejátszódó aromás nukleofil 

szubsztitúciós reakciót, amelyben 130 – 150°C hőmérsékleten, 30 – 120 min reakcióidő alatt 

keletkezik az N-arilezett termék (26). Az átalakításban oldószermentes körülmények177 és 

etilénglikol oldószer178 is alkalmazható. 

A 2-(benziloxi)piridin (25) magas hőmérsékleten, lítium-jodid jelenlétében bekövetkező 

átrendeződési reakciójában N-benzil-2-piridon (3) keletkezik. Lanni és munkatársai MW 

körülményeket alkalmaztak az átalakítás hatékony kivitelezéséhez.198,199 Acetonitril oldószerben, 3 

ekvivalens lítium-jodiddal, 200°C-on 10 perc alatt magas konverziót értek el. Hagyományos 

melegítéssel jellemzően 26 órás kísérletekben kaptak hasonló eredményeket, de az összehasonlítást 

megnehezíti, hogy ekkor alacsonyabb (100 – 150°C) hőmérsékletet, eltérő arányú additívet és 

oldószermentes körülményeket használtak. Amellett, hogy az irodalmi adatok a MW melegítés 

kulcsszerepére utalnak, a Dudley féle benzilezési reakcióval mutatott közeli rokonsága alapján ez 

az átalakítás joggal nevezhető „Dudley-szerű” reakciónak, ami a Dudley által meghatározott „MW 

működtetésű” reakciókkal szemben támasztott elvárások nagy részét is teljesíti. 
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II. Az áramlásos kémia alkalmazása gyógyszerhatóanyagok szintézisében 

A gyógyszermolekulák többlépéses áramlásos szintézisének208–214 dinamikus fejlődése része a 

napjainkban zajló „molekuláris ipari forradalomnak”.215 Az áramlásos technológiának kulcsszerepe 

lehet a hatóanyagok előállításának gazdaságosabbá, környezetbarátabbá, és fenntarthatóbbá 

tételében.216–222 Ezen okokból a Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Kémiai Szövetség (IUPAC) a 

tíz legfontosabb, világformáló innovációs terület között tartja számon az áramlásos kémiát.223 

Az „igény szerinti” hatóanyaggyártásra képes, automatizáltan működő moduláris eszközök 

kifejlesztése,224,225 és ezek internetes hálózatokon keresztül történő távvezérlésének lehetősége226–228 

megteremtheti a magas minőségű gyógyszerekhez való hozzáférést a Föld távoli, elszigetelt 

régióiban élők számára,229 és megalapozhatja a fejlődő országok helyi gyógyszeriparát.213,230 Ezt jól 

példázza a maláriaellenes hatóanyagok felhasználás helyén történő folyamatos üzemű előállítására 

irányuló világméretű összefogás.231 A távoli jövő nagyratörő, hosszútávú űrmisszióinak résztvevői 

számára ezen rendszerek továbbfejlesztett változatai biztosíthatják a létfontosságú gyógyszereket, 

ugyanis az áramlásos reaktorok a földi gravitáció hiányában is működőképesek maradnak.232,233 

A gyógyszeripari termelés teljes mértékben folyamatos üzeművé tételéhez elengedhetetlen a 

szintézishez kapcsolódó, folyamatos módszerrel történő tisztítás, melyre a közelmúltban szimulált 

mozgóágyas kromatográfiás (SMB)234,235 és centrifugális megoszlási kromatográfiás (CPC)236 

módszereket dolgoztak ki. A kész gyógyszerformát szolgáltató folyamatos üzemű formulálási 

műveletekkel az elejétől a végéig folyamatos működésű rendszerek valósíthatók meg.237,238 

A gyógyszeripar az akadémiai kutatókkal szorosan együttműködve, rendkívül gyorsan adaptálta a 

folyamatos áramú szintézis innovatív módszereit mind a gyógyszerkémiai kutatások,239–242 mind a 

hatóanyagyártás területén.243–246 Ezt jól tükrözik a közelmúltban megjelent, áramlásos kémiai 

vonatkozású szabadalmi bejelentések.247 Több ismert gyógyszeripari vállalat tett jelentős 

beruházásokat félüzemi és üzemi léptékű folyamatos gyártási kapacitások megteremtésére (egy 

2015-ben megjelent közlemény az Eli Lilly, GSK, Novartis, Pfizer és Sanofi-Genzyme cégek 

létesítményeit sorolja fel).248 

II.1. Többlépéses áramlásos rendszerek 

A folyamatos üzemű technológiák alkalmazása a 2010-es évek kezdetétől vált lehetővé a 

gyógyszeripari kutatás-fejlesztésben azáltal, hogy a folyamatos reaktorok és a hozzájuk kapcsolódó, 

áramló folyadékok kezelésére képes fluidikai eszközök miniatürizálása (az úgynevezett 

mikroreaktor technológia és mikrofluidika) képessé tette ezeket a készülékeket a szerves kémiai 

reakciók biztonságos elvégzésére. Létrejött az áramlásos kémia tudományterülete, melynek 

eredményei bebizonyították, hogy ilyen módon gyakorlatilag az összes, szintetikus munkában 

használt átalakítás hatékonyan megvalósítható. A felhalmozott tapasztalatok legfejlettebb gyakorlati 

hasznosítása a folyamatos áramú reaktorrendszerek felépítése. Kettő vagy több áramlásos reaktor 

összekapcsolásával többlépéses szintézisek valósíthatók meg, melyek alkalmasak összetett 

szerkezetű vegyületek, beleértve a gyógyszerhatóanyagok elejétől-végéig történő szintézisére, egy 

önálló, zárt rendszerben működtethető berendezésben.208–214 

A megszokott, szakaszos reakciókból álló többlépéses szintézisekben az intermedierek idő és 

munkaigényes izolálása szükséges, mielőtt azokat a következő reakcióban felhasználják (II.1. ábra 

(A)). Ezzel ellentétben, a folyamatos üzemű reaktorból kilépő, áramló mozgásban lévő termékelegy 

közvetlenül, további műveletek elvégzése nélkül bevezethető egy következő reaktorba, ahol 

további kémiai reakciókban vesz részt. A folytonos feldolgozásból adódóan, a köztitermék nem 

halmozódik fel nagyobb mennyiségben, keletkezése után rögtön továbbalakításra kerül (II.1. ábra 
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(B)). Az ilyen módon elvégzett többlépéses szintézisek alapelve hasonló az élő szervezetekben 

lejátszódó többlépéses bioszintetikus folyamatokhoz, melyekben a kaszkádba rendeződő, 

egymástól elválaszott térrészekben található enzimek katalizálják a korábbi enzimatikus 

reakciókban keletkező egyre bonyolultabb köztitermékek végtermék irányába mutató átalakításait 

(II.1. ábra (C)).249 

 

II.1. ábra. A többlépéses szintézisek szakaszos megvalósításának (A) összehasonlítása a többlépéses áramlásos 
szintézisre alkalmas rendszerek általános felépítésével (B), és többlépéses bioszintetikus folyamatok egyszerűsített 

alapelvével (C). 

A gyógyszeriparban megszokott szakaszos eljárásokkal szemben, az ilyen megszakítás nélküli 

áramlásos folyamatok során elkerülhetők a zárt rendszer megbontásával járó manuális műveletek, 

ami hozzájárul a folyamat általános biztonságosságához (a munkások expozíciójának 

csökkentésével és a környezeti terhelés minimalizálásával). A megfelelően megtervezett, 

összekapcsolt lépések között a feldolgozási műveletek és az oldószerváltások gyakran elhagyhatók, 

javítva az energia- és költséghatékonyságot, és csökkentve a keletkező hulladék mennyiségét. A 

gyártás folyamatos jellege biztosítja a végtermékként keletkező gyógyszerhatóanyag állandó, jól 

tervezhető minőségét. 

Az áramlásos reaktorok által az egyes lépések szintjén biztosított előnyök (szelektivitás, 

biztonságosság, stb.) az összekapcsolt rendszerben is kiaknázhatók, de másodlagos jelentőségűvé 

válnak a folyamatos feldolgozás előnyei mellett.250 Ebből következik, hogy egy többlépéses 

folyamatos áramú rendszerbe illesztve olyan átalakítás is indokolt lehet, melynek áramlásos 

kivitelezése önmagában nem mutat jobb eredményeket a szakaszos eljárásnál. 

A gyógyszerhatóanyagok többlépéses szintézise az elmúlt évtizedben az áramlásos kémiai kutatások 

frontvonalát jelentette, széleskörben alkalmazott hatóanyagok egyre összetettebb szintézisei láttak 

napvilágot. Az újonnan kifejlesztett áramlásos kémiai szintézisutak megvalósíthatóságát 

laboratóriumi méretű készülékekben bizonyították. A kiemelkedő példák között (II.2. ábra) 

szerepel az ibuprofen (27),251,252 az imatinib (28),253,254 a fluoxetine (29),224,255 a rufinamide (30),256 a rolipram 

(31),257,258 a diazepam (32),224 a cinnarizine (33),259 a ciprofloxacin (34),260 az oseltamivir (35),261 és a linezolid 

(36)262 gyógyszerhatóanyagok megszakítás nélküli folyamatos áramú rendszerek alkalmazásával 

történő előállítása. 
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II.2. ábra. Példák többlépéses áramlásos rendszerekben előállított gyógyszerhatóanyagokra. (konv.: konvergens szintézis) 

Az ilyen rendszerek többségében a reakciók egy sorban, lineárisan követik egymást. Ritkább 

esetekben konvergens (külön-külön felépített, bonyolult építőelemekből alakítják ki a terméket a 

végső lépésekben) megközelítésekre is vannak példák (30, 33, 36).256,259,262,263 Egymással közeli 

rokonságban álló hatóanyagok esetén megvalósíthatók olyan moduláris „kémiai összeszerelő 

rendszerek”, melyek alkalmasak több végtermék divergens szintézisére.250,257,264 Ezekben a szintézis 

bizonyos pontjain többféle alternatív kiindulási anyag vagy reagens közül választva alakítható ki a 

kívánt hatóanyag. 

A terület sikerei ellenére, a mai napig sem magától értetődő az általános célú szakaszos reaktorok 

kiváltása egy összekapcsolt áramlásos berendezésekből álló hálózattal.210,211 Ezek a feladatok az 

áramlásos kémia eszköztárának250,265–271 teljeskörű és innovatív alkalmazását igénylik. A következő 

fejezetben a doktori munka során alkalmazott eszközöket és technikákat mutatom be. 

II.2. Az áramlásos kémia eszközei 

Az áramlásos reaktorok 

Az egyszerű áramlásos rendszerek felépítésének középpontjában egyetlen reaktor áll, melyben a 

folyadék egyenletes áramlását a hozzá kapcsolódó fluidikai rendszer biztosítja (II.3. ábra). A reaktor 

egy vagy több bevezetéssel, és egy kivezetéssel csatlakozik a rendszer többi részéhez. A reaktor 

belső térfogata határozza meg az adott áramlási sebességgel mozgó reakcióelegy tartózkodási idejét 

(azaz a reakcióidőt) az állandó értéken tartott reakciókörülmények (hőmérséklet, nyomás, stb.) 

36 
linezolid (7 lépés, konv.) 

Russel (2019) 

27 
ibuprofen (3 lépés) 

Bogdan (2009); Snead (2015) 

35 
oseltamivir (5 lépés) 
Ogasawara (2017) 

34 
ciprofloxacin (4 lépés) 

Lin (2017) 

33 
cinnarizine (4 lépés, konv.) 

Borukhova (2016) 

29 
fluoxetine (3 lépés) 

Ahmed-Omer (2011); Adamo (2016) 

30 
rufinamide (3 lépés, konv.) 

Zhang (2014) 

31 
rolipram (4 lépés) 

Ghislieri (2014); Tsubogo (2015) 

28 
imatinib (3 lépés) 

Hopkin (2010); Yang (2016) 

32 
diazepam (2 lépés) 

Adamo (2016) 
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mellett. A fűtés vagy hűtés speciálisan kialakított fűtőmodul segítségével, vagy a reaktor temperáló 

közegbe merítésével történhet. 

                         

II.3. ábra. Egyszerű áramlásos kémiai rendszer felépítése. Az ábrán példaként a jelen munka során alkalmazott, 
kereskedelemben kapható készülékek fényképei láthatók. 

A reaktorok elrendezésük szerint három csoportba sorolhatók: 

A chip reaktorokban üveg (ritkábban fém, szilícium vagy polimer) lapkába mart kis belső átmérőjű 

(jellemzően < 1 mm) csatornában áramlik a reakcióelegy. Egyedi tervezésű reaktorok is készíthetők 

3D nyomtatással.272,273 Az 500 μm-nél kisebb belső méretekkel rendelkező készülékeket 

mikroreaktornak nevezzük, ezek különösen jó hő- és anyagátadási tulajdonságokkal bírnak, de 

érzékenyek a dugulásokra. 

A coil reaktorok feltekercselt fluoropolimer (pl. PTFE (poli(tetrafluoroetilén))) vagy fém (pl. 

rozsdamentes acél) anyagú, kis belső átmérőjű (jellemzően 0,5 – 2 mm) csővezetékből (vagy 

kapillárisból) készülnek. Ezeknek a nagyobb belső térfogatú reaktoroknak az elsődleges feladata a 

megfelelő tartózkodási idő biztosítása, emiatt az irodalomban „tartózkodási idő egységként” is 

hivatkoznak rájuk. A chip reaktoroknál egyszerűbb gyártási technológiát igényelnek, a kereskedelmi 

forgalomban kapható alkatrészekből összeállítható a kívánt (csőhossz és belső átmérő 

megválasztásával meghatározható) belső térfogatú egység. 

A töltött oszlop reaktorokban a reakcióelegy egy nagy belső átmérőjű üveg vagy fém csőben 

elhelyezett szilárd töltet részecskéi között kialakuló csatornákban áramlik. A töltet lehet heterogén 

katalizátor, szilárd fázishoz kötött reagens vagy inert szilárd anyag. 
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szabályozás 

analízis termék 
gyűjtése 

coil reaktor 

chip reaktor 

töltött oszlop reaktor 
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A reaktor szerkezeti anyagának megválasztása az alkalmazott hőmérséklet és nyomás, illetve a 

reakcióelegy korrozivitásának figyelembevételével történik. Az ismeretlen tulajdonságú 

reakcióelegyekkel szembeni kémiai ellenállóképeséget nehéz előre megbecsülni, de bizonyos 

esetekben az irodalmi tapasztalatok hasznos iránymutatást nyújtanak. Egy kimondottan korrozív 

reagens, a trifluormetánszulfonsav-anhidrid (Tf2O) által okozott nehézségekről az ibuprofen (27)251 

és az imatinib (28)254 áramlásos szintézisének bemutatása során is említést tesznek. A reagens 

többféle műanyag alkatrészt is megtámadott, ami szivárgásokhoz vezetett. A két cikk egybevágó 

tapasztalatai szerint kizárólag a fluoropolimerek bizonyultak ellenállónak. 

Áramlásos rendszerekben alkalmazott pumpák 

A különféle kialakítású pumpák (II.1. táblázat) feladata a reakcióelegy áramlásának fenntartása, a 

reaktánsok bejuttatása a reaktorba, és a rendszer nyomásának kialakítása. A reagensek oldatát a 

felhasználásig a légmentesen zárt fecskendőben, vagy inertizálható tartályokban tároljuk. 

Az adott feladatra legmegfelelőbb működési mechanizmusú pumpa alkalmazásának fontosságával 

a többlépéses áramlásos szintézisek irodalma is foglalkozik. A fluoxetine (29) szintézisében a borán 

gáz oldatában buborékok képződtek a HPLC pumpa belsejében fellépő súrlódás hatására. Ennek 

elkerülésére fecskendőpumpákat használtak, és a reagenst tartalmazó fecskendőt jéggel hűtötték a 

bomlás megelőzésére.255 Az ibuprofen (27) előállításához szükséges, igen agresszív jód-monoklorid 

kezeléséhez speciálisan erre a célra tervezett korrózióálló szeleppel felszerelt folyamatos 

fecskendőpumpát alkalmaztak.252 

Áramlásos rendszerekben alkalmazott keverőelemek 

A reagensáramok megfelelő keveredése kulcsfontosságú a reakció lejátszódásához, ennek hiánya 

alacsony konverzióhoz és gyenge szelektivitáshoz vezethet.274 A chip reaktorok kis belső méretei 

miatt a homogén oldatok esetében a diffúzió önmagában is hatékony keveredést biztosít. Ezért a 

chip reaktorokat más eszközök előtti keverőelemként is alkalmazzák. Nagyobb belső átmérőjű 

reaktorokban és többfázisú reakcióelegyek esetén viszont erre a célra tervezett keverőelemek 

beépítése szükséges. 

II.1. táblázat. Az áramlásos rendszerekben alkalmazott pumpák összehasonlítása. 

Pumpa típusa Fecskendőpumpa 
Folyamatos 

fecskendőpumpa 
HPLC pumpa 

Működés alapja 
előre töltött hengeres 
fecskendőben egyenletes 
sebességgel mozgó dugattyú 

két fecskendő és egy szelep 
összehangolt (felváltva töltés 
vagy ürítés) mozgása 

visszacsapó szelepekkel 
határolt pumpatestben mozgó 
dugattyúk 

Nedvesített 
szerkezeti anyag 

műanyag (eldobható) vagy 
üveg (magasabb nyomás) 
fecskendő 

üveg (korrózióálló) vagy 
fém (magasabb nyomás) 
fecskendők 

fém vagy kerámia pumpatest 

Jellemző 
alkalmazási 

terület 

• korrozív folyadékok 

• alacsony áramlási sebesség 

• alacsony nyomás 

• korrozív folyadékok 

• széles áramlási sebesség 
tartomány 

• közepes nyomás 

• magas áramlási sebesség 

• magas nyomás 

Előnyök 
• egyszerű felépítés 

• alacsony térfogatáramok 
esetén is pontos 

• pulzációmentes áramlás 
• kromatográfiás rendszerek 

részeként széleskörben 
elterjedt 

Hátrányok 
• fecskendő térfogata által 

korlátozott kapacitás 

• fél-folyamatos működés 

• fecskendők és tömítések 
kopása 

• közepesen korrózióálló 

• szelepek érzékenyek a 
szilárd szennyeződésekre  
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A legegyszerűbb keverőelem a két bemenettel rendelkező T-elem (ebben az alkalmazásban „T-

keverő”), mely magas térfogatáramok mellett hatékony keveredést biztosít. Alacsony áramlási 

sebességek esetén speciálisan kialakított statikus terelőelemek és akadályok beépítésével (strukturált 

keverők) lehet fokozni a keveredés hatékonyságát. Egyszerű felépítésű statikus keverőelemként 

szolgálhatnak a rendezetlen, inert szemcsékkel töltött oszlopok. Alkalmazásukkal hatékony 

anyagátadás érhető el a folyadék-folyadék kétfázisú reakcióelegyben. Az irodalmi példákban a töltet 

homokból,266 kis átmérőjű rozsdamentes acél golyókból,254,275 üveg gyöngyökből,276 PTFE 

gyöngyökből,277 vagy PTFE Raschig-gyűrűkből278 áll. Az áramlásos rendszerekbe mozgó 

alkatrészekkel rendelkező dinamikus keverőelemek is beépíthetők, melyek akár szuszpenziók 

kezelését is lehetővé teszik.279–281 

Áramlásos rendszerek nyomásának beállítása 

Az áramlásos rendszer állandó nyomásának beállítására szolgál a reaktor után elhelyezett kimeneti 

nyomásszabályozó szelep (BPR; back-pressure regulator). Amennyiben a szelep bemenő oldalán a 

nyomás eléri vagy meghaladja az előre meghatározott értéket, a szelep átengedi a fluidumot. A 

gyakorlatban alkalmazott készülékek működése rugós szelepen, vagy a kívánt nyomású segédgázzal 

megfeszített membránon alapul. Az áramlásos kémiai gyakorlatban elterjedt készülékek (a pumpák, 

reaktorok és csatlakozásaik nyomáshatárait is figyelembe véve) jellemzően 100 bar maximális 

nyomás alatt üzemelnek. 

Analitikai lehetőségek az áramlásos rendszerekben 

A folyamatos áramú rendszerből kilépő elegy in situ analízisével közel valós idejű információ 

nyerhető a reakcióelegy összetételéről és annak változásairól. Ezt kihasználva, az áramlásos kémiai 

átalakítások kifejlesztésekor a körülmények gyors optimalizálására van lehetőség.265,282,283 A 

reakcióparaméterek (pl. áramlási sebességek, hőmérséklet) kísérlettervezési módszereken,284 vagy 

fejlett számítógépes algoritmusokon285 alapuló visszacsatolásos változtatásával az optimalizálási 

folyamat automatizáltan is elvégezhető.286–290  

Az áramlásos reaktorokkal összekapcsolt analitikai módszerek alkalmasak az instabil, vagy reaktív 

intermedierek vizsgálatára. IR spektroszkópiai és tömegspektrometriás módszerekkel lehetséges az 

acil-azidok,291 diazónium-ionok,292 illetve a Vilsmeier−Haack reagens293 közvetlen tanulmányozása 

(II.4. ábra). Így betekintést nyerhetünk a reakciók mechanizmusába, az intermedierek 

koncentrációjának ismerete pedig felhasználható az optimalizációs feladatokban. 

 

II.4. ábra. Példák folyamatos áramú 
szintézisekben alkalmazott reaktív 
intermedierek in situ meghatározására. 

A hatóanyagok folyamatos áramú előállítása elképzelhetetlen a folyamatok és a termékek 

minőségének szigorú ellenőrzése nélkül. Adamo és munkatársai a végtermékek valós idejű analízisét 

ATR-FTIR módszerrel valósították meg egy több hatóanyag igény szerinti előállítására alkalmas 

rendszerben.224 A maláriaellenes hatású artemisinin származékok előállítására Gilmore és 

szerzőtársai által kidolgozott áramlásos eljárás fontos lépése a dihidroartemisinin-sav (37) 

fotokémiai gyűrűzárása (II.5. ábra). A fotoreaktorból kilépő elegyben a termék (38) koncentrációja 

in-line FTIR módszerrel követhető. A konverzió hirtelen visszaesése figyelmeztet a fényforrás 

esetleges meghibásodására.294 

diazónium-ion 
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II.5. ábra. Maláriaellenes artemisinin származékok előállításában használt fotokémiai gyűrűzárás termékelegyének in-
line FTIR analízise. 

A korszerű áramlásos kémiai rendszerek a szerves kémiai gyakorlatban alkalmazott analitikai 

lehetőségek mindegyikével összekapcsolhatók. Ezek közül az MS295,296 és HPLC297–299 módszereken 

alapuló analízishez a reakcióelegy mintavételezése szükséges (on-line analízis). Ezzel szemben a teljes 

reakcióelegy áthalad (in-line analízis) az olyan roncsolásmentes eszközök mérőcelláin, mint a 

NIR,300–302 Raman,303,304 NMR,305–311 és a sokoldalú Fourier-transzformációs infravörös 

spektroszkópia (FTIR).238,312–315 

Ez utóbbi technika áramlásos kémiai alkalmazásainak túlnyomó része a csillapított teljes reflexiós 

(ATR) mérési elven működő mérőcellán alapul.282,291,316 Ebben egy gyémánt vagy szilícium kristály 

és a mintaoldat határfelületén többszörös teljes reflexiót szenvedő fény kis mélységben behatol a 

mintába. A kilépő fény spektruma magán viseli a mintára jellemző abszorpciós sávokat. Az ATR 

mérőcellák előnye, hogy a kis optikai úthossz miatt az oldószer elnyelése kevésbé zavaró, mint a 

transzmissziós módszer esetében. 

A szenzor kristályok sajátságai azonban néhány esetben korlátozzák az ATR technika 

alkalmazhatóságát. A szilícium anyagú szenzorok hajlamosak a korrózióra, miközben a külső 

behatásoknak ellenálló gyémánt ATR szenzorok zavaró „vakfolttal” rendelkeznek: a 1950 – 

2250 cm−1 hullámszám tartományban a gyémántkristály jelentős elnyelése miatt nem lehetséges a 

kvantitatív mérés. A „vakfolt” átfed többek között a szintetikus szempontból hasznos izocianátok 

csoportrezgésével. Egy áramlásos reaktorban végzett Curtius átrendeződés vizsgálata során az 

izocianát intermedier in-line ATR-IR követését emiatt találták sikertelennek.291 Ezekben az 

esetekben a folyamatos áramú szintézisek területén eddig mellőzött transzmissziós méréstechnika 

nyújthat alternatívát. 

Több in-line analitikai módszer egyidejű alkalmazásával teljesebb kép nyerhető a reakcióelegy 

minőségi és mennyiségi összetételéről,317 és elkerülhetők a nem egyértelmű, off-line analízist igénylő 

problémák.318 Musio és társai egy olyan trifluormetilezési eljárást dolgoztak ki, melyben reagensként 

a fluoroform gázt hasznosítják. In-line IR és NMR spektroszkópia együttes alkalmazásával 

biztosították a reagens teljes konverzióját, ezáltal megelőzve az üvegházhatású gáz kikerülését a 

környezetbe.319 

Áramlásos rendszerek automatizálása és távvezérlése 

A több egységből felépülő, bonyolult áramlásos rendszerek működtetésekor elengedhetetlen az 

eszközök automatizálása és számítógépes vezérlése.320 Rendszerszintű szabályozási 

mechanizmusokkal a stacioner állapotú működés hosszú időn keresztül, emberi beavatkozás nélkül 

fenntartható.265,271,321 

Az in-line analitikai lehetőségekkel felszerelt és interneten keresztül vezérelhető reaktorokat a 

kutatók akár más földrészről is felügyelhetik.226–228 Egy friss tanulmányban a különböző 

gyógyszerhatóanyagok szintézisére szolgáló áramlásos rendszereket egy robotkar állította össze. 

LED fotoreaktor (420 nm) 
 
 
 
 

 
 
 

TFA, toluol, −20°C 

37 

38 

O2 

ATR-FTIR 
cella 



Az áramlásos kémia alkalmazása gyógyszerhatóanyagok szintézisében 
 

 33 

 
 

Ezután a rendszer teljes mértékben számítógépes vezérléssel, mesterséges intelligencia segítségével 

előre meghatározott receptúrák alapján üzemelt.322 

II.3. Áramlásos eszközökben elérhető paramétertér és termelékenység 

Az áramlásos reaktorok a térfogatukhoz viszonyított nagy felületükből adódóan kiváló hőátadási 

tulajdonságokkal rendelkeznek, a reaktorba belépő folyadék hőmérséklete rövid idő alatt eléri a 

kívánt értéket. A hőmérsékletet tág határok (az elterjedt készülékekben −70°C és 300°C) között 

változtatva szerves kémiai reakciók széles körében elérhető az a reakciósebesség, mellyel a 

folyamatos áramú feldolgozás szempontjából megfelelő másodperces – perces nagyságrendű 

tartózkodási idő alatt magas konverziót lehet elérni. A megfelelő hőmérsékleten az eltérő 

reakciósebességgel jellemezhető mellékreakciók elkerülésére a tartózkodási idő (a reagensek gyors 

keveredéstől a termékelegy megbontásáig) precíz beállítása ad lehetőséget. 

Magas hőmérsékletű áramlásos kémia 

Az áramlásos reaktorokban magas hőmérsékleten, folyadékfázisban végzett munka kulcsa a 

rendszer megfelelő nyomás alá helyezése (a reaktor után elhelyezett nyomásszabályozó szelep 

segítségével). Az oldószerek jóval a légköri nyomáson mért forráspontjuk fölé melegíthetők, 

amennyiben a beállított nyomás meghaladja az oldószer adott hőmérsékleten mért gőznyomását. A 

magas hőmérséklet és nyomás alatt tartott reaktor kis térfogata miatt a biztonságtechnikai kockázat 

minimális. 

A forráspont jelentette korlátok elhagyása új, korábban kevésbé kiaknázott kémiai tér elérését teszi 

lehetővé.1 A hőmérséklet növelésével a reakciósebesség az Arrhenius-összefüggésnek megfelelően 

drasztikus módon meggyorsítható, így a szakaszos készülékekben nehézkes átalakítások (pl. 

cikloaddíciók, átrendeződési reakciók, szuperkritikus oldószerben végzett észteresítések) jó 

termelékenységgel kivitelezhetők. Ezen kívül, a magas forráspontú oldószerek is kiválthatók 

környezetbarátabb oldószerekkel.214,323,324 

A magas hőmérsékletű áramlásos technika fejlődéséhez jelentősen hozzájárult a MW körülmények 

áramlásos reaktorba való átültetésének korábban bemutatott koncepciója.82,173 A módszer az 

áramlásos reaktorban megvalósítandó átalakítások MW reaktorban történő gyors optimalizálására 

is alkalmas, melyek azután az áramlásos reaktorban gyakorlatilag azonos eredményeket 

szolgáltatnak. 

Alacsony hőmérsékletű áramlásos kémia 

Az általában hűtést igénylő, gyors reakciók magas szelektivitással elvégezhetők áramlásos 

reaktorokban, ugyanis az exoterm folyamatban keletkező hő a nagy fajlagos felületnek 

köszönhetően hatékonyan elvezethető. Az úgynevezett „flash chemistry” a különlegesen gyors 

átalakításokat vizsgálja.325 Ezekben a reaktivitást a pontosan definiált (gyakran kevesebb mint 1 s) 

tartózkodási idővel szabályozzák, emiatt az instabil vagy reaktív (pl. lítium-organikus) intermedierek 

szelektív átalakítása sok esetben kriogén hőmérsékletek alkalmazása nélkül is lehetséges. 

Az extrém reakciókészségük miatt veszélyesnek minősített vagy „tiltott” átalakítások (pl. diazónium 

vegyületeket és azidokat alkalmazó reakciók, nitrálások, oxidációk, és halogénezések) 

biztonságosan kezelhetők a kis térfogatú áramlásos reaktorban. Alkalmazásukkal bizonyos 

folyamatok hatékonysága jelentősen javítható,326,327 ami a gyógyszerhatóanyagok előállításában is 

példátlan lehetőségeket teremt.208 
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Az áramlásos reaktorok termelékenysége 

A folyamatos áramú rendszerek teljesítményét a termelékenység (a rendszer kimenetén egységnyi 

idő alatt megjelenő termék anyagmennyisége vagy tömege; laboratóriumi lépték esetén mmol/h 

vagy mg/h mértékegységekben kifejezve) és a térfogati termelékenység (space – time yield; egységnyi 

térfogatú reaktortérben egységnyi idő alatt előállítható termék mennyisége; általában mol lR
−1 h−1 

egységben megadva, ahol lR a literben mért reaktortérfogat) jellemzi. Ezek a paraméterek az áramlási 

sebességtől, a reaktortérfogattól és tartózkodási időtől, illetve a reakció termékének 

koncentrációjától függnek. Laboratóriumi méretű készülékben, híg oldatokban 100 mg/h 

nagyságrendű, töményebb oldatokban (amennyiben nincsenek oldhatósági problémák), vagy 

oldószermentes körülmények között 1 – 10 g/h termelékenység érthető el. A térfogati 

termelékenység az áramlásos reaktorokban általában jelentősen magasabb, mint a hasonló 

körülmények között működtetett szakaszos reaktorokban.324 

A laboratóriumi léptékű készülékek alkalmasak a gyógyszerkémiai kutatások korai szakaszában 

szükséges kis mennyiségű végtermékek vagy intermedierek rövid idő alatt történő előállítására.249 

Az ezekből felépülő rendszerek teljes mértékben automatizált változataival a távoli, elzárt 

környezetben élő kis közösségek gyógyszerrel történő ellátása is megvalósítható.224 

Nagyobb mennyiségű termék előállítása esetén a méretnövelés legelső, triviális lépése a rendszer 

hosszabb ideig történő működtetése, változatlan beállítások mellett. A gyógyszerhatóanyagok 

üzemi léptékű folyamatos gyártásának megvalósításához szükséges nagyobb termelékenység 

elérhető több azonos kialakítású reaktor párhuzamos működtetésével, illetve a reaktortérfogat 

növelésével.328 Utóbbi esetben ügyelni kell arra, hogy a keveredési és hőátadási jellemzők hasonlóak 

maradjanak, így ugyanis a méretnövelés után nem szükséges a körülmények újbóli optimalizálása.208 

II.4. Stratégiák a többlépéses áramlásos reaktorrendszerek felépítésére 

A többlépéses áramlásos rendszerek tervezésekor a hatékony folyamatos áramú üzemeltetést kell a 

középpontba állítani. Ez első ránézésre tisztán műveleti – technikai feladatnak tűnhet, azonban az 

ilyen megközelítések önmagukban ritkán hatékonyak. Számos irodalmi példa bizonyítja, hogy a 

szakaszos megközelítéstől eltérő, rendszerszinten megtervezett, új kémiai megközelítés (alternatív 

reagensrendszerek és szintézisutak) kidolgozása jelenti a megoldást. Ezeket a reagensek és 

oldószerek kompatibilitása, illetve minden egyes szintetikus lépés stabilitása és termelékenysége 

szempontjából kell optimalizálni. 

Az áramlásos reaktorok összekötésének technikai megvalósítása 

Két egymást követő áramlásos reaktor összekötésének alapvető feltétele az azonos áramlási 

sebesség. A gyakorlatban a reaktorok között megtörténhet a folyadékáram hígítása (pl. egy 

reagensoldat bevezetésével) vagy töményítése (pl. egy elválasztási művelet következtében), ekkor 

az áramlási sebesség helyett a reaktáns anyagmennyiség-áramának (időegység alatt átáramló 

anyagmennyiség) azonosságát kell betartani. Az egyes reakciók optimalizálásakor a többi lépés által 

meghatározott áramlási sebességnek megfelelően kell megválasztani a reaktortérfogatot, vagy adott 

reaktortérfogat mellett a szükséges reakcióidő eléréséhez kell beállítani a reakciókörülményeket. 

A reaktorok összekötése történhet közvetlenül, vagy kis térfogatú pufferedényen keresztül, illetve 

in-line elválasztási műveletek közbeiktatásával. Nem tekinthetők valódi többlépéses áramlásos 

szintézisnek az olyan folyamatok, melyekben két áramlásos lépés között manuális feldolgozási és 

tisztítási műveletek elvégzésével szükséges megszakítani a folyamatot. Kivételes esetekben (az 

eszközök képességeinek korlátai miatt) az áramlásos reaktorok nincsenek közvetlen fizikai 

összeköttetésben egymással, és a keletkező termékoldatot változtatás nélkül, de egy térben vagy 
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időben távoli reaktorban használják fel. Ez kémiai szempontból egyenértékű a közvetlen 

összeköttetéssel, amennyiben az intermedierek oldatai a tárolás ideje alatt stabilak. 

Két reaktor között közvetlen kapcsolat alakítható ki (a korábbi reaktor kimenete egy rövid 

összekötő csövön keresztül a következő reaktor bemenetéhez csatlakozik), amennyiben a két 

reakció nyomása azonos, és a reakcióelegyben jelenlévő reagensek feleslege és a melléktermékek 

nem zavarják a következő reakciót. 

Amennyiben az összekötött reaktorok nyomása eltér (vagy egyéb technikai korlátok miatt nem 

lehetséges a közvetlen kapcsolat kialakítása), akkor a korábbi reaktorból kilépő folyadékáramot 

egy kis térfogatú pufferedénybe vezetik, ahonnan a reakcióelegyet egy pumpa továbbítja a 

következő reaktorba. Ezt az egyszerű fluidikai elemet nem tekintik a reaktorok közötti 

megszakításnak, ugyanis az elegy minimális tartózkodási idő elteltével, az összetételének 

megváltoztatása nélkül távozik a pufferedényből. Ezek az eszközök képesek a különböző nyomás 

alatt tartott szakaszok elválasztására, valamint a térfogatáramok kismértékű ingadozásának 

kiegyenlítésével hozzájárulnak a rendszer robusztusságához. A pufferedények a cGMP (az 

érvényben lévő helyes gyógyszergyártási gyakorlat) környezetben végzett áramlásos 

hatóanyaggyártás során az off-line minőség-ellenőrzés mintavételi pontjaiként játszanak fontos 

szerepet.329 

A nyers reakcióelegy összetétele sok esetben nem teszi lehetővé a további kémiai lépésekben 

történő közvetlen felhasználást (melyekben a reagensek feleslege vagy a melléktermékek káros 

mellékreakciókat okozhatnak). A lépések összekapcsolásának kulcsát ilyenkor a rendszerbe épített 

in-line feldolgozási és tisztítási műveletek alkalmazása jelenti.330 Amennyiben a reagensek vagy 

melléktermékek külön fázisban vannak (például folyadék-folyadék vagy folyadék-gáz kétfázisú 

reakciók esetén, illetve gáz halmazállapotú melléktermék keletkezésekor), a nem kívánatos 

komponensek in-line fáziselválasztási művelettel történő eltávolítása nyújt egyszerű megoldást a 

reakciók összekapcsolására. 

