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1.  Bevezetés 

A víz és az etanol mellett a szén-dioxid a harmadik, amely iparágtól függetlenül korlátozás 

nélkül alkalmazható oldószerként. A szén-dioxid azonban az első kettővel szemben csak 

atmoszférikusnál nagyobb nyomáson képes jelentős mennyiségű anyagot oldani, ekkor is 

jellemzően csak apoláris komponenseket. Ezért ipari alkalmazásai és további, még kutatási 

fázisban levő lehetséges felhasználásai egyaránt nyomás alatti rendszerek használatát 

igénylik. PhD munkám során a vákuumbepárlással illetve olvadékból történő kristályosítással 

előállított diasztereomer sók illetve komplexek és a szabadon maradó enantiomer 

elválasztását vizsgáltam szuperkritikus szén-dioxidos extrakcióval. Későbbi kutatásaim 

során, amelyek a habilitációs tézisek alapját képezik, számos hallgató részvételével illetve 

hazai és nemzetközi kutatócsoportokkal való együttműködésben szuperkritikus szén-

dioxidban végzett folyamatok vizsgálatával foglalkoztam.  A kutatócsoportnak, aminek tagja 

vagyok Prof. Simándi Béla a vezetője azóta is. Közös munkánk során mindig nagyfokú 

szabadságot adott nekem a kutatások tervezésében. 2008 óta saját labort vezetek; az itt levő 

készülékek jelentős részének fejlesztését és kialakítását irányítottam.  Habilitációs 

téziseimben olyan eredményeket mutatok be, amelyekben azt gondolom, hogy meghatározó 

szerepem volt, de ezek sem jöhettek volna létre a kutatócsoport többi tagja, a tanszéki és kari 

kollégák és természetesen a publikációk társzerzőinek közreműködése nélkül.  

Meggyőződésem, hogy nyomás alatti rendszerek alkalmazása akkor lehet gazdaságos és 

célszerű, ha egyértelmű, jól meghatározható előnye van az atmoszférikus alternatívával 

szemben. Ez az előnye, a teljesség igénye nélkül, lehet jelentősen megnövekedett 

reakciósebesség, kiemelkedő szelektivitás, új és más módon nem előállítható termék pl. 

kompozit vagy kontrollált szemcseméret eloszlás, illetve kisebb környezetterhelés vagy 

energiaigény. A kísérleti munka megtervezése során arra törekedtem, hogy potenciálisan 

alkalmazható, új módszerek, technikák kidolgozása mellett minden esetben azonosítsuk a 

meghatározó paramétereket (nyomás, hőmérséklet összetétel, idő stb) és az eredmények 

alapján a különböző mintapéldákon analóg módszerrel szerzett tapasztalatok segítsék a 

meghatározó folyamatok (diffúzió, sztérikus hatások, fázisegyensúly) felderítését.  
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2.     A szuperkritikus szén-dioxid és azon alkalmazásai, amelyekhez a kutatásaink 

kapcsolódnak 

A fejezetben röviden bemutatom irodalmi források és hangsúlyozottan ipari alkalmazások 

szempontjából azokat a főbb műveleteket és területeket, amelyekhez a habilitációs tézisek 

kapcsolódnak.    

A szén-dioxid oldószerként – és ekkor is csak apoláris oldószerként – viszonylag nagy 

nyomáson, jellemzően 80 bar felett (8 MPa) használható. A szükséges nyomás ellenére sok 

esetben versenyképes a szub- vagy szuperkritikus szén-dioxidos eljárás a modern iparban.  A 

szuperkritikus oldószerek felhasználási területei között az extrakció, a kromatográfia, a 

kristályosítás és a reakciók a jelentősebbek. A szuperkritikus oldószerek előnye, hogy két 

független és jól szabályozható paraméterrel, a nyomással és a hőmérséklettel az oldószer 

tulajdonságai (és ezen keresztül oldóképessége, a diffúziós együttható értéke, az anyagátadási 

tényező stb.) változtathatóak, és ezért „finomhangolással” optimalizálhatóak a maximális 

szelektivitás és/vagy maximális hatékonyság elérése érdekében. Szén-dioxid (Pc = 73,8 bar, 

Tc = 31 °C) esetén a változtatható paraméterek közé szokás még venni a segédoldószer 

mennyiségét és minőségét. Segédoldószert jellemzően 1-15 %-ban adagolnak a szén-

dioxidhoz. Segédoldószer lehet pl. etanol de gyakran valamelyik reagens is 

segédoldószerként viselkedik, azaz növeli a többi komponens oldhatóságát. További 

meghatározó előny a hagyományos oldószerekkel szemben, hogy nyomáscsökkentés után az 

oldószerből a korábban oldott anyag kiválik, tehát ha a termék atmoszférikus nyomáson nem 

gáz (jellemzően folyadék vagy szilárd anyag) akkor a korábbi oldószer, a szén-dioxid, 

egyszerűen eltávozik a termékből. 

2.1. Szuperkritikus fluidum extrakció 

A szuperkritikus fluidum extrakció (SFE) nagyléptékben alkalmazott ipari eljárás, elsősorban 

az élelmiszeriparban. Legismertebb alkalmazásai közé tartozik a kávé és tea 

koffeinmentesítése, illetve a komló-kivonat előállítása, de számos egyéb kinyerésnél is 

használják (szezámolaj, fűszerkivonatok kinyerése, növényvédőszer extrakciója hántolatlan 

rizsből stb.).
1
 A szuperkritikus szén-dioxidos extrakció a növényi-, állati termékek 

feldolgozása mellett hasznos eszköze lehet a vegyiparnak, gyógyszeriparnak is. A szén-

                                                             

1
 B. Simándi, J. Sawinsky, Olaj Szappan Kozmetika, (2002), 51, 3. 
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dioxidban a szerves oldószerek többnyire jól oldódnak, ezért poláris komponensek mellől a 

szerves oldószernyomokat el lehet távolítani szén-dioxiddal.  

A nagy polaritás-különbséget használja ki enantiomerek elválasztására a BME-n kidolgozott 

reszolválási eljárás is.
2
 Első lépésben ekvivalensnél kevesebb reszolválószerrel szerves 

oldószerben elvégezzük a diasztereomer sóképzést miközben az oldószert teljesen lepároljuk. 

A kapott szilárd mintából megfelelően választott nyomású és hőmérsékletű szén-dioxiddal az 

enantiomereket kioldjuk. A sók jellemzően oldhatatlanok szén-dioxidban, ezért a 

diasztereomer só nem szennyezi az extraktumot, az extraktorban visszamarad. Az elérhető 

enantiomertisztaság (ee) és reszolválhatóság sok esetben függ az extrakciós paraméterektől 

(nyomás, hőmérséklet, felhasznált szén-dioxid mennyisége, extrakciós idő), azonban a királis 

megkülönbözetésért nem a szén-dioxid, hanem a reszolválószer a felelős.  

2.2. Mikronizálás 

A szuperkritikus szén-dioxid alkalmas szűk, szabályozott szemcseméret eloszlású, 

meghatározott morfológiájú szemcsék, kristályok, gyakran kompozitok előállítására.
3
 Három 

alapvetően különböző technika ismert. 

A kicsapás (RESS= Rapid Expansion of Supercritical Solutions) során a mikronizálandó 

anyagot teljes mértékben fel kell oldani szén-dioxidban (vagy szén-dioxid és segédoldószer 

elegyében). A homogén oldatot fúvókán vagy szelepen keresztül egy kisebb nyomású térbe 

vezetve az oldat hirtelen jelentősen túltelítetté válik (mert a szén-dioxid oldóképessége a 

nyomás csökkentésével töredékére csökken), ezért kisméretű (<1 μm) kristályok keletkeznek. 

A nyomás (azaz a túltelítettség) szabályozásával meghatározott átlagos szemcseméretű és 

szűk szemcseméret-eloszlású kristályok állíthatóak elő. A módszer hátránya, hogy csak szén-

dioxidban jól oldódó komponenseknél célszerű alkalmazni, és még ekkor is a feldolgozott 

anyag tömegének több százszorosa is lehet a szén-dioxid felhasználás. 

