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“X-Ray crystallographic studies of diastereomeric salts may go a long way in 

rationalizing the hitherto mysterious preferred pairings of substrates with some but 

not other resolving agents as well as explaining the enantioselectivity of the resolving 

agent.” 
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     Enantiomers, Racemates, and Resolutions 
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1. BEVEZETŐ 
 

 

 

 

 

 

1.1. Királis megkülönböztetés 
 

 

1.1.1. Királis felismerés optikai izomerek elválasztása során 

 

 

Dolgozatomban diasztereomer sóképzéssel végzett reszolválásokat meghatározó tényezők 

vizsgálatával foglalkozom. A bevezető rész a diasztereomerek elválásának folyamatait, illetve az 

ezek vizsgálatára alkalmas módszereket foglalja össze röviden. 

Enantiomerek elválasztása leggyakrabban ellentétes sav-bázis karakterű reszolválószerrel képzett 

diasztereomerek formájában, kristályosítással történik [Jacques 1981 251-368. o., Kozma 2002 

9-50. o.]. A racemátot alkotó két enantiomer molekulái az optikailag tiszta reszolválószerrel 

másodrendű kölcsönhatásokat alakítanak ki. A kölcsönhatások száma, térbeli elrendeződése, 

hossza az enantiomerek különböző térszerkezete miatt eltérő. Amikor az egyik enantiomerrel a 

reszolválószer erősebb kötést alakít ki, előnyben részesíti, királis megkülönböztetésről 

beszélünk. A királis felismerés szemléletesen értelmezhető az úgynevezett hárompontos 

kölcsönhatás modell [Salem 1987, Booth 1997] (1. ábra) segítségével. Az aszimmetrikus 

szénatomhoz kötődő, tetraéder csúcsain elhelyezkedő négy szubsztituens közül kettő másodlagos 

kötést létesít a reszolválószer molekulával. A harmadik kölcsönhatás az egyik enantiomer 

esetében kialakul, a másiknál a szubsztituensek térbeli elrendeződése ezt nem teszi lehetővé. Ez 

az egyszerű modell jól használható olyan esetekben, ahol két királis molekula hat kölcsön, 

például királis molekulakomplexek képződésénél, királis hatóanyagok biológiai receptorokhoz 

való kötődésénél, enantiomerek királis kromatográfiával történő elválasztásánál stb. 

Diasztereomerek kristályosításakor azonban a királis felismerés egy épülő kristályráccsal, egy 
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királis felülettel való kölcsönhatással történik [Ács 1989, Davankov 1997], a kristályrácsba való 

beilleszkedése során az új molekula geometriája is a környezetéhez igazodik. 

 

 

 

1. ábra A királis megkülönböztetés hárompontos modelljének szemléltetése 

 

Diasztereomerek kristályosítással történő elválasztása során az oldatban molekulaasszociátumok, 

kristálygócok, kristályok jönnek létre. A molekulák szabályos szerkezetbe rendeződnek, 

elrendeződésüket az őket minden irányból körülvevő szomszédos molekulákkal kialakított 

kölcsönhatások eredője határozza meg. A két enantiomerrel képzett molekulaasszociátumokat 

összetartó kötőerő nagyságában az enantiomerek eltérő térszerkezetéből adódóan különbség van. 

A kristályosítás során az erősebb kölcsönhatással összetartott asszociátumok hosszabb ideig 

fennmaradnak, tovább épülnek. Ezek stabilitáskülönbségének vizsgálatához nem elegendő két 

molekula kölcsönhatását elemezni. A kölcsönhatások molekuláris szintű vizsgálatához a legjobb 

közelítést a királis felismerés eredményeképpen kialakult kristályos szerkezet elemzése adja. 