Az áramlásos reaktorok összekapcsolásának kémiai feltételei 

A korszerű folyamatos áramú eszközök szerves kémiai reakciók széles skálájának megvalósítását 

teszik lehetővé. Mindazonáltal egy integrált többlépéses rendszer kialakításakor az egyes 

átalakítások megvalósítási módja meghatározza a teljes rendszer folyamatos üzemeltethetőségét és 

várható stabilitását. Az egyes reakciók körülményeit a többi részfolyamat (a megelőző és az azt 

követő lépések) kölcsönhatásainak figyelembevételével kell megválasztani. Az optimalizáció csak 

szigorú korlátok között lehetséges, melyre az in-line analitikai módszerek nyújtják a legmegfelelőbb 

lehetőséget. 

Bogdan és társai az ibuprofen (27) folyamatos áramú szintézisében a reagensrendszereket 

kimondottan a kompatibilitás figyelembevételével tervezték meg.251 A háromlépéses, megszakítás 

nélküli folyamatban a reagensek gondos megválasztásának következtében a korábbi lépésekből 

származó reagensfeleslegek és melléktermékek nem zavarták a következő reakciók tiszta 

lejátszódását. Azonban ez a megközelítés a reaktivitás és a reakcióelegyek koncentrációja 

szempontjából bizonyos kompromisszumokkal járt. Snead és Jamison továbbfejlesztett, azonos 

intermediereken keresztül lejátszódó szintézisében alkalmazott agresszívabb reagensek miatt egy 

in-line feldolgozási lépést kellett beiktatni, de a rendszer jóval magasabb termelékenységet 

nyújtott.252 

A reagensfeleslegek és melléktermékek következő reakciókra gyakorolt hatása úgy is 

minimalizálható, ha a folyamat szilárd hordozóhoz kötött reagenseket,331 vagy katalizátorokat 

hasznosító lépésekből épül fel.210,258,332 A szilárd hordozós reagens feleslegének alkalmazásával a 
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kiindulási anyag magas konverziója érhető el, miközben a reagens feleslege vagy az abból keletkező 

melléktermék nem jelenik meg a kijövő oldatban, ezért nincs szükség elválasztási műveletekre. 

Túlnyomórészt szilárd hordozós reagensek alkalmazásával a lépések zavartalan összekapcsolását 

érték el az oxomaritidin alkaloid áramlásos előállításában.263 Az ilyen rendszerek azonban 

hosszútávon félfolyamatos működésűek, ugyanis a reagens kimerülésével az oszlop cseréje vagy 

regenerálása szükséges. 

Jelentősen hosszabb üzemidő várható a zöld kémiai szempontból is kedvezőbb katalitikus 

megoldástól. Erre példa a rolipram (31) teljes egészében heterogén katalízissel végrehajtott 

négylépéses áramlásos szintézise,258 illetve egy alkaloidok N-demetilezésére szolgáló, kétlépéses 

folyamatos áramú eljárás.333 A megközelítés hátránya, hogy az ilyen rendszerekre jellemző alacsony 

áramlási sebesség miatt nem érhető el magas termelékenység. 

Az összetett áramlásos rendszerek bonyolultsága a lépések számával rohamosan növekszik, 

miközben az áramlásos eszközök jelenlegi technikai fejlettsége behatárolja az összekapcsolható 

egységek számát. Ennek megfelelően, az egyes átalakítások atomhatékonyságához hasonlóan a 

folyamat lépéshatékonyságának maximalizálása is fontos szempont.334 Az áramlásos reaktorokban 

elérhető széles paraméterteret és az optimalizációs lehetőségeket kihasználva az egyes reakciók és 

a teljes folyamat szintjén is jelentős egyszerűsítések érhetők el. A lépésszám csökkentése érdekében 

alkalmazott stratégiák közül érdemes megemlíteni a hasonló körülményeket igénylő reakciók egy 

reaktorban történő elvégzését,335 illetve rövidebb alternatív szintézisút alkalmazását.336 Az egyes 

reakciók egyszerűsítése során az optimalizált körülmények mellett elkerülhetővé vált a katalizátor,337 

a reagensfelesleg,338 vagy a köztitermék külön lépésben végzett megbontásának321 alkalmazása. Így 

könnyebben megvalósítható, stabilabb rendszerek alakíthatók ki, az egyidejűleg működtetett 

áramlásos eszközök (pumpák, reaktorok, stb.) számának minimalizálásával pedig csökken a 

meghibásodások esélye. 

A többlépéses áramlásos folyamatok hasznos építőelemei az olyan átalakítások, melyekben a magas 

hőmérséklet alkalmazásával egyszerűsíthetők a reakciókörülmények. Bogdan és munkatársai egy 

reagensmentes terc-butoxikarbonil (Boc) védőcsoport eltávolítási módszert dolgoztak ki,339 amely 

egy háromlépéses rendszer alapját képezte (II.6. ábra). Ebben egy acilezést követően, a Boc-védett 

intermedier (39) közvetlenül a magas hőmérsékletű reaktorba kerül, újabb reagens hozzáadása 

nélkül. A keletkező indolin intermediert (40) megszakítás nélkül reagáltatták tovább egy újabb 

acilezési lépésben, ezzel megelőzve az oxidációs melléktermékek képződését. 

 

II.6. ábra. Magas hőmérsékletű, reagensmentes Boc-védőcsoport eltávolítás többlépéses áramlásos rendszer 
részeként. 

Oldószerstratégia a többlépéses áramlásos szintézisekben 

Az oldószer körültekintő kiválasztása hatással van a teljes többlépéses folyamat, illetve a feldolgozás 

és tisztítás hatékonyságára. Egy több reakcióból álló szintézis áramlásos kivitelezéséhez a kiindulási 

anyagoknak, reagenseknek és intermediereknek végig oldott formában kell maradniuk, a kismértékű 

kiválások is dugulásokhoz vezethetnek. A többlépéses szakaszos szintézisekben minden egyes 

reakcióhoz szabadon választható meg az ideális oldószer, mivel az eltávolítása része az 

intermedierek feldolgozásának. Ezzel szemben az összekapcsolt reaktorokban végzett folyamatos 

szintézisekben a termék oldatként kerül a következő lépésbe, ezért az oldószer megválasztását a 

300°C, 100 bar, 2 min 
CH3CN 40 39 

acilezés acilezés 
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rendszer szintjén kell vizsgálni. Továbbá, a megszakítás nélküli, folyamatos üzemű oldószercsere 

jelentős kihívást jelent,340–342 néhány példán kívül nem terjedt el a többlépéses áramlásos 

szintézisekben. 

Az oldószercserék megelőzése érdekében törekedni kell az egységes oldószer vagy oldószerelegy 

alkalmazására. A koszolvensek hozzáadása vagy eltávolítása hozzájárulhat az adott reakciókhoz 

legmegfelelőbb oldószerrendszer kialakításához (II.7. ábra). Az olanzapine (43) hatóanyag 

szintézisében kulcsfontosságú, aromás aminnal (41) elvégzett gyűrűzárás során, az addig 

alkalmazott etil-acetát (EtOAc) oldószerhez metanol koszolvenst kellett adni a triciklusos 

intermedier (42) magas termeléssel történő előállítása érdekében.343 A pregabalin (47) és gabapentin 

(48) moduláris szintézisében a metanol koszolvens szerepe bonyolultabb. Az oxovegyületekből 

(44) kiinduló Horner–Wadsworth–Emmons olefin képzésben a kis mennyiségű metanol jelenléte 

megakadályozta a foszfát melléktermék kiválását. A keletkező köztitermékek (45) γ-nitro-

észterekhez (46) vezető Michael-addícióiban viszont káros hatása volt metanolnak, ezért a két 

reakció között in-line vizes extrakcióval biztosították a teljes eltávolítását.257 

 

II.7. ábra. Oldószerstratégia az olanzapine (A), illetve a pregabalin és a gabapentin (B) áramlásos szintézisében. 

II.5. Többfázisú reakciók a gyógyszerhatóanyagok többlépéses áramlásos szintézisében 

Folyadék-folyadék kétfázisú reakcióvezetés és fáziselválasztási műveletek 

Folyadék-folyadék heterogén rendszerben végzett reakciók esetén a nem elegyedő fázisokat külön 

pumpákkal juttatják az áramlásos reaktorba, ahol rendszerint jól reprodukálható, szegmentált 

áramlási kép alakul ki (a csatorna hossza mentén a nem elegyedő folyadékok egyenletes hosszúságú 

szakaszai követik egymást). A fázishatár nagy fajlagos felülete általában önmagában is elegendő a 

megfelelő sebességű anyagtranszport biztosítására, melyet szükség esetén keverőelemek 

beépítésével vagy fázistranszfer katalízissel lehet fokozni. Ennek köszönhetően az áramlásos 

reaktorok többek között kétfázisú alkilezések, keresztkapcsolási reakciók és oxidációk hatékony 

eszközeivé váltak.267,344 

Kétfázisú oldószerelegyben valósították meg az imatinib (28) szintézisének három folyamatos 

lépését.254 A víz és 2-metiltetrahidrofurán elegyében végzett reakciósor kulcslépése egy C-N 

kapcsolási reakció, melyben a kétfázisú elegy megakadályozta a szervetlen melléktermékek kiválását. 
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A megfelelő fázisérintkeztetés elérése érdekében inert szemcsés töltettel ellátott reaktorokban 

végezték a kétfázisú reakciókat, kis mennyiségű N,N-dimetiloktánamid koszolvens jelenlétében. A 

módszer további előnye, hogy a reagenseket oldhatóságuk alapján a vizes vagy a szerves fázissal 

lehet bevezetni a rendszerbe. Ez a módszer jelentősen magasabb termelékenységgel bír, mint az 

imatinib (28) korábbi, azonos intermediereken keresztül történő, oldószerváltást igénylő áramlásos 

előállítása.253,345 A hatóanyag közelmúltban publikált, eltérő úton történő szintézise szintén kétfázisú 

elegyeket alkalmaz.346 

A kívánt reakciót követően a kétfázisú reakcióelegyek fáziselválasztással történő in-line feldolgozása 

egyedi lehetőségeket teremt a többlépéses rendszerek felépítésekor.330 Ennek a folyamatos üzemű 

megvalósítására két különböző elven működő eszköz terjedt el. A kereskedelemben kapható 

fáziselválasztó modulok egy porózus membrán szelektív nedvesítésén alapulnak (hidrofób és 

hidrofil felületű membránok is alkalmazhatók). A fázisok sűrűsége nem játszik szerepet az 

elválasztásban, ezért a technológia az egyébként nehezen elválasztható emulziók esetén is jó 

eredményeket ad. A hatékony elválasztáshoz a membrán két oldala közötti nyomás pontos 

szabályozása szükséges, melyet a készülékek beépített mechanizmusai biztosítanak.347 

A gravitációs elven működő fáziselválasztó berendezések egyszerű eszközökből összeállíthatók. A 

heterogén elegyet hengeres tartályba vezetik, melyben a sűrűségüknek megfelelően egymásra 

rétegződő fázisokat külön-külön pumpák segítségével elvezetik. A bejövő térfogatáramok 

egyenetlenségei miatt a készülékben a folyadékszintek szabályozásra lehet szükség, melynek 

számítógépes képfeldolgozáson és visszacsatoláson alapuló megoldását28,281 sikeresen alkalmazták 

többlépéses áramlásos szintézisekben.321 Az ilyen eszközök mikrogravitációs környezetben is 

üzemeltethetők, amint azt a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén végzett kísérletekkel 

demonstrálták.348 

A reakcióelegyek egyszerű, in-line extrakciós tisztításának megvalósítására a nyers elegyhez nem elegyedő 

oldószert adnak, majd folyamatos műveletben eltávolítják a szennyezőket tartalmazó fázist. Egy 

többlépéses folyamat kezdőlépésében végzett nitrálás után in-line extrakció szolgált korrozív 

reagens eltávolítására. Ennek köszönhetően, a robbanásveszélyes kétszeresen nitrált intermediert 

izolálás nélkül, közvetlenül tovább lehetett alakítani.349 A fluoxetine (29) gyógyszerhatóanyag 

áramlásos szintézisének több pontján is extrakciós műveleteket alkalmaztak a reagensek 

maradékainak eltávolítására.224 

Fáziselválasztó egységekkel összekötött áramlásos reaktorok rendszerében a különböző fázisokban 

oldódó intermedierek és reagensek igény szerint kezelhetők egy folyamaton belül. A 

3-brómizoxazolinok többlépéses áramlásos szintézisében276 Battilocchio és társai két egymást 

követő kétfázisú reakciót alkalmaztak (II.8. ábra). Elsőként a glioxálsav és hidroxil-amin 

reakciójában előállított hidroxi-imonoecetsav (49) vizes oldatát diklórmetánban oldott brómmal 

reagáltatták. A kétfázisú termékelegy elválasztásával a szerves fázisba került a brómozott 

intermedier (50). Ehhez N-vinilbenzamid diklórmetános oldatát, majd vizes pufferoldatot adtak. 

Az utolsó reaktorban létrejött heterociklusos terméket (51) újabb fáziselválasztás után a szerves 

fázisból nyerték ki. 
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II.8. ábra. A 3-brómizoxazolok három áramlásos reaktorban elvégzett folyamatos áramú előállításának egyszerűsített 
vázlata. (A kék vonal a szerves áramot, a zöld vonal a vizes áramokat jelöli.) 

Ezek az eljárások akár a hatóanyagok végső tisztítására is alkalmazhatók. A diazepam (32) végtermék 

folyamatos áramú tisztítása érdekében elsőként a termék szerves oldatából extrakcióval 

eltávolították a vízzel elegyedő szennyezőket. Ezután vizes sósav hozzáadásával sót képeztek a 

hatóanyagból, és elválasztották a szennyezőket tartalmazó szerves fázist.224 Az atropin folyamatos 

reaktorban elvégzett szintézisét követően a nyerstermék szennyezőit több lépcsőben történő pH 

állítással és extrakcióval távolították el.350,351 

Gázok alkalmazása áramlásos reaktorokban 

Az áramlásos reaktorok kialakítása (kis reaktortérfogat, magas felület-térfogat arány, nyomás 

alkalmazhatósága) kiváló lehetőséget teremt a gáz halmazállapotú reagensek felhasználására.352,353 A 

gázok bevezetése történhet közvetlenül a kiindulási anyagokat tartalmazó folyadékáramba, ilyenkor 

a kis belső átmérőjű chip vagy coil reaktorokban szegmentált kétfázisú áramlás alakul ki. Ennél 

fejlettebb megoldást jelentenek a féligáteresztő Teflon® AF2400 membránon alapuló cső a csőben 

reaktorok. Az eszköz kettő, egymástól a membránnal elválasztott térrészből áll, melyek közül az 

egyiket a gázzal töltik meg, míg a másik oldalon a kiindulási anyagot tartalmazó oldatot áramoltatják. 

A gáz a membránon keresztül diffundál át a folyadékba, olyan ütemben ahogy a reakcióban 

felhasználódik. 

A cső a csőben reaktorok a többlépéses áramlásos rendszerek hasznos építőelemei (II.9. ábra), 

ugyanis a gáz halmazállapotú reagensek hozzáadását szabályozott módon, a folyadékáram 

megszakítása nélkül valósítják meg.354–356 A fanetizole (52) kétlépéses szintézisét357 az ammónia gáz 

pontos adagolását lehetővé tevő cső a csőben elrendezésű reaktorban valósították meg. Egy azonos 

elven működő eszköz alkalmazásával, a vízmentes körülmények megőrzése mellett adták hozzá a 

szén-dioxid gázt egy lítiumorganikus intermedier oldatához, így elérhetővé vált az amitriptyline (53) 

többlépéses áramlásos folyamatban történő előállítása.358 Módosított cső a csőben reaktorban 

megvalósítható a mérgező és robbanásveszélyes diazometán in situ előállítása és biztonságos 

felhasználása. A belső csőben, vizes oldatban fejlesztett diazometán a membránon vízmentes 

formában diffundál át, és azonnal elreagál a külső térrészben lévő kiindulási anyaggal.359 Ezt többek 

között az antiretrovirális szerek aminosavakból levezethető α-haloketon építőelemeinek (54) 

háromlépéses szintézisében alkalmazták.360 

49 
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51 
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II.9. ábra. A cső a csőben reaktor 
alkalmazása többlépéses áramlásos 
rendszerekben. A gáz halmazállapotú 
reagensekkel beépített szerkezeti elemeket a 
kiemelés jelzi. 

A többlépéses rendszerek részeként alkalmazott folyadék-gáz kétfázisú lépéseket követően, a 

feleslegben lévő, vagy melléktermékként keletkező gázok eltávolításáról is gondoskodni kell. Ennek 

hiányában az oldhatatlan gázbuborékok reprodukálhatatlan tartózkodási időkhöz vezetnek, és a 

későbbi átalakításokban mellékreakciókat okozhatnak. Ezen az alkalmazási területen a 

legegyszerűbb folyadék-gáz szeparációs egység a pufferedény.361–363 A légköri nyomáson a gáz 

eltávozik, a folyadék pedig egy pumpán keresztül a következő reaktorba továbbítható. 

Bonyolultabb esetekben (veszélyes gáz vagy folyadékelegy, vízmentes körülmények megőrzése) a 

korábban ismertetett Teflon® AF2400 féligáteresztő membránon alapuló eszközök alkalmazása 

lehet szükséges.349,358,364 

Hidrogénezés áramlásos reaktorokban 

Az áramlásos reaktorokban alkalmazható gázok közül egyértelműen kiemelkedik a hidrogén,365–369 

ugyanis a szintetikus munkában gyakori heterogén katalitikus hidrogénezések szakaszos 

megvalósításának biztonságtechnikai problémáit (magas nyomás, robbanásveszélyes gáz és 

pirofóros katalizátor) kezelni képes folyamatos áramú hidrogénező reaktorok az áramlásos kémia 

kezdeteitől elérhetőek a kutatók számára.370–375 

Az ilyen készülékekben (II.10. ábra (A)) egy pumpa (P) áramoltatja a kiindulási anyag oldatát, amely 

egy keverőelemben (M) elegyedik a hidrogéngázzal. A rendszerint feleslegben alkalmazott hidrogén 

a nyomás és az oldhatóság függvényében részlegesen oldódik a folyadékban, illetve folyadék-gáz 

kétfázisú elegyet alakít ki. Egy előfűtő egység (R/H) után, a reakcióelegy a fűthető töltött ágyas 

reaktorban (R) kerül érintkezésbe a heterogén katalizátorral. Az H-Cube® készülékcsaládban (II.10. 

ábra (B)) a reaktortérben egy cserélhető, katalizátorral előre töltött rozsdamentes acél oszlop 

(CatCart®) található. A katalizátor szemcséinek kimosódását az oszlop elején és végén elhelyezett 

kis pórusméretű szűrők akadályozzák meg. A reaktor után található a kimeneti nyomásszabályozó 

szelep (BPR), mely a rendszer nyomásának beállítására szolgál. Ezután a kilépő termékelegy a 

gyűjtőedénybe kerül, ahol a hidrogéngáz feleslege is távozik. 

52 
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II.10. ábra. A folyamatos áramú hidrogénező reaktorok általános felépítése (A). Az H-Cube ProTM folyamatos áramú 
hidrogénező reaktor (B).376 (A fényképen ábrázolt készülékben a folyadék a sematikus ábrákkal ellentétesen, jobbról 

balra áramlik. A továbbiakban az H-Cube® készülékek egyszerűsített ábrázolásakor csak a folyadékkal érintkező 
alkatrészeket (M, R, BPR) tüntetem fel.) 

Az áramlásos hidrogénező rendszerekben magas nyomás és hőmérséklet alkalmazható (az 

H-Cube ProTM készülékben legfeljebb 100 bar és 150°C), ami a reaktor kis térfogata miatt nem 

jelent számottevő kockázatot. A paraméterek pontos szabályozása a rendszer több pontján 

elhelyezett nyomás- és hőmérsékletszenzor alapján történik. Egyes készülékekben a hidrogéngáz 

bevezetése egy gázpalackból tömegáram szabályozó szelep (mass flow controller; MFC) alkalmazásával 

történik. Az H-Cube® készülékcsalád további biztonságtechnikai előnye, hogy nem igényel 

gázpalackot,377 ugyanis a nagy nyomású hidrogén előállítása víz elektrolízissel (EC) történik, a 

hidrogén termelő cella után elhelyezett szeleppel (HV) igény szerint szabályozott mennyiségben. 

A többlépéses áramlásos szintézisek irodalmában a folyamatos áramú hidrogénezéseket többek 

között alkén és alkin redukciókban,257,378 védőcsoport eltávolításokban,361 alifás és aromás 

nitrovegyületek redukciójában,174,257,258,362,379 illetve epoxid gyűrűfelnyitásban380 hasznosítják. 

A foszfodiészteráz-4 inhibitor hatású rolipram (31) két, közel egyidőben publikált folyamatos áramú 

szintézisében is kulcsszerepet kap egy-egy hidrogénező egység. Ghislieri és munkatársai több 

hatóanyag divergens szintézisére alkalmas rendszert (II.11. ábra (A)) építettek.257 Ebben a 

megfelelően helyettesített benzil-alkoholból (55) három, áramlásos reaktorban elvégzett lépésen 

keresztül állítják elő a γ-nitro-észter intermediert ((±)-56). Ezt egy áramlásos hidrogénező 

reaktorban, aktív szén hordozós palládium katalizátoron alakítják át a rolipram hatóanyag racém 

formájává ((±)-31). 
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II.11. ábra. A folyamatos áramú hidrogénezés alkalmazása a rolipram szintézisében, a racém terméket szolgáltató (A), 
vagy mindkét enantiomert elérhetővé tevő (B) úton. 

Tsubogo és társai egy olyan áramlásos rendszert (II.11. ábra (B)) mutattak be, amely az első királis 

intermedier (58) kialakításakor alkalmazott katalizátor megfelelő megválasztásával alkalmas a 

rolipram (31) kívánt enantiomerjének szintézisére.258 A termékre jellemző oldallánccal rendelkező 

aromás aldehidből (57) két, folyamatos áramú, szilárd fázisú katalitikus átalakításban állítják elő a 

királis γ-nitro-diésztert ((S)-58 vagy (R)-58). Egy poliszilán hordozós palládium katalizátorral 

(Pd/DMPSi-C) töltött oszlopon végzett hidrogénezéssel nyerhető a megfelelő laktám ((S)-59 vagy 

(R)-59), melyet szilika hordozóhoz kötött karbonsav (Si-COOH) katalizátor segítségével 

dekarboxilezve a rolipram hatóanyag enantiomertiszta formában ((S)-31 vagy (R)-31) állítható elő. 

Az áramlásos hidrogénező reaktorok kiváló eszközei a biológiailag aktív vegyületek szintézisében 

nagy jelentőséggel rendelkező reduktív aminálásoknak,369 melyekben aminok és aldehidek közti 

közvetlen reakcióban,381–383 vagy a külön lépésben előállított iminek redukciójával263,370 állíthatók elő 

szubsztituált aminok. Ezek az átalakítások a gyógyszerhatóanyagok folyamatos áramú szintézisében 

is szerepet kapnak. A mepivacaine (22) korábban bemutatott MW – áramlásos kapcsolt szintézise170 

mellett az áramlásos reduktív aminálás ipari léptékű megvalósítására is vannak példák.384,385  
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III. Az áramlásos szintézisek célvegyületei 

A doktori munka során két központi idegrendszeri hatással rendelkező gyógyszerhatóanyag, a 

cariprazine (60 · HCl) és a flibanserin (61) áramlásos reaktorrendszerekben történő előállítását 

vizsgáltam. Mindkét vegyületre egyaránt jellemző a helyettesített karbamid és az aril-piperazin 

szerkezeti egység. A következő fejezetekben a rokon hatóanyagok között elhelyezve mutatom be 

eme vegyületetek hatásterületét, és az irodalomban ismertetett előállítási lehetőségeit (III.1. ábra). 

 

III.1. ábra. Az áramlásos szintézisek célvegyületei és példák a rokon szerkezetű helyettesített karbamid egységet (kék 
színnel kiemelve), illetve aril-piperazin szerkezeti egységet (zöld színnel kiemelve) tartalmazó 

gyógyszerhatóanyagokra. (A készítményekben alkalmazott változatos sóformák helyett minden esetben a nem 
ionizált formát tüntettem fel.) 

A cariprazine (60 · HCl) a központi idegrendszeri dopamin D3/D2 receptorokon parciális agonista 

hatást kifejtő gyógyszerhatóanyag.386 A vegyületet a Richter Gedeon Nyrt. kutatói fedezték fel, majd 

az Allergan céggel közösen végzett klinikai vizsgálatok eredményeként 2015-ben az USA 

gyógyszerügyi hatóságától (FDA) törzskönyvi engedélyt kapott skizofrénia és I-es típusú bipoláris 

betegség kezelésére.387 A gyógyszer az USA-ban Vraylar™, Európában pedig Reagila® márkanéven 

kerül a patikákba. 2019-ben a Vraylar™ forgalma elérte az 858 millió dollárt.388 

A flibanserin (61) a központi idegrendszeri szerotonin 5-HT1A, dopamin D4 és szerotonin 5-HT2A 

receptorokhoz kötődő gyógyszerhatóanyag,389 melyet a Boehringer Ingelheim eredetileg a 

depresszió kezelésére szánt. Az antidepresszáns klinikai fejlesztését 2010-ben az FDA a 

gyógyszerjelölt mellékhatásaival és hatékonyságával kapcsolatban megfogalmazott aggályai miatt 

felfüggesztették. A vegyület jogait megvásárló Sprout Pharmaceuticals egy új indikációban, a női 

hipoaktív szexuális vágy rendellenesség (hypoactive sexual desire disorder; HSDD) kezelésében folytatta 

a fejlesztést. A készítmény 2015-ben kapta meg a forgalomba hozatali engedélyt az FDA-től, 

AddyiTM márkanéven került piacra.390,391 
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A helyettesített karbamid származékok biológiailag aktív vegyületek szerkezeti egységeként a 

hatékonyság, a szelektivitás és a farmakokinetikai jellemzők befolyásolása révén jelentős 

gyógyszerkémiai értékkel bírnak. Ezek elsődlegesen a karbamid egység és a gyógyszercélpontok 

közötti egyedi hidrogén-kötések kialakulásának tulajdoníthatók.392,393 Az eddig bemutatott 

hatóanyagokon kívül karbamid szerkezeti elemmel rendelkezik a kináz inhibitor sorafenib (62),394,395 

és az oldalláncában karbamid egységet tartalmazó, széles spektrumú antibiotikum, a piperacillin 

(63).396 

Az aril-piperazin szerkezeti egység a központi idegrendszeri hatással rendelkező vegyületek népes 

csoportjának közös jellegzetessége. A családhoz tartozó hatóanyagok között találhatók 

szerotoninerg, dopaminerg és α1-adrenerg receptorokhoz kötődő vegyületek.397,398 A szerkezeti 

változtatások a receptorprofil széleskörű módosítására nyújtanak lehetőséget, így a vegyületcsalád 

képviselői között számos, különböző központi idegrendszeri betegségben hatékony gyógyszer 

található. A részletesen bemutatott hatóanyagokkal azonos szerkezeti körbe tartozik a buspirone (64; 

generalizált szorongásos zavar),399,400 és a trazodone (65; depresszió).401,402 

III.1. Karbamid származékok előállítási lehetőségei 

A nem szimmetrikusan helyettesített karbamid származékok sokoldalú felhasználásának 

köszönhetően, az előállításukra módszerek széles választéka áll rendelkezésre.403 Ezek nagy 

többsége izocianát intermedieren keresztül játszódik le,404 melyet tipikusan a megfelelő amin és 

foszgén,405 vagy származékainak406 reakciójában, illetve különféle kiindulási anyagok átrendeződési 

reakciójában,407 vagy aminok átmenetifém-katalizált karbonilezésével408 nyernek. Ezek mellett 

különös érdeklődésre tart számot a védett aminok közvetlen módon történő átalakítása,409–418 hiszen 

a védőcsoport eltávolítási lépések elhagyásával hatékonyabb szintézisutak érhetők el. Továbbá, ez 

a megközelítés kiváló lehetőséget teremt a nem szimmetrikus karbamid származékok két 

különböző amin felhasználásával történő szelektív előállítására, amikoris a szabad amintól a 

védőcsoport különbözteti meg a másikat. Számos hasznos eljárás kiindulási anyagai a Boc 

védőcsoporttal ellátott aminok, melyekben az általában védőcsoportként alkalmazott karbamát 

funkció reakciókészségét419,420 hasznosítják a karbamidok szintézisében. 

Egy ilyen módszert mutat be Spyropoulos és Kokotos a karbamid származékok szintézisére (III.2. 

ábra).416 A Boc-védőcsoporttal ellátott aminokat (66) 2-ClPy bázis jelentétében 

szobahőmérsékleten reagáltatják az elektrofil természetű Tf2O reagenssel,421,422 így a 

terc-butoxicsoport elvesztésével izocianát intermedierek (67) keletkeznek. A reakció második 

lépésében a szekunder aminok (68) addíciójával a kívánt karbamid származékok (69) nyerhetők. A 

módszerrel változatos módon helyettesített karbamidok állíthatók elő magas kihozatallal. Királis 

kiindulási anyagok esetén nem tapasztalható racemizáció. Az izocianát részvételét a szerzők a 

köztitermék izolálásával támasztották alá. 

 
 

III.2. ábra. Nem-szimmetrikus karbamidok szintézise védett amin származékokból Tf2O reagens alkalmazásával. 
(R: védett α-aminosav maradék, vagy szubsztituált alkil-, ciklohexil-, fenil-, benzil- és vinilcsoportok; R1-NH-R2: 

primer alkil-, alkenil-, ciklohexil-, fenil- és benzil-aminok, gyűrűs vagy nyílt láncú szekunder aminok) 

Mindazonáltal, a reagensek nagy feleslege szükséges (egyes eseteben az amin reakciópartnert 

9 ekvivalens mennyiségben alkalmazzák), és a második lépés lassan játszódik le. Ezek a paraméterek 
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további optimalizálást igényelnek. A megfelelő kihozatal eléréséhez az igencsak szokatlan 2-ClPy 

bázis alkalmazását kulcsfontosságúnak találták a reakció felfedezői. Amíg a trietil-amin (TEA), 

piridin, 2-metilpiridin és a 4-(dimetilamino)piridin (DMAP) gyenge eredményeket adott, a 2-ClPy-

en kívül annak fluor és bróm analógja is célravezető volt. Ezeket a megfigyeléseket egy későbbi, 

karbamátok és tiokarbamátok előállítására irányuló tanulmány is megerősítette,423 de a bázis 

specifikussága és a reakció mechanizmusában betöltött szerepe sajnos magyarázat nélkül maradt.  

A terc-butil-karbamátok bázikus közegben is átalakíthatók karbamidokká a Lamothe és munkatársai 

által kidolgozott eljárással.410 A Boc-védett primer aminok és anilinek (66) erős bázis (nBuLi, tBuLi 

vagy NaH) jelenlétében gyűrűs szekunder aminokkal (68) reagálva karbamid származékokat (69) 

szolgáltatnak (III.3. ábra). A szerzők feltételezése szerint ez esetben is izocianát köztitermékek (67) 

játszanak szerepet. Az átalakítás a tetrahidrofurán (THF) oldószer forráspontján megy végbe, a 

termelés pedig erősen függ a kiindulási anyagok szerkezetétől. A módszer továbbfejlesztése 

érdekében Wang és társai a fémion tartalmú bázisokat katalitikus mennyiségű 1,5,7-

triazabiciklo[4.4.0]dec-5-én (TBD) szerves bázissal helyettesítették.418 

 
 

III.3. ábra. Nem-szimmetrikus karbamidok szintézise védett amin származékokból erős bázis alkalmazásával. 
(R: védett α-aminosav maradék, vagy szubsztituált alkil- és arilcsoportok; R1-NH-R2: gyűrűs vagy nyílt láncú 

szekunder aminok) 

Az utóbbi módszerrel analóg, intramolekuláris reakciók a gyűrűs karbamid származékként is 

értelmezhető benzimidazolon heterociklus előállításában is szerepet játszanak (III.4. ábra). Ekkor 

az aromás terc-butil karbamátokból (70) kálium-karbonát vagy kálium-terc-butoxid bázisok 

jelenlétében magas hőmérsékleten, hosszú reakcióidők alkalmazásával állíthatók elő a gyűrűs 

termékek (71).424–427 

 
 

III.4. ábra. Benzimidazolon heterociklus 
kialakítása intramolekuláris 
karbamidképzéssel. 
(R1: H, benzil csoport, aromás vagy telített 
heterociklus; R2: H, CH3, halogén, OH, 
OCH3) 

A közelmúltban publikáltak két áramlásos kémiai eljárást karbamidok szintézisére. Riesco‐

Domínguez és munkatársai zsúfolt piperidin-4-on származékokat (72) és kereskedelemben 

kapható, egyszerű alkil- és aril-izocianátokat (73) reagáltattak 50 vagy 80°C-on (III.5. ábra).428 Az 

áramlásos rendszer alkalmazásával egy 15 tagú molekulakönyvtárat (74) állítottak elő. 

 

III.5. ábra. Karbamid molekulakönyvtár 
előállítása áramlásos reaktorban.   
(Ar, Ar’ = arilcsoport; R = alkil- vagy 
arilcsoport) 

Jaman és munkatársai a tumor ellenes hatású lomustine (77) két összekapcsolt lépésből álló 

folyamatos üzemű szintézisét (III.6. ábra) valósították meg,429 melyben a kiindulási anyag, az 

69 
(30 – 90%) 

68 67 66 

70 71 

74 
(55 – 99%) 73 

72 

tBuOH vagy 1,2-diklóretán 
50°C vagy 80°C 

17 min 

15 tagú könyvtár 

a) K2CO3 
 DMF, 110 – 150°C 
 
b)  KOtBu 
 T F, Δ 

nBuLi, tBuLi vagy NaH 
 

T F, Δ 



Az áramlásos szintézisek célvegyületei 
 

 46 

 
 

intermedier és maga a hatóanyag is erősen mérgező alkilezőszer. Az áramlásos rendszer alkalmazása 

és az intermedier in-line feldolgozása minimalizálja eme toxikus vegyületek manuális kezelését. A 

ciklohexil-amin és egy klóralkil-izocianát (75) katalitikus mennyiségű TEA jelenlétében végzett 

reakciójában állítják elő a karbamid (76) intermediert. A második lépés termelését csökkentő TEA 

in-line extrakciós eltávolítására a reakcióelegyhez vizet és diklórmetánt adnak. A fázisok elválasztása 

után a bázis a vizes hulladékba kerül, a szerves fázist pedig a következő lépésbe továbbítják, 

melyben az intermedier (76) terc-butil-nitrittel elvégzett nitrozálásával jutnak a hatóanyaghoz (77). 

 

III.6. ábra. A lomustine szintézise két összekapcsolt áramlásos reaktorban. 

III.2. A cariprazine előállítási lehetőségei 
A cariprazine (60) előállításához három fő szerkezeti elem kialakítása szükséges. A szintézisutak 

többsége a transz-ciklohexil egység kialakításával indul, majd megtörténik az aril-piperazin 

építőelem bevitele. A termék karbamid funkciójának kialakítása a szintézis több pontján is 

megvalósítható. 

Az originátor eljárása szerint, a szintézisút kezdetén a 2-(4-nitrofenil)ecetsavból a nitrocsoport és 

az aromás gyűrű egymás utáni redukciójával keletkező alifás aminosavból észtert képeznek. Az 

izomerelegy acetonitrilből történő kristályosításával a transz-diasztereomer (78) nyerhető.430,431 A 

Boc-védőcsoport kialakításával kapott intermedier (79) észter funkciójának részleges431 vagy teljes 

redukciójával432 a Boc-védett aldehid (80a), illetve alkohol (80b) nyerhető (III.7. ábra). A transz-

ciklohexilecetsav szerkezeti egység felépítésére egy további, Wittig-Horner reakciót hasznosító 

módszer is létezik, melyben a kívánt diasztereomer szintén átkristályosítással nyerhető ki.433,434 

 

III.7. ábra. A cariprazine transz-ciklohexil egységének kialakítása a 2-(4-nitrofenil)ecetsav redukciójával. 

A transz-ciklohexil egység átkristályosítást nem igénylő, diasztereoszelektív előállítási módszerét 

(III.8. ábra) mutatja be egy szabadalmi bejelentés.435 Ebben egy ciklohexanon szerkezeti részt 

tartalmazó kései intermedierből (81) a benzil-aminnal képzett imin (82a) palládium katalizátoron 

történő hidrogénezésével, vagy a hidroxil-aminnal adott oxim (82b) cink porral, savas közegben 

történő redukciójával állítják elő a transz-aminociklohexil származékot (83). 
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III.8. ábra. A transz-ciklohexil szerkezeti egység diasztereoszelektív kialakítása a szintézis kései szakaszában. 