Olvadék mikronizálása (PGSS = Particles from Gas Saturated Solutions) során jelentős 

mennyiségű szén-dioxid oldódik bele az olvadékba (gyakran a szén-dioxid-nyomás hatására 

olvad meg adott hőmérsékleten a feldolgozandó anyag, ez az ún. olvadáspont-csökkenés). A 

                                                             

2
 E. Fogassy, M. Ács, T. Szili, B. Simándi, J. Sawinsky, molecular chiral recognition in supercritical solvents, 

Tetrahedron Letters, 35, 257-260 (1994). 
3
 B. Simándi, E. Székely: A szuperkritikus oldószerek alkalmazási lehetőségei a gyógyszeriparban, 

Szuperkritikus Oldószerek Műveleti és Analitikai Alkalmazása ’12. Budapest, Magyarország, 2012.05.24 
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szén-dioxiddal telített olvadékot fúvókán keresztül engedjük a kisebb nyomású (jellemzően 

atmoszférikus) kristályosítóba, ahol az adiabatikus expanzió során megtörténik a 

szemcseképződés. Az újabb kutatási eredmények szerint a nyomás és hőmérséklet mellett a 

fúvókából kilépő jet geometriai viszonyai is meghatározóak az átlagos szemcseméret és 

morfológia szempontjából. PGSS módszerrel és rokon eljárásokkal kompozitokat (30-60% 

folyadéktartalmú szilárd anyagokat
4
, vagy polimermátrixxal szabályozott hatóanyagleadású 

gyógyszerhatóanyagokat
5
), illetve viszonylag kis (10-100 μm) jellemző szemcseméretű 

polimereket lehet gyártani, a módszert alkalmazzák azonban pl. zsírszegény kakaópor 

előállítására is.
6
 

Az antiszolvens eljárások (GAS = Gas AntiSolvent precipitation, SAS = Supercritical 

AntiSolvent precipitation) kifejezetten poláris, szén-dioxidban nem, vagy csak nagyon 

rosszul oldódó komponensek feldolgozására használhatóak, amelyek azonban valamely szén-

dioxiddal elegyedő szerves oldószerben (alkoholok, észterek, ketonok) jól oldódnak. Az 

eljárás azon alapszik, hogy a szén-dioxid beleoldódik az eredeti (szerves) oldószerbe, amiben 

a kristályosítandó anyagot feloldottuk. A nagymennyiségű szén-dioxid hatására a 

folyadékfázis (csepp) oldóképessége pillanatszerűen töredékére csökken, emiatt az oldat 

jelentően túltelítetté válik és létrejönnek a kristályok.  A módszer leginkább a gyógyszeripar 

számára lehet ígéretes, hiszen bár szerves oldószerek felhasználását is igényli, gyakran 

lehetséges a morfológia szabályozása
7
 is.  

2.3. Impregnálás 

A környezetterhelés, az energiaigény vagy a műveleti idő drasztikus csökkentése számos 

további alkalmazás mozgatórugója. Ha az építőipari faanyag gombaellenes szerekkel való 

impregnálását szuperkritikus szén-dioxidban végzik, akkor a gyorsabb diffúzió miatt a 

folyamat időigénye lecsökken, míg a hatásossága megnő. További előny, hogy az 

                                                             

4
 A. V. M. Nunes, C. M. M. Duarte, Dense CO2 as a Solute, Co-Solute or Co-Solvent in Particle 

Formation Processes: A Review, Materials 4, 2017-2041 (2011). 
5
 O. R. Davies, A. L. Lewis, M. J. Whitaker, H. Tai, K. M. Shakesheff, S. M. Howdle, Applications of 

supercritical CO2 in the fabrication of polymer systems for drug delivery and tissue engineering, Advanced 

Drug Delivery Reviews, 60(3), 373-387 (2008). 
6
 S. Kareth, E. Weidner: Powderous composites by high pressure spray processes. From supercritical fluids to 

the smallest praline in the world, Szuperkritikus Oldószerek Műveleti és Analitikai Alkalmazása ’12. Budapest, 

Magyarország, 2012.05.24 
7
 K. Moribe, Y. Tozuka, K. Yamamoto, Supercritical carbon dioxide processing of active pharmaceutical 

ingredients for polymorphic control and for complex formation, Advanced Drug Delivery Reviews, 60 (3), 328-

338 (2008). 
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impregnálószert a szén-dioxidból a nyomáscsökkentés során teljes mértékben vissza lehet 

nyerni.
8
 Az alapelv azonos, amikor textil festést végeznek szén-dioxidban, amely a dán 

illetve taiwani üzemek nyilvánosságra hozott adatai szerint a vizes alapú színezéssel 

összehasonlítva 40-60%-os víz- és energiamegtakarítást egyaránt elértek.
9
 Újabb, félüzemi 

méretig már igazolt eljárás a bőr szén-dioxiddal elősegített cserzése, amely magas minőségi 

követelményeknek megfelelő bőr előállítását teszi lehetővé, míg a króm(III)-sókkal 

szennyezett szennyvíz mennyisége a töredékére csökken. 
10

 

2.4. Reakciók 

 A szakirodalomban ezres nagyságrendű a szuperkritikus szén-dioxidban végzett homogén-, 

heterogén-, vagy biokatalitikus reakciókkal kapcsolatos publikációk száma, számos 

összefoglaló munka is megjelent.
11

 Reakciók szempontjából azt a lehetőséget tartom 

legfontosabbnak, hogy előnyösen kapcsolható az optimalizált reakció és az elválasztás, ha az 

oldószer szuperkritikus szén-dioxid.
12

 Teflongyártásnál ipari léptékben is kihasználják már a 

szelektív oldóképesség előnyeit (jobb minőségű, homogénebb termék keletkezik), miközben 

a gyártás környezeti hatásait is jelentősen lecsökkentették.
13

  

2.5. Egyéb alkalmazások 

Tisztítási folyamatokban a szén-dioxid hatékony zsírmentesítő hatását használhatjuk ki 

(alkatrészek-
14

, implantátumok
15

 tisztítása, vegytisztítás
16

) míg elválasztásokban a 

                                                             

8
 A.W. Kjellow: Supercritical Wood Impregnation, Phd értekezés, Koppenhága, Dánia, 2010. 

9
 http://www.dyecoo.com/ 

10
 M. Renner, E. Weidner, H. Geihsler, T. Heinen, T.: Free of water tanning – intensified by CO2 - Parameter 

and Scale up study, 13th European Meeting on Supercritical Fluids, Hága, Hollandia, 2011.10.9-13. 
11

 X. Han, M. Poliakoff, Continuous reactions in supercritical carbon dioxide: problems, solutions and possible 

ways forward, Chemical Society Reviews, 41 (4)  1428-1436 (2012) 
12

 M. Utczás, E. Székely, G. Tasnádi, E. Monek, L. Vida, E. Forró, F. Fülöp, B. Simándi, Kinetic resolution of 

4-phenyl-2-azetidinone in supercritical carbon dioxide, J. Supercrit. Fluids, 55, 1019-1022 (2011). 
13

 S. Mawson, K. P. Johnston, J. R. Combes, J. M. DeSimone, Formation of Poly(1,1,2,2-

tetrahydroperfluorodecyl acrylate) Submicron Fibers and Particles from Supercritical Carbon Dioxide Solutions, 

Macromolecules, 28, 3182- 3191 (1995). 
14

 G.L. Weibel, C.K. Ober, An overview of supercritical CO2 applications in microelectronics processing, 

Microelectron. Eng., 65, 145-152 (2003). 
15

 J.L. Ellis, J.C. Titone, D.L. Tomasko, N. Annab, F. Dehghani, Supercritical CO2 sterilization of ultra-high 

molecular weight polyethylene, J. Supercrit. Fluids, 52, 235-240 (2010). 
16

 R.J. Iliff, J.D. Mitchell, D.T. Carty, J.R. Latham, S.B. Kong, USP 5,412,958 (1995). 
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szabályozható oldóképességét (kromatográfia
17

) avagy éppen a viszkozitás csökkentő hatását 

(ásványolaj
18

, ionos folyadékok
19

, polimerek
20

). 