Reszolválásnál célunk, hogy a reszolválószer és a kétféle enantiomer között kialakuló 

kölcsönhatások erősségében, a diasztereomer asszociátumok stabilitásában a lehető legnagyobb 

különbség legyen. Mivel a kialakuló kristályszerkezetet sok, gyenge másodlagos kötőerő 

határozza meg, a rendszer bonyolultsága miatt nincs lehetőség olyan kristályos fázisok 

„tervezésére”, melyek jól elválaszthatók lesznek. Ezért az eljárás-kidolgozásnál általában erre 

nem is fektetnek hangsúlyt, a reszolválások túlnyomó többségét néhány elterjedten használt 

reszolválószerrel végzik, a reszolválószerek között próbálgatással döntenek [Jacques 1981 380-

380. o., Kozma 2002 51-114. o.]. 
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A racém vegyülettel rokon szerkezetű reszolválószer alkalmazásával lehetőség van a hasonló 

alakú molekulák jó illeszkedésére, illetve szorosabb elrendeződésére a kristályrácsban [Faigl 

2006]. A királis megkülönböztetés elősegíthető az alaki hasonlóságot kihasználva. A szerkezeti 

hasonlóság többféle szempontból is kihasználható, példaként több rokon szerkezetű 

reszolválószer keverékével végezve a reszolválást, szinergetikus hatás tapasztalható [Kellogg 

2003, Kozma 2002 82-88. o.]. A rokon szerkezetű reszolválószer előállítható a reszolválandó 

vegyület egyik tiszta enantiomeréből, azon olyan funkciós csoportot alakítva ki mely az eredeti 

funkciós csoporttal kölcsönhatás kialakítására képes, így biztosítható a tökéletes alaki 

hasonlóság [Kozma 2002 79-81. o.]. 

 

 

1.1.2. Reszolválások eredményének értelmezése diasztereomerek egyensúlyi 

viszonyainak ismerete vagy kristályszerkezetük összehasonlítása alapján 

 

 

A diasztereomer sóképzéssel történő reszolválások során az optikai izomerek elválasztása a 

diasztereomerek eltérő oldhatóságán, a szilárd fázisok és az oldat egyensúlyán alapul. A 

fázisegyensúly kialakulása a szilárd fázisok szerkezetétől függ. Az adott körülmények között 

stabilabb, szorosabb illeszkedésű kristályszerkezet kialakítására képes diasztereomer kerül 

többségbe a szilárd fázisban. A két diasztereomer kristályos fázis mennyiségi viszonya attól 

függ, mekkora különbség van az általuk létrehozott kristályos szerkezet stabilitásában. 

Adott reszolválás kidolgozásakor, a reszolválószer kiválasztásánál a vegyész többé-kevésbé 

tudatosan az elválasztani kívánt racém vegyület enantiomerjei és a reszolválószer által képzett 

diasztereomerek stabilitásbeli különbségét igyekszik megbecsülni, növelni. Napjainkban már 

vannak próbálkozások ennek a különbségnek számításos kémiai alapon történő egzakt 

előrejelzésére [Karamertzanis 2005]. Ennek egyrészről a jelenlegi számítógépek számítási 

kapacitása szab egy gyakorlati határt. Másrészről azonban a számítások eredményeként adódó, 

adott vegyület által felépíthető sok, hasonló stabilitású kristályos fázis közötti választás elvi 

határt szab a módszer alkalmazhatóságának. 

A diasztereomerek stabilitásviszonyának becslésére az egyéni intuíción kívül kísérleti 

módszereket használnak. Kísérleti tapasztalatok alapján [Kozma 1994] adott diasztereomer pár 

tagjai közül 
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- a magasabb olvadáspontú diasztereomer található többségben a szilárd fázisban 

- kristályoldószer megkötése esetén a kristályoldószer tartalmú diasztereomer válik ki (Más 

szerzők szerint azonban a kristályoldószer tartalmú diasztereomer kiválása nem gyakoribb, 

mint a másik izomeré [Langkilde 2002].) 

- amennyiben az egyik diasztereomer amorf formában képződik, úgy a másik izomer válik ki a 

reszolválás során. 

A kristályosítással nyert termékben a diasztereomerek arányára mennyiségi becslést is lehet 

tenni még a reszolválás elvégzése előtt. Ehhez a diasztereomerek szilárd-olvadék egyensúlyát 

leíró közelítő diagram meghatározása szükséges. A diagram meghatározása a diasztereomereken 

elvégzett termoanalitikai mérések alapján történik. A mérések egyszerűen és gyorsan 

elvégezhetők, a módszer jól alkalmazható tájékozódó jellegű ismeretek szerzésére. Adott racém 

vegyület – reszolválószer - oldószer rendszer egyensúlyi viszonyainak részletes ismeretére 

szilárd-oldat egyensúlyi háromszögdiagramjuk pontról-pontra történő meghatározásával 

juthatunk el. Ennek alapján adott körülmények között végzett reszolválási kísérlet pontosan 

optimalizálható. 