Az eljárások többségében a megfelelő térállású ciklohexil egység felépítése után, a kereskedelmi 

forgalomban kapható (2,3-diklórfenil)piperazin (85) beépítésével állítják elő a végterméket (60), 

vagy annak Boc-védőcsoporttal ellátott prekurzorát (86). Az átalakítás kivitelezésének egyik módja 

az aldehid funkciót tartalmazó intermedierek (84, 80a) nátrium-acetoxiborohidrid jelenlétében 

történő reduktív aminálása (III.9. ábra).386,431,434,436 

 

III.9. ábra. A (2,3-diklórfenil)piperazin egység beépítése reduktív aminálással. 

A kapcsolási lépésben az alkohol származékok (87, 80b) is alkalmazhatók (III.10. ábra). Ezeket 

előbb metánszulfonsav-észterekként aktiválják (88a és b), majd bázis jelenlétében végzett 

N-alkilezési reakcióban reagáltatják a piperazinnal (85).432,433 A kapcsolás egy lépésben is 

megvalósítható437 homogén ruténium katalizátor jelenlétében végzett, úgynevezett „hidrogén 

kölcsönadási” mechanizmussal438,439 lejátszódó reakcióban: az alkohol (87, 80b) katalitikus 

dehidrogénezésével keletkező aldehid a szekunder aminnal (85) reagálva imínium ionná alakul, 

amely a „kölcsönadott” hidrogén részvételével a tercier amin termékké (60 vagy 86) redukálódik. 

   

III.10. ábra. A (2,3-diklórfenil)piperazin egység beépítési lehetőségei az alkohol származék felhasználásával. 

A két részegység összekapcsolására amidképzés is alkalmazható (III.11. ábra).440 A ciklohexilecetsav 

származékot (89) 1,1′-karbonil-diimidazollal (CDI) aktiválva reagáltatják a piperazinnal (85), majd 

a keletkező savamidot (90) a nátrium-borohidridből Lewis-sav (pl. bór-trifluorid) jelenlétében in 

situ keletkező boránnal redukálják. A redukció termékeként a cariprazine boránnal alkotott stabil 

adduktja (91) izolálható. A komplex vegyületet termikusan (terc-butanol (tBuOH) oldószerben 

forralva), vagy savas közegben elbontva a cariprazine (60) keletkezik. 
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III.11. ábra. A cariprazine előállítása stabil borán addukton keresztül. 

A nitrogénatomon Boc-védőcsoporttal ellátott intermediert (86) az eljárások végső szakaszában 

alakítják át a karbamid végcsoportot tartalmazó termékké. Elsőként savas közegben felszabadítják 

a primer amint, melyet a körülményektől függően egyszeres vagy kétszeres hidroklorid só 

(83 · 1-2 HCl) formájában nyernek ki. Az amint N,N-dimetilkarbamoil-kloriddal acilezve 

közvetlenül a cariprazine (60) nyerhető,431,441 azonban az agresszív reagens kezelése különös 

körültekintést igényel.442 Ezt elkerülendő, az amin trifoszgénnel az izocianáttá (92a),443,444 metil-

klórformiáttal a metil-karbamáttá (92b),445 a CDI reagens alkalmazásával pedig a megfelelő 

imidazoliddá (92c) alakítható át.437 Az így kapott acilezőszereket dimetil-aminnal (DMA) reagáltatva 

a cariprazine (60) keletkezik. 

 

III.12. ábra. A karbamid funkció kialakítása a cariprazine szintézisének végső lépéseiben. 

A cariprazine (60) előállításának főbb lépései közül a transz-ciklohexil egység kialakítására és a 

(2,3-diklórfenil)piperazin (85) beépítésére többféle robusztus módszer áll rendelkezésre. Ezek 

hatékonyságát tovább javíthatják a szabadalmi irodalomban ismertetett diasztereoszelektív 

stratégiák, illetve az alkohol intermedier (87, 80b) aktiválását nem igénylő szintézisutak. Ezzel 

szemben, a karbamid egység kialakításához szükséges veszélyes reagensek kiváltása, a lépésszám 

csökkentése, az atomhatékonyság növelése, és a folyamatos áramú megvalósítás eddig kiaknázatlan 

lehetőségeket rejteget a szintézis utolsó szakaszában. 

III.3. A flibanserin előállítási lehetőségei 

A flibanserin (61) irodalomban ismertetett előállításainak többségében a szintézisút kezdetén alakítják 

ki a védőcsoporttal ellátott benzimidazolon szerkezeti egységet (III.13. ábra). A több eljárás 

kiinduló pontjaként szolgáló N-izopropenil (93) és N-fenil-vinil (94) származékok az 
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o-feniléndiamin és rendre az etil-acetoacetát vagy az etil-benzoil-acetát közti magas hőmérsékletű, 

átrendeződéssel járó kondenzációs reakcióban állíthatók elő.446 Egyéb nitrogénatomon kapcsolódó 

védőcsoportok mellett említésre méltó az O-etil származék (95), melynek előállítása az 

o-feniléndiamin és a tetraetil-ortokarbonát reakciójában lehetséges.447 

 

III.13. ábra. A flibanserin kiindulási anyagaként szolgáló védett benzimidazolon származékok szintézise. 

A szintézisek középső szakaszában (III.14. ábra) a két szénatomos összekötő egység kialakítása 

történik meg, amihez többféle bifunkciós alkilezőszert használnak, köztük a különösen mérgező448 

és genotoxikus449,450 1,2-dibrómetánt. Ezekkel elsőként a védett benzimidazolon származékokat (93 

vagy 95) alkilezik, majd egy újabb N-alkilezési reakcióban a kereskedelmi forgalomban kapható 

1-(3-trifluormetilfenil)piperazin (96) építőelemet viszik be. Ezek az átalakítások sztöchiometrikus 

mennyiségű bázist alkalmaznak, ami nagy mennyiségű hulladék keletkezéséhez vezet. Az aril-

piperazin egység lépésenként történő felépítése egy hosszabb, de jobb kihozatalú szintetikus utat 

eredményez.451,452 A végső lépésben savas kezeléssel történik meg a bemutatott védőcsoportok 

hasítása. Ezután, a flibanserin (61) a bázis felszabadításával állítható elő.  

 

III.14. ábra. A flibanserin egymást követő N-alkilezési reakciókkal történő előállításainak összefoglalása (X = Cl, Br). 

Egy különösen rövid szintézisutat (III.15. ábra) ismertet Bugaenko és munkatársai közleménye.453 

Az 1,4-diazabiciklo[2.2.2]oktánból (DABCO) kiindulva, a megfelelő aril(mezitil)-jodónium triflát 

(97) reagenssel történő N-arilezéssel egy kvaterner ammóniumsó (98) keletkezik, melyet erős bázis 

jelenlétében a védett benzimidazolon származékkal (93) reagáltatnak. A gyűrű felnyílásával járó 

reakcióban a biciklust áthidaló kétszénatomos egység szolgáltatja a céltermék etilén csoportját. A 

védőcsoportot eltávolítva a flibanserin (61) állítható elő, a megszokott alkilezőszereket elkerülő úton. 

93 (R = CH3) 
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III.15. ábra. A flibanserin előállítása a DABCO arilezésével majd az áthidalt gyűrű felnyitásával. 

A szintézis kései szakaszában alakítja ki a benzimidazolon heterociklust (III.16. ábra) a Shingare és 

társai által nemrégiben közölt eljárás.454 Az N-alkilezésekkel előállítható, benzil-védőcsoporttal 

ellátott kinoxalindion származékot (99) bázikus közegben gyűrűszűkítési reakcióba víve alakul ki a 

termékre jellemző váz. A védőcsoport eltávolítását követő sóképzés eredményeképpen a flibanserin 

hidroklorid sója (61 · HCl) keletkezik. 

 

III.16. ábra. A flibanserin előállítása gyűrűszűkítési reakció alkalmazásával. 

A benzimidazolon heterociklus kései gyűrűzárással történő kialakítását (III.17. ábra) ismerteti két, 

védőcsoport stratégia szempontjából különleges eljárás.455,456 A szintézisutak az o-nitroanilint (100), 

vagy annak etil-karbamát védőcsoporttal ellátott származékát (104) hasznosítják kiindulási 

anyagként. Ezeket a brómetil-piperazin különbözőképpen szubsztituált származékaival (101 és 105) 

reagáltatják, így nitrocsoportot tartalmazó intermedierekhez (102 és 106) jutnak. Az ezekből 

redukcióval nyerhető anilinek (103 és 107) gyűrűzárása különböző módon történik. Az egyik úton 

(III.17. ábra (A)), a heterociklus kialakításához CDI-vel viszik be a karbonilcsoportot, így a 

flibanserin (61) keletkezik. Ez egy védőcsoportmentes eljárás, ugyanis az aromás N-atom 

alkilezésének szelektivitását a másik aminocsoport oxidált formában történő maszkírozása 

biztosítja.455 

A másik úton (III.17. ábra (B)), az aromás N-atom elektronszívó szubsztituense szükséges az 

N-alkilezés erős bázis jelenlétében történő elvégzéséhez. A továbbiakban ez az etil-karbamát 

funkció épül be a benzimidazolon származékba (108) a bázikus közegben végzett intramolekuláris 

gyűrűzárás során. A végső lépés körülményei között a piperazin N-atomjáról is lehasad a 

védőcsoport, ami szintén hozzájárul a megközelítés hatékonyságához.456 

99 61 •  Cl 
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III.17. ábra. A flibanserin és utolsó intermedierének előállítása védőcsoportmentes (A), és intramolekuláris gyűrűzárást 
alkalmazó (B) eljárással. 

A flibanserin (61) 3 – 5 lépéses szakaszos szintéziseinek többsége az o-feniléndiamint, vagy az abból 

előállítható védett benzimidazolon származékot hasznosítja kiindulási anyagként. Ezek az eljárások 

a terméket 32 – 51% közötti össztermeléssel szolgáltatják, az esetek többségében jóval több mint 

24 óra teljes reakcióidő alatt. Az eljárások többségében alkalmazott lassú, sok hulladékkal járó és 

mérgező alkil-halogenidekkel kivitelezett N-alkilezéseket csak egy esetben kerülték el, azonban az 

ehhez szükséges reagens nehezen hozzáférhető. Előremutatónak tekinthetők a benzimidazolon 

kései kialakítására, és a védőcsoportok innovatív hasznosítására (vagy elhagyására) irányuló 

törekvések. Ezek rövidebb, atomhatékonyabb, és akár áramlásos reaktorrendszerben 

megvalósítható szintézisekhez vezető lehetőségeket nyitnak meg.  
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EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA 

IV. Összehasonlító vizsgálatok a mikrohullámú kémiában 

A MW effektusok tanulmányozására irányuló összehasonlító vizsgálatokban nagy hangsúlyt 

fektetnek azon apró különbségek kimutatására, melyeket a feltételezett, de nehezen vizsgálható 

jelenségek okoznak. Ezek észlelése érdekében, a kísérleti hibák minimalizálása és párhuzamos 

kísérletek elvégzése szükséges, miközben minden paraméter azonos és jól reprodukálható. Ezért a 

MW reakciók összehasonlító vizsgálata előtt mind a kísérletek reprodukálhatóságának biztosítására, 

mind a megfelelő készülék kialakítására kiemelt figyelmet fordítottam. 

IV.1. A mikrohullámú melegítés reprodukálhatósága 

Munkám korai szakaszában, a MW reaktorban végzett kísérletekben mért konverziók jelentős 

szórását tapasztaltam, ami megakadályozta az összehasonlításokban való felhasználásukat. A szórás 

legfőbb okát a kísérletek során mért hőmérséklet–idő profilok felfűtési szakaszának rossz 

reprodukálhatóságában leltem meg. A beállított hőmérséklet elérése utáni melegítési szakaszok 

ideje azonos volt, de az eltérő felfűtési idő megváltoztatta a teljes reakcióidőt, és ennek 

következtében a konverziót is. 

Egy egyszerű, sorozatos fűtési kísérletet terveztem a felfűtés eltéréseinek vizsgálatára. Inert 

oldószer (célszerűen desztillált víz) mintáját (50°C-ra történő előmelegítés után) állandó 

teljesítménnyel melegítettem a MW készülékben, az előre meghatározott hőmérséklet (160°C vagy 

180°C, IR szenzor) eléréséig. Közvetlenül ezután, sűrített levegő árammal alacsony hőmérsékletre 

(50°C) hűtöttem a mintát. A reakcióedényt eltávolítottam a készülékből, majd ugyanazt a 

reakcióedényt késlekedés nélkül visszahelyeztem. Ezt a ciklust számos alkalommal megismételtem 

és a felfűtési időt (az 50°C-ról 160°C vagy 180°C elérése) feljegyeztem (IV.1. ábra). Az eredmények 

azt mutatják, hogy az első néhány ciklus során a 180°C eléréséhez szükséges felfűtési idő drámaian 

csökkent. Ezután hasonló érték körül ingadoztak a mért idők, ami egy állandósult állapot elérésére 

utal. A 160°C-ig történő felfűtés idejében ez a hatás kisebb mértékben érvényesül, ami azt jelzi, 

hogy a különbség forrása a felfűtés kései szakaszában keresendő. Az állandósult állapotban (7 ciklus 

után) elfogadható mértékű szórást tapasztaltam (IV.1. táblázat, 1. sor). Hangsúlyozandó azonban, 

hogy a kísérlet szigorúan ellenőrzött körülményei miatt ugyanazt a mintát használtam, ami 

párhuzamos reakciók végzésekor nem megvalósítható. 

 

IV.1. ábra. A felfűtési idők (50 → 160°C és 
50 → 180°C) változása egy adott minta 
sorozatos felmelegítése során.  
(Körülmények: desztillált víz (2,0 ml), 
Pyrex® edény, MW melegítés (50°C-ról 
180°C-ra, állandó 300 W, IR 
hőmérsékletmérés), a MW üreg 
kondicionálása nélkül.) 

A kísérletet különböző (de azonos mintákat tartalmazó) reakcióedényekkel megismételve 

jelentősen magasabb szórást észleltem az egyensúlyi szakaszban (IV.1. táblázat, 2. sor), ugyanis a 

reakcióedény és a lezárására szolgáló szabványos pattintós kupak alakjának apró eltérései 

számottevő különbségeket okoztak a minta pozíciójában. A rutin módszerhez képest a minta 
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precízebb pozicionálását tette lehetővé a CEM Discover® reaktorhoz tartozó száloptikás (FO) 

hőmérsékletmérő rendszer menetes zárófedél összeállítása. Ez jól kompenzálta a különböző 

reakcióedények elhelyezkedésének pontatlanságait és reprodukálható felfűtést eredményezett (IV.1. 

táblázat, 3. sor). Az utóbbi és az azt követő kísérletekben a pontosabb hőmérsékletmérést lehetővé 

tevő FO szenzort alkalmaztam. A szórás további csökkenését tapasztaltam, amennyiben ugyanazt 

a reakcióedényt (eltávolítva majd visszahelyezve) alkalmaztam a kísérletsorozatban (IV.1. táblázat, 

4. sor). A reakcióedény mozgatása nélkül végzett felfűtési sorozat elemei közötti eltérések pedig 

gyakorlatilag eltűntek (IV.1. táblázat, 5. sor). 

IV.1. táblázat. A felfűtési idő (50 → 180°C) szórása az állandósult állapot elérését követően.   
(Körülmények: desztillált víz (2,0 ml), Pyrex® edény, MW melegítés (50°C-ról 180°C-ra, állandó 300 W, IR vagy 

FO hőmérsékletmérés), a MW üreg kondicionálása nélkül.) 

Sor Reakcióedény Minta váltás módja 
Reakcióedény 

lezárása 
Felfűtési idő 

szórása 
Hőmérséklet 
mérés módja 

1 azonos eltávolítás – visszahelyezés 
pattintós 

kupak 
5,5% (n=14) IR 

2 különböző eltávolítás – elhelyezés 
pattintós 

kupak 
29,6% (n=20) IR 

3 különböző eltávolítás – elhelyezés 
menetes 
zárófedél 

7,4% (n=10) FO 

4 azonos eltávolítás – visszahelyezés 
menetes 
zárófedél 

2,3% (n=10) FO 

5 azonos mozgatás nélkül 
menetes 
zárófedél 

1,5% (n=14) FO 
 

Megfigyeltem, hogy a MW üreg falai, melyek a kísérletsorozatok kezdetén szobahőmérsékletűek 

voltak, fokozatosan felmelegedtek. Ennek legfőbb oka a sűrített levegős hűtési szakaszokban 

tapasztalható intenzív hőátadás a mintát tartalmazó reakcióedényről a közvetlen környezetét jelentő 

MW üreg falára. Mindazonáltal, a felfűtés során a növekvő hőmérsékletű minta és a hidegebb fal 

között is fennáll egy fűtéssel ellentétes hőáram, melynek a felfűtés lassításában jelentkezik a szerepe. 

Mivel a minta és a környezet hőmérséklete a fűtés végső szakaszában különbözik legjobban, a fűtési 

idők nagy eltérése is ekkor észlelhető. A sorozat első néhány ciklusában, a kezdetben hideg MW 

üreg miatt jelentősebb hőveszteség hosszabb felfűtési szakaszokat eredményez. Ez a megfigyelés 

jól magyarázza a rutin módszerrel végzett MW reakciók rossz reprodukálhatóságát. 

Az eredmények alapján két, reprodukálhatóság szempontjából kritikus tényezőt azonosítottam. 

Egyrészt, a reakcióedényt jól meghatározott módon kell elhelyezni a MW készülékben, ezt a 

száloptikás hőmérőrendszerhez tartozó zárófedél biztosítja. Másrészt, a MW üregen belül a 

termikus egyensúly elérése érdekében annak termikus kondicionálása szükséges. Ehhez a fentebb 

ismertetetthez hasonló sorozatos fűtési – hűtési ciklusokból álló eljárást dolgoztam ki. Ekkor a 

célhőmérséklet praktikusan azonos az elvégezni kívánt reakció hőmérsékletével, a minta pedig a 

reakció oldószerével megegyező tiszta oldószer (a szennyezések elkerülése érdekében) melynek 

térfogata megegyezik reakcióeleggyel. A ciklust addig kell ismételni, amíg a felfűtési idő állandósul. 

A kondicionálás után közvetlenül végezhető a reakció, a párhuzamos reakciók végzése között egy 

rövid kondicionálási sorozattal érdemes ellenőrizni a MW üreg termikus állapotának 

megfelelőségét. 

A reakcióedény pontos pozicionálását és a termikus kondicionálás elvégzését minden olyan MW 

kísérlet megkezdése előtt kötelezőnek tartom, melyekben a fűtés reprodukálhatósága fontos 

szerepet játszik, vagy a MW besugárzás teljesítménye lényeges paraméter. Ezáltal biztosítható a 

MW üreg termikus egyensúlya és a minta környezete felé mutató hőveszteség állandósága. Ebből 
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adódóan jól meghatározott hatásos fűtési teljesítmény érhető el, azaz mind a hőmérséklet, mind a 

teljesítmény időbeli lefutása reprodukálható. Ez a módszer a monomód MW üregek termikus 

tulajdonságainak jellemzésére is alkalmazható diagnosztikai eszközként. A dolgozat MW kémiai 

részében bemutatott kísérleteket termikusan kondicionált MW üregben végeztem. 

IV.2. A mikrohullámú kémiai összehasonlító vizsgálatok elvégzésére alkalmas kísérleti 

elrendezés kialakítása 

Az összehasonlító vizsgálatok elvégzéséhez használt, FO hőmérsékletmérésen alapuló kísérleti 

elrendezést Hostyn és társainak úttörő munkájában50 használt, majd a Kappe csoport által 

tökéletesített46,48,51,56 berendezésekben szerzett tapasztaltok figyelembevételével alakítottam ki. A 

MW kémiai vizsgálatokban elterjedt, CEM Discover® monomód működési elvű MW reaktorokat 

használtam (a vitatott „Dudley reakcióhoz” kapcsolódó kísérletek és a Kappe csoport vizsgálatai is 

ilyen típusú készülékekben történtek). A homogén, oldatfázisú minták melegítése megfelelő 

kevertetés mellett történt, azonos geometriájú, lezárt reakcióedényekben. A minta hőmérsékletének 

mérése elsődlegesen a bemerülő FO hőmérsékletszenzor alkalmazásával történt (IV.2. ábra). 

 

IV.2. ábra. Az összehasonlító kísérletekhez 
használt eszközök: 10 ml térfogatú hengeres 
alakú Pyrex® edény keverőmaggal (A), és a 
menetes zárófedél-szerkezet a hőmérőtokba 
illesztett FO szenzorral együtt (B). 

Az FO hőmérővel ellátott, azonos módon összeállított és lezárt reakcióedény melegíthető egyrészt 

az előmelegített olajfürdőbe merítve (IV.3. ábra (A)), másrészt a MW reaktorban elhelyezve (IV.3. 

ábra (B)). A reakcióedény készülhet a szabványos boroszilikát (Pyrex®) hőálló üvegből, illetve azzal 

azonos geometriájú, alacsony MW elnyelőképességű kvarcüvegből készült edények is rendelkezésre 

állnak. 

A B 
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IV.3. ábra. Az olajfürdős (A) és a MW (B) melegítésre szolgáló kísérleti összeállítások egyszerűsített 
keresztmetszeti rajzai, és a rendszerekben különböző hőmérséklet-szabályozási és mérési módok mellett 

elvégezhető kísérletek. A reakcióedények geometriája, a lezárásukra alkalmazott megoldás és az FO 
hőmérsékletszenzor elhelyezkedése azonos a kétféle kísérletben. 

A teljes fűtési idő mindkét esetben a fűtés kezdetétől (az olajfürdőbe merítés) a lehűtési szakasz 

kezdetéig (az olajfürdőből kiemelés) tart. Ezután a gyors ütemű lehűtés a MW reaktorban külső 

sűrített levegő árammal történik, az olajfürdős melegítést követően pedig a reakcióedényt kiemelése 

után azonnal jeges-vizes fürdőbe helyezve, egyaránt 50°C eléréséig. 

A minta hőmérsékletének szabályozására és mérésére különféle lehetőségek vannak. Az olajfürdős 

melegítésben (IV.3. ábra (A)) a belső hőmérséklet az előmelegített olajfürdő (állandó értéken 

tartott) hőmérsékletének függvényében egy állandósult értéket vesz fel, de a közvetlen szabályozása 

nem lehetséges. A belső hőmérsékletet az FO szenzorral lehet mérni (az edény külső felületén 

történő IR hőmérsékletmérésre nincs lehetőség). 

A MW reaktorban (IV.3. ábra (B)) a minta hőmérsékletének a beállított célhőmérsékletre történő 

szabályozása megvalósítható a belső (FO) és a külső (IR) szenzor jele alapján is. Ritkább esetekben 

állandó MW teljesítménnyel végzett melegítésre lehet szükség. Mind a három módszer során 

egyidejűleg rögzíthetők az IR és FO jelek (a MW reaktorból érkező adatcsomagok megfelelő 

szoftveres feldolgozásával, vagy egy másodlagos MW készülék alkalmazásával), ami rendkívül 

részletes információt szolgáltat a minta hőmérsékletviszonyairól. 

Különös figyelmet fordítottam a különböző módon melegített kísérletekben az azonos 

hőmérséklet–idő profil megvalósítására (IV.4. ábra). A hőmérséklet-lefutások meghatározásakor a 

későbbi kísérletekkel azonos összetételű reakcióelegyeket alkalmaztam (szemben az irodalmi 

módszerekkel, melyekben ezt a tiszta oldószerrel végzik, melyek dielektromos és hőtani 

tulajdonságai jelentősen eltérhetnek a reakcióelegyétől). Elsőként olajfürdős melegítéssel 

meghatároztam az előmelegített olajba (a szükséges olaj hőmérséklet meghatározása után) merített 

edényben kialakuló, állandósult belső hőmérsékletet. Ezt követően MW kísérleteket végeztem, 

melyekben a célhőmérsékletet az olajfürdőben állandósult hőmérsékletre állítottam be. A felfűtési 

teljesítmény változtatásával különböző karakterisztikájú hőmérsékletgörbék nyerhetők, melyek 

közül a felfűtési időben, átlagos és végső hőmérsékletben legjobban egyező görbét választottam ki. 

Az így kapott MW melegítési paramétereket alkalmaztam az olajfürdős melegítéssel egyeztetett 

hőmérséklet-lefutású összehasonlító kísérletek elvégzése során. 
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IV.4. ábra. Az olajfürdős és MW összehasonlító kísérletek során az azonos hőmérséklet-lefutás beállításának lépései. 

A kialakított kísérleti elrendezés kizárja a mérhető hőmérséklet-eltérésekből adódó hatásokat, 

ezáltal jól alkalmazható a tömbfázis hőmérsékletétől független MW effektusok tanulmányozására. 

A homogén oldatfázisú reakciók vizsgálatakor továbbá elkerülhetők a többfázisú rendszerekre 

jellemző, makroszkopikus szelektív fűtési effektusok.98 A kísérletek csak a MW teljesítmény és a 

mintában mérhető MW térerősség nagyságában térnek el, az olajfürdős melegítés estén ugyanis 

nincs jelen MW tér. 

Érdemes összevetni a módszeremet a Kappe csoportban kidolgozott, SiC edényeket alkalmazó 

eljárással.62,63 Ebben a minta rendkívül gyors (MW körülményeket utánzó) felfűtését úgy valósítják 

meg, hogy közben a MW sugárzás nem kerül közvetlen kölcsönhatásba a mintával. Ezt kiegészíti 

az általam alkalmazott, ellentétes irányú megközelítés. Az előmelegített olajfürdővel fűtött mintára 

jellemző, valamivel lassabb, de éppen ezért jobban kézben tartható és hőmérsékletmérési 

szempontból jobban követhető hőmérséklet–idő profil precíz reprodukciója történik MW fűtéssel, 

miközben a MW tér jelen van a minta belsejében is. Nem szabad megfeledkezni a gyors MW 

felfűtés számos példával alátámasztott vitathatatlan előnyeiről, azonban eme vizsgálatok során – az 

összehasonlíthatóságot szem előtt tartva – szükségszerű volt a gyors felfűtés elkerülése. 

IV.3. A 2-klórpiridin és piperidin reakciójának vizsgálata 

A „Dudley reakció” vizsgálatát megelőzően, a 2-es helyzetben szubsztituált piridin származékok 

MW reakcióit vizsgáltam. Ezen reakciók MW reaktorban mutatott viselkedésének jobb megértése 

ugyanis elengedhetetlen az összehasonlító módszer kidolgozásához és validálásához. 

A 2-ClPy és piperidin közötti reakció (IV.5. ábra) irodalmi leírásai nem tartalmaznak megfelelő 

összehasonlító vizsgálatokat,177,178 de a megfigyeléseik jó alapot képeznek a MW melegítés 

hatásainak további, részletes tanulmányozásához. Az oldószermentes körülményeket és az 

etilénglikol oldószert egyaránt alkalmasnak találták a reakció elvégzésére. Az oldószer nélküli 

rendszerekben ismert hőmérsékletmérési nehézségek megelőzésére a vizsgálataimat etilénglikol 

oldószerben végeztem. 
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melegítés módja oldószer piperidin feleslege körülmények b termelés / konverzió 

MW – 5,5 ekv. 130°C, 30 min 40% termelés 

MW etilénglikol 3 ekv. 150°C, 120 min 91% konverzió 
 

IV.5. ábra. A 2-ClPy és piperidin reakciója. 
a A saját összehasonlító kísérletek során alkalmazott körülmények. 

b Az irodalomban bemutatott körülményekkel177,178 összehasonlítható hagyományos melegítésű kísérletek nem 
ismertek. 

Elsőként IR hőmérsékletmérés és szabályozás alkalmazásával reprodukáltam az irodalmi 

körülményeket (150°C, 120 min, 3 ekv. piperidin)178 és összehasonlítható eredményeket kaptam. 

Az összehasonlító vizsgálatok ideális körülményeinek azonosítására további MW és olajfürdős 

reakciókat végeztem (IV.6. ábra). Ezek alapján az összehasonlító kísérletek elvégzésére kissé 

magasabb hőmérsékletet és jelentősen rövidebb reakcióidőt (170°C, 25 min) választottam. Az IR 

szabályozott MW kísérletben ezen körülmények mellett a termék (26) konverziója jelentősen 

magasabb volt, mint ami a hasonló paraméterek mellett hagyományos melegítéssel elérhető. 

 

IV.6. ábra. A 2-klórpiridin és piperidin 
reakciójának konverziója a hagyományos 
melegítés és IR szabályozással végzett MW 
melegítés mellett.  
(Körülmények: a 2-ClPy (0,34 mmol) és a 
piperidin (1,02 mmol) oldata etilénglikolban 
(2,0 ml), Pyrex® edény, 150 – 170°C-os 
olajfürdő vagy MW melegítés (150 – 170°C, 
IR szabályozás, 100 vagy 150 W), 
25 – 50 min teljes reakcióidő. A konverzió 
meghatározása GC-FID módszerrel történt. 
A párhuzamos kísérletek esetén az 
átlagértékeket és a szórást ábrázoltam.) 

Összehasonlító vizsgálatok FO hőmérsékletméréssel és szabályozással 

Az összehasonlító vizsgálatokhoz szükséges azonos hőmérséklet-lefutás beállításához elsőként 

hagyományos melegítéssel végeztem el a reakciót, miközben a belső hőmérséklet alakulását az FO 

hőmérsékletszenzorral követtem. A 170°C-ra előmelegített olajfürdőben a belső hőmérséklet 

hozzávetőlegesen 4 perc felfűtési idő után 166°C-on állandósult (IV.7. ábra). 

26 

MW / Δ 
 
 

etilénglikol 
170°C, 25 min a 
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IV.7. ábra. Egyeztetett belső (FO) hőmérséklet-lefutások a 2-klórpiridin és piperidin reakciójában. 
(Körülmények: a 2-ClPy (0,34 mmol) és a piperidin (1,02 mmol) oldata etilénglikolban (2,0 ml), Pyrex® edény, 

170°C-os olajfürdő, vagy MW melegítés (166°C, FO szabályozás, 30 vagy 110 W), 25 min teljes reakcióidő. 
A feltüntetett TFO és TIR értékek a teljes fűtési idő (0 – 1500 s) átlaghőmérsékletei. Az FO szabályozással végzett 

párhuzamos MW kísérletek esetén a jellemző hőmérsékletek átlagát tüntettem fel, a kísérletek hőmérséklet-
lefutásai közül csak egyet ábrázoltam, a többi jó egyezést mutat az ábrázolt profillal.) 

A következő lépésben egy sorozat MW reakciót végeztem a teljesítmény szisztematikus 

változtatásával (20 és 300 W között), melyekben a hőmérsékletet az FO szenzorral szabályoztam. 

A célhőmérsékletet az olajfürdős kísérletben elért értékre (166°C) állítottam be, a teljes fűtési idő 

az olajfürdőbe merítés idejével volt egyenlő. A kapott hőmérsékletgörbéket összehasonlítottam az 

olajfürdős melegítéssel, a legjobban illeszkedő görbe a 30 W beállítással végzett kísérlethez tartozott 

(IV.7. ábra), amelyben az átlagos teljesítmény 16 W volt. A kétféle módszerrel nyert görbék teljes 

fűtési időre (0 – 1500 s) vonatkozó átlagos hőmérsékletértéke közti eltérés nem több, mint 0,2°C. 

A MW fűtés kezdeti szakaszában látható csekély mértékű túlfűtést nem lehetett elkerülni, de a 

későbbi ingadozások ellensúlyozzák az átlagos hőmérsékletre gyakorolt hatását. A külső IR 

hőmérsékletmérés gyakorlatilag megegyező lefutást mutatott a belső FO hőmérséklettel, ami a 

mintán belüli egyenletes hőmérséklet eloszlást bizonyítja (IV.8. ábra). 

 

IV.8. ábra. A belső (FO) és külső (IR) hőmérséklet-lefutások összehasonlítása a 2-ClPy és piperidin reakciójában FO 
szabályozással végzett MW melegítés mellett. 

(Körülmények: a 2-ClPy (0,34 mmol) és a piperidin (1,02 mmol) oldata etilénglikolban (2,0 ml), Pyrex® edény, MW 
melegítés (166°C, FO szabályozás, 30 W), 25 min teljes reakcióidő. A feltüntetett TFO és TIR értékek a teljes fűtési idő 

(0 – 1500 s) átlaghőmérsékletei.) 
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A MW melegítés közben szimultán sűrített levegő árammal történő hűtés (PowerMax® technika) 

mellett is elvégeztem egy újabb MW reakciósorozatot. A folyamatos hűtés következtében 

magasabb MW teljesítmény szükséges az azonos hőmérséklet eléréséhez, így ezzel a módszerrel a 

MW tér erősségének hatása vizsgálható. A legjobb egyezést 110 W beállításával (98 W átlagos 

teljesítmény) kapott hőmérsékletprofil mutatta (IV.7. ábra). Az átlaghőmérséklet valamivel 

nagyobb eltérése (2,5°C), és a felfűtés korai szakaszának különböző karakterisztikája a hűtés miatti, 

jelentősen eltérő hőáramokkal magyarázható. Az IR hőmérsékletszenzorral a reakcióedény külső 

felületén mért hőmérséklet ebben az esetben jelentősen elmaradt a belső hőmérséklettől. Ennek 

oka, hogy az IR hőmérsékletmérés a hideg légáram által közvetlenül hűtött felületen történik, ezért 

az így kapott hőmérsékletadatok nem értékelhetők.51,65 

Mindhárom esetben meghatároztam a 2-ClPy és a piperidin reakciójának konverzióját (IV.9. ábra). 

A kétféle FO szabályozott MW módszerrel három-három párhuzamos reakciót végeztem. A MW 

melegítéssel kapott konverzióértékek elhanyagolható szórást mutattak, a szimultán hűtés esetén ez 

valamivel magasabb volt. A mérések alapján elmondható, hogy a hagyományosan fűtött és az 

azonos belső hőmérsékletprofillal jellemezhető MW kísérletben gyakorlatilag azonos konverzió 

tapasztalható, még a jelentősen magasabb MW teljesítménnyel végzett szimultán hűtéses 

kísérletekben is. Azaz, a MW tér jelenléte és intenzitása nem volt hatással a reakció kimenetelére. 

Az eltérő teljesítmény beállítások miatti különböző felfűtési karakterisztikák sem befolyásolták a 

reakció konverzióját. 

 

IV.9. ábra. A 2-klórpiridin és piperidin 
reakciójának konverziója, a beállított és az 
átlagos MW teljesítmény az egyeztetett 
hőmérséklet-lefutású hagyományos 
melegítés és FO szabályozással végzett MW 
melegítés mellett.   
(Körülmények: a 2-ClPy (0,34 mmol) és a 
piperidin (1,02 mmol) oldata etilénglikolban 
(2,0 ml), Pyrex® edény, 170°C-os olajfürdő, 
vagy MW melegítés (166°C, FO szabályozás, 
30 vagy 110 W), 25 min teljes reakcióidő. A 
konverzió meghatározása GC-FID 
módszerrel történt. A párhuzamos kísérletek 
(n=3) esetén az átlagértékeket és a szórást 
ábrázoltam.) 

A belső hőmérséklet mérése IR hőmérséklet-szabályozás mellett 

Noha a belső FO méréssel végzett összehasonlító kísérletekben gyakorlatilag azonosnak adódtak a 

különböző melegítési módokkal kapott konverziók, az eredmények látszólag ellentmondásba 

kerülnek az IR szabályozás mellett végzett előkísérletekkel. Az egyező reakcióidővel és hasonló 

névleges hőmérsékleten, de külső IR hőmérsékletméréssel elvégzett MW reakció konverziója (IV.6. 

ábra) ugyanis jelentősen magasabb volt. 

Eme megfigyelés pontosabb megértése érdekében megismételtem az IR szabályozással végzett 

kísérletet, úgy hogy közben a belső hőmérsékletet az FO szenzorral követtem. A kísérleti elrendezés 
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és a reakció paraméterei (166°C, 25 min teljes fűtési idő) az összehasonlító kísérletekkel azonosak 

voltak. A két egyidejűleg mért adatsorból (IV.10. ábra) megállapítható, hogy az IR pirométer által 

jelzett értékek a beállított hőmérséklet körül ingadoztak. Ettől jelentősen eltért a belső hőmérséklet, 

ami már a kezdeti szakaszban meredekebb emelkedést mutatott, mint az IR jel, és jóval túlszaladt 

a beállított értéken. A kétféle mérés között kialakult több mint 60°C-os eltérés a reakció folyamán 

végig megmaradt. Ugyancsak megfigyelhető, hogy a készülék által leadott teljesítmény változásai 

csaknem azonnal megjelennek az FO hőmérsékletben, míg azokat az IR érték jelentős késéssel 

követi. Az FO jel meglepően részletgazdag finomszerkezete az elemi reakciólépések hőszínezetével 

lehet kapcsolatos. Kémiai szempontból, a 60°C-al magasabb belső hőmérséklet kielégítő 

magyarázatot ad az IR szabályozott kísérlet magas konverziójára. 