A habilitációs tézisek kidolgozása során a fenti műveletek mindegyikéhez kapcsolódó 

eredményeket figyelembe vettem és feldolgoztam. A vegyületek kiválasztása során nem az 

volt az elsődleges cél, hogy ipari alkalmazás szempontjából releváns anyagokkal dolgozzunk, 

hanem hogy a technológia, jelenség vizsgálatához minél alkamasabb rendszer álljon 

rendelkezésre, ezért ezeket mintapéldáknak tekintem. A diasztereomersó kristályosítás (1-3. 

tézispontok) antiszolvens módszerrel a mikronizáláshoz sorolható, in situ módszerrel a 

reakciók és a mikronizálás kategóriába is tartozik, a kinetikus enzimkatalizált reszolválás (4-

5. tézispont) pedig reakció. A nanocsövek hatékony töltése szuperkritikus szén-dioxidban (6. 

tézispont) az impregnáláshoz sorolható, az aerogélek szárítása (6. tézispont) voltaképpen 

extrakció. Minden kutatásunkban meghatározó szerepe van a fázisegyensúlyok, oldhatósági 

viszonyok feltérképezésének, megismerésének és felhasználásának. Az elmúlt évek során 

növényi kivonatok analízisét végeztük szuperkritikus kromatográfiával, vizsgáltuk ionos 

folyadékok oldódását illetve reakcióképességét szén-dioxidban, valamint foglalkoztunk a 

szén-dioxid viszkozitásának növelésével adalékanyagok kifejlesztésén keresztül. Ez utóbbi 

tématerületeket a habilitációs tézisek között nem mutatom be, részben helyhiány miatt, de 

legfőképpen azért, mert a folyóirat-publikációk még csak előkészületben vannak. Kapcsolódó 

konferencia-publikációk a publikációs listában már most is megtalálhatóak.      

  

                                                             

17
 C.H. Arnaud, Separation method seeks new users, Chemical and Engineering News, 92(18), 10-13 (2014). 

18
 J. F. Fayer (ed.): Enhanced oil recovery, Elsevier, Hollandia, 1981. 

19
 S. Keskin, D. Kayrak-Talay, U. Akman, O. Hortacsu, A review of ionic liquids towards supercritical fluid 

applications, J. Supercrit. Fluids, 43, 150-180 (2007). 
20

 M. Sauceau, J. Fages, A. Common, C. Nikitine, E. Rodier, New challenges in polymer foaming: A review of 

extrusion processes assisted by supercritical carbon dioxide, Progress in Polymer Science, 36 (6), pp. 749-766 

(2011). 
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3.  Kísérleti módszerek 

A részletes kísérleti módszereket, ideértve az analitikai módszereket is  a kapcsolódó 

publikációkban ismertettük, itt a leggyakrabban használt nagynyomású méréstechnikát 

mutatom be, amelyek kifejlesztése feltétlenül szükséges volt a habilitációs tézisek alapjául 

szolgáló kutatómunka elvégzéséhez.  

3.1. Oldhatóság mérése statikus módszerrel 

A nagynyomású, jellemzően szuperkritikus állapotú szén-dioxidban való oldhatóságot 

minden esetben a szén-dioxid állapothatározóinak (nyomás és hőmérséklet ill. sűrűség) 

függvényében kell meghatározni, mert a nagynyomású szén-dioxid oldóképessége 

nagymértékben függ ezektől a paraméterektől. A tiszta szén-dioxidban mért oldhatósági 

adatok változhatnak, változnak keverék rendszerekben, így pl. víz, alkoholok, olajok jelenléte 

az oldódást jelentősen módosíthatja. 

Az oldhatóság mérésére két teljesen eltérő módszert használtunk. Az egyik tömeg-

visszamérésen alapul, és a kioldott/feloldott anyag mennyiségét, illetve a felhasznált CO2 

mennyiségét mérjük, ebből számítható az oldhatóság. Ez az ún. dinamikus oldhatóságmérő 

rendszer.  

A másik lehetőség, a statikus oldhatóságmérő rendszer lényege, hogy egy cellába 

vagy autoklávba belehelyezünk ismert mennyiséget a feloldani kívánt anyagból és a szén-

dioxidból, majd az elegyet állni hagyjuk, illetve keverjük, miközben az állandó hőmérsékletet 

és így az állandó nyomást is biztosítjuk. A Tanszéken rendelkezésre álló egyensúlyi cella 

vázlata a 1. ábrán látható.  A nagynyomású optikai cella változtatható térfogatú, a New Ways 

of Analytics (Németország) gyártotta. A térfogat szabályzását a cella hátsó falát teljesen 

kitöltő hidraulikus mozgatású dugattyúval végezzük. A cella első fala teljes egészében 

átlátható, a nyomásálló zafír ablakon keresztül megfigyelhető a cellában lejátszódó folyamat. 

A fényforrás a hátsó dugattyúba beépített kisebb zafír ablakon keresztül világítja meg a 

henger alakú munkateret. Ezzel a kialakítással kisebb holtterektől eltekintve (mintavevő 

csonkok, betáp-csonk, a nyomástávadó, hőmérsékletérzékelő háza, keverőtengely-közeli 

részek) a nyomás alatti rész jól áttekinthető. A holttérfogatok összesen mintegy 4.5 ml-t 

tesznek ki. A cella hasznos térfogata 30 és 67 ml között változtatható. Az intenzív keverésről 

a nyomás alatti térbe függőlegesen benyúló, szabályozható fordulatszámú mágnesesen csatolt 

propellerkeverő gondoskodik.  
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1. ábra. Az optikai cella vázlatos ábrája – (1) ISCO szivattyú; (2) szelep; (3) keverő; (4) a 

cella; (5) hőmérséklet szabályozó és elektromos fűtőszál; (6) hőmérséklet-távadó; (7) 

nyomástávadó; (8) jelátalakító; (9) számítógép; (10) mintavételi lehetőség a felső fázisból; 

(11) manométer; (12) hatállású váltószelep; (13) nyomáscsökkentő szelep; (14) 

folyadékcsapda a levett minta számára; (15) mintavételi lehetőség az alsó fázisból 

A mérés során a feloldani kívánt ismert tömegű anyagot a nyomásmentesített cellába 

helyezzük, majd minimális cellatérfogaton szabályozott hőmérsékleten annyi szén-dioxidot 

töltünk a (2) szelepen keresztül a cellába, hogy a bemért anyag maradék nélkül feloldódjon.   

A dugattyús szivattyún (1) leolvasható a bemért CO2 térfogata, amiből a nyomás és 

hőmérséklet ismeretében a tömege és így a bemérési koncentráció számítható. Ezután a 

hőmérséklet állandó értéke mellett a dugattyú lassú hátramozgatásával a cellatérfogatot 

növeljük amíg az átlátszó oldat ködössé nem válik (fázisszétválás). Ekkor leolvassuk az 

opálosodási nyomást. A folyamatot nyomásnöveléssel is megfigyeljük és a kitisztulási 

nyomást olvassuk le. Egy összetartozó összetétel – hőmérséklet – nyomás pont 3-5 ismételt 

mérés eredménye. A hőmérséklet változtatásával a mérés azonos koncentráció mellett más 

hőmérsékleten is elvégezhető, vagy szén-dioxid rátöltéssel kisebb oldott anyag koncentráció 

mellett azonos hőmérsékleten végezhetünk újabb mérést. 