Az egyensúlyi viszonyok vizsgálatán túl a diasztereomerek kristályszerkezetének elemzése, 

összehasonlítása betekintést nyújt a molekulák között kialakuló kölcsönhatásokba, ezzel a 

kristályosodás folyamatainak mélyebb megértését téve lehetővé. Az eltérő kiralitású molekulák 

között kialakuló másodlagos kölcsönhatások eltérései az egykristály-röntgenszerkezetekben 

részletesen megfigyelhetők. Az egykristály-röntgendiffrakciós szerkezet-meghatározás 

eredményeképpen egy, a vizsgált egykristály összes molekulájára összegzett kristályszerkezet 

adódik. A kristályszerkezetek elemzése több olyan paramétert szolgáltat, melyekkel jól 

jellemezhető a reszolválás során jelenlévő molekulák kölcsönhatásának erőssége, mely alapján 

közvetve a diasztereomer kristályos fázisok stabilitásának viszonyára következtethetünk. Ezek 

közül a legfontosabbak: 

- a kristályokban a molekulák között kialakuló hidrogénhidak száma és hossza 

- egyéb másodlagos kölcsönhatások (C-H…O gyenge hidrogénhidak, π… π aromás 

kölcsönhatások, C-H… π kölcsönhatások stb.) megléte 

- a kristályrácsban elhelyezkedő molekulák illeszkedési együtthatója 

- a diasztereomer kristályok sűrűségének különbsége. 

A tiszta diasztereomereken végzett termoanalitikai és egykristály-röntgendiffkarciós mérések 

alapján levont következtetések közelítő jellegűek. Olyan esetekben adnak jó közelítést, mikor a 

reszolválás során keletkező kristályos fázisok a tiszta diasztereomereket tartalmazzák. Ez az 
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esetek nagy részében teljesül, azonban diasztereomerek esetében nem ritka a részleges 

elegykristályképzés, illetve viszonylag gyakori a reszolválások során a szolvátképzés. Ilyen 

esetekben szükség van a reszolválások során in situ képződő szilárd fázisok vizsgálatára is. 

 

 

1.1.3. Diasztereomerek kristályosodásának vizsgálatára alkalmas 

termoanalitikai és a röntgendiffrakciós mérési módszerek egymást kiegészítő 

alkalmazása 

 

 

TGA (termogravimetria) módszerrel kristályoldószer, vagy más kisebb molekulák megkötéséről, 

molekulakomplexek képződéséről, illetve a kristályos szerkezet bomlási folyamatairól 

kaphatunk információkat. A TGA-hoz kapcsolt, a bomlástermékek vizsgálatára alkalmas 

technikák (EGA fejlődőgáz-analízis, MS tömegspektrometria, IR infravörös spektroszkópia) 

kiterjesztik a TGA használhatóságát. 

A DSC (differenciális pásztázó kalorimetria) módszer a szilárd-olvadék fázisdiagram 

megszerkesztéséhez szükséges olvadáspont és olvadási entalpia értékek [Jacques 1981 51-53. o.] 

meghatározásán kívül alkalmas oldhatósági mérések [Mohan 2002] elvégzésére, és a 

kristálynövekedés kinetikájának vizsgálatára [Mohan 2000] is. Az új fejlesztésű DITA 

(nemfolyamatos izoperibolikus termoanalízis) módszer [Marchand 2004] segítségével adott 

rendszer oldhatósági háromszögdiagramja viszonylag könnyen megszerkeszthető. 

A HSM (fűthető tárgyasztalú mikroszkóp) nélkülözhetetlen kiegészítője az egyéb, 

kristályosodási folyamatok vizsgálatára alkalmas eszközöknek. Vizuális vizsgálattal minden más 

módszernél szemléletesebb és egyértelmű leírás adható a tapasztalható jelenségekről. 