 

IV.10. ábra. A belső (FO) és külső (IR) hőmérséklet-lefutások összehasonlítása a 2-ClPy és piperidin reakciójában 
IR szabályozással végzett MW melegítés mellett. 

(Körülmények: a 2-ClPy (0,34 mmol) és a piperidin (1,02 mmol) oldata etilénglikolban (2,0 ml), Pyrex® edény, 
MW melegítés (166°C, IR szabályozás, 50 W), 25 min teljes reakcióidő. 

A feltüntetett TFO és TIR értékek az állandósult állapot (500 – 1500 s) alatt mért átlaghőmérsékletek.) 

Az egyik vagy mindkét kiindulási anyag kihagyásával elkészített hiányos reakcióelegyek IR 

hőmérséklet alapján szabályozott MW melegítését is elvégeztem, azonos körülmények között. A 

mért hőmérsékletek között ugyancsak végig fennmaradó, de kisebb (34 – 40°C) eltéréseket 

tapasztaltam (IV.11. ábra). A teljes reakcióeleggyel ellentétben, az FO jel finomszerkezete nem volt 

megfigyelhető. A hőmérséklet-eltérés ezen része a készülékben működő szabályozó mechanizmus 

tökéletlenségeinek tudható be, de ez nem magyarázza a reakció közben megfigyelt jóval nagyobb 

eltérést. Azaz minden bizonnyal maga a reagáló rendszer is szükséges a több mint 60°C-os anomália 

kialakulásához. 
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IV.11. ábra. A belső (FO) és külső (IR) hőmérséklet-lefutások összehasonlítása a 2-ClPy és piperidin reakciójának 
hiányos elegyeinek IR szabályozással végzett MW melegítésében. 

(Körülmények: tiszta etilénglikol (2,0 ml) oldószer, vagy a 2-ClPy (0,34 mmol) vagy piperidin (1,02 mmol) oldata 
etilénglikolban (2,0 ml), Pyrex® edény, MW melegítés (166°C, IR szabályozás, 80 W), 25 min teljes reakcióidő. 

A feltüntetett átlagos ΔTFO−IR hőmérséklet-eltérések az állandósult állapotra (500 – 1500 s) vonatkoznak.) 

A hőmérsékletszenzorok közötti nagy különbség elsőre akár mérési hibának is tűnhet, ennek 

kizárására rendszeresen ellenőriztem mind az FO, mind a kalibrált IR szenzorok pontosságát és 

linearitását a releváns hőmérséklet-tartományban. A DMF és etilénglikol oldószereket állandó 

teljesítményű MW melegítéssel forrásban tartva, a két hőmérsékletmérő eszköz gyakorlatilag 

azonos, az irodalmi forráspontnak megfelelő értékeket jelzett. Ezek alapján a reakciók során 

rögzített hőmérséklet értékek pontosságát is elfogadtam. 

Viszont nem szabad megfeledkezni arról, hogy a kalibráció az állandósult hőmérséklet elérése után 

történt, ugyanis csak így lehetséges a pontos érték leolvasása. Ezzel ellentétben, a hőmérséklet-

szabályozás során a készülék gyakran változtatja a teljesítményszintet, így a rendszernek nincs elég 

ideje az állandósult állapot elérésére. Ez az IR jel késése (edény falán keresztüli lassú hőtranszfer) 

következtében sorozatos túlfűtéseket okoz, ami magyarázatot ad az FO és IR hőmérsékletgörbék 

közötti tartós különbség kialakulására. 

IV.4. 2-(Benziloxi)piridin átrendeződési reakciójának vizsgálata 
Munkámat a „Dudley-szerű” átrendeződési reakció tanulmányozásával folytattam. A 

2-(benziloxi)piridinből (25) magas hőmérsékleten, lítium-jodid jelenlétében N-benzil-2-piridon (3) 

keletkezik.198,199 A reakció vizsgálata során a szerzők megfigyelték, hogy a MW kivitelezés gyors 

átalakulást biztosít, de nem végeztek olyan hagyományosan melegített ellenőrző kísérleteket, 

melyek jó összehasonlításra adhatnak lehetőséget (IV.12. ábra). 

 
 

melegítés módja körülmények b konvezió 

MW 200°C, 10 min 75% 

hagyományos 150°C, 26 h 29% 
 

IV.12. ábra. A 2-(benziloxi)piridin átrendeződési reakciója. 
a A saját összehasonlító kísérletek során alkalmazott körülmények. 

b Az irodalmi konverziók CH3CN oldószerben, 3 ekv. LiI jelenlétében végzett reakciókra vonatkoznak.198 

Az átrendeződés vizsgálatát az irodalmi leírásban bemutatott külső IR hőmérsékletmérés alapján 

szabályozott MW kísérletek reprodukciójával kezdtem. Megállapítottam, hogy acetonitril 

oldószerben, azonos beállításokkal (200°C, 10 min), a LiI alacsonyabb (1,5 ekv.) mennyisége 

mellett is magas konverzió érhető el (IV.13. ábra). 

3 25 

MW / Δ 
LiI 
 
 CH3CN vagy DMF 

200°C, 10-50 min a 
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IV.13. ábra. A 2-(benziloxi)piridin 
átrendeződési reakciójának konverziója a 
hagyományos melegítés és IR szabályozással 
végzett MW melegítés mellett.  
(Körülmények: a 2-(benziloxi)piridin 
(0,52 mmol) és a LiI (0,78 mmol) oldata 
CH3CN vagy DMF oldószerben (2,0 ml), 
Pyrex® edény, 200 – 220°C-os olajfürdő, 
vagy MW melegítés (200 – 220°C, IR 
szabályozás, 50 – 100 W), 10 – 50 min teljes 
reakcióidő.  
A konverzió (25 → 3) meghatározása 
1H NMR módszerrel történt. A párhuzamos 
kísérletek esetén az átlagértékeket és a 
szórást ábrázoltam.) 

A MW melegítések során az acetonitril oldószer gőznyomása következtében 15 bar nyomást 

meghaladó maximumok alakulnak ki. A külső IR hőmérsékletmérés mellett, zárt reakcióedényben 

ennél magasabb nyomásértéken is üzemeltethető a berendezés, azonban a belső FO 

hőmérsékletméréssel az érzékeny bemerülő hőmérőtok miatt, a maximális nyomás 13 bar-ra van 

korlátozva. Az oldószert a magasabb forráspontú DMF-re cseréltem, így azonos hőmérsékleten 

5 bar alatt maradt a maximális nyomás. 

A vizsgált „Dudley-szerű” reakcióban egyedül a közepes MW elnyelőképességgel rendelkező 

oldószer nem felel meg a Dudley féle „MW működtetésű” tervezési elveknek. Az acetonitrilhez 

(tan δ = 0,062) képest a DMF (tan δ = 0,161)2 elnyelőképessége valamivel magasabb, ezért további 

alternatív oldószerek alkalmazásának lehetőségét is megvizsgáltam. Ezen törekvések többnyire 

sikertelenek voltak, ugyanis a LiI korlátozott oldhatósággal rendelkezik a kevésbé poláros 

oldószerekben. Kizárólag a THF-ben (tan δ = 0,047)2 és a 2-metiltetrahidrofuránban (nincs 

elnyelőképesség adat) oldódott fel a szükséges mennyiségű LiI. A reakció hőmérsékletén a LiI 

jelenlétében viszont ezen oldószerek bomlását, és kátrányos elegyek keletkezését figyeltem meg. 

Az átrendeződési reakció DMF-ben jelentősen lassabb volt, így hosszabb reakcióidőre (200°C, 

50 min), vagy magasabb hőmérsékletre (220°C, 10 min) volt szükség. Ezek közül az előbbi 

körülményt választottam az összehasonlító kísérletekhez. Az IR szabályozással végzett MW 

kísérletben csaknem teljes konverziót mértem, amitől a hagyományos melegítés eredménye 

jelentősen elmaradt (IV.13. ábra). 

A nyers reakcióelegyek NMR spektruma alapján számottevő mennyiségű 2-piridon melléktermék 

keletkezését figyeltem meg. Ez a mellékreakció a preparatív alkalmazás szempontjából előnytelen 

lenne, de a jelen vizsgálatban a termék és melléktermék aránya az elsődleges reakció jellemzésén túl 

további összehasonlítások elvégzésére is felhasználható, emiatt nem törekedtem a visszaszorítására. 

Mivel a melléktermék feltételezhetően a reakcióelegy víztartalmának hatására keletkezik, ezért a 

reprodukálhatóság biztosításához igyekeztem azt azonos értéken tartani (állandó minőségű 

kiindulási anyagok és oldószer alkalmazásával). 

Összehasonlító vizsgálatok FO hőmérsékletméréssel és szabályozással 

Az összehasonlító kísérletek elvégzésére kialakított protokoll alapján elsőként olajfürdős 

melegítéseket végezem, miközben a reakcióelegy belső hőmérsékletét a reakció teljes időtartalma 



Összehasonlító vizsgálatok a mikrohullámú kémiában 
 

 63 

 
 

alatt a belső FO hőmérővel követtem. A 200°C-os állandósult belső hőmérséklet eléréséhez az 

olajfürdőt 220°C-ra kellett előmelegíteni (IV.14. ábra). 

 

IV.14. ábra. Egyeztetett belső (FO) hőmérséklet-lefutások a 2-(benziloxi)piridin átrendeződési reakciójában. 
(Körülmények: a 2-(benziloxi)piridin (0,52 mmol) és a LiI (0,78 mmol) oldata DMF (2,0 ml) oldószerben, Pyrex® 
edény, 220°C-os olajfürdő, vagy MW melegítés (200°C, FO szabályozás, 25 – 100 W), 50 min teljes reakcióidő. 

A feltüntetett TFO és TIR értékek a teljes fűtési idő (0 – 3000 s) átlaghőmérsékletei. Az FO szabályozással végzett 
párhuzamos MW kísérletek esetén a jellemző hőmérsékletek átlagát tüntettem fel, a kísérletek hőmérséklet-lefutásai 

közül csak egyet ábrázoltam, a többi jó egyezést mutat az ábrázolt profillal.) 

Ezt követték a MW kísérletek, melyeket alapos hőmérsékleti kondicionálás után, és a reakcióedény 

megfelelő pozicionálása mellett végeztem. A belső FO szenzor jele alapján szabályozott MW 

melegítéssel, 25 W beállított teljesítmény mellett (11 W átlagos teljesítmény) értem el az olajfürdős 

melegítéssel legjobban egyező hőmérséklet-lefutást (IV.14. ábra). Ezek az elhanyagolható mértékű 

periodikus hibától (ami a MW teljesítményszabályozás sajátsága) eltekintve, minden 

paraméterükben azonosak voltak. A külső IR hőmérsékletmérés hasonló profilt, de kissé 

alacsonyabb értékeket mutatott (IV.15. ábra). Ez a magas hőmérsékletű minta és a hidegebb 

környezet között szükségszerűen kialakuló kismértékű hőmérsékletgradienssel magyarázható. 

 

IV.15. ábra. A belső (FO) és külső (IR) hőmérséklet-lefutások összehasonlítása a 2-(benziloxi)piridin 
átrendeződési reakciójában FO szabályozással végzett MW melegítés mellett. 

(Körülmények: a 2-(benziloxi)piridin (0,52 mmol) és a LiI (0,78 mmol) oldata DMF (2,0 ml) oldószerben, Pyrex® 
edény, MW melegítés (200°C, FO szabályozás, 25 W), 50 min teljes reakcióidő. 

A feltüntetett TFO és TIR értékek a teljes fűtési idő (0 – 3000 s) átlaghőmérsékletei.) 

A magasabb MW teljesítmény hatását vizsgálandó, szimultán hűtés mellett is elvégeztem a MW 

kísérleteket (azonos hőmérsékleten, FO szabályozással). Ebben az esetben 100 W maximális 

teljesítmény beállításával (67 W átlagos teljesítmény) értem el a kívánt hőmérsékletprofilt. A magas 
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teljesítményszint következtében a kezdeti felfűtési karakterisztika az eddigiektől különbözött, de az 

átlagos hőmérséklet csak kismértékben tért el (IV.14. ábra). 

A három különbözőképpen melegített, de gyakorlatilag azonos hőmérséklet-lefutással jellemezhető 

kísérlet nyerstermékeinek összetételét hasonlítottam össze (IV.16. ábra). A MW melegítésű 

kísérletekből három párhuzamost végeztem, a konverzió szórása alacsony volt. A termék (3) és 

2-piridon melléktermék aránya minden esetben hasonlónak és a melegítés módjától függetlennek 

bizonyult. A hagyományosan melegített kísérletben mért konverzió jelentősen kisebb volt, mint az 

IR szabályozással végzett MW előkísérletekben kapott érték. A korábbi eredmények tudatában az 

sem volt váratlan, hogy az olajfürdővel melegített kísérletben mért konverzió összehasonlítható a 

MW melegített reakcióéval. Sőt, a jelentősen magasabb MW teljesítmény ellenére a szimultán hűtött 

MW melegítés konverziója is közel azonos volt. Ezek az eredmények megerősítik a belső 

hőmérséklet elsődleges szerepét a konverzió meghatározásában. 

 

IV.16. ábra. A 2-(benziloxi)piridin 
átrendeződési reakciójának 
termékösszetétele egyeztetett hőmérséklet-
lefutású hagyományos melegítés és FO 
szabályozással végzett MW melegítés 
mellett.   
(Körülmények: a 2-(benziloxi)piridin 
(0,52 mmol) és a LiI (0,78 mmol) oldata 
DMF (2,0 ml) oldószerben, Pyrex® edény, 
220°C-os olajfürdő, vagy MW melegítés 
(200°C, FO szabályozás, 25 – 100 W), 
50 min teljes reakcióidő. Az összetétel 
meghatározása 1H NMR módszerrel történt. 
A diagramon szereplő százalékos értékek a 
két termék együttes konverziójára 
vonatkoznak. Az FO szabályozással végzett 
párhuzamos MW kísérletek esetén az 
átlagértékeket és az együttes konverzióra 
vonatkozó szórást ábrázoltam.) 

A belső hőmérséklet mérése IR hőmérséklet-szabályozás mellett 

Mivel az FO hőmérséklet alapján szabályozott kísérletek konverziói jelentősen elmaradtak az 

előkísérletek során azonos névleges hőmérsékleten tapasztalt magas értékektől, kíváncsi voltam a 

különbség okára. Az IR szabályozással 200°C-os beállítás mellett végzett kísérlet során a belső FO 

hőmérsékletmérés kb. 34°C-al magasabb értéket mutatott, mint a szabályozás alapjául szolgáló 

külső IR mérés (IV.17. ábra (A)), ami megmagyarázza a konverziók jelentős eltérését. A beállított 

IR célhőmérsékletet 160°C-ra csökkentve is hasonló mértékű eltérést tapasztaltam az IR és FO 

értékek között. Az utóbbi esetben a belső hőmérséklet (átlagos értéke 192,0°C) hasonlónak adódott 

az FO szabályozásos kísérlethez, csakúgy mint a reakcióidő végén mért konverzió (IV.17. ábra (B)). 

A hőmérsékletmérések közötti eltérést feltehetően a reagáló rendszer IR hőmérséklet alapján 

történő szabályozásának tökéletlenségei okozzák. 
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IV.17. ábra. A belső (FO) és külső (IR) hőmérséklet-lefutások összehasonlítása és a kísérletekben mért konverzió a 
2-(benziloxi)piridin átrendeződési reakciójában IR szabályozással végzett MW melegítés mellett, 200°C (A), illetve 

160°C beállított hőmérséklet esetén (B). 
(Körülmények: a 2-(benziloxi)piridin (0,52 mmol) és a LiI (0,78 mmol) oldata DMF (2,0 ml) oldószerben, Pyrex® 
edény, MW melegítés (160 – 200°C, IR szabályozás, 25 W), 50 min teljes reakcióidő. A konverzió meghatározása 

1H NMR módszerrel történt, a két termék együttes mennyiségére vonatkozik. 
A feltüntetett TFO és TIR értékek az állandósult állapot (300 – 3000 s) alatt mért átlaghőmérsékletek.) 

Az IR szabályozott méréseket hiányos reakcióelegyekkel is elvégeztem (IV.18. ábra). A LiI reagens 

kihagyásával az azonos hőmérséklet tartásához jelentősen magasabb MW teljesítmény szükséges. 

Ennek ellenére, a tiszta DMF oldószer, vagy a kiindulási anyag (25) oldatának melegítésekor a 

kezdeti eltérés megszűnik a fűtési idő végére (az FO hőmérséklet eleinte jelentősen magasabb, majd 

fokozatosan az IR hőmérséklethez hasonló értékre csökken). Érdekes módon, a LiI oldatával 

végezve a melegítést a hőmérsékletszenzorok között jelentős, közel állandó különbség figyelhető 

meg. Azaz a vizsgált rendszerben az IR szabályozással kialakuló hőmérsékleti pontatlanság a LiI 

jelenlétéhez köthető, a MW teljesítménytől viszont nem függ. 
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IV.18. ábra. A belső (FO) és külső (IR) hőmérséklet-lefutások összehasonlítása a 2-(benziloxi)piridin átrendeződési 
reakció hiányos elegyeinek IR szabályozással végzett MW melegítésében. 

(Körülmények: tiszta DMF (2,0 ml) oldószer, vagy a 2-(benziloxi)piridin (0,52 mmol) vagy LiI (0,78 mmol) oldata 
DMF (2,0 ml) oldószerben, Pyrex® edény, MW melegítés (200°C, IR szabályozás, 25 – 200 W), 50 min teljes 

reakcióidő. A feltüntetett átlagos ΔTFO−IR hőmérséklet-eltérések a teljes fűtési időre (0 – 3000 s), illetve a melegítés 
végső szakaszára (300 – 3000) vonatkoznak.) 

Általánosságban megállapítható, hogy az eddig vizsgált két reakcióban a hagyományos és MW 

melegítés pontos (azonos belső hőmérséklet-lefutás mellett végzett) összehasonlítása nem mutatott 

ki a MW melegítés hatására bekövetkező, mérhető hőmérséklettől független eltéréseket. A rutin IR 

szabályozással végzett előkísérletekben tapasztalt viselkedést a belső FO hőmérsékletmérés 

segítségével jelentős mértékű, rejtett hőmérsékleti eltérésekre lehetett visszavezetni. A 

megfigyelések megerősítik, hogy az IR hőmérsékletmérés önmagában nem alkalmas a MW 

effektusok összetett, reagáló rendszerekben történő tanulmányozására. Ezek a kísérletek egyben az 

összehasonlító módszer validálására is szolgáltak. Az eddigi tapasztalatok alapján feltehető, hogy a 

jóval összetettebb „Dudley reakció” esetén szolgáltatott eredmények is alkalmasak lesznek 

egyértelmű következtetések levonására. 

IV.5. A p-xilol mikrohullámú benzilezési reakciójának vizsgálata 
A Dudley által vizsgált „MW működtetésű” benzilezési reakció az eddigieknél összetettebb 

rendszert alkot, ezért a vizsgálataim kivitelezését körültekintő tervezés előzte meg. Ugyan Dudley 

törekedett arra, hogy a feltételezett mikroszkopikus MW effektus megfigyelésére a legmegfelelőbb 

körülményeket válassza ki, de az összehasonlító kísérletek elvégzésekor a módszer további 

ésszerűsítését tartottam szükségesnek a pontosság, reprodukálhatóság és a lehető legtöbb adat 

gyűjtése érdekében. Ehhez felülvizsgáltam az eredeti közleményben bemutatott kísérletek bizonyos 

részleteit (reakcióelegy összetétele, reakció kivitelezése, mintavétel és analízis), a vita során 

felmerülő problémák figyelembevételével. 

A reakciómechanizmus részleteinek tisztázása 

A „MW működtetésű” reakciót bemutató eredeti közleményekben77,78 felvázolt 

reakciómechanizmus nem számol el a Friedel–Crafts reakció végső lépésében kilépő protonnal, 

ezért ennek részletesebb értelmezését láttam szükségesnek. 

Az ionos reagensből (8) a sebességmeghatározó termolízissel benzil kation hasad ki. A bomlás 

elsődleges termékei az N-metil-2-piridon (11) és a változatlan [B(ArF)4]
− ion. A benzil kation a 

p-xilol (9b) oldószerrel elreagálva (az egyszerűség kedvéért a mechanizmust nem deuterált kiindulási 
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anyagokkal tárgyalom) adja a semleges, Friedel–Crafts alkilezett terméket (10b). Eközben, az SEAr 

folyamat legvégső, rearomatizációs lépésében egy proton szabadul fel, melynek további sorsa 

(IV.19. ábra) kétféle lehet: 

a) A 2-piridon származék (11) viselkedik bázisként (IV.19. ábra (A)), és a protonált formája 

keletkezik, mely a [B(ArF)4]
− ellenionnal alkot ionpárt (109). Érdemes megjegyezni, hogy a Dudley 

csoport által korábban vizsgált, 8-el analóg trifluormetánszulfonát só reakcióiban a 109-hoz hasonló 

2-hidroxipiridínium sók keletkezését feltételezték, az SEAr mechanizmus alapján.457,458 

b) A [B(ArF)4]
− ion protonálódásával kezdődő folyamat bonyolultabban értelmezhető (IV.19. 

ábra (B)). A tetraaril-borát anionok általában protonálódásukkor szétesnek, semleges triaril-boránt 

és a megfelelő benzol származékot szolgáltatva.459 Ettől eltérően, a [B(ArF)4]
− anion 

szobahőmérsékleten inertnek mutatkozott a savas közegben.460,461 Erősen savas módszerrel 

előállítható a [B(ArF)4]
− anion protonált formája, amely csakis dietil-éter komplexként ismert, és 

szobahőmérsékleten elbomlik a triaril-boránná.462,463 Ezek alapján kétséges, hogy a [B(ArF)4]
− 

protonált formában legyen a reakcióelegyben, protonálódása esetén feltételezhetően azonnal 

elbomlik 1,3-bisz(trifluormetil)benzollá (110) és trisz[3,5-bisz(trifluormetil)fenil]boránná (B(ArF)3; 

111). Ebben az esetben a 2-piridon származék (11) semleges formában található meg a 

reakcióelegyben. 

A Friedel–Crafts típusú alkilezés reverzibilis reakció, csakúgy mint a piridon (11) protonálódása 

(IV.19. ábra (A)). Ezzel szemben, a [B(ArF)4]
− anion protonálódása és a vele járó bomlása 

feltehetően irreverzibilis folyamat (IV.19. ábra (B)). 

 

IV.19. ábra. A benzilező reagens lehetséges reakciói a p-xilol benzilezésében megfigyelt melléktermékek 
keletkezésének magyarázatára, reverzibilis (A), illetve irreverzibilis (B) útvonalat feltételezve. 

Az összehasonlító kísérletek tervezési szempontjai 

1. Elsődleges szempontként, a Dudley csoport által alkalmazott reakciókörülmények77 minél 

pontosabb követésére törekedtem, ugyanis Dudley a körülmények legapróbb módosításait is 

elfogadhatatlannak tartotta a „MW működtetésű” reakció kritériumainak teljesülése szempontjából. 

A leírt recepttel azonos összetételű elegyeket és a MW tér számára átlátszó kvarc reakcióedényeket 

használtam. Kizárólag az összehasonlíthatóság javítása céljából változtattam meg a módszer kisebb 

részleteit. Az eredeti tanulmányban bemutatott „reflux” kísérletekkel nem foglalkoztam, ugyanis 

azok gyengeségeit a Dudley–Kappe vita során részletesen elemezték. A vita során Kappe felhívta 

a figyelmet a különböző típusú MW készülékek közti különbségek miatt fellépő eltérésekre, ezért 

10b 

8 

109 110 11 111 11 

A B 
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a kísérleteimben a Dudley és Kappe csoportok által is használt CEM Discover® típusú, monomód 

MW készülékeket alkalmaztam. 

2. A MW üreg termikus kondicionálása létfontosságú volt az egyes MW kísérletek közötti 

szórás minimalizálásához, a reprodukálható felfűtési görbék felvételéhez és a megbízható 

teljesítményszintek rögzítéséhez. A minél több mérési adat begyűjtése érdekében az FO és IR 

hőmérsékletszenzorok jeleit egyidejűleg rögzítettem. Az IR pirométert a reakciókhoz használt 

kvarc edényekkel kalibráltam. A félrevezető IR értékek elkerülése érdekében nem alkalmaztam 

külső sűrített levegős hűtést. 

3. Az összehasonlító kísérletekben a hagyományos és a MW fűtésű esetekben is párhuzamos 

kísérleteket végeztem. A konverziókat és a jellemző hőmérsékleteket ezek átlagaként, a szórások 

feltüntetésével adtam meg. A korábbi vizsgálatokban47,77egyetlen reakcióelegyből adott 

időközönként számos mintát vettek. Ezáltal megzavarhatták a rendszer egyensúlyát, megváltozott 

a reakciótérfogat, továbbá hőmérsékletmérési pontatlanságok léphettek fel. Ezzel ellentétben, a 

saját kísérleteimben előre meghatározott ideig melegítettem a reakcióelegyeket, majd lehűtés után 

vettem ki az analitikai mintát. Ezáltal sokkal több kísérletre van szükség (1 kísérlet – 1 minta), de 

így elkerülhetők a reakciótérfogat fokozatos csökkenésének negatív következményei. 

4. A nagyszámú kísérlet elvégzése nem lett volna lehetséges a korábbi vizsgálatokban47,77 

alkalmazott, költséges deuterált p-xilol-d10 (9a) oldószerben. Ehelyett nem deuterált, magas 

minőségű, vízmentes p-xilolt (9b) alkalmaztam, a Dudley laboratórium későbbi kinetikai 

tanulmánya110 során alkalmazott gyakorlathoz hasonlóan. 

5. A korábbi vizsgálatokban47,77 használt 1H NMR konverziómérési módszerben a 

reakcióelegyekből vett mintákat DMSO-d6 oldószerrel jelentős mértékben meghígították. Az 

alacsony koncentráció miatt a hosszadalmas mérések is zajos spektrumokat szolgáltattak. Az NMR 

oldószer víztartalma Kappe megfigyelései szerint a reagens (8) bomlását okozta,47 továbbá a DMSO 

maradékjele és a víz jele miatti átfedések leszűkítették a konverzió meghatározásra alkalmas 

spektrum tartományt, ami megakadályozta a reagensből keletkező melléktermék N-metil jelének 

észlelését. 

Ezen hátrányok elkerülése érdekében az NMR méréseket kloroform-d oldószerrel, nagyobb 

töménységben (reakcióelegy és a deuterált oldószer 1:1 arányban) végeztem. Ezzel a módszerrel az 

N-metil protonok jelei is megfigyelhetővé váltak. Az egyértelmű jelhozzárendeléshez a nyerstermék 

NMR spektrumát a reagens (8), a várt termék (10b), és a legelső közleményben77 feltételezett 

N-metil-2-piridon melléktermék (11) hasonló koncentrációjú, azonos oldószerelegyben elkészített 

mintáinak spektrumaival hasonlítottam össze. Érdekes módon, a piridon melléktermék (11) 

mennyisége minden esetben alacsonyabb volt, mint a benzil jelek integrálja alapján várható érték. 

A hiányzó mennyiség minden bizonnyal a protonált formában, N-metil-2-hidroxipiridínium 

ionként (109) volt jelen az elegyekben, melyet a 3,3l ppm-nél megfigyelt szingulett jellel 

azonosítottam (IV.20. ábra). A kétféle N-metil melléktermék jelenléte alátámasztja, hogy mindkét 

feltételezett mechanizmus szerepet játszik a termékelegy összetételének kialakításában. 
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IV.20. ábra. A reakcióelegyek 1H NMR spektrumai (6,6 – 2,8 ppm, a p-xilol oldószer jelei nem látszódnak) a 
konverzió meghatározásra felhasznált diagnosztikus jelek és a számított konverziók megjelölésével. 

A két N-metil típusú komponens (11 és 109) koncentrációjának összegéből lehetséges volt a 

konverzió meghatározása, azonban ez a módszer kevésbé volt megbízható, ugyanis 11 többnyire 

alacsony intenzitású, kevésbé pontosan integrálható jelet adott. Emiatt az összehasonlító 

kísérletekben a reagens (8) megfelelő benzilezett termékké (10b) történő átalakulást kísértem 

figyelemmel, a megadott konverzió értékek minden esetben a jól megfigyelhető benzil protonok 

jelein alapulnak (IV.21. ábra). 

 

IV.21. ábra. A p-xilol benzilezési 
reakciójában a konverzió meghatározásához 
felhasznált komponensek 1H NMR 
módszerrel jól követhető benzil protonjai. 

6. Az irodalmi vizsgálatokban bemutatott eredmények nyitott reakcióedényekben 

megvalósított kísérleteken alapultak (ennek oka a stacioner állapot kialakulásához szükséges kifelé 

mutató hőáram biztosítása volt). Az alkalmazott összeállításokban a függőleges helyzetű, hosszúkás 

edény teteje nyitott volt, ahol jelentős felületen érintkezett a légtérrel. Ebben az elrendezésben a 

reakcióelegy termikus környezetét a laboratórium hőmérsékleti és légáramlási viszonyai nem 

reprodukálható módon befolyásolhatták. Továbbá, a mechanizmus felülvizsgálata egy illékony 

melléktermék (110) keletkezésére derített fényt, melynek a gőztérben kialakuló koncentrációja 

hatással lehet a reakció lefutására. 

A saját kísérleteimben a reakcióedény tetejét a korábban is alkalmazott zárófedéllel láttam el, a 

reprodukálható termikus jellemzők biztosítása és a jól definiált gőztér kialakítása céljából. Az 

atmoszférikus nyomás fenntartása érdekében a nyomásmérő kivezetésre szolgáló rövid, kis belső 

átmérőjű csövet a légtérre nyitottan hagytam. A cső végét egy hideg csapdaként szolgáló ampullába 

10b 8 

9b 
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vezettem, melyben az esetlegesen távozó gőzök lecsapódhatnak. (Számottevő mennyiségű 

kondenzátum csak az oldószer forráspontján végzett kísérletben jelent meg.) A zárófedél ezen kívül 

azt is biztosította, hogy a reakcióedény, és azon belül az FO szenzor elhelyezkedése megfelelő és 

minden kísérletben azonos legyen. A bemerülő hőmérő végén található FO szenzort a reakcióedény 

függőleges tengelye mentén a minta magasságának közepén helyeztem el, ahol sem a keverőmag, 

sem a keverés következtében kialakuló örvény nem zavarta. 

Véleményem szerint a zárt gőztér nem szigeteli el teljesen a rendszert, a kifelé mutató hőáramok 

továbbra is jelentősek. Nincs akadálya a MW melegítés közbeni stacioner állapot kialakulásának, 

amely Dudley elmélete szerint a mikroszkopikus termikus effektusok kialakulásának előfeltétele. 

7. A meglepő, [B(ArF)4]
− ionok protonálódás hatására bekövetkező bomlásával járó 

mechanizmus jobb megismerése érdekében az így levezethető bomlástermékeket is 

tanulmányoztam. Az oldatban 1H NMR módszerrel megfigyelt 11 mellett, az illékony melléktermék 

(110) is kimutatható volt a reakcióelegy forráspontján távozó gőzök kondenzációjával nyert 

mintából, 1H NMR és GC-FID módszerek alkalmazásával. A triaril-borán (111) melléktermék 

reakcióelegyekből történő izolálására tett kísérleteim viszont sikertelenek voltak. 

Állandó teljesítményű mikrohullámú kísérletek 

Dudley a következtetéseinek nagy részét az első közleményben bemutatott, „stacioner állapotú MW 

besugárzásos” méréssorozatra alapozta.77 Ebben állandó 200 W, illetve 300 W teljesítményű MW 

fűtés mellett, 5 – 30 perces reakcióidővel magas konverziókat értek el, amely jelentősen meghaladta 

a hagyományos melegítéssel tapasztalt reaktivitást. Ezeket az kísérleteket a fentebb bemutatott 

szigorú szempontrendszer szerint kialakított kísérleti elrendezésben terveztem reprodukálni. 

Elsőként, állandó 200 W teljesítménnyel végeztem kísérleteket különböző fűtési idők mellett. A 

rendszer viselkedése jelentősen eltért a Dudley csoport megfigyeléseitől: az FO hőmérsékletmérés 

szerint a minta gyorsan, 2 perc alatt 140°C-ra melegszik (az IR szenzor hasonlóan magas értékeket 

mutatott). Ez a melegítés további részében nem változik, ami a forráspont elérését jelzi (IV.22. 

ábra). Ezzel szemben Dudley kísérleteiben az IR pirométerrel mért hőmérséklet nem érte el a 

100°C-ot (az átlaghőmérséklet 85°C, illetve 92°C volt a 200 W -os és a 300 W-os módszerben). A 

reakció már 5 perc után magas konverziót mutatott, 10 perc alatt pedig teljessé vált az átalakulás. 

A konverzió valamivel gyorsabb ütemben növekedett, de a Dudley eredményeihez hasonló értéket 

ért el. A 200 W teljesítmény esetén tapasztalt forrásponthoz közeli hőmérsékletből és magas 

konverzióból következik, hogy 300 W-on is hasonló viselkedés várható, ezért azokat a kísérleteket 

nem volt értelme elvégezni. 
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IV.22. ábra A belső (FO) hőmérséklet-
lefutás, és a konverzió időbeli alakulása a p-
xilol benzilezési reakciójában állandó 
teljesítményű MW melegítés mellett. 
  
(Körülmények: a reagens (0,0094 mmol) 
oldata p-xilolban (2,0 ml), kvarc edény, MW 
melegítés (állandó 200 W).   
Az ábrázolt hőmérséklet-lefutást a 10 min 
reakcióidővel végzett kísérletben 
rögzítettem.   
A konverzió meghatározása 1H NMR 
módszerrel történt, a benzil protonok 
integrálarányai alapján, külön 5 és 10 min 
reakcióidővel végzett kísérletből.) 

Bebizonyosodott, hogy az állandó MW teljesítményű besugárzással nem reprodukálhatóak Dudley 

kísérletei. A zárt gőzterű kísérleti elrendezés ugyan nem volt azonos Dudley módszerével, de nem 

kívántam kompromisszumot kötni az ellenőrzöttebb körülményeket teremtő módszer feladásával. 

A Kappe csoportban végzett reprodukció (Dudley kísérleti elrendezésével csaknem azonos 

elrendezés, nyitott gőztér és állandó MW teljesítmény) során, szintén forrásponthoz közeli 

hőmérsékleteket mutattak ki.47 Ez volt az egyik legfőbb ellentmondás, ami a Dudley–Kappe vitához 

vezetett.78,79 Kappe hangsúlyozta, hogy az állandó teljesítményű MW technika (melyben az 

állandósult állapot hőmérsékletviszonyait számos tényező befolyásolja) által szolgáltatott 

eredmények nehézkesen reprodukálhatók, emiatt ez nem alkalmazható az összehasonlító 

vizsgálatokban.79 

Előkísérletek belső hőmérsékletméréssel 

A további MW kísérleteimet a bemerülő FO szenzorral mért hőmérséklet alapján történő 

szabályozással végeztem. Az összehasonlító vizsgálatokhoz legmegfelelőbb körülmények 

kiválasztásához különböző hőmérséklet és időbeállításokkal előkísérleteket végeztem olajfürdős és 

MW melegítéssel (IV.23. ábra). Az állandósult hőmérsékleteket (100 és 120°C) azonosra állítottam 

be (ehhez az olajfürdőt 105, illetve 125°C-ra kellett előmelegíteni), de a MW hőmérsékletprofilokat 

nem egyezettem (önkényesen 200 W kezdeti teljesítményt állítottam be). 

 

IV.23. ábra. A p-xilol benzilezési 
reakciójának konverziója különböző 
hőmérsékleteken, a hagyományos melegítés 
és FO szabályozással végzett MW 
melegítésű előkísérletekben.   
(Körülmények: a reagens (0,0094 mmol) 
oldata p-xilolban (2,0 ml), kvarc edény, MW 
melegítés (100 – 120°C, FO szabályozás, 
200 W).   
A konverzió meghatározása 1H NMR 
módszerrel történt, a benzil protonok 
integrálarányai alapján, külön 10 és 30 min 
reakcióidővel végzett kísérletből. A jellemző 
állandósult belső hőmérsékletértékeket 
feltüntettem az ábrán.) 

Az alacsonyabb hőmérsékleten, rövid reakcióidőt követően (100°C, 10 min), figyelemre méltó 

különbség mutatkozott a konverzióban. Ez hosszabb idő után (100°C, 30 min) valamelyest 
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csökkent, mégis ez utóbbi beállítást választottam a részletes vizsgálatokhoz, mert az előbbi esetben 

a termék alacsony koncentrációja miatt a konverzió meghatározás kevésbé pontos. Érdekes 

módon, 120°C-on a különbség eltűnt. Ennek az lehet az oka, hogy ezen a hőmérsékleten már 

mindkét esetben megfelelően gyors a reakció, így a reakciósebességek kis eltérése kevésbé 

szembetűnő. 