3.2. Szakaszos autokláv: mintavételezés a nyomás- és hőmérséklet állandóságának 

biztosításával  

A kísérletekhez használt nagynyomású autokláv sematikus rajza a 2. ábrán látható. A 

Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtani Kutatóintézete által terveim alapján méretezett és 

gyártott reaktor szén-dioxid tartalmú közegek vizsgálatára alkalmas, max. 250 bar nyomáson 

és 100 °C hőmérsékleten. 
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2. ábra. Szuperkritikus reaktor, mintavételezési lehetőséggel. Részei: szén-dioxid palack (1), 

szivattyú és ISCO szivattyú (2), tűszelep (3), nyomás és hőmérséklet távadó (4, 5), 

termosztáláshoz víz be/ki (6a, 6b), mágneses keverőmag (7), keverőmotor (8), kilépő szelep 

(9), metanol (10), bevezető csőszakasz (11), szűrő (12) 

A szén-dioxidot a palackból (1) ISCO 260D típusú (továbbiakban ISCO) tároló szivattyúba 

juttatjuk (2). Ezen a tároló szivattyún beállítható a használni kívánt szén-dioxid nyomása, 

melyet a (szinttávadóval ellátott) beépített dugattyú mozgatásával tud szabályozni a műszer 

elektronikája. A tárolt szén-dioxidot termosztáljuk. Az ISCO-ból kijövő gerincvezetéken át 

vezetjük a szén-dioxidot az egyes nagynyomású készülékekhez, ahol az a tűszelepek 

segítségével közvetlenül a reaktorba tölthető. Az ISCO kijelzőjén tudjuk nyomon követni a 

dugattyúban lévő szén-dioxid nyomását, mennyiségét. A rendszeren átáramoltatott szén-

dioxid mennyiségét a kezdeti illetve a végtérfogat különbségeként kapjuk, 0,01 ml 

pontossággal. Az ISCO szivattyú dugattyúját termosztáljuk és szén-dioxidot a (3) tűszelepen 

a reaktorba vezetjük. A reaktor fedeléről egy hőmérséklet távadó (5) nyúlik be. A nyomás 

mérésére egy nyomás távadó (4) csatlakozik a reaktor tetejéhez, a mért nyomás- és 

hőmérsékletértékeket számítógépen rögzítjük. A (7) mágneses keverőmagot a (8) 

keverőmotor forgatja meg, állítható 50-1400 1/perc fordulatszámmal. A leeresztésre a (9) 

szelepen át van lehetőség. A szelep előtt egy szűrő (12) van beépítve, hogy a szilárd anyag 

kihordást megakadályozza. A reaktor hőmérsékletét a külső köpenybe vezetett vízzel (6) 

állítjuk be a kívánt értékekre, ehhez egy termosztát áll rendelkezésre.  A reaktor hasznos 

térfogata 30-36 ml az aktuális szerelvényektől függően. 

Mintavételkor az ISCO szivattyút a reaktoréval megegyező állandó nyomás biztosítására 

programozzuk, majd a (3) szelep nyitásával összenyitjuk a szivattyút és a reaktort. A 
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mintavételhez a (9) szelepet kell lassan nyitni, ekkor a reaktorban kismértékben (<3 bar) 

lecsökkenő nyomás miatt az ISCO szivattyúból a (3) szelepen és (11) csövön keresztül a 

reaktorba áramlik a szén-dioxid. Erre a (11) csőszakaszra azért van szükség, hogy a szén-

dioxid a készülék aljára áramoljon, ott elkeveredjen, és így a (9) szelepen keresztül a 

reaktorban jellemző összetételre jellemző mintát veszünk. A (9) szelep szükség esetén 

mintavevő hurokkal kiegészíthető. Egy mintavétel során jellemzően  1-3 ml tiszta szén-

dioxidot juttattunk az autoklávba a nyomás és hőmérséklet állandóan tartása mellett, majd 

visszatértünk a szakaszos üzemeltetésre. A reaktor mosásakor 60-90 ml szén-dioxiddal 

mossuk a reaktort, amely méréseink szerint a mosás során jól közelíthető egy ideális 

folyamatos kevert tartályreaktor modelljével.   
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3.3. Félfolyamatos antiszolvens kristályosító (SAS készülék) 

A szuperkritikus antiszolvens mérésekhez kialakított félfolyamatos készülék folyamatábrája 

látható az alábbi 3. ábrán. A készülék központi eleme az (5) kristályosító kamra, amibe a 

szén-dioxidot az (1) CO2 palackból hűtőn (2), membránszivattyún (3) és fűtőn (4) keresztül 

szuperkritikus állapotban alulról vezetjük be. A kristályosító kamrába egy kis átmérőjű, 

cserélhető fúvókán keresztül permezeztük be a szerves oldószeres oldatot a (7) HPLC 

szivattyú segítségével. A (8) visszacsapószelep a CO2 visszaáramlását akadályozza meg. A 

szén-dioxid és a szerves oldószer a beállított nyomás és hőmérsékletviszonyok között 

korlátlanul kell, hogy elegyedjen. Ez az elegy-oldószer a (10) nyomáscsökkentő szelepen 

keresztül távozik, míg a kristályok visszamaradnak a kristályosító kamrában illetve a (9) 

szinterezett fém szűrőben. A (11) szeparátorban a szerves oldószer és egyéb oldott anyagok a 

nyomáscsökkentés hatására kiválnak, majd az ábrán nem jelölt utószeparátorok után a szén-

dioxid a légkörbe távozik.  

 

3. ábra. Szuperkritikus antiszolvens kristályosító berendezés. Főbb részegységek: (1) CO2-

palack, (2) hűtő, (3) szivattyú, (4) fűtő, (5) kristályosító kamra, (6) szerves oldat, (7) HPLC 

szivattyú, (8) visszacsapószelep, (9) szűrő, (10) szelep, (11) szeparátor, (12) szelep. 

A kristályosító kamra megtelítődése előtt a szerves oldat betáplálását leállítjuk, majd kb. 

háromszoros kamratérfogatnyi szuperkritikus szén-dioxiddal eltávolítjuk a szerves 

oldószermaradványokat a kristályosító kamrából és a vezetékekből, majd nyomásmentesítés 

után a szilárd fázisokat kinyerjük. Nagyobb készüléknél a szén-dioxid recirkuláltatható, 

azonban laboratóriumi készüléknél a szén-dioxid tisztítása nem kellően hatékony. 
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3.4. Folyamatos töltött oszlopos reaktor 

A 4. ábrán látható vízfürdőbe merülő folyamatos enzimes reaktor mintapéldája annak a 

számos hasonló elven működő speciálisan a feladatra szabott készüléknek, amelyet az évek 

során kialakítottunk.  

 

4. ábra. Folyamatos töltött oszlopos reaktor folyamatábrája 

Ebben az esetben az enzimkatalizált reakció szubsztrátja szilárd volt, ezért ezt egy extraktor 

oszlopban helyeztük el, amelyen átáramolva a szén-dioxid telítődött a szubsztráttal, majd egy 

statikus keverőben összekeveredett a HPLC szivattyú által szállított acilezőszerrel, és az így 

létrejött homogén oldat lépett be az enzimreaktorba, amelynek hőmérsékletét a vízfürdő, a 

nyomását pedig a reaktor után elhelyezett manuális szabályzású szelep határozta meg. A 

nyomáscsökkentés után a szén-dioxidból kiváló termékeket a folyadékcsapdában gyűjtöttük 

össze, a szén-dioxid pedig gázként távozott. Hasonló kialakítású készülék oldhatóság-mérésre 

(az extraktor oszlop tömegvisszamérése alapján), az extraktor oszlop kihagyásával folyadék 

szubsztrátok folyamatos töltött oszlopon való katalitikus átalakítására is alkalmas.  

3.5. Szuperkritikus extraktor 

Az 5. ábrán látható egy szuperkritikus szén-dioxidos extraktor folyamatábrája. Ehhez hasonló 

készülékeket használtunk a szuperkritikus extrakciós reszolválások fejlesztésekor illetve 

aerogélek szárításakor. A szén-dioxid a palackból a puffertartályba kerül, amiben a bypass 

vezetéken keresztül a szivattyú a hűtött szén-dioxidot keringeti amíg el nem kezdődik az 

extrakció. Extrakció során a bypass szelepet zárjuk, az extraktor bevezető szelepét nyitjuk, és 
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a hőcserélőben kritikus hőmérséklete fölé melegedő szén-dioxid az extraktorba töltött 

anyagon keresztül áramolva kioldja az oldható komponenseket. A feloldott anyag 

nyomáscsökkentés után a szeparátorban kiválik, majd további nyomáscsökkentés után a szén-

dioxid gázként távozik.   

 

5. ábra. Laboratóriumi szuperkritikus extraktor folyamatábrája 
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4.  Habilitációs tézisek  

A habilitációs tézisek bemutatásakor először megadom a tézist, majd minden tézis után 

részletesebben ismertetem a tézis megfogalmazásához vezető főbb tudományos eredmények 

közül azokat, amelyet a habilitációs tézisek összeállításához választott 10 publikációban 

szerepelnek.  

1. tézis. A szuperkritikus extrakcióval végzett diasztereomersó-képzésen alapuló 

reszolválásnál az extrakció körülményei (nyomás, hőmérséklet, extrakciós idő) jelentősen 

befolyásolhatják a reszolválás szelektivitását. A hatás oka, hogy a szuperkritikus szén-

dioxidban az egyensúlyi só diasztereomer-tisztasága függ a nyomástól és/vagy 

hőmérséklettől. Azt extrakció során a szilárd fázis összetétele elmozdul az új egyensúly felé. 

Ez az elmozdulás akkor detektálható, ha a vákuumbepárlással előállított keverék 

diasztereomer-tisztasága jelentősen eltér a nyomás alatti egyensúlyi értéktől és a 

reakciósebesség is számottevő. [H1-2] 

Indoklás/a háttér rövid ismertetése 

A szuperkritikus extrakcióval végzett diasztereomersó-képzésen alapuló reszolválásnál a 

racém keveréket és a félekvivalens mólarányban hozzáadott reszolválószert megfelelően 

választott oldószerben feloldjuk (szükség esetén inert hordozót adunk az oldatba), majd az 

oldószer vákuumban elpárologtatjuk. A kapott szilárd keveréket helyezzük az extraktorba, 

majd elvégezzük a szuperkritikus szén-dioxidos extrakciót (egy tipikus extrakciós lépés 

leírása a 3.5. fejezetben olvasható).  Az extrakció időigénye jellemzően 10-60 perc a 

laboratóriumunkban alkalmazott néhány grammos mintatömegek és térfogatáramok mellett. 

A kutatócsoportunk 6 sikeres reszolválási rendszer esetében végezte el az extrakciós 

paraméterek hatásának részletes vizsgálatát az 1999-2004 közötti időszakban és egy 

kivételével a szuperkritikus extrakció számottevően befolyásolta a reszolválhatóságot. A H1 

jelű, 2006-os publikáció az ibuprofén – (R)-1-feniletilamin pár vizsgálatát mutatja be. Azt 

tapasztaltuk, hogy a nyomás hatása szignifikáns már 100-150 bar tartományban, míg 33-45 

°C hőmérséklettartományban a hőmérséklet hatása nem volt kimutatható (6. ábra). 
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6. ábra. Az extrakciós nyomás és hőmérséklet hatása ibuprofén – (R)-1-feniletilaminnal 

történő reszolválására vákuumbepárlással végzett mintaelőkészítés esetében.  

A tapasztalt hatások okának kísérletes felderítéséhez fejlesztettük ki a 3.2. fejezetben 

ismertetett állandó nyomáson és hőmérsékleten történő mintavételezést lehetővé tevő 

autoklávot és méréstechnikát. Az ibuprofént és az (R)-1-feniletilamint közvetlenül, 

oldószeres mintaelőkészítés és bepárlás nélkül mértük a készülékbe (7. ábra), majd 

mintavételezéssel követtük a fluid fázisban az ibuprofén enantiomer-tisztaságának változását.  

 

7. ábra. Ibuprofén (IBU) in situ sóképzéses reszolválása szén-dioxidban (R)-1-

feniletilaminnal ((R)-FEA). 
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Az enantiomer-tisztaság a körülményektől függően 5-10 nap alatt állandósult, ekkor mosás 

után kinyertük a diasztereomer sót visszamaradt szilárd anyagként. A különböző 

nyomásokon, 40 °C hőmérsékleten, különböző ideig végzett kísérletek reszolválhatóság-

értékei láthatóak a 8. ábrán.  

 

8. ábra. A nyomás és reakcióidő hatása a reszolválás hatékonyságát jellemző F-paraméter
21

 

értékére ibuprofén R-1-feniletilaminnal történő in situ reszolválásakor.  

Látható, hogy a nyomás növekedésével a nagyobb diasztereomertisztaságú só képződése 

preferált (ezért nő az F-paraméter értéke) és a növekvő nyomással a változás sebessége is nő.  
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2. tézis. A diasztereomer képzésen alapuló szuperkritikus extrakciós reszolválások esetén a 

képződő szilárd fázisok vizsgálata (egykristály-röntgen diffrakció, porröntgen diffrakció) 

meghatározó segítséget nyújt a reszolválási rendszer optimalizálása és az enantiomerkeverék 

továbbtisztítási eljárás kidolgozása során. [H2-5]  

Indoklás/a háttér rövid ismertetése 

A BME Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékével (elsősorban Dr. Pokol György és Dr. 

Madarász János) és az MTA Kémiai Kutatóintézetével (Dr. Bombicz Petra) való folyamatos 

együttműködés keretében 2008-tól folyamatosan vizsgáltuk porröntgen diffrakcióval (XRD) 

a reszolválási rendszerekben keletkező kristályos végtermékeket. Az atmoszférikus 

nyomáson/vákuumban előállított referencia-mintákkal (tiszta diasztereomersók, kiindulási 

komponensek) rendszeresen összevetettük a szuperkritikus közegben előállított szilárd 

mintákat. Szükség esetén termoanalitikai vizsgálatokat is végeztünk. Amennyiben nem állt 

rendelkezésre irodalmi egykristály szerkezet meghatározás, megkíséreltük a szükséges 

egykristályok előállítását és a szerkezet meghatározását. Ha ismerttől eltérő XRD 

diffraktogramot kaptunk a szuperkritikus szén-dioxidban készített mintákban, amely nem volt 

magyarázható a várható szilárd fázisok felvételeinek szuperpozíciójával, megkíséreltük az 

eltérés okát felderíteni. A H2, H3, H4 és H5 publikációkban bemutatott eredmények 

támaszkodnak ezekre a mérésekre. 

Az ibuprofén szuperkritikus extrakcióval végzett holland reszolválása során [H3] 

(reszolválószer: R-1-feniletilamin, szerkezetileg hasonló akirális segédanyag: benzilamin) az 

egykristály-felvételek az mutatták, hogy míg az elemi cellában az ibuprofén: (R)-1-

feniletilamin arány 1:1, addig az ibuprofén: benzilamin arány 2:1 (az elemi cella 2 molekula 

ibuprofént tartalmaz ionos formában, 2 molekula ibuprofént semleges formában és 2 

molekula ionos benzilamint). A felfedezés segített abban, hogy belátható számú kísérlettel 

meghatározzuk, hogy optimális reszolválás akkor érhető el, ha az ibuprofén: (R)-1-

feniletilamin: benzilamin arány 1:0,51:0,04, a reszolválhatóság így 10%-kal nagyobb, mint 

csak (R)-feniletilaminnal végzett optimalizált reszolválás esetén.   [H3] 

A transz-ciklohexán-1,2-diol (CHD) és a borkősav komplexe az elreagálatlan enantiomer 

kíméletes extrakciója után nyomás- és/vagy hőmérsékletemeléssel a diasztereomer in situ 

megbontható az atmoszférikus bomlási hőmérsékleténél jellemzően 42-59 °C-kal 

alacsonyabb hőmérsékleten 200 bar nyomáson. Ekkor a frakcionált szuperkritikus extrakciós 

eljárás raffinátuma a reszolválószer, ami közvetlenül újrafelhasználható, az egyes 
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enantiomereket pedig a két egymást követő extrakciós lépés extraktumaiként nyerjük ki. 

Egykristályt növeszteni csak az (R,R)-CHD –(R,R)-borkősav pár esetén tudtunk, az (R,R)-

(S,S) só nem kristályosodott ki. Az első extrakciós lépés utáni raffinátumok jól 

megfeleltethetőek voltak a meghatározott (R,R)-(R,R) só egykristály-felvételéből generált 

porröntgendiffrakciós képnek, a csak 80%-os tisztaság ellenére. Azt feltételeztük és 

kísérletesen bizonyítottuk, hogy ismételt reszolválással az első, kétlépcsős reszolválás során 

keletkező 80 %-os enantiomertisztaságú (R,R)- és (S,S)- alkohol ismételt reszolválással 

továbbtisztítható és tiszta enantiomereket nyerhetünk ki (9. ábra). Ha az alkalmazott 

reszolválószer mólaránya megegyezik az enantiomertisztasággal, az első frakcióban közel 

racém elegyet nyerünk ki, a második frakcióban pedig enantiomertiszta komponenst 

(ee>99 %). [H4] 

 

9. ábra. Transz-ciklohexán-1,2-diol (CHD) tiszta enantiomerjeinek előállítása két egymás 

utáni reszolválással.  