Összehasonlító kísérletek azonos belső hőmérsékletprofil mellett 

A pontos összehasonlítás érdekében, a MW melegítés hőmérsékletprofilját a teljesítmény 

változtatásával úgy alakítottam, hogy megegyezzen a hagyományosan melegített reakció 

hőmérséklet-lefutásával (IV.24. ábra). A belső hőmérsékletek átlaga 60 W beállítása esetén 

megegyezett, és időbeni lefutásuk is hasonlóan alakult (eltekintve a MW teljesítmény szabályozás 

miatti „hullámzástól”). Kiemelendő, hogy a hőmérsékletprofilok mind az olajfürdős, mind a MW 

melegítéssel jól reprodukálhatók voltak, ami mindkét esetben lehetővé tette a párhuzamos mérések 

elvégzését. 

 

IV.24. ábra. Egyeztetett belső (FO) hőmérséklet-lefutások a p-xilol benzilezésében.  
(Körülmények: a reagens (0,0094 mmol) oldata p-xilolban (2,0 ml), kvarc edény, 105°C-os olajfürdő, vagy MW 

melegítés (100°C, FO szabályozás, 60 W), 30 min teljes reakcióidő. 
A feltüntetett TFO és TIR értékek a teljes fűtési idő (0 – 1800 s) átlaghőmérsékletei. A párhuzamos olajfürdős és MW 
kísérletek jellemző hőmérsékleteinek átlagát tüntettem fel. A párhuzamos kísérletek hőmérséklet-lefutásai közül csak 

egyet ábrázoltam, a többi jó egyezést mutat az ábrázolt profillal.) 

A megegyező belső hőmérséklet-lefutás ellenére, a MW fűtés esetén magasabb konverziót kaptam, 

mint a hagyományos melegítéssel (IV.25. ábra). A konverziók különbsége jóval magasabb volt a 

párhuzamos mérések szórásánál. Ugyan a különbség elmarad a Dudley által közölt értékektől,77 de 

a méréseket ellenőrzöttebb körülményeket biztosító, zárt gőzterű elrendezésben végeztem. A 

kisebb különbség egy lehetséges magyarázata, hogy a saját kísérleteim esetén a MW teljesítmény 

(ami a szokásos feltételezések szerint befolyásolja a MW effektus mértékét) jelentősen alacsonyabb 

volt a Dudley kísérleteiben leírt (de ellenőrzött körülmények között nem reprodukálható) 

teljesítménynél. 
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IV.25. ábra. A p-xilol benzilezési 
reakciójának konverziója és a reakció során 
mért belső (FO) hőmérséklet az egyeztetett 
hőmérséklet-lefutású, hagyományos 
melegítés és FO szabályozással végzett MW 
melegítés mellett.   
(Körülmények: a reagens (0,0094 mmol) 
oldata p-xilolban (2,0 ml), kvarc edény, 
105°C-os olajfürdő, vagy MW melegítés 
(100°C, FO szabályozás, 60 W), 30 min 
teljes reakcióidő.   
A konverzió meghatározása 1H NMR 
módszerrel történt, a benzil protonok 
integrálarányai alapján.  
A feltüntetett belső (FO) hőmérséklet a 
teljes fűtési idő (0 – 1800 s) átlagértéke. 
  
A párhuzamos (n=3) olajfürdős és MW 
kísérletek konverzióinak és jellemző 
hőmérsékleteinek átlagát és szórását 
ábrázoltam.) 

A belső hőmérséklet meghatározó szerepét alátámasztó korábbi megfigyeléseim, és az irodalmi 

konszenzus3,4 fényében meglepőnek tűntek ezek a megfigyelések, melyek látszólag megerősítik 

Dudley mikroszkopikus hőmérsékleti effektusokon alapuló elméletét. Az ilyen jelenségek elvi 

lehetőségét nem tartom kizártnak, de az ellentétes álláspont felé mutató tetemes mennyiségű 

bizonyíték és a szkeptikus gondolkodásmód arra ösztönzött, hogy mélyebben vizsgáljam át a mérési 

eredményeimet. 

A MW melegítések során egyidejűleg mért FO és IR adatsorok tüzetes vizsgálata egy visszatérő 

furcsaságot tárt fel: miközben az FO jel a kísérlet időtartama alatt gyakorlatilag állandó, a beállítottal 

egyező értéket mutatott, az IR szenzor a reakció korai szakaszán magasabb értékeket jelzett, mely 

idővel folyamatosan csökkent (IV.26. ábra). Ez a fajta viselkedés példátlan volt az FO szabályozás 

mellett végzett IR hőmérsékletméréssel szerzett korábbi vizsgálatokban (IV.8. és IV.15. ábra). 

 

IV.26. ábra. A belső (FO) és külső (IR) 
hőmérséklet-lefutások összehasonlítása a 
kvarc edényben végzett p-xilol benzilezési 
reakcióban, FO szabályozással végzett MW 
melegítés mellett (A).   
A hőmérsékletszenzorok és a feltételezett 
magasabb hőmérsékletű terület 
elhelyezkedésének vázlata a MW 
reakcióedényben (B).   
(Körülmények: a reagens (0,0094 mmol) 
oldata p-xilolban (2,0 ml), kvarc edény, MW 
melegítés (100°C, FO szabályozás, 60 W), 
30 min teljes reakcióidő. A feltüntetett TFO 
és TIR értékek a megjelölt pontokra, illetve 
tartományra vonatkoznak. Az IR értékek a 
zaj csökkentése érdekében 10 másodperces 
időközök átlagolásával simítottak. A 
sematikus ábrán a keverőmagot az 
átláthatóság érdekében nem ábrázoltam.) 

Az IR hőmérsékletszenzor korlátai (a kalibrálás igénye és a MW üreg hőmérsékletének változása 

miatt fellépő fokozatos sodródás) jól ismertek.44 Ezeket a hibaforrásokat gondos, a kvarc 

A B 



Összehasonlító vizsgálatok a mikrohullámú kémiában 
 

 74 

 
 

reakcióedény használatával végzett kalibrációval és a MW üreg termikus kondicionálásával 

kizártam. Az alacsony viszkozitású, kis térfogatú, megfelelően kevertetett híg (5 mM) oldatban az 

eddigi tapasztalatok szerint nem alakulhat ki jelentős hőmérsékleti gradiens. 

A Pyrex® edényben történő MW melegítés esetén az IR mérés eredménye magasabb lehet a belső 

hőmérsékletnél, de ez az üveg (tan δ = 10−3) közvetlen fűtésével magyarázható, alacsony 

elnyelőképességű kvarc (tan δ = 6∙10−5) edény használatával kizárható jelenség. Ennek igazolására 

tiszta p-xilol (9b) oldószerrel töltött kvarc edényt magas MW teljesítménnyel melegítettem (IV.27. 

ábra). Az FO hőmérsékletszenzor rendkívül lassú hőmérsékletváltozást regisztrált, szemben az 

azonos körülmények között Pyrex® edényben megfigyelhető jelentős hőmérsékletnövekedéssel. 

 

IV.27. ábra. A p-xilollal töltött 10 ml-es Pyrex® és kvarc edények MW melegítési profilja. 
(Körülmények: p-xilol (2,0 ml), Pyrex® vagy kvarc edény, MW melegítés (állandó 300 W, FO hőmérsékletmérés), a 

MW üreg kondicionálása nélkül. Az irodalmi érték hasonló körülmények között végzett méréseken alapul.47) 

Így jogosan állítható, hogy a mérés elején megfigyelt jelentős eltérés, illetve az IR hőmérséklet 

fokozatos csökkenése valós termikus jelenségek következménye. A maghőmérsékletre jellemző FO 

érték változatlansága arra enged következtetni, hogy a megfigyelt rendellenesség a minta külső, az 

edény falához közeli területére korlátozódik. 

Felállítottam egy munkahipotézist, miszerint az ionos jellegű reagens (8) és a kvarc edény poláris 

természetű fala között fellépő kölcsönhatás előnyösebb, mint az ionos vegyület szolvatációja az 

apoláris p-xilol (9b) oldószerben. Ez 8 feldúsulásához vezet a falhoz közeli határrétegben, ami 

leginkább adszorpcióként vagy „kitapadásként” jellemezhető, ugyanis szemmel látható kiválás nem 

figyelhető meg. Az inhomogenitás fennmaradását az teszi lehetővé, hogy a kevertetés a legkülső 

határréteget a tömbfázishoz képest kevéssé érinti. 

Az ilyen összetételű reakcióelegyekben a MW melegítés intenzitását elsősorban az ionos 

komponens koncentrációja határozza meg. A felületi, kvázi-heterogén rétegben 8 magas 

koncentrációja következtében intenzívebb fűtés várható, és ebben a makroszkopikus méretű 

térrészben magasabb helyi hőmérséklet alakul ki. A reakció előrehaladtával 8 koncentrációja 

csökken, és kisebb elnyelőképességű termékek keletkeznek. Emiatt a felületi tartomány intenzív 

fűtése a folyamat korai szakaszában várható, majd alábbhagy, ami megmagyarázza az IR 

hőmérséklet csökkenő tendenciáját. 

A falhoz közeli régió intenzívebb MW fűtése helyileg magasabb reaktivitást is jelent, mint ami az 

FO szenzor által jelzett maghőmérséklet alapján várható. Ez megmagyarázza a MW kísérletek 

megemelkedett konverzióját. Hangsúlyozandó, hogy a jelenség kialakulásának feltétele mind a 

poláris fal, mind a MW fűtés egyidejű megléte. A felületi dúsulás a hagyományosan melegített 
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esetben is fennáll, de észrevétlen marad, azaz nem okoz kimutatható anomáliát a hőmérsékletben 

és reaktivitásban. Ennek oka, hogy a konvektív hőátadás független a helyi 

koncentrációviszonyoktól. 

Összehasonlító kísérletek fluoropolimer béléssel 

Az eddigi megfigyelések jól egyeznek a felvázolt hipotézissel, azonban a felételezett jelenségekre 

közvetlen bizonyítékok nehezen szerezhetők. Mindazonáltal, a kísérleti módszer kis változtatásával 

megakadályozható a reagens (8) feldúsulása a felületi rétegben. Ehhez a kvarc edény belső falát egy 

inert, apoláris felülettel rendelkező Teflon® PFA fluoropolimerből464,465 készült (kereskedelmi 

forgalomban hozzáférhető) vékony béléssel vontam be (IV.28. ábra). 

 

IV.28. ábra. A p-xilol benzilezési reakció 
vizsgálatához használt eszközök: 10 ml 
térfogatú hengeres alakú kvarc 
reakcióedény (A), Teflon® PFA 
fluoropolimer anyagú bélés (B) és az 
összeállított reakcióedény és bélés a 
megfelelő keverőmaggal (C). 

A fluoropolimer bélés alkalmazásával az olajfürdős és a MW melegítésű kísérleteket is 

megismételtem, csakúgy mint az egyező hőmérséklet-lefutások beállítását (IV.29. ábra). A 

hagyományosan melegített kísérletben lassabb felfűtést tapasztaltam és a kívánt belső hőmérséklet 

eléréséhez az olajfürdő hőmérsékletét (110°C) is emelni kellett (a bélés rossz hővezetőképessége 

miatt). Ehhez igazodva a MW fűtés paramétereinek változtatására is szükség volt. A kezdeti 

teljesítményt 30 W-ra csökkentve kaptam a legjobb egyezést. A hőmérsékletgörbék mindkét 

esetben jól reprodukálhatóak voltak. 

A B C 
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IV.29. ábra. Egyeztetett belső (FO) hőmérséklet-lefutások a Teflon® PFA béléssel ellátott kvarc edényben végzett 
p-xilol benzilezési reakciókban. 

(Körülmények: a reagens (0,0094 mmol) oldata p-xilolban (2,0 ml), Teflon® PFA béléssel ellátott kvarc edény, 
110°C-os olajfürdő, vagy MW melegítés (100°C, FO szabályozás, 30 – 60 W), 30 min teljes reakcióidő. 

A feltüntetett TFO és TIR értékek a teljes fűtési idő (0 – 1800 s) átlaghőmérsékletei. A párhuzamos olajfürdős és MW 
kísérletek jellemző hőmérsékleteinek átlagát tüntettem fel. A párhuzamos kísérletek hőmérséklet-lefutásai közül csak 

egyet ábrázoltam, a többi jó egyezést mutat az ábrázolt profillal.) 

A hagyományos melegítéssel végzett kísérletek konverziója (a kissé magasabb szórástól eltekintve) 

a korábbihoz képest nem változott (IV.30. ábra (A)). Ezzel szemben, MW melegítéssel a poláris 

felület hiányában a konverzió jelentősen lecsökkent, a hagyományos melegítéssel kapott értékhez 

hasonló szintre. Az alacsonyabb MW teljesítményszint esetleges negatív hatásának kizárására a 

korábban alkalmazott 60 W kezdeti teljesítmény mellett is elvégeztem fluoropolimer béléssel a 

kísérleteket. Az eltérő felfűtési sebesség ellenére a konverzió jó egyezést mutatott az olajfürdős és 

a lassabb MW melegítéssel (30 W) is. A három különböző kísérlet egybehangzó eredménye a 

melegítés módjától és a MW teljesítménytől független reakciólefutásra utal. A fluoropolimer bélés 

jelenlétében végzett MW kísérletekben az IR pirométerrel rögzített felületi hőmérséklet azonos 

lefutást mutatott az FO méréssel, és az előzőekben megfigyelt csökkenő tendencia sem jelentkezett 

(IV.30. ábra (B)). 
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IV.30. ábra. A Teflon® PFA béléssel ellátott kvarc edényben végzett p-xilol benzilezési reakciók konverziója és a 
reakció során mért belső (FO) hőmérséklet (A), illetve a belső (FO) és külső (IR) hőmérséklet-lefutások 

összehasonlítása (B) az egyeztetett hőmérséklet-lefutású, hagyományos melegítés és FO szabályozással végzett MW 
melegítés mellett. 

(Körülmények: a reagens (0,0094 mmol) oldata p-xilolban (2,0 ml), Teflon® PFA béléssel ellátott kvarc edény, 
110°C-os olajfürdő, vagy MW melegítés (100°C, FO szabályozás, 30 – 60 W), 30 min teljes reakcióidő. 

A konverzió meghatározása 1H NMR módszerrel történt, a benzil protonok integrálarányai alapján. 
A feltüntetett belső (FO) hőmérséklet a teljes fűtési idő (0 – 1800 s) átlagértéke. A párhuzamos (n=3) olajfürdős és 

MW kísérletek konverzióinak és jellemző hőmérsékleteinek átlagát és szórását ábrázoltam. 
A feltüntetett TFO és TIR tartományok az állandósult állapotra (300 – 1800 s) vonatkoznak. Az IR értékek a zaj 
csökkentése érdekében 10 másodperces időközök átlagolásával simítottak. A párhuzamos kísérletek FO és IR 

hőmérséklet-lefutásai jó egyezést mutatnak az ábrázolt profilokkal.) 

A preparatív szerves kémiai gyakorlatban a reakcióedény felületének anyaga (üveg, polimer, fém, 

stb.) általában inertnek tekinthető és nem befolyásolja a reakció kimenetelét. A MW kémia területén 

ennél összetettebb a kérdés. Jól ismert specifikus effektus a falhatás hiánya: a konvektív fűtéshez 

képest alacsonyabb hőmérsékletű fal miatt elkerülhető az érzékeny komponensek bomlása. De ez 

a MW melegítéssel kialakuló inverz hőmérsékletgradienshez köthető, mintsem a felület 

minőségéhez.32 A reakció lefutását befolyásoló felületi jelenségeket eddig csak nagy MW 

elnyelőképességű, heterogén reagensek alkalmazása esetén figyeltek meg.186,466,467 

Mégis, a fluoropolimer bélés jelenléte egyértelműen visszaszorította a megnövekedett konverziót 

az egyébként változatlan körülmények mellett végrehajtott MW kísérletben, és megelőzte az IR 

hőmérsékleti anomália kialakulását is. Ezek a megfigyelések közvetett bizonyítékot szolgáltatnak a 

munkahipotézisre, miszerint a reakcióelegyen belüli rejtett inhomogenitás makroszkopikus 

hőmérsékletgradienshez vezet. Azaz, az FO és IR szenzorokkal történő együttes 

hőmérsékletméréssel észlelt jelenség fellépése és az okozott hatása a megfelelő kísérleti eszközökkel 

megakadályozható. Tehát ebben a különleges rendszerben fellépő, MW melegítés által okozott 

reakciósebesség-különbség legpontosabban makroszkopikus termikus effektusként jellemezhető. 

Eredményeim alapján a Dudley által feltételezett molekuláris méretű szelektív MW fűtési effektus 

jelenléte kizárható. 
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A megfigyelt koncentrációviszonyoktól függő, helyi MW melegítés valószínűleg igen ritka jelenség, 

reprodukálható szintetikus alkalmazása nehezen képzelhető el. Kialakulása az adott rendszer kémiai 

összetételétől, termikus és dielektromos tulajdonságaitól függ. A Dudley által leírt benzilezési 

reakció ebből a szempontból egyedinek tekinthető, de ebben az esetben is a tényleges kísérleti 

körülmények apró részletei határozzák meg a jelenség fellépését (Dudley kísérleteiben) vagy rejtve 

maradását (Kappe nem kevésbé precíz, de apró részletekben különböző mérései során). A saját 

munkám során sikerült egy olyan paramétert (az edény belső felületének anyagát) azonosítanom, 

aminek a változtatásával lehetséges a jelenség megnyilvánulását befolyásolni. 

Érdemes megjegyezni, hogy a Dudley csoport eredményei alapján a MW reakciósebesség-

növekedés az elegybe szórt boroszilikát üvegszemcsék jelenlétében nem volt kimutatható.78,110 Ez 

szintén értelemezhető az általam megfigyelt jelenséggel: a boroszilikát felületen ugyancsak 

„kitapadhat” az ionos reagens, de a kis méretű üvegszemcsék felszíne jelentősen nagyobb, mint 

önmagában az edény falának. Ennek következtében a felületi rétegben (mind a szemcsék, mind az 

edény fala közelében) jóval alacsonyabb reagens koncentráció várható. Így nem alakulhat ki a magas 

lokális koncentrációhoz kötődő, MW fűtés hatására fellépő magas helyi hőmérséklet és 

megnövekedett reaktivitás. 
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V. Karbamid származékok folyamatos áramú szintézise 

A karbamid származékok áramlásos mikroreaktor-rendszerben történő előállítását a Spyropoulos 

és Kokotos416 által leírt szakaszos, kétlépéses „one-pot” (egy lombikban végzett) eljárásból 

kiindulva terveztem megvalósítani. Az áramlásos reakciókivitelezés általános előnyei mellett, a 

feltételezett bomlékony izocianát intermedier azonnali továbbalakításától a termék kihozatalának 

javulása várható. Másrészt, a körülmények precíz beállítása elősegíti a reaktív köztitermék 

szabályozott, tiszta átalakítását. A két egymás után kötött mikroreaktor alkalmazásával az átalakítás 

két lépése térben elválasztott módon, eltérő körülmények mellett működtethető. A termékelegy és 

az intermedier in situ tanulmányozását lehetővé tevő in-line analitikai módszer alkalmazásával a 

lépések külön-külön optimalizálhatók. Az áramlásos rendszer felépítése és stabil működtetése 

számos kihívást rejtett, melyeket lépésről-lépésre fogok bemutatni, a megfelelő eszközök 

kiválasztásától a kémiai reakciók finomhangolásáig. 

V.1. Az áramlásos rendszer felépítése 

A rendszer elrendezését (V.1. ábra) a kémiai átalakítások sorrendjének megfelelően alakítottam ki: 

A kiindulási karbamát (66) és a 2-ClPy bázis elegyét a P1 pumpa juttatja az első mikroreaktorba 

(R1), ahol a P2 pumpa által szállított Tf2O oldattal kerül érintkezésbe. A keletkező izocianát 

intermedier (67) közvetlenül a második mikroreaktorba (R2) jut, ahol a P3 pumpán keresztül 

bejuttatott szekunder amin (68) hozzáadásával kerül továbbalakításra, így a kívánt karbamid 

származék keletkezik (69). A kilépő termékáram közvetlenül ezután egy átfolyócellába (FC) jut in-

line analízis céljából. 

 

 

V.1. ábra. A karbamid származékok szintézisére szolgáló, két összekapcsolt mikroreaktorból álló áramlásos rendszer 
általános felépítése. (R, R1, R2: (ciklo)alkil- vagy helyettesített (ciklo)alkilcsoport) 

Az áramlásos eszközök kiválasztásakor elsőként a korrozivitási kérdéseket vizsgáltam meg. A Tf2O 

reagens – még híg oldatban is – rövid idő alatt degradálta (V.2. ábra (A)) az oldószertároló edények, 

fecskendők és az összekötő elemek műanyag alkatrészeit (beleértve a kimondottan vegyszerálló 

PEEK (poli(éter-éter-keton)) komponenseket is), ami egybevág az áramlásos szintézisek 

irodalmában megismert viselkedéssel. Ezért a folyadékkal érintkező érzékeny belső alkatrészeket 

tartalmazó pumpák helyett egy fecskendő pumpát (P2) alkalmaztam, melyben a reagens oldata 

kizárólag a fecskendő üveg és PTFE nedvesített alkatrészeivel kerül érintkezésbe. A reagensoldat 

alacsony áramlási sebessége miatt az alkalmazott fecskendőbe tölthető oldat számos kísérlet 

elvégzésére elegendő volt. A fecskendő és az R1 reaktor összekötésére egy egyedi, rozsdamentes 

acél és PTFE elemekből összeállított csatlakozót (V.2. ábra (B)) használtam. A többi kiindulási 

oldat szállítására folyamatos fecskendő pumpákat (P1 és P3) használtam. A korai kísérletekben ezek 

helyett HPLC pumpák szerepeltek, azonban ezek a P2 fecskendőpumpa jelenlétében, a köztük 

fellépő interferencia miatt pulzáló áramlást hoztak létre. 
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V.2. ábra. Példa a Tf2O oldat műanyag alkatrészekre gyakorolt korrozív hatására (előtte – utána; (A)). Egyedi 
készítésű, rozsdamentes acél Luer lock fecskendő csatlakozóhoz illesztett PTFE cső a Tf2O reagens bevezetésére (B). 

Az első reakciólépésben egy chip mikroreaktort alkalmaztam (R1), ami a korrozív reagenssel 

szemben ellenálló üvegből készült, és a kis belső átmérőjű csatornáknak köszönhetően biztosította 

a P1 és P2 pumpák által szállított folyadékáramok kiváló keveredését. Az átalakítás második 

lépésében egy T-elem (M1) szolgált a reagáló áramok (az R1-ből kilépő reakcióelegy és a P3 pumpa 

által szállított reagens) elegyítésére, utána egy PTFE coil reaktor (R2) biztosította a megfelelő 

tartózkodási időt az intermedier teljes átalakulásához. 

A reakcióelegy összetételének vizsgálatára in-line FTIR spektroszkópiát alkalmaztam, ugyanis mind 

a kiindulási anyag és a termék karbonilcsoportjai, mind a feltételezett izocianát intermedier jól 

megkülönböztethető, karakterisztikus rezgési sávval rendelkezik a közepes infravörös régióban, 

amelyek felhasználhatók közel kvantitatív konverzió meghatározásra. Az izocianát 

csoportrezgésének várható frekvenciatartománya közel esik az áramlásos kémiai gyakorlatban 

elterjedt gyémánt ATR szenzor „vakfoltjához”. A kulcsfontosságú jel megbízható észlelése 

érdekében a folyamatos áramú szintézisek területén eddig mellőzött transzmissziós FTIR technika 

mellett döntöttem. A vizsgálatok során a magas kémiai ellenállóképességű és széles spektrális 

tartományt biztosító ZnSe anyagú ablakokkal ellátott transzmissziós átfolyócellát (FC) 

alkalmaztam, amit egy kompakt FTIR spektrométer mintatartójában a fényút fókuszpontja 

közelében helyeztem el. A műszer igen stabil optikai rendszere a kisebb rezgésekre nem érzékeny, 

így közvetlenül a reaktorok mellett is elhelyezhető. A reakcióelegy spektrumait 100 μm optikai 

úthossz mellett vettem fel, az oldószer spektrumát, mint hátteret levonva. 

A stacioner állapotban mért spektrumok jól reprodukálhatóak voltak (a megismételt 

konverziómérések szórása elhanyagolható mértékű), azonban a reakcióparaméterekben (pl. a 

reagens áramlási sebessége) bekövetkező nagyobb változtatások hatására az FTIR jelek 

intenzitásának „lengésszerű” változását figyeltem meg, mely fokozatosan csillapodott miközben a 

rendszer elérte a stacioner állapotot. Ezért a konverzió mérése vagy a termelés meghatározására 

szolgáló minta gyűjtése előtt elegendő időt hagytam a stacioner állapot kialakulására (az FTIR 

spektrumok alapján a teljes tartózkodási idő háromszorosa elegendő volt). 

Az FTIR spektrumon megfigyelt „lengés” okainak feltárására tartózkodási idő eloszlás mérést 

végeztem a reaktorrendszer után kötött átfolyócellával és önmagában az átfolyócellával is. A két 

mikroreaktorból álló rendszer közel dugószerű áramlási profillal jellemezhető, keskeny tartózkodási 

idő eloszlást mutatott (ami összhangban van az irodalmi mérések eredményeivel468). Ezzel 

ellentétben közvetlenül az FTIR átfolyócella előtt bekövetkező ugrászavarás esetén kb. 60 s 

szükséges a stacioner állapot eléréséhez. A jelenség eredetét az átfolyócellán belüli áramlási 

viszonyokban leltem meg. Ennek szemléltetésére intenzív vörös színezékkel megfestett oldatot 

juttattam az FTIR cella ablakai által határolt korong alakú térrészbe (V.3. ábra (A)). A színes oldat 

a haladási irányát megtartva, sugárszerűen lépett be, miközben a cellában található folyadék külső 

régiói lassan keveredtek át (V.3. ábra (B)), ami magyarázza a reakciók monitorozása közben 

megfigyelhető tranziens „lengést”. 

A B 
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V.3. ábra. Az FTIR átfolyócella belső geometriáját ábrázoló metszeti kép (A), az IR fényútja a metszet síkjára 
merőleges. Állóképek (fentről lefelé, megnövelt kontraszt) az FTIR átfolyócellában kialakuló áramlási képet 

szemléltető videófelvételből (B). 

A pumpákból, reaktorokból és az in-line FTIR spektrométerből felépülő teljes áramlásos rendszer 

igen kis területigénnyel rendelkezik (V.4. ábra). A rendszert felépítő modulok jól szabályozott 

módon, stabilan üzemetek, így a kísérleti elrendezés stacioner állapotban felügyelet nélkül 

működtethető. Az áramlásos reaktorok zárt technológiája miatt a korrozív reagens és az illékony 

oldószer nem kerül a légtérbe. Ennek köszönhetően a rendszer megfelelő körültekintéssel a 

laborasztalon is elhelyezhető. 

 

V.4. ábra. A teljes áramlásos rendszer fényképe a részegységek rövid leírásával. 

kiindulási oldatok 
Asia Pressurized Input Store 

P1 pumpa: a kiindulási anyag 
és 2-ClPy oldata 

P3 pumpa: az amin oldata 
Asia Syringe Pump system 

FC 
FTIR spektrométer 

Bruker ALPHA 

termékelegy gyűjtése 

P2 pumpa: Tf2O oldata 
Cole-Parmer® single-syringe infusion pump 

M1 mixer 
Omnifit® 1,5 mm belső átmérő, PTFE 

R1 reaktor 
Syrris 250 µl belső térfogatú chip mikroreaktor 

R2 reaktor 
1 ml belső térfogatú PTFE coil reaktor 
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V.2. Az áramlásos reaktorban megvalósított modellreakció optimális körülményeinek 

meghatározása 

A karbamid szintézis áramlásos rendszerben történő vizsgálatára egy egyszerű modellreakciót 

állítottam össze: kiindulási anyagként a terc-butil-ciklohexilkarbamátot (112), reakciópartnerként a 

piperidint választva (V.5. ábra). 

 
 

V.5. ábra. Az áramlásos eljárás vizsgálatára szolgáló modellreakció. 

Az áramlásos rendszerben (V.6. ábra) végzett első kísérleteim során az irodalmi leírással megegyező 

mólarányokat (3 ekv. 2-ClPy, 1,5 ekv. Tf2O és 9 ekv. piperidin)416 állítottam be, miközben a 

reaktorokat szobahőmérsékleten tartottam. Megfigyeltem, hogy az első reakciólépés elegendően 

gyors ahhoz, hogy egy 250 μl-es belső térfogatú chip mikroreaktorban könnyen kezelhető áramlási 

sebességek (P1 0,5 ml/min, P2 22,5 μl/min) beállítása mellett teljes konverziót adjon. A valamivel 

lassabb második lépés lejátszódásához 1000 μl-es belső térfogatú reaktorra volt szükség (P1 és P2 

beállítása változatlan; P3 0,5 ml/min). Ezek a körülmények mindkét lépésben alacsony tartózkodási 

idő értékeknek (tR1 = 32 s, tR2 = 68 s) feleltethetők meg. Ennek tudatában, a hőmérséklet emelését 

(ami az izocianát intermedier bomlásához is vezethet) egyik reaktorban sem láttam szükségesnek. 

A reaktorok hőmérsékletének 0°C-ra történő csökkentésével végzett kísérlet sem járt számottevő 

előnnyel. Ezután a következő feladat az irodalmi eljárásban alkalmazott nagy reagensfeleslegek 

csökkentése volt, mely mindkét reakciólépésben további optimalizációt igényelt. 

 
 

V.6. ábra. A modellreakció megvalósítása a két mikroreaktorból és in-line FTIR spektrométerből álló áramlásos 
rendszerben. 

A kiindulási oldat és az egyes reaktorokból kilépő elegyek FTIR spektrumán a funkciós csoportok 

jellemző rezgési sávjai egyértelműen azonosíthatók (V.7. ábra), és nem fednek át jelentősen a 

szomszédos sávokkal. Így ezek a sávok alkalmasak voltak a konverzió meghatározására mindkét 

lépésben. 
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V.7. ábra. Az áramlásos modellreakcióban felvett transzmissziós FTIR spektrumok (2500 – 1500 cm-1 tartomány). Az 
ábrán láthatók a konverziómeghatározáshoz felhasznált karakterisztikus sávok. 

(A) A kiindulási anyagok keveréke a Tf2O reagens hozzáadása előtt. 
(B) A reakcióelegy az első lépés lejátszódását követően. 

(C) A reakcióelegy a második lépés lejátszódását követően. 

Az első lépés körülményeinek optimalizációjához az FTIR cellát közvetlenül az első mikroreaktor 

(R1) kimenetére kötöttem (a második reakciólépés elhagyásával; V.8. ábra). Az elegy infravörös 

spektrumán a karbamát (112, ν(COkarbamát) = 1706 cm-1) izocianáttá történő átalakulását (113, 

ν(NCO) = 2263 cm-1) kísértem figyelemmel. Elsőként a 2-ClPy a bemérési arányát, majd a Tf2O 

áramlási sebességét változtattam az egyéb működési paraméterek módosítása nélkül. A karbamát 

(112) elfogyásához már alacsony (1 – 1 ekv.) mennyiségű 2-ClPy és Tf2O is elegendőnek tűnt. 

Azonban az így keletkező köztitermék piperidin hozzáadásával történő továbbalakítása után, az R2 

reaktort elhagyó végső termékelegy számottevő mennyiségű kiindulási anyagot (112) tartalmazott 

az in-line FTIR és off-line analízis alapján, ami megkérdőjelezte az első lépés teljességét. Arra a 

felismerésre jutottam, hogy a karbamát FTIR jelének látszólagos hiánya nem feleltethető meg az 

első lépésben a teljes konverziónak. Valószínűleg olyan köztitermékek is szerepet játszanak az 

112 → 113 átalakulásban, amelyek nem szembetűnők (vagy egyáltalán nem kimutathatók) az 

alkalmazott FTIR módszerrel, és a második lépés körülményei között reverzibilisen 

visszaalakulhatnak a kiindulási anyaggá. Ennek következtében az első lépés önmagában történő 

optimalizálása sikertelen volt. 
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V.8. ábra. Az izocianátképzési lépésből kilépő reakcióelegy in-line analízisére szolgáló áramlásos rendszer. 

Az első lépés optimalizálásának problémáját a keletkező nyers termékelegy folyamatos in-line 

továbbalakításával oldottam meg. A teljes kétlépéses reakció elvégzésére szolgáló rendszer 

alkalmazásával (V.6. ábra), az R1-ből kilépő áramhoz nagy feleslegben (9 ekv.) vett piperidint 

adtam, majd az R2 reaktor után kötöttem az FTIR cellát. Ekkor a 113 intermedier gyakorlatilag 

teljes konverzióval átalakul a megfelelő karbamiddá (114, ν(COkarbamid) = 1640 cm-1), azaz a 112 és a 

114 komponensekhez tartozó jelek aránya az első lépés konverzióját tükrözi. Elsőként a 2-ClPy 

feleslegének hatását vizsgáltam, miközben a Tf2O mennyiségét állandó értéken (1 ekv.) tartottam 

(V.9. ábra (A)). Bár ekvimoláris mennyiségű bázis is elfogadható konverziót adott, a magasabb 

kihozatal érdekében kétszeres mennyiséget állítottam be. A továbbiakban az optimalizált 

bázismennyiség mellett a Tf2O mólarányát változtattam (V.9. ábra (B)). Minimális felesleg (1,1 ekv.) 

alkalmazása mellett döntöttem (P2 15,5 μl/min), az esetleges víznyomok okozta instabilitások 

megelőzése érdekében. 

 

V.9. ábra. A reagensmennyiségek optimalizálása a modellreakcióban. (A konverzió meghatározása a nyers 
reakcióelegy FTIR spektrumából, a megfelelő karakterisztikus sávok integrálaránya alapján történt.) 

(A) A 2-ClPy mennyiségének hatása az első lépés konverziójára 1 ekv. Tf2O alkalmazása mellett. 
(B) A Tf2O mennyiségének hatása az első lépés konverziójára 2 ekv. 2-ClPy alkalmazása mellett. 

(C) A piperidin mennyiségének hatása a második lépés konverziójára az első lépés optimális beállításai (1,1 ekv. 
Tf2O és 2 ekv. 2-ClPy) mellett. 

Végezetül a piperidin nagy feleslegének csökkentését tűztem ki célul (V.9. ábra (C)). Az első 

mikroreaktort az imént meghatározott optimális beállításokkal működtettem, miközben az amin 

mennyiségét fokozatosan csökkentettem. A termékelegy FTIR spektrumán az izocianát intermedier 

(113) erős abszorpciós sávjának megjelenését figyeltem, ami a második lépésben a konverzió 
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csökkenését jelzi. A piperidin mennyiségét 4 ekvivalensig csökkentve (P3 0,222 ml/min) nem 

tapasztaltam negatív hatást. Ennél alacsonyabb mennyiségek viszont a konverzió gyors visszaesését 

eredményezték. 

A kétlépéses reaktorrendszert az így meghatározott beállításokkal stacioner állapotban működtetve 

kiváló izolált termelést értem el (V.1. táblázat, 1. kísérlet). Habár a kiindulási anyagok viszonylag 

híg oldatait (a szubsztrátra nézve 0,03 M-os oldat) alkalmaztam, a tisztított termékre nézve magas, 

182 mg/h termelékenység értéket értem el. Az alacsony reaktortérfogatoknak és rövid tartózkodási 

időknek (tR1 = 33 s, tR2 = 94 s) köszönhetően a teljes rendszer a térfogati termelékenység 

mérőszámával kifejezve 0,696 mol lR
−1 h−1 izolált termék előállítására képes. 

V.1. táblázat. A reagens és a hozzáadott bázis mennyiségének vizsgálata a második reakciólépésben. a 

Kísérlet Hozzáadott bázis 
Piperidin 

(ekv.) 
Termelés 

(%) 

1 – b 4 97 

2 TEA (1 ekv.) b 3 92 

3 TEA (2 ekv.) b 2 96 

4 bázikus ioncserélő gyanta c 1 84 
 

a Körülmények: karbamát (1 ekv.), Tf2O (1,1 ekv.), 2-ClPy (2 ekv.), hozzáadott bázis (az optimalizált mennyiségek a 
táblázatban láthatók), piperidin (az optimalizált mennyiségek a táblázatban láthatók); mindkét mikroreaktort 

szobahőmérsékleten tartottam; tR1 = 33 s; a konverzió minden esetben 100% volt, a táblázatban az izolált termelés 
értékek láthatók.  

b A második lépést 1 ml belső térfogatú coil reaktorban végeztem, tR2 = 94 s.  
c A második lépést 1,6 ml belső szabad térfogatú töltött ágyas reaktorban végeztem, tR2 = 168 s. 