Az ibuprofén  - (R)-1-feniletilaminnal szuperkritkus szén-dioxid oldószerben végzett in situ 

sóképzéses reszolválásánál [H3] a rövid reakcióidő után kinyert szilárd raffinátum-minták 

XRD felvételein egy ismeretlen csúcsot vettünk észre (10. ábra). Részletes vizsgálatokkal 

felderítettük, hogy a nem várt csúcs egy kompetitív mellékreakció lejátszódását jelzte: a 

reszolválószerből szén-dioxiddal a (1R)-1-feniletánamínium ((1R)-1-feniletil)karbamát 

képződött [H5]. A két reszolválószerből képződő só feltételezhetően kevésbé stabil, mint az 

ibuprofén - FEA só, ezért hosszabb reakcióidők esetén a karbamát só már nem mutatható ki.  
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10. ábra. A szén-dioxidban végzett ibuprofén – (R)-1-feniletilamin diasztereomer só képzés 

szén-dioxidos mosás utáni raffinátumainak összehasonlítása, a (1R)-1-feniletánamínium 

((1R)-1-feniletil)-karbamát jellemző jelének (7°) megjelenése majd eltűnése.   
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3. tézis. Szuperkritikus szén-dioxid antiszolvenst alkalmazó reszolválások esetében a 

reszolválás hatékonyságát nagymértékben befolyásolják a közvetlenül szabályozható 

paraméterek közül a nyomás, hőmérséklet és a szén-dioxid – szerves oldószer arány, valamint 

az oldott anyag koncentrációja. A technika optimalizálása során kiemelkedő fontosságú 

meghatározni az egyes diasztereomerek disszociációjának függését e paraméterektől, hiszen a 

reszolválhatóság akkor maximális, ha a két diasztereomersó stabilitása közötti különbség a 

legnagyobb. [H6] 

Indoklás/a háttér rövid ismertetése 

A szuperkritikus szén-dioxid antiszolvenssel való mikronizálás széleskörűen kutatott
22

 és 

valószínűleg a gyógyszeriparban alkalmazott eljárás is, mert alkalmas kis átlagos 

szemcseméretű, szűk szemcseméret-eloszlású és egyes esetekben szabályozott morfológiájú 

termékek előállítására. A szabályozott hatóanyag-leadás érdekében gyakran kompozitokat
23

 

készítenek. A kismértékben különböző műszaki kialakítású módszereknek eltérő nevet adtak 

a kidolgozóik. A dolgozatban a GAS rövidítést a szakaszos módszerre alkalmazom, ezeket a 

méréseket a 3.2. fejezetben bemutatott autoklávban végeztük, a SAS rövidítést pedig a 3.3 

fejezetben ismertetett félfolyamatos kialakításra. Az antiszolvens eljárások előnye, hogy a 

szén-dioxid parciális nyomásával a túltelítettség mértéke jól szabályozható, és jellemzően 

pillanatszerűen olyan nagyfokú túltelítettséget lehet elérni, hogy azonnali kristálykiválás 

történik. A GAS  és SAS  módszer reszolválás során is előnyös lehet a diasztereomer sók 

pillanatszerű kicsapására, elválasztására. A kristályosítás műveleti ideje rövid: a 

félfolyamatos eljárásban a kristályosodás pillanatszerűen lejátszódik, az időigény a mosási 

szakasszal együtt is sokkal rövidebb, mint a hagyományos eljárások esetében. 

 Szuperkritikus szén-dioxidot, mint antiszolvenst alkalmazó reszolválási módszerről 

kutatómunkánk kezdete előtt két folyóiratcikkben számoltak be angol
24

 illetve spanyol
25

 

szerzők. Kordikowski és mtsi
24

 efedrint reszolváltak R-mandulasavval, és nagy tisztaságú, 

kristályos diasztereomersó terméket kaptak. Jelentős hőmérséklethatásról számoltak be (de a 
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pharmaceutical and medical applications, The Journal of Supercritical Fluids, 47(3), 484-492 (2009). 
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 A. Tandya, R. Mammucari, F. Dehghani, N.R. Foster, Dense gas processing of polymeric controlled release 

formulations, Int. J. Pharm., 328, 1-11 (2007). 
24

 A. Kordikowski, P. York, D. Latham, Resolution of Ephedrine in Supercritical CO2: A Novel Technique for 

the Separation of Chiral Drugs, Journal of Pharmaceutical Sciences, 88(8) 786-791 (1999). 
25

 A. Martin, M.J. Cocero, Separation of enantiomers by diastereomeric salt formation and precipitation in 

supercritical carbon dioxide: Application to the resolution of mandelic acid, J. of Supercritical Fluids 40, 67–73 

(2007). 
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diasztereomer-tisztaság bár lineárisan, de csak 95-99% tartományban változott) és 

meghatározó paramétereknek a hőmérsékletet és a tiszta szén-dioxid sűrűségét tekintették. Ez 

utóbbi mindenképpen csak jelentős egyszerűsítés, hiszen az elegyoldószer sűrűsége 

nagymértékben eltér a tiszta szén-dioxid sűrűségétől azonos nyomáson és hőmérsékleten. 

Martin és Cocero
25

 racém mandulasavat reszolváltak (R)-1-feniletilaminnal GAS módszerrel. 

Nem sikerült kiemelkedő reszolválást elérniük, de a fázisegyensúlyi viszonyokat 

állapotegyenletekkel igyekeztek leírni és a modellezési eredmények alapján azt 

valószínűsítették, hogy az enantiomertisztaság a nyomás növelésével jelentősen javítható 

lenne.  

Feltételezésem szerint elsősorban akkor célszerű a GAS/SAS módszereket választani, ha a 

reszolválás szempontjából a kinetikus kontroll az előnyös, ami beigazolódott a cisz-

permetinsav – (R)-1-feniletilaminnal történő reszolválása során (11. ábra).  

 

11. ábra. Cisz-permetrinsav (CPS) reszolválása (R)-1-feniletilaminnal (FEA) 

Szén-dioxidban hosszú reakcióidővel gyakorlatilag racém terméket kapunk, míg antiszolvens 

módszerrel 90% feletti enantiomertisztaságot értünk el egy lépésben a körülmények 

megfelelő megválasztásával. Azt találtuk, hogy a nyomás hatása a termék 

enantiomertisztaságára rendkívül nagy lehet: cisz-permetrinsav reszolválásakor (R)-

feniletilamin reszolválószerrel metanol oldószerből GAS módszerrel (rögzített koncentrációk 

mellett) 120 bar alatt jó termeléssel, de racém diasztereomer só kristályosodik ki, 130-170 bar 

között a só enantiomer tisztasága  85-95%,  170 bar felett viszont nem képződik só (12. ábra). 

Bizonyítottuk, hogy rögzített koncentrációk mellett 130 bar alatt mindkét tiszta 

diasztereomer-só jó termeléssel kikristályosítható, 130-170 bar között az (S,S)-cisz-

permetrinsav – (R)-1-feniletilamin só jól kristályosodik, míg az (R,R)-cisz-permetrinsav – R-

1-feniletilamin só oldatban marad, 170 bar felett egyik só sem kristályosítható ki önmagában.  
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12. ábra. Cisz-permetrinsav (CPS) reszolválása (R)-1-feniletilaminnal (FEA) GAS 

módszerrel 45 °C-on, 34:2 (v/v) szén-dioxid:metanol térfogataránnyal.   

Beláttuk továbbá, hogy feleslegben adagolt cisz-permetrinsav elősegíti a diasztereomer sók 

kristályosodását. Megjegyzendő, hogy a porröntgen felvételek alapján a 130 bar alatt 

képződő só racém cisz-permetrinsav – (R)-1-feniletilamin (mólarány 2:1) kristályosítása 

esetén nem a két tiszta diasztereomer só szuperpozíciója, hanem az XRD felvételek új 

kristályszerkezetre utalnak.  [H6] 
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4. tézis. Ha a nyomás és hőmérséklet megfelelő beállításával a reagens(ek) és a termék szén-

dioxidban (vagy szén-dioxid – segédoldószer elegyben) való oldhatósága között egy 

nagyságrendnyi különbséget el lehet érni, akkor a szintézis és feldolgozó művelet különösen 

hatékony kombinációja alakítható ki szuperkritikus szén-dioxidban lejátszódó reakció és 

szuperkritikus fluidum extrakció kapcsolásával. [H1-4, H6, H7] 

Indoklás/a háttér rövid ismertetése 

A szuperkritikus szén-dioxidban való oldhatóság relatíve nagy bizonytalansággal becsülhető 

empirikus egyenletekkel. Méréseket elsősorban magában a szén-dioxid oldószerben célszerű 

végezni, mert közel azonos oldhatósági paraméterrel rendelkező hexánban atmoszférikus 

körülmények között kapott eredmények rendkívül félrevezetők lehetnek. A méréseket nem 

csupán a szuperkritikus szén-dioxid sűrűségének, hanem külön a nyomásának és a 

hőmérsékletének függvényében kell meghatározni, ugyanis jól ismert jelenség a keresztezési 

nyomásérték (cross over pressure) létezése, amely nyomásnál az oldhatósági izotermák 

metszik egymást. A jelenség oka, hogy ezeknél a nyomásértékeknél az oldott anyag 

tenziójának és az oldószer sűrűségének hőmérsékletfüggő hatása az oldhatóságra kiegyenlíti 

egymást. Az előbbi a hőmérséklettel nő, míg az utóbbi a hőmérséklettel csökken, azonban a 

változás mértéke nyomásfüggő. Mindez azt a gyakorlat számára fontos információt jelenti, 

hogy egy az adott vegyületre jellemző keresztezési nyomásérték alatt a vegyület oldhatósága 

szén-dioxidban a hőmérséklet növelésével nő, míg a keresztezési nyomásérték felett a 

hőmérséklet növelésével állandó nyomáson az oldhatóság csökken. Könnyen belátható, hogy 

ez a jelenség széles teret enged két vagy több komponens oldhatóságbeli különbségének 

maximalizálására, ami az extrakciós elválasztást elősegíti.  

Apoláris oldószereknél a polarizálhatóság a sűrűséggel növekszik, az egységnyi térfogatban 

elhelyezkedő molekulák számának növekedésével. H-hidas kötések kialakulására egyes 

szerzők szerint a szuperkritikus szén-dioxidban sem számítások sem spektrofotometriás 

mérési eredmények alapján sem kell számítani, az oxigének szabad elektronpárja a szénhez 
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közel helyezkedik el
26

, míg mások éppen hidrogén-hidas kötések kialakulásának 

lehetőségével magyarázzák egyes komponensek jobb oldhatóságát
27

.  

Egyértelműen léteznek szén-dioxid kedvelő (CO2-fil) és szén-dioxid taszító (CO2-fób) 

csoportok, atomok. A CO2-fil csoportok közül leginkább ismertek a fluorozott, perfluorozott 

szén-hidrogének. A szén-dioxid egyéb csoportokkal is vonzó jellegű kölcsönhatásba léphet, 

ilyenek leginkább az éter
28

, karbonil
29

, aromás
30

, hidrogén
27

 csoportok. Érdemes megjegyezni 

továbbá, hogy a CO2 Lewis-savnak tekinthető, így Lewis-bázisokkal kedvező kölcsönhatásba 

léphet
31

.  

Saját tapasztalatunk szerint a szén-dioxidban való oldódás szempontjából meghatározó a 

molekulatömeg (a jól oldódó vegyületek jellemzően 800 g/mol alatti moltömegűek, bár 

léteznek kivételként ennél sokkal nagyobbak is), és kevés erősen poláris csoportot 

tartalmaznak vagy ezek sztérikusan védett pozícióban vannak, lehetőleg elágazó láncú 

csoportokat tartalmaznak. Ha a diasztereomereket és az elreagálatlan enantiomereiket 

hasonlítjuk össze [H1-4, H6], a diasztereomer sók közel kétszeres molekulatömegűek, és 

ionos kötést tartalmaznak, ezért várható, hogy oldhatóságuk a szén-dioxidban elhanyagolható 

legyen, míg az elreagálatlan enantiomerek a fenti mintapéldákban gyenge savak, amelyek 

halogén funkciós csoportot vagy aromás vázat és elágazó szén-láncot is tartalmaznak. Újabb 

eredményeink egyértelműen azt mutatják, hogy nagyobb nyomáson és hőmérsékleten (de 

atmoszférikus bomlási hőmérsékletüknél alacsonyabb hőmérsékleten) nem csak a 

diasztereomer komplexek, de egyes diasztereomer sók is jelentős mértékben disszociálnak és 

oldódnak, ami az éles elválasztás korlátját jelenti.   
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A termék és a reagensek közötti minimum egy nagyságrendnyi oldhatóságbeli különbséget 

alkalmasan választott nyomáson nem csak diasztereomer sók/komplexek és elreagálatlan 

enantiomer keverékek között tapasztaltuk és használtuk ki a reszolválások során, hanem 

biokatalízisnél is. A 13. ábrán látható β-laktám gyűrűnyitással járó kinetikus reszolválását 

kereskedelmi forgalomban kapható, makropórusos gyantán rögzített Candida antarctica lipáz 

B enzimmel végeztük. A β-laktám oldhatósága >0,4 mg/ml, az aminosav oldhatósága <0,015 

mg/ml a vizsgált hőmérséklet és nyomás-tartományban. A vizsgált nyomás és 

hőmérséklettartományban (90-210 bar, 35-80 °C) teljes konverziónál az aminosav 

enantiomertisztasága >98%, míg a visszamaradó laktám enantiomertisztasága >99% volt. A 

reakciósebesség 70 °C-on a legnagyobb. Érdekes megfigyelés, hogy hőmérséklettől 

függetlenül 140 bar a reakció optimális nyomása.  

 

13. ábra. A β-laktám gyűrűnyitással járó kinetikus reszolválásának reakcióegyenlete 

 A reakció után a visszamaradó enantiomertiszta β-laktámot szén-dioxiddal extraháltuk a 

reakcióelegyből, nyomásmentesítés után a β-aminosavat vizes mosással nyertük ki a 

nyomásmentesítés után visszamaradó immobilizált enzim – aminosav keverékből.  Sem az 

aminosavban nem volt kimutatható a β-laktám, sem a β-laktámban az aminosav 

szennyezésként. [H7] 
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5. tézis. Szuperkritikus szén-dioxidban szakaszos kísérletek során optimalizált reakció-

rendszereket a szakaszos mérések során meghatározott kinetikai paraméterek 

felhasználásával hatékonyan át lehet ültetni folyamatos vagy félfolyamatos kialakítású 

szuperkritikus eljárásba, ami a méretnövelés legígéretesebb módja. [H6, H8] 

Indoklás/a háttér rövid ismertetése 

Nemcsak a nagynyomású rendszerek, de az atmoszférikus- illetve vákuum-műveletek 

kapacitásnövelésének az egyik leghatékonyabb módja, ha szakaszos helyett folyamatos 

technológiára állunk át. Természetesen a folyamatos műveletnek is számos hátránya van, 

mint a kisebb flexibilitás, nincsenek elkülöníthető sarzsok, viszont állandó termékminőséget, 

gyakran kisebb fajlagos költséget is nyújt, valamint az online monitorozás is könnyebben 

megoldható. Úgy tűnik, hogy hosszú idő után a gyógyszeripar is egyre inkább érdeklődik a 

folyamatos és kapcsolható technológiák iránt.
32

  Nyomás alatti műveleteknél különösen 

előnyös a folyamatos üzemeltetés, mert a szakaszos készülék nyomás alá helyezése, 

nyomásmentesítése az ürítésen, tisztításon, töltésen felül jelentős többlet holtidőt jelent egy 

atmoszférikus szakaszos művelethez viszonyítva. A nyomáscsökkentés jellemzően jelentős 

oldószerveszteséget is okoz és nem elhanyagolható a katalizátorveszteség/inaktiválódás sem. 

Ez utóbbi különösen jelentős biokatalizátorok esetében, amelyek saját tapasztalataink szerint 

(is) állandó nyomáson jól megőrzik aktivitásukat, azonban a nyomás-fluktuációra, hirtelen 

nyomáscsökkentésre érzékenyek.    