Az amin reagens felhasználásának további csökkentése érdekében, a második mikroreaktorban 

különböző mennyiségű TEA bázis hozzáadásával is elvégeztem a reagensmennyiség 

optimalizációját. Ezek a kísérletek (V.1. táblázat, 2 – 3. kísérlet) megmutatták, hogy a második 

lépésben a magas konverzióhoz szükséges teljes bázismennyiség (4 ekv.) egy része nem reagáló 

bázissal helyettesíthető. Másként fogalmazva, a piperidin nemcsak reagensként, de bázisként is 

viselkedik. Ennek következtében a teljes bázismennyiség további csökkentése magas 

hőmérsékletek alkalmazásával sem lenne lehetséges, ami igazolja a korábbi döntésemet a 

szobahőmérsékletű reakcióvezetés mellett. 

Hordozóhoz kötött bázis alkalmazhatóságát is megvizsgáltam. A coil mikroreaktort (R2) egy töltött 

oszlopra (R2’) cseréltem, amibe gyengén bázikus tercier amin funkciókkal rendelkező ioncserélő 

gyantát (AmberlystTM A21) helyeztem (V.10. ábra). Az oszlop belső szabad térfogata (1,6 ml) az R2 

térfogatával összehasonlítható. Ebben a rendszerben már 1 ekvivalens mennyiségű piperidin 

alkalmazásával is teljes konverziót figyeltem meg (V.1. táblázat, 4. kísérlet), ami az ioncserélő gyanta 

bázikus csoportjainak nagy helyi feleslege által okozott hatékony bázikus katalízissel magyarázható. 

A rendszert stacioner állapotban működtetve jó izolált termeléssel nyertem a karbamidot (114). 

Sajnálatosan az oszlop aktivitásának gyors csökkenését tapasztaltam, ami azzal értelmezhető, hogy 

a bázikus gyanta nem csak katalitikus szerepet tölt be. Az első reakciólépésből érkező anyagáram 

tartalmazza a rendkívül gyengén bázikus 2-ClPy trifluormetánszulfonát sóját, melyből a gyanta 

erősebben bázikus csoportjai felszabadítják a 2-ClPy bázis formáját. Ebben a folyamatban a gyanta 

protonálódik és elveszti a bázikus katalizátorként mutatott aktivitását. A töltött ágyas reaktor 

cseréjének vagy regenerálásának szükségessége miatt a folyamatos szintézis szempontjából a 

hordozóhoz kötött bázis nem rendelkezik gyakorlati előnnyel. 
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V.10. ábra. A modellreakció áramlásos megvalósítása bázikus ioncserélő gyantával töltött reaktor alkalmazásával. Az 
optimális sztöchiometriai arányok és az izolált termelés érték az ábrán láthatók. 

(Áramlási sebességek: P1 0,5 ml/min, P2 16,5 μl/min, P3 0,056 ml/min; tartózkodási idők: tR1 = 32 s, tR2 = 168 s) 

V.3. Az izocianátképzésben alkalmazott bázis reakciómechanizmusban betöltött szerepének 

vizsgálata 

Spyropoulos és Kokotos az első reakciólépésben kizárólag a 2-ClPy bázist (és annak fluoro és 

bromo analogonját) találták hatékonynak.416 Ebből arra lehet következtetni, hogy a 2-ClPy gyenge 

bázikus jellege szükséges a reakció lejátszódásához, vagy a 2-ClPy más szempontból játszik 

kitüntetett szerepet a reakciómechanizmusban. Az utóbbi esetben legkézenfekvőbb, hogy a C–Cl 

kötés hasadása történik meg, ami a 2-ClPy mennyiségének csökkenését és a piridinből levezethető 

melléktermékek képződését vonná maga után. Ennek a feltételezésnek a vizsgálatára a CH2Cl2 

helyett kloroform-d (CDCl3) oldószerben végzett szakaszos reakciók termékelegyeit feldolgozás 

nélkül 1H NMR vizsgálatnak vetettem alá (V.11. ábra). 

 

V.11. ábra. A CDCl3 oldószerben végzett szakaszos reakció (további körülmények az irodalmi leírással azonosak, 3 
ekv. 2-ClPy) nyers termékelegyéből (A), és a Tf2O reagens kihagyásával készült „vak” keverékből (B) a reakcióidő 

végén vett minták 1H NMR spektrumának aromás régiója. (9,0 – 6,5 ppm, 400 MHz, 8 scan, p-xilol belső standard). 

A nyers reakcióelegyek 1H NMR spektrumain nem jelentek meg a 2-ClPy-ből levezethető 

melléktermékekhez rendelhető jelek, és a 2-ClPy eredeti mennyiségének 94 – 100%-a változatlan 
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formában kimutatható a reakcióelegyben (V.2. táblázat). Ezek alapján a C–Cl kötés hasadásával 

járó reakciómechanizmusokat jelentéktelennek ítéltem. 

V.2. táblázat. A 2-ClPy mennyisége a CDCl3 oldószerben végzett szakaszos reakciók nyers termékelegyeiben és a 
Tf2O reagens kihagyásával készült „vak” keverékekben, a reakcióidő végén. a 

Kísérlet 
2-ClPy mennyisége 

(ekv.) 

Tf
2
O mennyisége 

(ekv.) 

2-ClPy mennyisége b 
(%) 

Konverzió 
(%) 

A 3 1,5 94 96 

B („vak”) 3 – 99 – 

C 1 1,5 100 9 

D („vak”) 1 – 99 – 
 

a Körülmények: karbamát (1 ekv.), Tf2O (1,5 ekv.), 2-ClPy (3 ekv.), piperidin (9 ekv.); 25°C; 50 min, majd 20 h. 
b A 2 ClPy bemért mennyiséghez viszonyítva, az 1H NMR spektrum (400 MHz, 1 scan, p-xilol belső standard) 

integrálarányai alapján. 

A bázis szerepének tisztázásához különféle amin típusú szerves bázisok alkalmazását vizsgáltam az 

első reakciólépésben. Ehhez egy kismértékben módosított kétlépéses áramlásos rendszert 

használtam (V.12. ábra). A reagenseket feleslegben alkalmaztam, az első lépés konverzióját az 

izocianát intermedier in-line továbbalakítása után FTIR spektroszkópiásan határoztam meg. 

 

V.12. ábra. Az izocianátképzési lépésben alkalmazható bázisok vizsgálatára szolgáló áramlásos rendszer. 

Ebben a kísérleti elrendezésben húszféle bázis vizsgálatát végeztem el (V.3. táblázat), azonban 

néhány esetben dugulás miatt meghiúsult a konverzió meghatározása. A vizsgált vegyületek 

báziserőssége (pK𝐵𝐻+) széles tartományt fedett le, de a báziserősség és a reakciókészség között nem 

találtam egyértelmű összefüggést. Ez vezetett arra a felismerésre, hogy a bázicitás helyett a bázis 

nukleofilitása határozza meg a reakció kimenetelét. Ezt jól példázzák a nem-nukleofil erős bázisok 

esetén kapott magas konverzió értékek. A 2-ClPy (habár báziserősség szempontjából messze 

elmarad az előbbi csoport tagjaitól) joggal nevezhető nem-nukleofil bázisnak, ugyanis a nitrogén 

atom nukleofilitását a klóratom elektronszívó sajátsága és sztérikus árnyékoló hatása is csökkenti. 

A sztérikus gátláshoz köthető különbségek hatása figyelemreméltó. Miközben a piridin és 2-metil 

származéka nem mutatott számottevő reaktivitást, a zsúfolt 2,6-dimetilpiridin alkalmazásával közel 
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teljes konverziót értem el. Hasonló drámai eltérés figyelhető meg a TEA és a 

N,N-diizopropiletilamin (DIPEA) között, annak ellenrére, hogy báziserősségük közel azonos. 

V.3. táblázat. Az első reakciólépésben mért konverzió különböző bázisok alkalmazása mellett. a 

Sorszám Bázis 𝐩𝐊𝑩𝑯+  Konverzió (%) 

1 2,6-diklórpiridin b −2,86 c 35 

2 N-metil-2-piridon 0,32 c 0 

3 kinoxalin b 0,56 c 48 

4 2-ClPy 0,72 c 100 

5 2-hidroxipiridin b 0,75 c 47 

6 N,N-dimetilanilin 2,51 d 19 

7 piridin 3,45 d 5 

8 2-metilpiridin 4,01 d 13 

9 2,6-dimetilpiridin 4,46 d 90 

10 4-metilmorfolin 7,40 c — e 
 

Sorszám Bázis 𝐩𝐊𝑩𝑯+  Konverzió (%) 

11 Proton-sponge® b 7,47 d — e 

12 DMAP b 7,86 d — e 

13 DIPEA 8,90 d 93 

14 TEA 9,00 d 26 

15 TBD b 11,22 c 72 

16 TMP 11,24 c 65 

17 PMP 11,25 c — e 

18 TMG 13,20 d 70 

19 DBU 13,90 d 61 

20 Verkade-bázis b 26,80 d — e 
 

a Körülmények: karbamát (1 ekv.), Tf2O (1,5 ekv.), 2-ClPy (3 ekv.), piperidin (9 ekv.); mindkét mikroreaktort 
szobahőmérsékleten tartottam. ((A konverzió meghatározása a nyers reakcióelegy FTIR spektrumából, a megfelelő 

karakterisztikus sávok integrálaránya alapján történt. Verkade-bázis: 2,8,9-trimetil-2,5,8,9-tetraaza-1-
foszfabiciklo[3.3.3]undekán)  

b A szilárd reagenseket tömény diklórmetános oldatként alkalmaztam.  
c A konjugált sav disszociációs állandója, irodalmi érték (H2O).469–472  
d A konjugált sav disszociációs állandója, irodalmi érték (DMSO).473–478  

e Dugulást tapasztaltam. 

Az eredmények két, egymást kiegészítő módon értelmezhetőek: Egyrészt, az első reakciólépésben 

a nukleofil karakterrel rendelkező bázisok reakcióba lépnek az erősen elektrofil természetű Tf2O 

reagenssel. Ebben a folyamatban nem csak a Tf2O fogy el, hanem a bázisból is só képződik, 

megakadályozva a kívánt reakció lejátszódását. Ismert, hogy a sztérikusan kevéssé gátolt bázisok, 

mint a piridin,479–482 a 2-metilpiridin482 és a TEA479,483 reagálnak a Tf2O-del és N-szulfonil 

származékokká (115, 116) alakulnak (V.13. ábra). Ezzel szemben, ilyen termékeket nem lehetett 

kimutatni az elektronhiányos 2-ClPy esetében,481 és a DIPEA kapcsán sem született ilyen 

megfigyelés. Utóbbi esetekben a magas reakciósebesség további magyarázataként feltételezhető, 

hogy a bázisok N-szulfonilezésével kis mennyiségekben keletkező, instabil köztitermékek 

szulfonilcsoport átvivő ágensként viselkedve vesznek részt a további reakciólépésekben, ezáltal is 

növelve a Tf2O reakciókészségét. Hasonló instabil N-triflát származékok keletkezésével 

magyarázták a 2,6-dimetilpiridin Tf2O jelenlétében megfigyelt reaktivitását.484 

 
 

V.13. ábra. A Tf2O elektrofil támadása 
sztérikusan kevéssé gátolt bázisokkal 
szemben, a jellemző reakciókörülményekkel 
együtt.482,483 

Tf2O 
 

CH2Cl2 

−30°C, 5 min 

Tf2O 
 

CH2Cl2 

< 0°C, 60 min 

116 

115 
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V.4. Az áramlásos szintézis megvalósítása DIPEA bázis alkalmazásával 

Az izocianátképzésben alkalmazható bázisokról nyert ismereteket a gyakorlatba átültetve, DIPEA 

alkalmazásával is megvalósítottam az áramlásos modellreakciót. A bázisok vizsgálata során 

tapasztalt kissé alacsonyabb reaktivitás ellensúlyozására egy módosított áramlásos rendszert (V.14. 

ábra) állítottam össze. Az R1 mikroreaktor helyett nagyobb, 1000 µl-es belső térfogatú chip 

mikroreaktort (R1’) építettem be a hosszabb tartózkodási idő biztosítására (tR1 = 115 s), és a Tf2O 

nagyobb feleslegét (1,5 ekv.) alkalmaztam. A módosított rendszerben a DIPEA optimális 

mennyiségét 4 ekvivalensnek találtam, ami jelentősen magasabb, mint a 2-ClPy alkalmazása esetén 

megállapított 2 ekvivalens. Mindazonáltal, arra számítottam, hogy a DIPEA nagyobb báziserőssége 

miatt nem csak az első lépésben hatékony katalizátor, de a piperidin izocianát intermedierre (113) 

történő addícióját elősegíti. A második lépés optimalizálásának eredményeképpen az amin 

feleslegét csökkenteni tudtam (2 ekv.), és hozzáadott bázis alkalmazására nem volt szükség. A 

rendszert stacioner állapotban működtetve jó izolált termeléssel nyerhető a várt termék (114). A 

DIPEA alkalmazásával mindkét reakciólépésben azonos bázis van jelen, azonban az aminok 

együttes mennyisége (2 + 4 ekv.) nem változott az előzőekben bemutatott módszerekhez képest. 

 

V.14. ábra. A modellreakció megvalósítása a két mikroreaktorból és in-line FTIR spektrométerből álló áramlásos 
rendszerben, DIPEA bázis alkalmazásával. Az optimális sztöchiometriai arányok és az izolált termelés érték az ábrán 

láthatók. 
(Áramlási sebességek: P1 0,5 ml/min, P2 22,5 μl/min, P3 0,111 ml/min, P4 10,5 μl/min; tartózkodási idők: 

tR1 = 115 s, tR2 = 108 s) 

V.5. A ciklohexil-aminból levezethető karbamid származékok szintézise 
A módszer alkalmazhatóságának kiterjesztése érdekében további karbamid származékok szintézisét 

is megvalósítottam. Elsőként a terc-butil ciklohexilkarbamát (112) további gyűrűs és nyílt láncú 

szekunder aminokkal adott reakcióit vizsgáltam (V.4. táblázat) a modellreakció elvégzésére 

kialakított áramlásos rendszerben (V.6. ábra). Az első lépésben alkalmazott paraméterek azonosak 

voltak a modellreakcióval, a karbamid származékokat (114 és 117 – 120) szolgáltató második lépést 

pedig a szekunder aminok eltérő reaktivitásának megfelelően optimalizáltam. A pirrolidin esetén 

kismértékben csökkenteni lehetett a reagensfelesleget a piperidinhez képest, viszont a morfolin 

nagyobb feleslege volt szükséges a teljes konverzió eléréséhez. A DMA hidroklorid sóként állt 

rendelkezésre, ezért háromszoros mennyiségű TEA-t alkalmaztam a bázis oldatának elkészítéséhez. 

Az optimális konverziót 1,5 ekvivalens DMA · HCl és 4,5 ekvivalens TEA mellett értem el. Mivel 

a TEA egy része az amin felszabadítására fordítódott, a bázis teljes mennyisége (4,5 ekv.) 

(2 ekv.) 
CH2Cl2 

DIPEA (4 ekv.) 

114 
81% 

(153 mg/h) 

112 
CH2Cl2 

Tf2O (1,5 ekv.) 
CH2Cl2 

113 

FC 
R2 

R1’ 
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összehasonlítható a többi szekunder amin mennyiségével. A sztérikusan gátolt diizopropil-amin 

esetén magas felesleget (9 ekv.) kellett használni a teljes konverzió eléréséhez. 

V.4. táblázat. A ciklohexil-aminból levezethető karbamid származékok szintézise az áramlásos rendszerben.a 

 

a Körülmények: karbamát (1 ekv.), Tf2O (1,1 ekv.), 2-ClPy (2 ekv.), amin (az optimalizált mennyiségek az ábrán 
láthatók); mindkét mikroreaktort szobahőmérsékleten tartottam; tR1 = 33 s, tR2 = 68 – 97 s; a konverzió minden 

esetben 100% volt, az ábrán az izolált termelés értékek láthatók. 
b A szakaszos reakciók termelése. Általános körülmények: karbamát (1 ekv.), Tf2O (1,5 ekv.), 2-ClPy (3 ekv.), amin 

(9 ekv.); 25°C; 50 min, majd 20 h; az ábrán az izolált termelés értékek láthatók. 
c A DMA bázis felszabadítása TEA hozzáadásával történt. 

Az optimális reagensfeleslegek mellett a karbamidokat (114 és 117 – 120) minden esetben jó 

termeléssel izoláltam, a tisztított termékre nézve 126 – 156 mg/h termelékenységgel. A nem 

optimalizált (hosszú reakcióidőket és magas reagensfeleslegeket alkalmazó) szakaszos reakciókhoz 

képest elérhető magasabb termelésértékek (V.4. táblázat, 114 és 120) tisztán mutatják az áramlásos 

rendszer előnyeit, melyek főképp az izocianát intermedier azonnali továbbalakításának, és az in-line 

analízissel kiegészített rendszerben megvalósított gyors optimalizálásnak köszönhetők. 

V.6. Az etil-2-(transz-4-aminociklohexil)acetátból levezethető karbamid származékok 

szintézise 
Munkám következő szakaszában, összetettebb karbamid származékok előállításának kiindulási 

anyagaként az etil-2-(transz-4-aminociklohexil)acetát Boc-védett származékát (79) választottam, 

amely a cariprazine (60) előállításának fontos intermediere.431,432 Az észtercsoport jelenléte 

megnehezítette a reakcióelegy FTIR analízisét, ugyanis az észter (ν(COészter) = 1723 cm-1) és a 

karbamát (ν(COkarbamát) = 1706cm-1) karbonil sávok átfednek egymással. Ennek következtében, az 

első lépés konverziójának in-line meghatározására nem volt lehetőség. Emiatt a modellreakció első 

lépésében optimálisnak talált körülményeket alkalmaztam, melyek a termékelegy off-line analízise 

alapján ebben az esetben is teljes konverzióhoz vezettek. 

Reakciópartnerként az előzővel azonos szekunder aminokat alkalmaztam. A második lépés után 

felvett FTIR spektrumokban az izocianát csoportrezgésének észlelését nem zavarta az észter 

elnyelési sávja, így lehetséges volt a szekunder aminok optimális mennyiségének (V.5. táblázat) 

meghatározása. A piperidin, pirrolidin, morfolin és a DMA karbamid származékainak (121 – 124) 

teljes konverzióval történő előállításához a korábbi kísérletekhez hasonló amin felesleget kellett 

alkalmazni. A nagy térigényű diizopropil-amin magas feleslege (9 ekv.) mellett is alacsony 

konverziót (mindössze 7%) kaptam az áramlásos reaktorban. Emiatt a termék izolálását az 

áramlásos rendszerben keletkező elegyből nem kíséreltem meg. A diizopropil-karbamidot (125) a 

114, 117 – 120 112 
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4 ekv. amin 
97% (91%b) 

120 
9 ekv. amin 
74% (35%b) 

117 
3,5 ekv. amin 

88% 

118 
7 ekv. amin 

79% 

119 
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hosszabb reakcióidőt lehetővé tevő szakaszos módszerrel sikerült megfelelő termeléssel előállítani. 

A kevertetett reakcióelegyben finom eloszlású kiválást figyeltem meg, ami megerősítette, hogy 

ebben a kivételes esetében nem érdemes az áramlásos módszert alkalmazni. 

V.5. táblázat. Az etil-2-(transz-4-aminociklohexil)acetátból levezethető karbamid származékok szintézise az áramlásos 
rendszerben.a 

 
a Körülmények: karbamát (1 ekv.), Tf2O (1,1 ekv.), 2-ClPy (2 ekv.), amin (az optimalizált mennyiségek az ábrán 

láthatók); mindkét mikroreaktort szobahőmérsékleten tartottam; tR1 = 33 s, tR2 = 90 – 97 s; a konverzió 125 
kivételével minden esetben 100% volt, az ábrán az izolált termelés értékek láthatók. 

b A DMA bázis felszabadítása TEA hozzáadásával történt. 
c Az áramlásos eljárásban a termék izolálását az alacsony konverzió miatt nem kíséreltem meg. 

d A szakaszos reakció izolált termelése. Körülmények: karbamát (1 ekv.), Tf2O (1,5 ekv.), 2-ClPy (3 ekv.), amin 
(9 ekv.); 25°C; 50 min, majd 20 h. 

Az utolsó példától eltekintve, az áramlásos rendszer alkalmazásával jó termeléseket értem el, a 

tisztított termékekre (121 – 125) nézve 170 – 233 mg/h termelékenységgel. Ezek a kísérletek 

bizonyították az észter funkció tolerálhatóságát, továbbá a transz-térállású kiindulási anyag relatív 

sztereokémiája sem sérült, ami összhangban van az eredeti közleményben megfigyelt 

sztereoszelektivitással.416 

V.7. A cariprazine előállítása közvetlen eljárással 

A karbamidképzési reakció kidolgozásának végső célja a cariprazine (60) bázis formájának áramlásos 

módszerrel történő előállítása volt. A hatóanyag szakaszos szintézisének végső lépéseiben a Boc-

védett intermedierből (86) kiindulva, a védőcsoport eltávolítása és a köztitermék izolálása után, 

különböző szénsav származékok alkalmazásával alakítják ki a karbamid funkciót. A kidolgozott 

áramlásos eljárással megvalósítható a cariprazine (60) bázis közvetlen előállítása. 

Az eddigiekkel azonos áramlásos rendszerben (V.6. ábra), a karbamát kiindulási anyagot (86) a 

modellreakcióban optimálisnak talált körülmények beállításával reagáltattam a Tf2O-del (1,1 ekv.), 

2-ClPy (2 ekv.) jelenlétében. Ekkor, az első lépésben az izocianát intermedier (92a) csak részleges 

konverzióval keletkezett. A csökkent reaktivitás azzal magyarázható, hogy a kiindulási anyag (86) 

nukleofil jellegű tercier amin funkciója a Tf2O reagens részleges bomlását okozza. Újabb 

optimalizálási kísérleteket végeztem, melyekben megállapítottam, hogy mind a Tf2O reagenst, mind 

121 – 125 79 
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a 2-ClPy bázist magasabb feleslegben (1,8 ekv.; 3 ekv.) kell alkalmazni az első lépés teljes 

konverziójának eléréséhez. 

A második reakciólépés kivitelezéséhez a DMA hidrokloridból háromszoros mennyiségű TEA 

hozzáadásával készítettem el a DMA bázis oldatát, a korábbi kísérletekkel megegyező módon. Az 

optimalizálás eredményeképpen a szekunder amin alacsony feleslege (2 ekv. DMA · HCl + 

6 ekv. TEA) elegendőnek bizonyult a teljes konverzió eléréséhez, a terméket (60) tisztítás után 

76%-os termeléssel kaptam (V.15. ábra (A)). Mindazonáltal, a bázikus jellegű termék (60) izolálása 

a TEA tartalmú reakcióelegyből igen körülményes volt. 

 

V.15. ábra. A cariprazine szintézisének megvalósítása a két mikroreaktorból és in-line FTIR spektrométerből álló 
áramlásos rendszerben. Az optimális sztöchiometriai arányok és az izolált termelés értékek az ábrán láthatók. 

(A) A DMA bázis felszabadítása TEA hozzáadásával történt. (Áramlási sebességek: P1 0,5 ml/min, P2 27 μl/min, P3 
0,333 ml/min; tartózkodási idők: tR1 = 31 s, tR2 = 81 s) 

(B) A DMA bázis felszabadítása szilárd K3PO4 hozzáadásával történt. (Áramlási sebességek: P1 0,5 ml/min, P2 27 
μl/min, P3 0,273 ml/min; tartózkodási idők: tR1 = 31 s, tR2 = 87 s) 

Az izolálás megkönnyítése érdekében olyan megoldást kerestem, amivel a reakcióelegy bepárlásakor 

könnyen eltávolítható 2-ClPy-en és DMA-on kívül nem kerül más bázis a rendszerbe. A gáz 

halmazállapotú DMA diklórmetános oldata a kereskedelemben nem kapható (a megvásárolható 

vizes, alkoholos és THF-es oldatok mellékreakciókat okoznának, vagy oldhatósági okok miatt nem 

alkalmasak). Ugyan az áramlásos kémia eszköztára lehetőséget nyújt a gáz halmazállapotú reagensek 

közvetlen bevezetésére, célszerűbb volt a gáz oldatának in situ előállítása a könnyen kezelhető 

DMA · HCl és szilárd kálium-foszfát alkalmazásával. A háromértékű foszfátionok bázikussága 

elegendő a szekunder amin bázis felszabadítására és sem a szervetlen foszfát, sem a keletkező 

hidrogénfoszfát nem oldódik diklórmetánban. Ez lehetővé tette, hogy a kálium-foszfát 

jelenlétében, a DMA · HCl teljes feloldódása és a szilárd sók leülepedése után, a tiszta oldatot egy 

bemeneti szűrő alkalmazásával vezessem be a rendszerbe a P3 pumpán keresztül. Valamivel 

nagyobb mennyiségű DMA · HCl alkalmazásával (5 ekv.) a cariprazine bázist (60) az egyszerűbb 

tisztításnak köszönhetően magasabb, 83%-os termeléssel izoláltam (V.15. ábra (B)), ami 320 mg/h 

termelékenységnek felel meg (tisztított termékre nézve). A teljes reaktortérfogat mindössze 1,25 ml, 

így a rendszer térfogati termelékenysége 0,599 mol lR
−1 h−1 az izolált termékre nézve. 

60 
(A) 76% (293 mg/h) 
(B) 83% (320 mg/h) 
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A karbamidok és a cariprazine bázis (60) előállítására használt reaktorrendszer belső térfogata és 

termelékenysége összehasonlítható az irodalomban a laboratóriumi léptékű áramlásos kémiai 

rendszerek esetén leírt értékekkel: az imatinib (28) 3 lépéses (kb. 3,2 ml össztérfogat) áramlásos 

szintézisére 149 mg/h teljesítmény jellemző,254 a rufinamide (30) szintézisére szolgáló (kb. 0,5 ml 

össztérfogat) eljárás 217 mg/h termelékenységgel rendelkezik.256 

Gondolatkísérletként a rendszert változatlan formában, egy folyamatos gyártási környezetben 

24 órán keresztül működtetve (ehhez a technikai feltételek adottak), a tisztítás után 7,68 g cariprazine 

bázis (60) állítható elő. Sóképzést követően, napi több mint 1300 darab 6 mg hatóanyagtartalmú 

kapszula (60 · HCl; a skizofréniában és bipoláris mániában szenvedő betegek részére ajánlott 

legmagasabb napi dózis387) előállításához szükséges hatóanyagot szolgáltatna. 

Ennek a munkának a célja egy kis helyigényű, laboratóriumi méretű rendszer hatékonyságának 

igazolása volt, azonban a kialakított eljárás méretnövelését is megvalósíthatónak tartom. A 

termelékenység növeléséhez nagyobb belső térfogatú reaktorok szükségesek, melyek praktikusan 

nagyobb belső átmérővel rendelkező alkatrészekből építhetők fel. Az átmérő növelése miatt fellépő 

keveredési és hőátadási problémák orvosolására statikus keverőelemek beépítésére lehet szükség. 

A Tf2O reagenshez használt fecskendőpumpa helyett olyan speciális, folyamatos működésre 

alkalmas pumpa szükséges, mely ellenáll a korróziónak. Ezen kívül további mérnöki és 

szabályozástechnikai problémákat kell megoldani egy ilyen rendszer hosszútávú stabil 

működtetéséhez, melyeket a laboratóriumi léptékű készülékben nincs mód kipróbálni. 

VI. A flibanserin folyamatos áramú szintézise 

Az előző fejezetben bemutatott, karbamid származékok és a cariprazine bázis (60) szintézisére 

szolgáló kétlépéses áramlásos eljárás tapasztalataiból kiindulva, és a Richter Gedeon Nyrt. Kutatási 

Igazgatóságának laboratóriumaiban kiépített áramlásos eszközpark képességeinek jobb 

megismerése céljából olyan áramlásos rendszer felépítését kívántam megvalósítani, melyben egy 

gyógyszerhatóanyag szintézise elejétől végéig megvalósítható. Az áramlásos karbamid kialakítási 

stratégia kiterjesztésével a gyűrűs karbamid szerkezeti elemet tartalmazó flibanserin (61) előállítására 

nyílik lehetőség. A kereskedelemben kapható kiindulási anyagokból 4-5 lépésben megvalósítható 

szintézis hossza összemérhető volt a munka kezdetekor legfejlettebb áramlásos szintézisek 

lépésszámával, garantálva a feladat aktualitását. A publikálás idején a leghosszabb megszakítás 

nélküli, összekapcsolt áramlásos reaktorokban kivitelezett folyamat a ciprofloxacin (34) 4 kémiai 

átalakításból (és egy melléktermék ártalmatlanítási reakcióból) álló szintézise260 volt, amit csak a 

közelmúltban szárnyalt túl a linezolid (36) előállítására szolgáló 7 reakciólépésből (ebből 5 lineáris) 

álló folyamatos áramú rendszer.262 

VI.1. Az áramlásos szintézisút megtervezése 

A flibanserin (61) szintézisét teljes egészében áramlásos reaktorok rendszerében, szakaszos 

műveletek és manuális feldolgozási lépések közbeiktatása nélkül terveztem megvalósítani. Ahhoz, 

hogy az áramlásos reakciók egymásba fűzése lehetővé váljon, teljes mértékben oldható 

reakcióelegyek, rövid reakcióidők, és egyszerűen elválasztható melléktermékeket tartalmazó, 

viszonylag tiszta nyers elegyek szükségesek minden lépésben. Ezeknek a feltételeknek az irodalmi 

eljárások nem felelnek meg. Ezért egy új szintetikus út tervezése mellett döntöttem, melyet 

kifejezetten az összekapcsolt áramlásos reaktorokban történő megvalósítás figyelembevételével 

alakítottam ki. Az irodalmi megközelítésektől eltérően, kulcsszerepet szántam a benzimidazolon 

gyűrű, mint gyűrűs karbamid kialakításának. Továbbá, az irodalmi szintézisekre jellemző, sok 

szempontból hátrányos N-alkilezési reakciók kiváltására az áramlásos reaktorokban előnyösen 
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alkalmazható reduktív aminálást kívántam alkalmazni. Ahhoz, hogy az etilén linkert közrefogó 

mindkét C–N kötés kialakításában alkalmazható legyen a reduktív aminálás, a benzimidazolon 

gyűrű nitrogénatomját is nukleofillé kell tenni. Erre kiváló lehetőséget nyújt a gyűrűs karbamid 

retroszintetikus szétkapcsolása (VI.1. ábra (A)). Amennyiben a heterociklus 1-es és 2-es helyzetű 

atomja közötti kötést hasítjuk, a karbamidképzéshez szükséges karbamát és amin szerkezeti 

elemekhez juthatunk. Az így levezethető nyíltláncú vegyületet (126) a C–N kötések mentén, a 

reduktív aminálásnak megfelelő, további szétkapcsolásoknak alávetve, három egyszerű építőelemre 

vezethető vissza a szintézis. 
 

 

VI.1. ábra. A flibanserin karbamidképzéssel és reduktív aminálásokkal kivitelezhető retroszintetikus szétkapcsolásai 
(A), és a kiindulási anyag szakaszos szintézise (B). 

Az o-feniléndiamin Boc-védett származékának (127) előállítása (VI.1. ábra (B)) egy ismert,485,486 

szakaszos módszerrel történt. Az áramlásos megvalósítást nem vizsgáltam, ugyanis az irodalomi 

tapasztalatok az mutatták, hogy mind alifás diaminokból,487 mind a piperazinból488 kiinduló 

áramlásos Boc-védőcsoport kialakítások során jelentős mennyiségű (>10%) kétszeresen védett 

melléktermék keletkezik. Továbbá, a későbbi áramlásos reakciók konverziójára és a nyerstermékek 

tisztaságára nézve meghatározónak bizonyult a kiindulási anyag minősége, melyet a szakaszos 

előállítást követő átkristályosítással biztosítottam. 

Az etilén összekötő egység prekurzora a glioxál kétszénatomos bifunkciós aldehid, melynek 

egyszeresen védett formáját célszerű alkalmazni. Így a célmolekula felépítéséhez szükséges két 

reduktív aminálás a védőcsoport eltávolítását közbeiktatva a szintézis különböző fázisaiban 

szelektíven elvégezhető. Az acetál-típusú védőcsoportot viselő 2,2-dimetoxiacetaldehid (128) 

60%-os vizes oldat formájában kapható a kereskedelmi forgalomban. 

Végül, az 1-(3-trifluormetilfenil)piperazin (96) szabad bázisként beszerezhető. Ezt az építőelemet 

az irodalmi szintézisutak döntő többsége szintén ebben a formában alkalmazza. 

Összességében, a szintézisterv három kötéskialakítási lépést és egy védőcsoport eltávolítást 

tartalmaz, így a szintézisút hossza megegyezik az irodalomban leírt alternatív lehetőségekkel, és 

teljesíti az áramlásos szintézissel szemben elvárt lépéshatékonyságot is. 
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VI.2. Az áramlásos szintézisút kialakulása 

A felvázolt retroszintetikus útvonal szétkapcsolásainak (C–N kötések kialakítása, gyűrűzárás) 

egymásutáni sorrendje nem szigorúan kötött, így teret hagy többféle alternatív intermedier sornak. 

Ezek közül több ígéretesnek gondolt útvonalon is megkerülhetetlen akadályba ütköztem, mielőtt 

az áramlásos reaktorok rendszerében megvalósítható és gördülékenyen egymás után kapcsolható 

átalakításokból álló eljárást megtaláltam. A szintézis kulcslépése az irodalmi előzményekben 

legkevésbé dokumentált gyűrűzárási reakció, ezért munkámat ennek vizsgálatával kezdtem. 

A gyűrűs karbamid származéknak tekinthető benzimidazolon intramolekuláris reakcióban történő 

kialakítását elsőként a nyílt láncú karbamidok esetén sikeresen alkalmazott Tf2O reagenssel 

kíséreltem meg. A tervezett reakcióban (VI.2. ábra) a nyíltláncú prekurzorból (129) kialakuló 

izocianát intermedier (130) az orto-pozícióban lévő nukleofil nitrogénatommal alakítja ki a kívánt 

heterociklust (131). Az előkísérletek során azonban nem tapasztaltam a benzimidazolon termék 

keletkezését, a nyerstermék LC-MS vizsgálata alapján a Boc-védőcsoport lehasadásával és N-

szulfonilezéssel levezethető melléktermékek keletkezése valószínűsíthető. A megfigyelések a 

nukleofil szekunder amin és a Tf2O reagens közti gyors reakcióval magyarázhatók. 

 

VI.2. ábra. A tervezett, izocianát 
intermedieren keresztül lejátszódó 
gyűrűzárási reakció általános egyenlete. 
(R: alkil- vagy helyettesített alkilcsoport) 

A karbamát védőcsoport idő előtti lehasadásának megelőzésére, az erős bázissal kiváltott 

karbamidképzés alkalmazása mellett döntöttem. Az előkísérletekben nátrium-hidrid és kálium-

terc-butoxid bázisok jelenlétében a gyűrűzárt termék keletkezését tapasztaltam, jelentős mennyiségű 

melléktermék képződése nélkül. Az alkálifém tartalmú bázisok rossz oldhatósága miatt (pl. NaH), 

vagy az azokból víznyomok hatására keletkező szervetlen sók oldhatatlansága miatt (pl. KOtBu, 

alkil-lítiumok) az áramlásos reaktorokban korlátozottan alkalmazhatók. Emiatt a jobban oldódó, 

erős szerves bázisok alkalmazhatóságát vizsgáltam szakaszos MW kísérletekben. Ehhez a flibanserin 

nyílt láncú prekurzorát (126) használtam (VI.3. ábra; 126 előállítása szakaszos N-alkilezések 

segítségével történt). 

 

VI.3. ábra. A flibanserinhez vezető gyűrűzárási reakció. 

Az előkísérletekben alkalmazott KOtBu már 80°C-on elfogadható konverziót mutatott, rövid 

reakcióidő mellett (VI.4. ábra). Ezt DBU-val helyettesítve, 160°C-on történt összehasonlítható 

mértékű átalakulás. A hőmérséklet további emelése helyett, újabb erős, nem-nukleofil bázisokat 

vizsgáltam meg. Az 1,8-bisz(dimetilamino)naftalin (Proton-sponge®) és a szubsztituált piperidin 

származékok (TMP, PMP) nem vezettek termék keletkezéséhez. A guanidin típusú bázisok közül 

a TMG minimális reaktivitást mutatott, míg a rokon szerkezetű, de jóval erősebben bázikus TBD 

alkalmazásával csaknem teljes konverzió érhető el 140°C-on. Utóbbi katalizátort a közelmúltban 

nyíltláncú karbamidok szintézisében is hatékonynak találták.418 A THF oldószerben végzett 

szakaszos MW kísérletekben a reakcióelegy mindvégig homogén volt, így ezek a körülmények 

alkalmasak az áramlásos megvalósításra. 
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VI.4. ábra. A flibanserinhez vezető gyűrűzárási reakcióban hatékony bázis keresése.  
(Körülmények: a szubsztrát (126, 0,025 M) és a bázis (1,2 ekv.) THF-es oldata; MW melegítés; 10min. A konverzió és 

az összetétel meghatározása LC-MS-DAD (220 nm) módszerrel történt.) 

A flibanserint (61) eredményező gyűrűzárás bebizonyította a kulcslépés működőképességét és 

áramlásos megvalósíthatóságát. Azonban a szükséges nyíltláncú kiindulási anyag (126) áramlásos 

reaktorban történő szintézisére nem találtam praktikus lehetőséget (VI.5. ábra). A két C-N kötés 

kialakítása kétféle úton érhető el, a reduktív aminálási lépéseket különböző sorrendben elvégezve. 

Az első lépésben mind az aromás amint (127), mind a szekunder amint (96) sikeresen reagáltattam 

az aldehiddel (128), az áramlásos hidrogénezéssel végzett reduktív aminálás körülményei között. A 

kapott intermedierek (132 és 133) továbbalakításához, a második reduktív aminálást megelőzően az 

acetál védőcsoport eltávolítása szükséges. Azonban az erre alkalmas módszerek mindegyike savas 

hidrolízisen alapul,489 melynek alkalmazása mindkét úton akadályt jelent. 

 

VI.5. ábra. A flibanserin nyíltláncú prekurzorának áramlásos módszerrel elvégezhető előállítási útjai. 

Az o-feniléndiamin alapegységet tartalmazó intermedier (132) esetén, a savas hasításra szintén 

érzékeny Boc-védőcsoport jelenléte miatt az acetál védőcsoport szelektív hidrolízise a szükséges 

aldehid származékká (134) nem kivitelezhető. 

Az aril-piperazinból levezethető intermedier (133) savra érzékeny csoportot nem tartalmaz, de 

bázikus karakterű. Ezért a savas közegben sóképzéssel kell számolni, ami kiválásokhoz vezethet az 

áramlásos reaktorban. Emellett, a reakciót követően lúgos feldolgozás szükséges a következő 

lépésben felhasználható bázisforma kinyeréséhez. Heterogén fázisú savas katalizátorok490 esetén is 

fennáll a sóképzés problémája: a bázikus vegyületek megkötődhetnek a katalizátor felületén, így a 

kihozatal csökkenésére és a katalizátor aktivitásának elvesztésére lehet számítani az áramlásos 

folyamatban. Ezek miatt a kívánt aldehid származék (135) előállítása nem illeszthető be az áramlásos 

rendszerbe, így nem foglalkoztam a vizsgálatával. 
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A nyíltláncú prekurzor szintézisének tervezésekor felmerülő problémák elvezettek az áramlásos 

szintézisút végső formájához. A savas közegben instabil, vagy sóképzéshez vezető funkciók okozta 

nehézségek elkerülhetők, amennyiben a gyűrűzárást az acetál védőcsoport eltávolítást megelőzően 

végezzük el (VI.6. ábra). A Boc-védett o-feniléndiaminból (127) kiindulva, az aldehid származékkal 

(128) végzett reduktív alkilezéssel kerül beépítésre a kétszénatomos molekularészlet. (A későbbi 

reduktív aminálástól való egyértelmű megkülönböztetés érdekében, az újonnan bevitt építőelem 

szempontjából erre a lépésre reduktív alkilezésként hivatkozok.) A C–N kötést tartalmazó 

intermedier (132) már alkalmas a heterociklus kialakítására. Az intramolekuláris gyűrűzárás során a 

kiindulási anyag karbonil csoportja épül be a termékbe, így újabb építőelem hozzáadása nem 

szükséges. A kapott benzimidazolon származék (136) nem tartalmaz sem savra érzékeny, sem 

bázikus csoportokat, tehát a szintézis ezen pontja ideális lehetőséget teremt a savas közegben 

történő védőcsoport eltávolításra. A keletkező aldehidet (137) a végső lépésben a piperazinnal (96) 

történő reduktív aminálásban felhasználva a célmolekulához (61) lehet eljutni. A reduktív alkilezés 

és aminálás vízkilépéssel jár, a gyűrűzárási és a védőcsoport eltávolítási lépések pedig tBuOH és 

metanol elvesztésével járnak. Ezek a kis molekulatömegű melléktermékek a végtermék tisztaságát 

nem befolyásolják. 

 

VI.6. ábra. A flibanserinhez vezető négylépéses szintézisút végső formája. 

A javasolt szintézisutat az irodalmi módszerek többségétől az különbözteti meg, hogy a 

benzimidazolon heterociklust a szintézis köztes lépésében alakítja ki. Ez teszi lehetővé az áramlásos 

rendszerben megvalósítható rövid szintézisúthoz szükséges hatékony védőcsoport stratégiát, ami a 

karbamát építőelemként való hasznosításán és az acetál megfelelő fázisban történő eltávolításán 

alapul. 

VI.3. Az áramlásos rendszerben alkalmazott oldószer kiválasztása 

Az áramlásos rendszer tervezésekor – csakúgy mint a szintézisút felépítésekor – a lehető 

legrövidebb és technológiailag legegyszerűbb műveletsor kialakítását tartottam szem előtt. A 

folyamatos üzemben nehézkesen kivitelezhető oldószerváltások elkerülése érdekében a teljes 

négylépéses folyamatot azonos oldószerben terveztem végrehajtani. 
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Jelentős kihívásnak bizonyult egyetlen olyan oldószert azonosítani, ami a változatos körülményeket 

alkalmazó reakciósor minden egyes lépésében kompromisszumok nélküli, jó eredményt ad. A 

megfelelő oldószer ellenálló a hidrogénezéssel, hidrolízissel, bázikus és savas közeggel szemben, 

továbbá magas termikus stabilitással és alacsony gőznyomással rendelkezik, illetve nem mérgező. 

Több sikertelen alternatív oldószer (VI.1. táblázat) vizsgálata vezetett el az ideális oldószer 

kiválasztásához. 

VI.1. táblázat. A reakcióút vizsgálatakor kipróbált alternatív oldószerek és sikertelenségük okai. 

Oldószer Sikertelen átalakítás Sikertelenség oka 

THF reduktív aminálás 
melléktermék 

(a piperazin N-hidroxibutil származéka) 

MTBE reduktív alkilezés alacsony szelektivitás 

CH3CN reduktív aminálás 
melléktermék 

(a piperazin N-etil származéka) 

EtOAc savas védőcsoport eltávolítás 
melléktermékek 

(a benzimidazolon etilezett származékai) 
 

A THF, metil-terc-butil-éter (MTBE), és acetonitril oldószerek több lépésben is jó eredményeket 

szolgáltattak. A reduktív alkilezési és aminálási lépésekben viszont melléktermékek keletkezéséhez 

vezettek (feltehetően az oldószer részvételével), vagy alacsony szelektivitást okoztak. 

Az EtOAc az első két lépésben elfogadható eredményeket szolgáltatott. A harmadik lépésben 

viszont melléktermékek jelentek meg, melyek a GC-MS vizsgálatok alapján a termék heterocikluson 

etilezett származékai. Mivel keletkezésük az oldószer etilcsoportjának savas körülmények közötti 

lehasadásával hozható kapcsolatba, a hidrolitikusan stabilabb izopropil-acetát (iPrOAc) 

alkalmazása mellett döntöttem. Ez jelentősen visszaszorította az alkilezett melléktermékek 

mennyiségét, és a többi reakciólépésben is valamivel jobb eredményeket szolgáltatott. Továbbá 

fizikai tulajdonságai (gőznyomás, vízoldhatóság) az EtOAc-nál előnyösebbek, emiatt „zöld” 

oldószernek tekinhető.491 A vízzel nem elegyedő iPrOAc a vizes oldatban alkalmazott reagensek 

feleslegének egyszerű eltávolítását is lehetővé teszi. A megfelelő tulajdonságainak köszönhetően, a 

szintézis végén nem zavarja a termék izolálását, és az esetleges további folyamatos tisztítási és 

formulálási műveleteket sem. 

A kiindulási anyagot (127) viszonylag híg oldatban (0,05 M koncentráció) juttattam be a rendszerbe, 

hogy elkerüljem a dugulást okozó kiválásokat. Mindazonáltal, az igen poláros benzimidazolon 

intermedierek (136 és 137) még ilyen hígítás mellett sem oldódtak jól a tiszta iPrOAc oldószerben. 

Az oldat homogenitásának fenntartásához kulcsfontosságúnak bizonyult a szintézis során 

melléktermékként keletkező tBuOH és metanol koszolvensek (melyeket nem távolítottam el a 

változtatás nélkül továbbalakított reakcióelegyekből) jelenléte. A reakcióelegy további hígításának 

megakadályozására a reagensek tömény oldatát alacsony térfogatárammal vittem be. 

VI.4. A szintetikus lépések áramlásos megvalósítása és optimalizálása 

Ahhoz, hogy az áramlásos reaktorok összekapcsolása megvalósítható legyen, az egységes 

oldószerben lejátszódó átalakítások finomhangolásakor két további szempontot is figyelembe kell 

venni. Az összekapcsolt reakciólépések áramlási sebessége (vagy anyagmennyiség-árama) azonos 

kell legyen, ez meghatározza a reaktortérfogat megválasztását és a reakciókörülmények beállítását. 

Másrészt, szem előtt kell tartani a nyers reakcióelegy kompatibilitását a következő lépésekkel. 

Érdemes elkerülni a reagensek feleslegét, és szelektív, tiszta átalakításokra kell törekedni. A 

szennyezők visszaszorítása ugyanis megelőzi a további káros mellékreakciókat a következő 
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lépésekben és elhagyhatóvá teszi a lépések közötti szakaszos üzemű feldolgozási és tisztítási 

műveleteket. 

1. lépés: reduktív alkilezés 

A felvázolt út kezdőlépéseként, a Boc-védett aromás diamin (127) és az aldehid származék (128) 

közötti reduktív alkilezésben épül be a kétszénatomos összekötő egység prekurzora. A kívánt 

termék az aromás aminocsoporton egyszeresen alkilezett intermedier (132), de a reakcióban a 

kétszeresen alkilezett származék (138) is keletkezhet. Az átalakítást áramlásos körülmények között 

(VI.7. ábra), az H-Cube ProTM áramlásos hidrogénező reaktorban (R3) végeztem. Az első kísérletek 

során a 127 és 128 kiindulási anyagok oldatának bevezetésére egy pumpát (P5) használtam. (Az 

áramlásos kísérleti összeállítások elemeinek azonosítására a négylépéses rendszerben alkalmazott 

jelöléseket használom. Azokat az elemeket, amelyek a rendszerben nem, vagy eltérő módon 

szerepelnek, a logikailag megfelelő elem jelének vesszővel ellátott változatával jelölöm.) Az áramlási 

sebeséget 0,5 ml/min értékre állítottam be, amely a korábbi tapasztalatok szerint jó 

kompromisszum a megfelelő tartózkodási idő és termelékenység között. A hidrogéngáz megfelelő 

oldhatóságának biztosítása érdekében, és az oldószer atmoszférikus forráspontja feletti 

hőmérsékletek miatt a reakcióteret nyomás alatt tartottam. 

 

VI.7. ábra. A reduktív alkilezés tanulmányozására szolgáló áramlásos kísérleti összeállítás. 

Elsőként megállapítottam, hogy a széleskörben elérhető 10%-os aktív szén hordozós palládium 

katalizátor alkalmas az átalakítás elvégzésére, és túlnyomórészt a várt egyszeresen alkilezett 

terméket (132) szolgáltatja. A megfelelő konverzió elérése érdekében 100°C-os hőmérsékletet 

állítottam be, ekkor az aldehidet (128) nem volt szükséges feleslegben alkalmazni. A konverzió és 

a szelektivitás jelentős oldószerfüggést mutatott. A MTBE oldószerben alacsony szelektivitást, míg 

acetonitril és EtOAc oldószerekben gyenge konverziót tapasztaltam (VI.8. ábra (A)). Az iPrOAc 

oldószer mindkét szempontból előnyösnek bizonyult, 80 – 100°C hőmérsékleten közel teljes 

konverziót és kis mennyiségű melléktermék keletkezését figyeltem meg. A kezdetben alkalmazott 

magas nyomás helyett, a technikai szempontból előnyösebb 10 bar-on, és hosszabb működtetés 

mellett is hasonlóan jó eredményeket kaptam. Megfigyeltem, hogy a magas tisztaságú kiindulási 

anyag elengedhetetlen a megfelelő minőségű termékelegy eléréséhez. Magasabb hőmérsékleteken a 

konverzió nem javult, de a szelektivitás jelentősen romlott (VI.8. ábra (B)). 

Az optimalizációs kísérletek során, a tömény vizes oldatként rendelkezésre álló aldehid reagenst 

(128) az iPrOAc-al alaposan összekeverve homogén oldat keletkezett. A négylépéses rendszer 

felépítésekor a reagens vizes oldatát már egy külön pumpa (P6) szállította, és egy T-elemben (M3) 

elegyedett a kiindulási anyag iPrOAc-os oldatával. Ekkor kezdetben kétfázisú áramlást figyeltem 

meg, a fázisok teljes keveredése a reaktor belsejében történt meg, a reaktorból már homogén elegy 

távozott. A hidrogén redukálószerből egyedüli melléktermékként víz keletkezik, mely ebben a 
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128 127 

P5 

R3 

10% Pd/C 
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mennyiségben oldhatónak bizonyult a termékelegyben. A víz jelenléte a következő lépésekben nem 

járt negatív következményekkel, így eltávolítása sem volt szükséges. 

 

VI.8. ábra. Az oldószer (állandó 100°C, 100 bar mellett; (A)), illetve a hőmérséklet és a nyomás (iPrOAc oldószer 
mellett; (B)) szerepének vizsgálata a reduktív alkilezési lépésben. 

(Körülmények: a szubsztrát (127) és az aldehid (128; 1 ekv.) előre összekevert iPrOAc-os oldata (0,05 M); 0,5 ml/min 
áramlási sebesség; H-Cube ProTM hidrogénező reaktor; katalizátor: 10% Pd/C CatCart® (30 mm). A konverzió és az 

összetétel meghatározása LC-MS-DAD (220 nm) módszerrel történt.) 

2. lépés: gyűrűzárás 

Az első lépés termékének (132) erős szerves bázis jelenlétében végzett gyűrűzárási reakciójában 

alakítottam ki a benzimidazolon vázas intermediert (136). Az áramlásos kísérleti összeállításban 

(VI.9. ábra) az előkísérletek során azonosított magas hőmérséklet és viszonylag hosszú tartózkodási 

idő biztosítására egy 4 ml fűtött belső térfogatú, rozsdamentes acél anyagú coil reaktort (R4/H) 

alkalmaztam. A reaktor után kötött kimenti nyomásszabályozó egységgel (BPR1’) a reakcióteret 

nyomás (17 bar) alatt tartottam, hogy megelőzzem az oldószer elpárolgását a forráspontja fölött. A 

kiindulási anyag oldatát szállító pumpán (P7) az előző lépéssel azonos áramlási sebességet 

(0,5 ml/min) állítottam be. A fűtött reaktorban így 8 min tartózkodási idő adódott, ami jól közelíti 

a MW előkísérletek reakcióidejét. A bázist a kezdeti kísérletekben a kiindulási anyaggal együtt 

oldottam fel, majd a végleges elrendezésben egy külön pumpa (P8) segítségével juttattam be a 

reaktorba. A reaktor belsejében az előmelegített áramok egy beépített keverőelemben (R4/M) 

elegyednek egymással. 

 

VI.9. ábra. A gyűrűzárás tanulmányozására szolgáló áramlásos kísérleti összeállítás. 

Az előkísérletekben legjobbnak bizonyult TBD az iPrOAc oldószerben gyakorlatilag oldhatatlan 

volt. Egy kísérletben a telített oldatot alkalmaztam 200°C-on, ekkor a TBD alacsony koncentrációja 

(< 0,5 ekv.) ellenére kiváló konverziót mutatott a gyűrűzárás. A telített oldat azonban hosszú távon 

dugulásokhoz vezethet, így ezt a kis bázismennyiség mellet is hatékony módszert el kellett vetnem. 
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Emiatt a kevésbé aktív DBU alkalmazása mellett döntöttem. A körülményeket a bázis 

mennyiségének és a reakció hőmérsékletének fokozatos emelésével optimalizáltam az áramlásos 

reaktorban (VI.10. ábra). A bázis 1,5 ekvivalens mennyisége mellett, 200°C-on megfelelő 

konverziót értem el, mely nagyobb léptékben, és a bázist külön pumpával adagolva is 

reprodukálható volt. A reaktorból kilépő elegy a heterociklusos termék (136) mellett a változatlan 

DBU bázist tartalmazta. Az első lépés nyerstermékéből kiindulva a reakcióelegyben 

benzimidazolon (139) jelenik meg alacsony (1 – 2%) mennyiségben, melynek keletkezése a reduktív 

alkilezés elreagálatlan kiindulási anyagának (127) gyűrűzárásával magyarázható. 

 

VI.10. ábra. A bázis és a hőmérséklet 
szerepének vizsgálata a gyűrűzárási 
lépésben.  
 
(Körülmények: 0,1 mmol szubsztrát (132) 
iPrOAc-os oldata (0,05 M), a bázissal előre 
összekeverve; 0,5 ml/min áramlási sebesség; 
4 ml belső térfogatú rozsdamentes acél coil 
reaktor; 17 bar nyomás. A konverzió 
meghatározása LC-MS-DAD (220 nm) 
módszerrel történt.) 

3. lépés: védőcsoport eltávolítás 

A dimetoxi-védőcsoporttal ellátott intermedierből (136) a szabad aldehid (137) előállítása savas 

körülmények közötti hidrolízissel történt. Rokon szerkezetű kiindulási anyagok esetén a 

védőcsoport eltávolítása rövid reakcióidővel megvalósítható vizes TFA vagy sósav és magas 

hőmérséklet alkalmazásával.492 Célszerű a szerves fázissal nem elegyedő vizes savas reagenst 

választani, ugyanis a kétfázisú reakciót követően, a vizes fázisban lévő reagens folyamatos 

módszerrel könnyen elválasztható a szerves fázistól. Ezáltal megelőzhető a következő lépésbe 

kerülő savnyomok hatására bekövetkező nemkívánt sóképzés. Továbbá a savas fázis elválasztása 

kihasználható a reakcióelegyben jelenlévő bázikus szennyezők (az előző lépésből hozott DBU, és 

a korábbi bázikus karakterű kiindulási anyagok és intermedierek maradványai, melyek sói jól 

oldódnak a vizes fázisban) eltávolításra is. A reakcióelegy ily módon történő in-line tisztítása 

megelőzi a káros mellékreakciókat a következő lépésben, és egyszerűsíti a végtermék tisztítását.  

Az áramlásos kísérleti elrendezésben (VI.11. ábra), a védett kiindulási anyagot (136) tartalmazó 

oldatot (a második lépésből kilépő DBU tartalmú elegyet) és a vizes sósavoldatot két különálló 

pumpa (P7’ és P9) egy T-elembe (M4) juttatja, majd a kétfázisú elegy a fűtött coil reaktorba (R5/H) 

kerül. A reaktort megelőzően egy passzív keverőelem (R5/M) helyezhető el. Az oldószer 

forráspontja feletti hőmérséklet miatt a reaktor nyomását az előző lépéssel azonos értékre (17 bar) 

állítottam, melyet a reaktor kimenetén elhelyezett kimenti nyomásszabályozó egység (BPR1) 

biztosított. A reaktorból kilépő fázisok elválasztása a reakció optimalizálásakor manuálisan, 

választótölcsér alkalmazásával történt, a terméket a szerves fázisból izoláltam. A korrózió 

megelőzése érdekében a vizes sósav oldatot szállító folyamatos fecskendőpumpa, a csatlakozók, és 

az eleggyel érintkező keverőelem és reaktor kizárólag üveg, kvarchomok, PTFE és PEEK 

szerkezeti anyagokból készültek. 



A flibanserin folyamatos áramú szintézise 
 

 102 

 
 

 

VI.11. ábra. A védőcsoport eltávolítás tanulmányozására szolgáló áramlásos kísérleti összeállítás. 

Szakaszos MW reaktorban végzett előkísérletekben megállapítottam, hogy 1 M koncentrációjú 

vizes sósavoldat alkalmazásával 100°C-on, 10 min reakcióidő alatt teljes konverzióval lejátszódik a 

hidrolízis. A körülmények áramlásos reaktorban történő optimalizálásának (VI.12. ábra) kezdetén 

a sósav 1 M-os oldatának térfogatáramát az előző lépésekből érkező elegy áramlási sebességével 

(0,5 ml/min) megegyező értékre állítottam be (1 : 1 fázisarány, 20 ekv.). Egy 10 ml térfogatú 

reaktorban (R5/H) 10 min tartózkodási idő mellett, 100°C-on magas konverziót figyeltem meg, a 

reaktor előtti keverőelem alkalmazása nélkül. Csalódást okozott azonban, hogy a szerves fázisból 

kinyerhető nyerstermék tömege az elméleti mennyiségnek alig több mint fele. A tömegmérleg 

hiányzó része az aldehid (137) hidrofil természete miatt a vizes fázisban volt, amit további 

extrakcióval lehetett kinyerni. A vizes fázisban lévő termék folyamatos áramú extrakciója nem lenne 

praktikus, ugyanis nemkívánatos módon növelné a rendszer komplexitását. 

 

VI.12. ábra. A vizes sósav oldat 
koncentrációjának és térfogat arányának, 
illetve a reaktor kialakításának hatása a 
védőcsoport eltávolítási lépésben.   
 
(Körülmények: a szubsztrát (136) iPrOAc-os 
oldata (0,05 M, az előző lépésből); 0,5 
ml/min áramlási sebesség; T-mixerben 
elegyítve a sósav külön pumpa által szállított 
oldatával; 
a keverőelem szobahőmérsékleten, a reaktor 
100°C-on tartva; 17 bar nyomás. A 
konverzió meghatározása GC-MS 
módszerrel történt, a tömegmérleg a szerves 
fázisból kinyerhető nyerstermék és a teljes 
átalakulásra vonatkozó elméleti termék 
tömegének aránya.) 

A termék veszteségének minimalizálására a vizes és szerves fázisok térfogatarányát 1 : 10 értékre 

toltam el. A sósav koncentrációját a felesleg fenntartása miatt 2 M-ra emeltem (4 ekv.). Azonos 

kísérleti összeállításban a tömegmérleg jelentősen jobbnak adódott, azonban a hosszabb 

tartózkodási idő (18,2 min) ellenére csökkent a konverzió. Az alacsony reaktivitás a fázisok közötti 

korlátozott anyagátadásnak tulajdonítható ebben az esetben. A megfelelő fázisérintkeztetés céljából 

a kétfázisú reakcióelegyet egy statikus keverőelemként szolgáló töltött oszlopon (R5/M) vezettem 

át, amely kis szemcseméretű kvarchomokot tartalmazott. Az alaposan elegyített áram (a 

hosszadalmas tartózkodási idő csökkentése érdekében) egy kisebb, 4 ml belső térfogatú, 100°C-ra 

fűtött coil reaktorba (R5/H) került. A rövidebb tartózkodási idő (7,3 min) miatt a konverzió 

lecsökkent, ennek kompenzálására a sósav koncentrációját 4 M-ra kellett növelni (8 ekv.), így a jó 

tömegmérleg mellett a reakció hatékonysága is elfogadhatóvá vált. A konverzió emelésére irányuló 

további kísérleteim sikertelenek voltak: a fűtött keverőelem és a savas fázis arányának növelése 

szinte teljes konverziót adott, de mindkét esetben elfogadhatatlan arányban jelentek meg 

szennyezők a reakcióelegyben (főként izopropilezett melléktermékek, hasonlóan az EtOAc 

oldószerben jelentkező etilezett származékokhoz). A fázisok elválasztása után a terméket 
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tartalmazó szerves fázisban a DBU és a korábbi lépésekből származó szennyezők mennyisége 

jelentősen lecsökkent. 

4. lépés: végső reduktív aminálás 

A flibanserinhez (61) vezető végső lépésben az aldehidet (137) egy második reduktív aminálásban az 

1-(3-trifluormetilfenil)piperazinnal (96) reagáltattam. Kísérleteimet az H-Cube® vagy H-Cube 

ProTM áramlásos hidrogénező reaktorban (R6) végeztem (VI.13. ábra), az első lépéshez hasonlóan 

10%-os aktív szén hordozós palládium katalizátor alkalmazásával. Az optimalizáláshoz használt 

elrendezésben a kiindulási anyagok elegyét egy eddigiekkel azonos áramlási sebességgel 

(0,5 ml/min) üzemeltetett pumpa (P11) szállította. A reakciótér nyomását 10 bar-ra állítottam be. 

 

VI.13. ábra. A végső reduktív aminálás tanulmányozására szolgáló áramlásos kísérleti összeállítás. 

Ekvimoláris mennyiségű piperazin (96) alkalmazása mellett, 80 – 100°C között a konverzió a 

hőmérséklettől függetlenül magasnak bizonyult az H-Cube® reaktorban beállított 7%-os hidrogén–

folyadék arány mellett (VI.14. ábra). A 100°C-os kísérletet H-Cube ProTM típusú reaktorban 

magasabb hidrogén mennyiség mellett megismételve a konverzió észrevehetően lecsökkent. Ennek 

oka, hogy azonos bemenő folyadékáram mellett, a gázban dúsabb kétfázisú áram tartózkodási ideje 

lényegesen kevesebb, így nem elegendő a teljes konverzió eléréséhez. 

 

VI.14. ábra. A hőmérséklet és a hidrogén–folyadék arány 
szerepének vizsgálata a végső reduktív aminálási lépésben.
  
 
(Körülmények: 0,1 mmol aldehid (137) és 0,1 mmol 
piperazin (96, 1 ekv.) előre összekevert iPrOAc-os oldata 
(0,05 M, 5% CH3OH koszolvens); 0,5 ml/min áramlási 
sebesség; H-Cube® (“Controlled mode” beállításban, 
7% H2 arány) vagy H-Cube ProTM (50% H2 beállításban) 
hidrogénező reaktor; katalizátor: 10% Pd/C CatCart® 
(30 mm). A konverzió meghatározása LC-MS-DAD 
(220 nm) módszerrel történt.) 

A négylépéses rendszer felépítésekor, a reakcióelegyet szállító pumpa (P11) mellett egy másik 

pumpát (P12) használtam a reagens (96) 1 M-os oldatának bevitelére. A két áramot egy T-elemben 

(M5) elegyítettem. Az előző három lépés eredményeként kapott nyers szerves elegyben az aldehid 

(137) koncentrációja a veszteségek miatt nem ismert pontosan, és kismértékben ingadozhat is. 

Emiatt a piperazin (96) mennyiségét az aldehid (137) elméleti mennyiségéhez (a legelső, P5 pumpán 

bevitt móláramhoz) képest kis feleslegre (1,2 ekv.) állítottam be. Ez a korábbi műveletekben 

keletkező zavarások hatásának csillapításában is hasznos. 
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VI.5. Az áramlásos rendszer felépítése 

Miután a négy reakciólépés mindegyikében azonosítottam az optimális reakcióparamétereket, az 

integrált négylépéses rendszer felépítésével folytattam a munkát. Ebben a kísérleti összeállításban 

(VI.15. ábra) mind a négy reaktor folytonos üzemben, egyidejűleg működik. Az egyes lépések 

termékelegye manuális beavatkozás nélkül a következő reaktorba kerül, ahol a soron következő 

átalakítás megy végbe. 

  

VI.15. ábra. A flibanserin előállítására szolgáló négylépéses áramlásos rendszer vázlata. A kék vonal a fő szerves áramot, 
a zöld vonal pedig a kétfázisú lépésben alkalmazott vizes áramot jelöli. 

(Áramlási sebességek: P5: 0,500 ml/min; P6: 5,0 μl/min; P7: 0,500 ml/min; P8: 37,5 μl/min; P9: 50,0 μl/min; P10: 
0,050 ml/min; P11: 0,538 ml/min; P12: 30,0 μl/min. Körülmények (és tartózkodási idők): R3: 10% Pd/C (30 mm 
CatCart®), 100°C, 10 bar, 50% gáz-folyadék arány (tR kb. 8 s); R4: 200°C (tR = 7.4 min); R5/M: 25°C (tR kb. 41 s); 

R5/H: 100°C (tR = 6.8 min); BPR1: 17 bar; R6: 10% Pd/C (30 mm CatCart®), 100°C, 10 bar (tR kb. 12 s).) 

A kis térbeli lábnyommal rendelkező, egyetlen szokásos méretű vegyifülkében elhelyezhető 

rendszer (VI.16. ábra (A)) felépítéséhez kereskedelmi forgalomban rendelkezésre álló áramlásos 

kémiai eszközöket használtam. A holttérfogatok minimalizálása érdekében a modulok elrendezését 

(VI.16. ábra (B)) úgy alakítottam ki, hogy az összekötő csövek a lehető legrövidebbek legyenek, és 

kis keresztmetszetű (0,8 mm belső átmérő) PTFE csöveket használtam. Ez alól kivételt képez az 

M4 és R5/M egységeket összekötő rövid csőszakasz, mely dugulásra érzékenynek bizonyult. 

Emiatt itt nagyobb belső átmérőjű (1,5 mm) PTFE csövet építettem be. Az R4 egység előtt és után 

a különlegesen magas hőmérséklet és nyomás miatt a jobb mechanikai tulajdonságokkal bíró PEEK 

anyagú csöveket (0,8 mm belső átmérő) használtam. 
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VI.16. ábra. A flibanserin előállítására szolgáló négylépéses áramlásos rendszer fényképe, egy vegyi fülkében 
összeállítva, működésre kész állapotában (A). 

Az áramlásos kémiai eszközök térbeli elrendezését szemléltető egyszerűsített rajz (B), melyen a nyíl jelöli a 
reakcióelegy áramlásának irányát az óramutató járásával ellentétesen, balról indulva. A kiindulási oldatok bementi 

ágait nem tüntettem fel. 
A vízszintes távolságok nem méretarányosak, a rendszer teljes szélessége kevesebb, mint 150 cm. 

Az áramlásos rendszerben kétféle, teljesen folytonos üzemű pumpát alkalmaztam. A strapabíró 

HPLC pumpák a reakcióelegy fő áramának szállítására (P5, P7 és P11) és a vizes hulladék 

eltávolítására (P10) szolgáltak. Az alacsony áramlási sebességeket és tömény oldatokat is jól kezelő, 

korróziónak ellenálló folyamatos fecskendőpumpák (P6, P8, P9 és P12) a reagensek szállítását 

végezték. Minden egyes reagenst előzetes elegyítés nélkül, egykomponensű, tömény oldatként 

juttattam be az áramlásos rendszerbe. (Az 1. és 4. lépések optimalizálásakor használt, egy pumpát 

tartalmazó elrendezésekhez képest a négylépéses változatban a tartózkodási idők eltérése 

jelentéktelen. A reagensek T-elemekben (M3 és M5) történő elegyítése nem változtatja meg a 

reakciók viselkedését.) 

A reaktorokat a korábban meghatározott optimális paraméterek beállításával működtettem. Egyes 

esetekben a közvetlenül összekötött reaktorokat egy egységként kezelve lehetséges volt a rendszer 

egyszerűsítése, más esetekben pedig fáziselválasztási műveletek és pufferedények alkalmazása tette 

lehetővé az összekapcsolást. 
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Az első lépést követően, az R3 reaktorból távozó áramból a hidrogéngáz elválasztása egy kis 

térfogatú pufferedényben (BF1) történt meg. A légköri nyomáson rosszul oldódó hidrogén a 

gáztérbe kerül, a folyadékot pedig a P7 pumpa továbbítja a következő reaktorokba. Ahhoz, hogy a 

pufferedény folyadékszintje hosszú időn keresztül is állandó maradjon, a kimenő térfogatáramot 

egyeztetni kellett a valós bejövő értékkel. A P5 és P6 pumpákon beállított térfogatáramok összege 

(505 µl/min) helyett, P7 optimális áramlási sebessége 500 µl/min értéknek adódott. Az eltérés 

lehetséges okai a hidrogéngáz távozásakor elpárolgó kis mennyiségű oldószer, illetve az iPrOAc 

oldószer és a víz elegyedésekor bekövetkező sűrűség növekedés (térfogati kontrakció). A gáz 

elválasztása mellett, a pufferedény a rendszer különböző nyomás alá helyezett egységeinek 

összekapcsolását is lehetővé teszi (az R3 reaktor 10 bar, a következő R4 és R5 reaktorok pedig 

17 bar nyomás alatt üzemelnek). A negyedik lépést követően szintén szükséges a hidrogéngáz 

feleslegének eltávolítása, ami a termékelegy gyűjtőedényében (CV2) történik. 

A második és harmadik lépés összekapcsolása az R4/H reaktor kimenetének és az M4 keverőelem 

bemenetének közvetlen összekötésével történt meg. Az így kialakuló szakasz nyomását egyetlen 

kimeneti nyomásszabályozó (BPR1) alkalmazásával állítottam be, melyet a R5/H reaktor után 

helyeztem el. 

A folyadék-folyadék kétfázisú reakcióból kilépő elegy (VI.17. ábra (A)) folyamatos üzemű 

elválasztására volt szükség. Ennek megvalósítására kezdetben egy kereskedelmi forgalomban 

kapható, hidrofób membránon alapuló folyadék-folyadék fáziselválasztó modult (LLS1) 

alkalmaztam, amely további berendezések alkalmazása nélkül szolgáltatta a szerves és vizes kimenő 

áramokat (VI.18. ábra (A)). A vizes fázist egy gyűjtőedényébe (CV1) vezettem, a szerves fázis pedig 

egy pufferedénybe (BF2) került, ahonnan a P11 pumpa továbbította a negyedik lépésbe. A teljes 

rendszer hosszabb működtetése esetén azonban megfigyeltem, hogy a fáziselválasztó modul 

hatékonysága néhány óra után szemmel láthatóan romlott. Ennek valószínű oka, hogy az összetett 

reakcióelegy negatívan befolyásolja a membrán működését. 

   

VI.17. ábra. Az R5/H reaktorból kilépő kétfázisú elegy (A). A gravitációs fáziselválasztó egységként szolgáló BF2 
(B). A beérkező elegy savas vizes fázisa (képen sötét színű) a mérőhenger alján gyűlik össze, ahonnan a P10 pumpa 

alkalmazásával kerül eltávolításra. A felül összegyűlő szervest fázist (képen áttetsző) a P11 pumpa juttatja a következő 
reaktorba. 

Emiatt egy gravitációs elven működő fáziselválasztó egységet állítottam össze. A rendszer ezen 

pontján mindenképpen szükséges egy pufferedény (BF2) beépítése ahhoz, hogy a negyedik lépés 

nyomását (a zavartalan hidrogéngáz adagolás érdekében) az előző szakasztól függetlenül lehessen 

szabályozni. Ez a pufferedény alkalmas a reaktorból érkező, jól elkülönülő fázisokban egymásra 

rétegződő fázisok elválasztására is (VI.17. ábra (B)). Két pumpa beszívó ágának megfelelő 

elhelyezése esetén külön-külön továbbítható az alsó rétegből a vizes hulladék (P10) a hulladék 

gyűjtőedényébe (CV1), illetve a felső rétegből a szerves reakcióelegy (P11) a negyedik lépésbe 
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(VI.18. ábra (B)). A pumpák (P10 és P11) áramlási sebességét ebben az esetben nem kellett 

módosítani a bejövő vizes és szerves térfogatáramokhoz képest. 

 

VI.18. ábra Az R5/H reaktorból kilépő kétfázisú elegy elválasztására szolgáló egység fluidikai vázlata membrán 
technológián alapuló (A), illetve gravitációs alapon működő (B) fázis szeparátorral. 

A membrán alapú fáziselválasztással (VI.18. ábra (A)) összehasonlítva, a gravitációs elven működő 

elrendezésben (VI.18. ábra (B)) elkerülhető a szennyeződésekre érzékeny membrán alkalmazására, 

azonban a működtetéséhez eggyel több pumpára van szükség. 

VI.6. Az áramlásos rendszer működtetése és a termék izolálása 
Az áramlásos rendszer elindításának megfelelő kivitelezése kulcsfontosságú feltétele a stacioner 

működés elérésének. Néhány sikertelen kísérlet után világossá vált, hogy az egyes reaktorokat 

egyenként, a lépések sorrendjében érdemes bekapcsolni a reakcióelegyet szállító fő áramba. Az 

intermediereket csak azután lehet továbbvinni a következő lépésbe, miután azok koncentrációja 

stabil szintet ért el, különben a termékelegy összetételének korai ingadozása továbbterjed a 

következő reaktorokba, a rendszer leállásához vezető dugulásokat vagy nyomásingadozásokat 

okozva. 