Az antiszolvens diasztereomersó kristályosításnál a szakaszos GAS technikával 

meghatároztuk az optimális nyomást, hőmérsékletet és oldott anyag: metanol: szén-dioxid 

arányokat. Ezeket a paramétereket tekintettük legfontosabbnak, de a fúvóka-kialakítás is 

kritikus. A pillanatszerű kristályosodás miatt, amit a látóüveges cellában megfigyeltünk, azt 

feltételeztük, hogy az átlagos tartózkodási idő nem meghatározó. A 3.3. fejezetben röviden 

ismertettem a kialakított félfolyamatos készüléket, ami reprodukálhatóan azonos 

eredményeket adott, mint a szakaszos készülék, mind enantiomertisztaság mind a szilárd 

fázis morfológiája szempontjából. [H6] 

Szakaszos enzimkatalizált reszolválásoknál a biokatalitikus reakciót egyszerű enzimkinetikai 

modellekkel írtuk le. A transz-ciklohexán-1,2-diol konszekutív enantioszelektív 

észterezésekor vinil-acetáttal (14. ábra) meghatároztuk állandó nyomáson és hőmérsékleten 
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szakaszos készülékben az időegysége jutó átalakítások egységnyi enzimmennyiségre 

vonatkoztatott számát. 
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14. ábra. Transz-ciklohexán-1,2-diol (CHD) konszekutív acilezése szuperkritikus szén-

dioxidban vinil-acetát (VA)  acilezőszerrel és Candida antarctica lipáz B 

enzimkészítménnyel 100 bar nyomáson és 45 °C hőmérsékleten. A maximális 

reakciósebességből számítható sebességi együtthatók: kIS≈kIR≈kIIR, kIIS≈0. 

Azt feltételeztük, hogy a folyamatos készülékben a maximális elérhető átalakítási sebesség 

megegyezik a szakaszos reaktorban meghatározott értékkel, és kiszámítottuk a szükséges 

átlagos tartózkodási időt a folyamatos töltött oszlopos reaktorban (a 3.4. fejezet ismerteti a 

kialakított készüléket). A számított 5,4 s-os átlagos tartózkodási idővel szemben a maximális 

produktivitást enantiomertiszta termékek elérése mellett 5 s-os átlagos tartózkodási idővel 

értük el. Az enzimkészítmény aktivitása 28 órán keresztül állandó volt.  
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6. Tézis. A szuperkritikus szén-dioxid, mint oldószer, műszakilag megvalósíthatóvá tehet 

termodinamikailag preferált, de nagyon lassú, diffúzió-kontrollált folyamatokat. 

Alkalmazható eljárás kidolgozásához a fázisegyensúlyi viszonyok ismerete szükséges.  

[H9-10] 

Indoklás/a háttér rövid ismertetése 

A szuperkritikus fluidumok egyik jól ismert előnye, hogy a diffúziós állandó értéke 

szuperkritikus fluidumokban a gázokban mérhetőhöz hasonló, míg a fluidum sűrűsége és így 

oldóképessége a folyadékokéhoz közelít.  

Az utolsó tézispontot két olyan alkalmazásra alapozom, amely gyakorlatilag nem lehetséges 

szuperkritikus fluidum nélkül. A munkát szoros együttműködésben végeztük az aerogélek 

esetében a BME Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékéről Dr. László Krisztinával és 

csoportjával, a nanocsövekhez kapcsolódó munkákat pedig Dr. Kamarás Katalinnal és 

csoportjával (MTA KFKI).  

Az aerogélek előállítása során az a fontos, hogy a pórusokat kitöltő oldószert úgy távolítsuk 

el, hogy közben ne keletkezzen fázishatárfelület a pórusokban. Az irodalomban azt a 

módszert használják, hogy a szerves oldószert folyékony szén-dioxidra cserélik (amely 

korlátlanul elegyedik az oldószerrel) majd felmelegítik kritikus hőmérséklet (és nyomás) fölé 

a szén-dioxidot és a gélt, majd a nyomást lecsökkentik. A műveleti idő szempontjából 

meghatározó a pórusokból diffúzióval történő oldószercsere, ezért folyékony szén-dioxidban 

napokig is tartják a géleket. Az általunk javasolt módszer szerint a nyomás alá helyezés 

kezdetétől szuperkritikus állapotú szén-dioxiddal érdemes végezni az oldószercserét, amely 

így – a gyorsabb diffúzió miatt – hamarabb lejátszódik. A művelet során alkalmazott nyomás-

hőmérséklet-összetétel változások láthatóak a 15. ábrán.  

  



29 
 

Az általánosan alkalmazott folyadék CO2-os módszernél 12 a nyomás alá helyezés,  23 

az oldószercsere , 34 a felfűtés a szén-dioxid kritikus pontja fölé, majd ezt követi a  

nyomáscsökkentés (45). Egyik nyíl sem metszhet fázishatárt. A módosított eljárás során az 

oldat a mosás alatt (2’3’) végig szuperkritikus állapotú, így nagy biztonsággal a 

pórusokban mindvégig homogén fázis van. A 16. ábrán a két különböző szárítással kapott gél 

szerkezetek elektronmikroszkópos képe látható. A szuperkritikus szárítás homogénebb gél 

szerkezetet és nagyobb fajlagos felületet eredményez. Viszonylag kis átmérőjű gélek esetén a 

szárítás teljes műveleti ideje így 1,5-2 óra. [H9]   

 

 

15. ábra. Aceton oldószer eltávolítása aerogél szárítás során. A  a szén-dioxid – aceton 

elegyek szételegyedési összetartozó nyomás-hőmérsékelet-összetétel értékei.  A fekete 

pontsorozat a szén-dioxid tenziógörbéje.  

   

(a)       (b) 

16. ábra. Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek  (a) folyékony illetve (b) szuperkritikus 

CO2 extrakcióval szárított polimer aerogélekről (skála = 1 μm). A folyékony CO2-dal 

szárított gél fajlagos felülete 270 m
2
/g, a szuperkritikus CO2-dal szárított polimer gélé 

607 m
2
/g.  
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A szén nanocsövek az utóbbi években az érdeklődés középpontjában állnak
33

. Egyik érdekes 

kérdés ezekkel kapcsolatban, hogy hogyan lehet rendezett, meghatározott módon 

megtölteni
34

 ezeket a nanocsöveket. Ha koronénnel szeretnénk tölteni szén nanocsövet, 

alapvetően két lehetőség közül választhatunk: a koronén szublimációja és gázfázisú töltés, 

illetve oldószerből töltés. Az oldószerből töltés alacsonyabb hőmérsékleten történik, ezért 

nem jellemző a koronén dimerizációja, azonban gyakrolati szempontból túl lassú folyamat a 

diffúziós limitációk miatt. Ezen segít a szuperkritikus szén-dioxid. A 16. ábrán szén-

dioxidban koronénnel töltött 1,4 nm átmérőjű egyfalú szén nanocső jellemző képe látható.  

 

16. ábra. Szuperkritikus szén-dioxidban 50 °C-on 150 bar nyomáson koronénnel töltött 

nanocső transzmissziós elektronmikroszkópos felvétele (legfelül), a szimulált TEM felvétel 

(középen), a szerkezeti ábra (alul) [H10].  

Az alacsony hőmérsékletű (385 °C) gázfázisú töltéssel a nanocső belsejébe részben rendezett 

struktúrában bekerül a koronén, de a külső felületre a koronénen kívül dimerek is 

adszorbeálódnak, amelyek eltávolítása problematikus, felületaktív anyagokkal való mosást 

igényel. A magas hőmérsékletű gázfázisú töltés (450 °C) után nem kimutatható a koronén a 

nanocsövekben, és jelentős mennyiségű polimerizálódott koronén adszorbeálódott a felületre. 

A szuperkritikus szén-dioxidból való töltés rendezett töltést és a külső felületről könnyen 

lemosható adszorbeálódott koronént eredményez, dimerek nem kimutathatók.  [H10]    

  

                                                           

33
 Y.N. Xia, P.D. Yang, Y.G. Sun, Y.Y. Wu, B. Mayers, B. Gates, Y.D. Yin, F. Kim, Y.Q. Yan, One-

dimensional nanostructures: Synthesis, characterization, and applications, Advanced Materials, 15(5), 353-389 

(2003) – 5378 hivatkozás 2014. májusában 
34

 M. Monthioux, Filling single-wall carbon nanotubes, Carbon, 40(10), 1809-1823 (2002) – 382 hivatkozás 

2014. májusában 
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