A folyamat elindításakor a folyamatos fecskendő pumpák (P6, P8, P9 és P12) a reagens oldatokat 

szállították, a HPLC pumpákon (P5, P7 és P11) keresztül pedig az iPrOAc oldószerrel mostam az 

egyes szakaszokat. A kilépő áramokat a hulladékba gyűjtöttem. Eközben a nyomás és 

hőmérsékletértékek állandósultak, és a hidrogénező reaktorokban elindítottam a gázbevezetést. Az 

összes egység stabilizálódása után a P5 előtt elhelyezett bementi szelep átváltásával bevezettem a 

kiindulási anyag oldatát az első reaktorba. Az R3 kimenetén a hulladékba gyűjtöttem a 

reakcióelegyet a termék megjelenéséig, ezután az eleggyel feltöltöttem a BF1 pufferedényt a kívánt 

szintre, majd a P7 bemenetét a pufferedénybe helyeztem, ami a R4 és R5 reaktorba továbbította a 

folyadékot. Az R5-ből kilépő folyadékárammal hasonlóan jártam el: a BF2 gravitációs 

fáziselválasztó egységet feltöltöttem a kétfázisú eleggyel a megfelelő szintre, majd ezután indítottam 

el a P10 pumpát a vizes fázis eltávolítására. A P11 pumpa bemenetét a szerves fázisba helyeztem, 

így az intermedier az R6 reaktorba került. Az utolsó reaktor kimenetén a holttérfogatot a hulladékba 

gyűjtöttem, majd a terméket a CV2 gyűjtőedénybe szedtem. 

A rendszer leállításakor a P5 előtt elhelyezett bemeneti szelep átváltásával oldószert pumpáltam a 

rendszerbe, és a többi egységet változatlanul működtettem. Az R6 kimenetén a termék gyűjtését 

addig folytattam, amíg a mennyisége csökkenni kezdett. 

A teljes rendszer működtetésekor az összes reaktor bekapcsolását követően (az első reaktor 

indítástól számított 80 perc elteltével) rendszeresen mintákat vettem a nyers termékelegyből (VI.19. 

ábra). Egy felfutási szakasz (az indítást követően 160 percig) után stacioner állapot alakult ki, azaz 

a termék összetétele gyakorlatilag változatlan volt. Emberi beavatkozás nélkül több mint 2,5 órán 

keresztül (a teljes tartózkodási idő többszöröse) működött ilyen módon a rendszer. A keletkező 
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termékelegyben a flibanserin (61) 52 – 55% arányban van jelen, mellette a piperazin reagens (96) 

feleslege a legjelentősebb szennyező (29 – 30%). 

 

VI.19. ábra. A flibanserin előállítására szolgáló négylépéses áramlásos rendszerből kilépő termékelegy összetétele a 
működési idő függvényében, a stacioner állapot feltüntetésével. 

(A mintavétel 20 perces időközönként történt. Az azonosított fő komponensek összetételének meghatározása LC-
MS-DAD (220 nm) módszerrel, a csúcsterület százalékok alapján történt.) 

A termék izolálása az oldat gyűjtése után off-line módon, sósavas sóképzést követően 2-propanolból 

történő szelektív kristályosítással történt. (A piperazin szennyezőből (96) képződő só ilyen 

körülmények között az anyalúgban marad). A termék hidroklorid sóját (61 · HCl) tiszta formában 

31%-os izolált termeléssel (a négylépéses reakciósorra és az izolálásra vonatkoztatva) kaptam. Ez 

összemérhető az irodalomban ismertetett módszerek össztermelésével, miközben az áramlásos 

reaktorokban a teljes tartózkodási idő (kevesebb mint 20 perc) jelentős javulást jelent a szakaszos 

eljárások napokban mérhető teljes reakcióidejéhez képest.447,451,452,454 A szintézis termelékenysége 

184 mg/h (az izolált termelés alapján, a termék bázis formájára vonatkoztatva), ami 24 óra 

működtetés alatt kb. 44 tablettának megfelelő hatóanyag mennyiség (a napi dózis 100 mg390). 

A rendszer felépítésekor szem előtt tartottam azt, hogy a nyers termékelegy térfogatárama és az 

oldószer alkalmas legyen a jövőben megvalósítandó, folyamatos módszerrel történő tisztításra. Erre 

a legmegfelelőbb a folyamatos üzemű CPC kromatográfia lehet,236 mellyel a terméket bázis 

formájában lehetne tisztítani, ami az izolálási veszteségeket is csökkentené. 

VI.7. Áramlásos kémiai célú szintézistervezés 

A flibanserin négylépéses áramlásos szintézisének tervezése és kivitelezése során szerzett tanulságok 

birtokában összefoglaltam a legfontosabb szempontokat, amelyek a többlépéses, integrált 

folyamatos üzemű szintézisek tervezésekor szem előtt kell tartani.  

A szintézisút tervezése során az áramlásos reaktorokban előnyösen végrehajtható reakciótípusokat 

érdemes kiválasztani, melyben ártalmatlan vagy könnyen elválasztható melléktermékek képződnek. 

Meg kell vizsgálni a retroszintetikus elemzés alapján lehetséges szintézisek mindegyikének 

áramlásos megvalósíthatóságát. Az oldhatósági problémák kezelésére célszerű a folyamat során 

keletkező koszolvensek hasznosítása. A savas vagy bázikus lépések megfelelő időzítésével 

flibanserin (61) 

szennyezők 

piperazin (96) 

dimetoxi intermedier (136) 

benzimidazolon (139) 
DBU 



A flibanserin folyamatos áramú szintézise 
 

 109 

 
 

elkerülhetőek a szükségtelen sóképzési és felszabadítási lépések, miközben a reakció pH-ján történő 

sóképzés kihasználható a reagensfeleslegek és a szennyezők eltávolítására. 

Belátható, hogy a többlépéses, megszakítás nélküli áramlásos szintézis megvalósítása kimondottan 

erre célra tervezett szintézisutat igényel. Az irodalomban ismertetett, és itt megfogalmazott elvek 

alkalmazása nevezhető áramlásos célú szintézistervezésnek, ami a jövőben az ehhez hasonló szintetikus 

megközelítések térnyerésével további biológiailag aktív molekulák előállítását segítheti. 

VI.8. A négylépéses szintézisút félfolytonos és szakaszos megvalósítása 

Noha a flibanserin (61) négylépéses szintézisét kifejezetten a megszakítás nélküli áramlásos 

reaktorrendszerben történő megvalósítás céljából dolgoztam ki, azonban megegyező 

intermediereken keresztül más módszerekkel is elvégezhető. Az áramlásos reakciólépések 

működtethetők különállóan, az optimalizálás során bemutatott kísérleti elrendezések és 

körülmények alkalmazásával. Ekkor a reaktorok nem állnak közvetlen fizikai kapcsolatban 

egymással. Az egyes reakciók termékének gyűjtését követően, a nyers reakcióelegy a következő 

reakció kiindulási oldataként kerül felhasználásra egy későbbi időpontban. Ez a működési mód 

félfolytonosnak mondható. 

Az egyes lépések szakaszos módszerrel szintén megvalósíthatók (20% össztermelés). Mivel az 

áramlásos reaktorban alkalmazott magas nyomás és hőmérséklet paraméterek szakaszos 

módszerekkel praktikusan nem reprodukálhatók, a körülményeken kismértékben változtatni kellett 

(VI.20. ábra). 

      

VI.20. ábra. A flibanserinhez vezető négylépéses szintézisút szakaszos megvalósítása. 

Az első lépésben katalitikus hidrogénezéssel végeztem el a reduktív alkilezést. A komolyabb 

körültekintést igénylő szakaszos megvalósítás során az autoklávot szobahőmérsékleten 

működtettem, így a reakció meglehetősen lassúnak bizonyult. A kis mennyiségű elreagálatlan 

kiindulási anyag (127) eltávolítása miatt a nyerstermék kromatográfiás tisztítása elkerülhetetlen volt. 

A második, gyűrűzárási lépést légköri nyomáson, az iPrOAc oldószer forráspontján végeztem. 

Ennek következtében hosszú reakcióidőre volt szükség, és a gyors áramlásos reakciónál 
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szennyezettebb nyersterméket kaptam. A DBU bázist és a szennyezők jelentős részét vizes 

extrakcióval eltávolítottam, ezután a terméket (136) kristályosítással tisztítottam. 

A harmadik lépésben, a védőcsoport eltávolítást szintén az oldószer atmoszférikus forráspontján 

végeztem. A nem elegyedő fázisok közötti érintkezés az intenzív kevertetés ellenére is rosszabb, 

mint az áramlásos módszerben használt töltött oszlopon megfigyelt. Emiatt kicsivel hosszabb 

reakcióidőt kellett alkalmazni, a hasonló hőmérséklet ellenére. A kezdetben kétfázisú elegyből a 

reakció során emulzió keletkezett, a savas reagens elválasztásához vizes extrakcióra volt szükség. 

A végső reduktív aminálási lépésben hatékonyan alkalmazható a nátrium-triacetoxiborohidrid 

redukálószer. Az iPrOAc mellett metanol koszolvens szükséges a kiindulási aldehid (137) teljes 

feloldásához. A piperazin származék (96) ekvimoláris mennyiségét és a redukálószer kis feleslegét 

alkalmazva a flibanserin (61) magas konverzióval keletkezett. A hidrides redukálószer 

megbontásához vizes feldolgozás szükséges. A terméket hidroklorid sóként, 2-propanolból történő 

kristályosítással izoláltam. 
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VII. Összefoglalás 

A doktori munka során a szintetikus szerves kémia olyan korszerű módszereinek alkalmazhatóságát 

vizsgáltam, melyek kivitelezését a mikrohullámú (MW) melegítés vagy az áramlásos 

reaktorrendszerek teszik lehetővé. 

A MW kémiában az irodalmi konszenzus szerint a MW melegítés hőmérsékleti hatásai a 

mérvadóak, azonban a közelmúltban lezajlott Dudley–Kappe vita rámutatott az egyes esetekben 

feltételezett mikroszkopikus termikus változásokkal kapcsolatos ellentmondásokra. 

A MW és hagyományosan melegített kísérletek azonos hőmérsékletprofilok mellett történő 

összehasonlítására kialakítottam egy pontos belső hőmérsékletmérésen alapuló módszert. A MW 

kísérletek reprodukálhatóságát a MW üreg termikus kondicionálásával biztosítottam. A módszer 

validálására a 2-es helyzetben szubsztituált piridin származékok két olyan reakciója szolgált, 

melyekben az irodalmi megfigyelések alapján a MW melegítés különleges szerepe feltételezhető. 

Azonban a belső hőmérsékletszenzor alapján történő szabályozással végzett vizsgálataimban 

bebizonyosodott, hogy a MW tér jelenléte és intenzitása nem befolyásolja ezen reakciók 

kimenetelét. 

A Dudley által bemutatott „MW működtetésű” reakció vizsgálatát az irodalmi vita során felmerülő 

problémákat szem előtt tartva terveztem meg. A korábbi tapasztalataimmal szemben, mégis 

jelentősen magasabb konverziót tapasztaltam MW melegítés esetén, mint az azonos paraméterekkel 

elvégzett hagyományos melegítésű kísérletekben. A MW melegítések során mért 

hőmérsékletadatok alapos vizsgálata alapján felállítottam egy munkahipotézist, melyben az ionos 

jellegű reagens feldúsulását feltételeztem az edény falához közeli határrétegben, ami abban a 

térrészben intenzívebb melegítéshez és magasabb reakciósebességhez vezet. A reagens feltételezett 

„kitapadásának” elkerülése érdekében az edény belső falát inert, apoláris béléssel vontam be. Ekkor 

a MW melegítéssel elérhető konverzió a hagyományos melegítéshez hasonló értékre csökkent, ami 

közvetve bizonyítja a munkahipotézist, azaz a MW módszerrel megfigyelhető reakciósebesség-

különbség makroszkopikus termikus effektusként jellemezhető. Eredményeim alapján a Dudley 

által feltételezett molekuláris méretű szelektív MW fűtési effektus szerepe kizárható. 

Az áramlásos kémia lendületes fejlődésének eredményeképpen az utóbbi évtizedben lehetségessé 

vált a gyógyszerhatóanyagok szintézise többlépéses áramlásos rendszerekben. Az összekapcsolt 

áramlásos berendezésekből álló hálózatok hatékony felépítéséhez kimondottan ilyen célra tervezett 

szintézisutak szükségesek. 

A karbamid származékok izocianát köztiterméken keresztül történő előállítását két áramlásos 

mikroreaktorból álló rendszerben valósítottam meg. A reakcióelegy összetételének in-line 

vizsgálatára (a folyamatos áramú szintézisek területén eddig mellőzött) transzmissziós FTIR 

spektroszkópiát alkalmaztam. Az optimalizált áramlásos reakciólépésekben rövid tartózkodási 

időket értem el szobahőmérsékleten, és jelentősen csökkentettem az irodalmi előzményben 

alkalmazott magas reagensfeleslegeket. A reakcióban alkalmazott szokatlan bázis szerepének 

vizsgálata során megállapítottam, hogy a reakció lejátszódásához gyenge nukleofil karakterrel 

rendelkező bázisok szükségesek. Az áramlásos rendszerben a megfelelő terc-butil karbamátokból 

kiindulva kilenc karbamid származékot, illetve a cariprazine gyógyszerhatóanyagot állítottam elő. A 

bomlékony izocianát intermedier azonnali, szabályozott módon történő továbbalakításának 

köszönhetően minden esetben magas termelést értem el. 

A flibanserin gyógyszerhatóanyag megszakítás nélküli folyamatos áramú előállítására szolgáló 

négylépéses szintézisutat kifejezetten az összekapcsolt áramlásos reaktorokban történő 
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megvalósítás figyelembevételével alakítottam ki. Az irodalmi megközelítésektől eltérő út során a 

C-N kötések kialakítását reduktív alkilezéssel és reduktív aminálással valósítottam meg. A 

benzimidazolon heterociklust a szintézis köztes lépésében alakítottam ki, így az áramlásos 

rendszerben hatékonyan megvalósítható védőcsoport stratégia vált elérhetővé, ami a karbamát 

építőelemként való hasznosításán és az acetál megfelelő fázisban történő eltávolításán alapul. A 

szintetikus lépések mindegyikét iPrOAc oldószerben hajtottam végre. A kiválások megelőzése 

érdekében kulcsfontosságúnak bizonyult a szintézis során melléktermékként keletkező tBuOH és 

metanol koszolvensek jelenléte. Az áramlásos reakciólépéseket a korábbi és későbbi lépések 

figyelembevételével optimalizáltam. A négy reaktor összekapcsolását gáz-folyadék és folyadék-

folyadék elválasztási műveletek tették lehetővé, melyek közül az utóbbi in-line tisztítási műveletként 

is szolgált. A stacioner állapotban működtetett rendszerből kilépő termékelegyből off-line sóképzést 

követő szelektív kristályosítással izoláltam a flibanserint. A négylépéses reakciósorra számított 

termelés összemérhető az irodalomban ismertetett szakaszos módszerek kihozatalával, miközben 

a teljes tartózkodási idő kevesebb, mint 20 perc. 
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VIII. Tézisek 

1. Kidolgoztam egy továbbfejlesztett módszert a hagyományos és MW melegítéssel végzett 

kísérletek precíz összehasonlítására, illetve a MW üreg termikus kondicionálásával javítottam a MW 

reakciók reprodukálhatóságán. A módszert a 2-es helyzetben szubsztituált piridin származékok két 

reakciójának segítségével validáltam.   [1, 2]  

 

2. A p-xilol MW melegítéssel végzett benzilezési reakciójának vizsgálatát a reprodukálhatóságot 

szem előtt tartva terveztem meg. A reakció mechanizmusának részletesebb értelmezésével 

magyarázatot adtam a melléktermékek keletkezésére.   [2]   

 

3. Megállapítottam, hogy a p-xilol MW melegítéssel végzett benzilezési reakciójában megfigyelt 

reakciósebesség növekedés egy rejtett, makroszkopikus hőmérsékleti inhomogenitás 

következménye. Azonosítottam egy olyan kísérleti körülményt, amely a hatás visszaszorításával 

alkalmas volt eme munkahipotézis helyességének igazolására. Eredményeim alapján az 

irodalomban feltételezett mikroszkopikus termikus MW effektus jelenléte kizárható.   [2]   

 

4. Megterveztem és kialakítottam egy karbamid származékok előállítására szolgáló kétlépéses 

áramlásos reaktorrendszert. In-line FTIR spektroszkópia alkalmazásával optimalizáltam a 

reakciólépéseket és tisztáztam a szokatlan bázis szerepét. Az áramlásos rendszer alkalmazásával 

kilenc karbamid származékot és a cariprazine gyógyszerhatóanyagot állítottam elő.   [3]   

 

5. Kidolgoztam egy új, négylépéses szintézisutat a flibanserin gyógyszerhatóanyag előállítására, 

melynek tervezésekor az összekapcsolt áramlásos reaktorokban történő megvalósítás szempontjait 

vettem figyelembe. A folyamat során egységes oldószerstratégiát alkalmaztam, és az egyes 

reakciókat a további lépéseket szem előtt tartva optimalizáltam különálló áramlásos reaktorokban.   

[4, 5]   

 

6. Megterveztem és kialakítottam egy megszakítás nélküli áramlásos reaktorrendszert a flibanserin 

gyógyszerhatóanyag szintézisének megvalósítására, melyben egy integrált in-line tisztítási lépés 

(folyadék-folyadék extrakció), továbbá két gáz-folyadék elválasztási művelet teszi lehetővé a négy 

reaktor összekapcsolását, és a rendszer emberi beavatkozás nélküli, stacioner állapotú 

működtetését.    [4] 
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IX. Közlemények 

IX.1. Az értekezés alapját képző tudományos közlemények 

[1] Bana, P.; Greiner, I.: Comparison of Conventional and Microwave Heating for Evaluation 

of Microwave Effects; Aust. J. Chem. 69 (8), 865-871 (2016).  

[IF: 1,328; szerzői arány: 100%; idézés: 6; független idézés: 5]* 

[2] Bana, P.; Greiner, I.: Investigation of Selective Microwave Heating Phenomena in the 

Reactions of 2-Substituted Pyridines; Aust. J. Chem. 70 (7), 776-785 (2017).  

[IF: 1,059; szerzői arány: 100%; idézés: 2; független idézés: 2] 

[3] Bana, P.; Lakó, Á.; Kiss, N. Zs.; Béni, Z.; Szigetvári, Á.; Kóti, J.; Túrós, Gy. I.; Éles, J.; 

Greiner, I.: Synthesis of urea derivatives in two sequential continuous-flow reactors; 

Org. Process Res. Dev. 21 (4), 611-622 (2017).  

[IF: 3,584; szerzői arány: 80%; idézés: 4; független idézés: 3] 

[4] Bana, P.; Szigetvári, Á.; Kóti, J.; Éles, J.; Greiner, I.: Flow-oriented synthetic design in the 

continuous preparation of the aryl piperazine drug flibanserin;React. Chem. Eng. 4 (4), 652-657 

(2019)  

[IF: 3,441; szerzői arány: 90%; idézés: 4; független idézés: 4] 

IX.2. Az értekezés témájához kapcsolódó szabadalmi bejelentések 
[5] Bana, P.; Greiner, I.: Process for the multistep continuous-flow preparation of flibanserin 

(Eljárás a flibanserin többlépéses folyamatos áramú előállítására); 

PCT Int. Appl. WO2020/026162 A1 (2020). 

IX.3. Az értekezés témájában készült összefoglaló közlemények 

[6] Bana, P.; Greiner, I.: Interpretation of the Effects of Microwaves; in Milestones in Microwave 

Chemistry (szerk.: Keglevich, Gy.), 77-110, Springer International Publishing (2016).  

[szerzői arány: 100%] 

[7] Lövei, K.; Bana, P.; Örkényi, R.; Túrós, Gy. I.; Éles, J.; Novák, Z.; Faigl, F.: Continuous 

flow synthesis of heterocyclic scaffolds: Design principles of multistep systems - A review; 

Chimica Oggi/Chemistry Today 34 (4), 18-21 (2016).  

[IF: 0,597; szerzői arány: 39%; idézés: 1; független idézés: 1] 

[8] Bana, P.; Örkényi, R.; Lövei, K.; Lakó, Á.; Túrós, Gy. I.; Éles, J.; Faigl, F.; Greiner, I.: The 

route from problem to solution in multistep continuous flow synthesis of pharmaceutical 

compounds; Bioorg. Med. Chem. 25 (23), 6180-6189 (2017).  

[IF: 2,881; szerzői arány: 51%; idézés: 27; független idézés: 23] 

[9] Fülöp, Zs.; Szemesi, P.; Bana, P.; Éles, J.; Greiner, I.: Evolution of flow-oriented design 

strategies in the continuous preparation of pharmaceuticals; React. Chem. Eng., 5 (9), 1527-

1555 (2020).  

[IF: 3,441 (2019); szerzői arány: 30%; idézés: –] 

IX.4. Az értekezés témájához közvetlenül nem kapcsolódó közlemények 

[10] Ilkei, V.; Bana, P.; Tóth, F.; Palló, A.; Holczbauer, T.; Czugler, M.; Sánta, Zs.; Dékány, M.; 

Szigetvári, Á.; Hazai, L.; Szántay, Cs. Jr.; Szántay, Cs.; Kalaus, Gy.: A simple synthesis of 

bannucine and 5′-epibannucine from (−)-vindoline; Tetrahedron 71 (51), 9579-9586 (2015). 

[IF: 2,645; szerzői arány: 5%; idézés: 1; független idézés: –]  

 

 

* Az impakt faktor (IF) a megjelenés évére vonatkozik (kivéve a jelezett esetekben). Az idézettségi adatok a Scopus® 
adatbázison alapulnak (utolsó hozzáférés: 2020. 09. 22.). 
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X. Kísérleti leírások 

X.1. A mikrohullámú vizsgálatok általános módszerei 

Az összehasonlító kísérletekben alkalmazott olajfürdős és MW eszközök ábrákkal kiegészített 

részletes leírása, az IR és FO hőmérséklet jelek rögzítésének módszere, a hőmérsékletszenzorok 

kalibrálásnak leírása, a MW reaktor teljesítményének meghatározása, és a MW üreg termikus 

kondicionálásának módszere megtalálható a disszertáció alapját képző 1. és 2. közleményben493,494 

és azok Supplementary Material függelékében.495,496 

A sorozatos felfűtési kísérlet leírása megtalálható a disszertáció alapját képző 1. közleményben.493 

X.2. A 2-klórpiridin és piperidin reakciójának vizsgálata 

Az egyeztetett hőmérséklet-lefutások részletes adatai, a hagyományos és MW melegítéssel 

kivitelezett kísérletek receptszerű leírása, a reakcióelegyek analízise, és a termék (26) spektroszkópiai 

jellemzése megtalálható a disszertáció alapját képző 1. közleményben,493 és Supplementary Material 

függelékében.495 

X.3. A 2-(benziloxi)piridin átrendeződési reakciójának vizsgálata 

A kiindulási anyag (25) előállításának receptszerű leírása és spektroszkópiai jellemzése, az 

egyeztetett hőmérséklet-lefutások részletes adatai, a hagyományos és MW melegítéssel kivitelezett 

kísérletek receptszerű leírása, a reakcióelegyek analízise, és a termék (3) spektroszkópiai jellemzése 

megtalálható a disszertáció alapját képző 2. közleményben,494 és Supplementary Material 

függelékének496 S5 – 13. oldalán. 

X.4. A p-xilol benzilezésének vizsgálata 

A kiindulási anyag (8) előállításának receptszerű leírása és spektroszkópiai jellemzése, az egyeztetett 

hőmérséklet-lefutások részletes adatai, a hagyományos és MW melegítéssel kivitelezett kísérletek 

receptszerű leírása, a reakcióelegyek analízise, a termék (10b) spektroszkópiai jellemzése, és a 

melléktermék kimutatásának leírása megtalálható a disszertáció alapját képző 2. közleményben,494 

és Supplementary Material függelékének496 S14 – 26. oldalán. 

X.5. Karbamid származékok szintézisének vizsgálata 

A karbamát kiindulási anyagok előállítása 

A terc-butil-ciklohexilkarbamát (112),497 az etil-2-(transz-4-((terc-butoxikarbonil)amino)ciklohexil)-

acetát (79) és a terc-butil-(transz-4-(2-(4-(2,3-diklórfenil)-piperazin-1-il)etil)ciklohexil)karbamát 

(86)432 előállítása az irodalmi eljárások szerint történt. 

Karbamid származékok szintézise szakaszos eljárással 

A szakaszos kísérletekben előállított 114, 120 és 125 karbamid származékokhoz tartozó receptszerű 

leírások, a szakaszos kísérletek reakcióelegyeinek NMR vizsgálata, és a termékek spektroszkópiai 

jellemzése megtalálhatók a disszertáció alapját képző 3. közleményben498 és annak Supporting 

Information függelékében.499 

Karbamid származékok szintézise áramlásos reaktorban 

Az áramlásos rendszer és módosított változatai, az in-line analízis, és a tartózkodási idő 

meghatározás részletes leírása; a 114 karbamid származék szintézisének optimalizálásához használt 

eljárás; illetve a 114 – 124 karbamid származékok áramlásos rendszerben történő előállításának 

receptszerű leírásai megtalálhatók a disszertáció alapját képző 3. közleményben498 és annak 

Supporting Information függelékében.499 
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Az áramlási kép meghatározása az FTIR cellában 

Az átfolyásos FTIR cellát tartalmazó áramlásos rendszerekben a tartózkodási idő eloszlás mérése a 

disszertáció alapját képző 3. közlemény498 Supporting Information függelékében499 ismertetett 

tartózkodási idő mérésére szolgáló módszerrel történt. Az áramlási kép meghatározásához a 

függőleges helyzetben rögzített FTIR cellán keresztül alulról felfelé 0,5 ml/min áramlási 

sebességgel tiszta diklórmetánt áramoltattam egy Nexus 6000 fecskendőpumpa (Chemyx Inc., 

Stafford, TX, USA) alkalmazásával. Az oldószert intenzív vörös színű indikátor diklórmetános 

oldatára cseréltem azonos áramlási sebesség mellett, miközben az FTIR cella fényútját (a mintateret 

határoló ablakokon keresztül) hátulról megvilágítva a vizuálisan megfigyelhető változásokat 

kamerával rögzítettem. 

A cariprazine szintézise áramlásos reaktorban 

A cariprazine (60) áramlásos rendszerben történő előállításainak receptszerű leírása, és a termék 

spektroszkópiai jellemzése megtalálható a disszertáció alapját képző 3. közleményben498 és annak 

Supporting Information függelékében.499 

X.6. A flibanserin szintézisének vizsgálata 

A flibanserin szintézis kiindulási anyagának előállítása 

A terc-butil-(2-aminofenil)karbamát (127) előállításának receptszerű leírása és a termék 

spektroszkópiai jellemzése megtalálható a disszertáció alapját képző 4. közlemény500 Electronic 

Supplementary Information függelékének501 S3. illetve S20 – 21. oldalán. 

A gyűrűzárás előtti flibanserin intermedier (126) szintézise szakaszos módszerrel 

terc-butil-(2-((2-klóretil)amino)fenil)karbamát 

A terc-butil-(2-aminofenil)karbamát (127; 365 mg; 1,75 mmol), tetrabutil-ammónium-bromid 

(28 mg; 0,09 mmol; 0,05 ekv.) és kálium-karbonát (1,21 g; 8,75 mmol; 5 ekv.) desztillált vízzel 

(10 ml) készült szuszpenziójához hozzáadjuk az 1-bróm-2-klóretánt (0,73 ml; 8,75 mmol; 5 ekv.). 

Az elegyet 50°C-ra melegítjük, és a keletkező oldatot ezen a hőmérsékleten kevertetjük 3 napon át. 

Lehűtés után az elegyet ötször 15 ml diklórmetánnal extrahájuk, az egyesített szerves fázisokat 

telített NaCl oldattal mossuk, Na2SO4-on szárítjuk, majd bepároljuk. 

A nyersterméket flash kromatográfiásan tisztítjuk (24 g szilikagél, 5 → 20% EtOAc / hexán). 

Nyerhető: 146 mg (31%) fehér szilárd anyag. 1H NMR (800 MHz; DMSO-d6) δ = 8,32 (br s; 1H; 

NH-COOC(CH3)3); 7,18 – 7,12 (m; 1H; C6-H); 7,00 – 6,97 (m; 1H; C4-H); 6,66 (dd; J = 8,1; 0,9; 

1H; C3-H); 6,60 (td; J = 7,6; 1,2; 1H; C5-H); 5,14 (t; J = 5,9; 1H; NH-CH2); 3,75 (t; J = 6,3; 2H; 

CH2-Cl); 3,42 (q; J = 6,2; 2H; NH-CH2); 1,45 (s; 9H; C(CH3)3). 
13C NMR (201 MHz; DMSO-d6) δ 

= 153,9 (CO); 141,5 (C2); 125,8 (C4); 125,6 (C6); 124,1 (C1); 116,4 (C5); 110,9 (C3); 78,8 (C(CH3)3); 

44,9 (NH-CH2); 43,5 (CH2-Cl); 28,2 (C(CH3)3). HRMS: M+H = 271,12075 (C13H20O2N2Cl; delta 

= − 0,12ppm). 

terc-butil-(2-((2-(4-(3-(trifluormetil)fenil)piperazin-1-il)etil)amino)fenil)karbamát (126) 

A terc-butil-(2-((2-klóretil)amino)fenil)karbamát (54 mg; 0,2 mmol), 

1-(3-(trifluormetil)fenil)piperazin (38 μl; 0,2 mmol; 1 ekv.) és trietil-amin (0,14 ml; 1,0 mmol; 

5 ekv.) acetonitrillel (5 ml) készült oldatát 12 órán keresztül visszafolyó hűtő alatt forraljuk. Az 

oldószert vákuumban eltávolítjuk, a bepárlási maradékot diklórmetánban oldjuk, és kétszer 10 ml 

10%-os NaHCO3 oldattal mossuk. A szerves fázist Na2SO4-on szárítjuk, majd bepároljuk. 

A nyersterméket flash kromatográfiásan tisztítjuk (4 g szilikagél, 20 → 50% EtOAc / hexán). 

Nyerhető: 41 mg (44%) piszkosfehér szilárd anyag. 1H NMR (800 MHz; DMSO-d6) δ = 8,37 (br 

s; 1H; NH-COOC(CH3)3); 7,41 (t; J = 8,0; 1H; C5’’-H); 7,23 (dd; J = 8,4; 2,2; 1H; C6’’-H); 7,15 (br 
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s; 1H; C2’’-H); 7,08 – 7,03 (m; 2H; C6-H és C4’’-H); 7,03 – 7,00 (m; 1H; C4-H); 6,64 (dd; J = 8,2; 

1,6; 1H; C3-H); 6,57 (td; J = 7,4; 1,2; 1H; C5-H); 4,95 (t; J = 4,7; 1H; NH-CH2); 3,27 – 3,20 (m; 

4H; C3’-H2); 3,17 – 3,11 (m; 2H; NH-CH2); 2,62 (t; J = 6,3; 2H; N1’-CH2); 2,60 – 2,53 (m; 4H; C2’-

H2); 1,38 (s; 9H; C(CH3)3). 
13C NMR (201 MHz; DMSO-d6) δ = 154,0 (CO); 151,3 (C1’’); 143,2 

(C2); 129,9 (C5’’); 129,7 (q; J = 31,0; C3’’); 126,2 (C4); 126,1 (C6); 124,3 (q; J = 272,4; CF3); 123,8 

(C1); 118,7 (C6’’); 115,9 (C5); 114,6 (q; J = 3,9; C4’’); 111,2 (C3); 110,65 (q; J = 3,8; C2’’); 78,5 

(C(CH3)3); 56,1 (N1’-CH2); 52,3 (C2’); 47,6 (C3’); 40,1 (NH-CH2); 28,2 (C(CH3)3). HRMS: M+H 

= 465,24676 (C24H32O2N4F3; delta = − 0,85ppm). 

A flibanserin gyűrűzárással történő előállításának vizsgálata 

A terc-butil-(2-((2-(4-(3-(trifluormetil)fenil)piperazin-1-il)etil)amino)fenil)karbamát (126; 11,5 mg; 

0,025 mmol) és a bázis (0,03 mmol; 1,2 ekv.) THF-el (1 ml; 0,025 M) készült oldatát nyomástartó 

edénybe töltjük, és CEM Discover® MW reaktorban 140°C-ra melegítjük (300 W), és 10 percen 

keresztül ezen a hőmérsékleten tartjuk. Lehűtés után, az oldószert vákuumban eltávolítjuk, a 

bepárlási maradékból vett mintát LC-MS analízisnek vetjük alá. A termék tisztított mintájának 

spektrális tulajdonságai megegyeznek a flibanserin (61) referencia adataival. 

1-(2,2-dimetoxietil)-4-(3-(trifluormetil)fenil)piperazin (133) 

Egy 10%-os Pd/C katalizátort tartalmazó CatCart®-ot (30 mm) helyezünk az H-Cube® folyamatos 

áramú hidrogénező reaktorba, és a rendszert etanollal majd MTBE-rel átmossuk. 

Reakcióparaméterként 70°C hőmérsékletet, és 20 bar nyomást állítunk be. Az MTBE-rel történő 

mosást a stacioner állapot eléréséig folytatjuk 0,5 ml/min áramlási sebességgel. 

A 1-(3-(trifluormetil)fenil)piperazin (96; 188 μl; 1 mmol) MTBE-rel (20 ml; 0,05 M) készült 

oldatához a dimetoxiacetaldehid 60%-os vizes oldatát (128; 151 μl; 1 mmol; 1 ekv.) adjuk, majd az 

elegyet 0,5 ml/min áramlási sebességgel bevezetjük a reaktorba. Az oldat elfogyása után ismét 

MTBE oldószert áramoltatunk változatlan áramlási sebességgel. 

A reaktor kimenetén gyűjtött termékoldatot vákuumban bepároljuk. A nyersterméket flash 

kromatográfiásan tisztítjuk (24 g szilikagél, 100% CH2Cl2). Nyerhető: 273 mg (86%) színtelen olaj. 
1H NMR (800 MHz; DMSO-d6) δ = 7,40 (t; J = 8,0; 1H; C5’-H); 7,21 (dd; J = 8,4; 2,3; 1H; C6’-

H); 7,14 (s; 1H; C2’-H); 7,05 (d; J = 7,6; 1H; C4’-H); 4,52 (t; J = 5,2; 1H; CH2-CH); 3,27 (s; 6H; 

OCH3); 3,22 – 3,18 (m; 4H; C3-H2); 2,61 – 2,56 (m; 4H; C2-H2); 2,48 (d; J = 5,2; 2H; CH2-CH). 
13C NMR (201 MHz; DMSO-d6) δ = 151,2 (C1’); 129,9 (C5’); 129,7 (q; J = 30,5; C3’); 124,3 (q; 

J = 272,4; CF3); 118,7 (C6’); 114,4 (q; J = 3,6; C4’); 110,7 (q; J = 3,8; C2’); 102,2 (CH2-CH); 59,4 

(CH2-CH); 53,0 (C2); 52,9 (OCH3); 47,6 (C3). HRMS: M+H = 319,16273 (C15H22O2N2F3; delta = 

− 0,19ppm). 

A flibanserin és intermediereinek szintézise folyamatos áramú rendszerben 

A flibanserin (61) és intermediereinek (132, 136 és 137) lépésenkénti, folyamatos áramú szintézisének 

receptszerű leírása, az optimalizáció főbb lépéseinek táblázatos összefoglalása és a termékek 

spektroszkópiai jellemzése megtalálható a disszertáció alapját képző 4. közlemény500 Electronic 

Supplementary Information függelékének501 S4 – 7., illetve S20 – 25. oldalán. 

A flibanserin szintézise a négylépéses összekapcsolt folyamatos áramú rendszerben 

A flibanserin (61) előállítására szolgáló négylépéses összekapcsolt rendszer részletes leírása, 

alkatrészeinek listája, működtetése és a flibanserin (61) előállításának receptszerű leírása megtalálható 

a disszertáció alapját képző 4. közlemény500 Electronic Supplementary Information függelékének501 

S8 – 19. oldalán. A rendszer membrán alapú fáziselválasztást alkalmazó változatában a BPR1 után 
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kötött LLS1 egység egy OB-900 hidrofób membránnal ellátott Zaiput Flow Technologies 

(Cambridge, Massachusetts, USA) SEP-10 folyadék-folyadék fáziselválasztó modul.502 

A flibanserin és intermediereinek szintézise szakaszos módszerrel 

A flibanserin (61) és intermediereinek (132, 136 és 137) lépésenkénti, szakaszos üzemű szintézisének 

receptszerű leírása megtalálható WO 2020/026162 A1 szabadalmi bejelentés503 6 – 9. példájában. 
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