Röntgen-sugárzást pormintán diffraktáltatva a pormintában található kristályos fázisok 

megkülönböztethetők, azonosíthatók. A mérés elvégzése nehezebb, de a kristályosítás során 

előálló szuszpenzió vizsgálatával a kristályosodás folyamatára jellemző ismeretek nyerhetők. 

Kisszögű-röntgenszórás segítségével körülbelül a képződő kristályok mérettartományába eső 

szerkezetek lennének vizsgálhatók, azonban ilyen mérés megvalósítására irodalmi példát nem 

találtam. 

A röntgensugár útjába egykristályt helyezve a szórt sugárzás vizsgálata a kristály szerkezetéről, 

és az azt felépítő molekulák térbeli szerkezetéről, kölcsönhatásaikról szolgáltat pontos adatokat. 
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A fenti módszerek együttes alkalmazása egymást jól kiegészítő információkat szolgáltat, és 

segítségükkel a kristályosodás folyamata több egymást kiegészítő szemszögből írható le. A 

hegyvidékre érkező természetbarát a közeli erdőségek láttán átérzi az erdők lényegét, majd az 

erdőbe lépve érzékeit betöltik az erdő fényei és illata, megfordulva megcsodál egy öreg tölgyfát, 

végül nagyítóját elővéve szeme elé tárul az erdő nyüzsgő rovarvilága. A különböző technikákat 

sorjában alkalmazó analitikus ehhez a természetbaráthoz hasonló módon vizsgálja meg a 

kezében lévő kristályos mintát. TGA és DSC módszerrel megpróbálja megérteni a mintában 

melegítés hatására végbemenő folyamatokat, ezek alapján következtetni az anyag 

tulajdonságaira, majd HSM segítségével a vizuális vizsgálat alapján pontosabb következtetésekre 

jut. A kristályos fázis vizsgálatához röntgen-pordiffrakció segítségével kezd hozzá, végül 

„nagyítóját” elővéve, az egykristály-röntgendiffrakció segítségével magukat a kristályt felépítő 

molekulákat, az anyagot összetartó kölcsönhatásokat veszi vizsgálat alá. 

 

 

1.2. A munka célkitűzései 
 

 

A BME Szerves Kémia és Technológia Tanszékén Fogassy Elemér által irányított kutatócsoport 

reszolválási eljárások kidolgozásával foglalkozik. A királis megkülönböztetést befolyásoló 

kölcsönhatásokról és fázisegyensúlyokról szerzett információk felhasználásával javítják 

kísérleteikben a reszolválási hatékonyságot. Ennek érdekében munkájuk során jól használható 

mérőszámot (Fogassy-paraméter) találtak a reszolválhatóság kvantitatív jellemzésére [Fogassy 

1980], módszert dolgoztak ki az optimális reszolválószer mennyiségének kiszámítására [Fogassy 

1981] és reszolválások tervezésére [Fogassy 1985], valamint számos új reszolválási módszert 

dolgoztak ki [Ács 1985, Fogassy 2005, Fogassy 2006, Faigl 2008]. 

20 éve áll fenn együttműködés Fogassy Elemér és a Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 

Pokol György által vezetett, termoanalitikai mérési technikákat alkalmazó kutatócsoportja 

között. Ennek az együttműködésnek keretében módszert dolgoztak ki diasztereomerek szilárd-

olvadék fázisdiagramjának megszerkesztésére egyetlen, az 1:1 keveréken elvégzett DSC mérés 

alapján [Kozma 1992], diasztereomerek szilárd-olvadék fázisdiagramja alapján módszert 

dolgoztak ki olvadékból történő kristályosítással végzett reszolválási eljárás tervezésére [Ács 

1988], diasztereomerek olvadási tulajdonságai alapján megbecsülték, melyik diasztereomer válik 
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ki a reszolválás során [Kozma 1994], ellenőrizték a DSC módszerrel meghatározott reszolválási 

hatékonyság megbízhatóságát [Madarász 1994]. 

Ebbe a kutatómunkába kapcsolódtam be az analitikai oldalról tudományos diákköri munkám 

során, majd ebben a témában készítettem diplomamunkám, illetve doktori dolgozatom is. 

Doktori munkám során reszolválások mechanizmusának vizsgálatával foglalkoztam. 

Diasztereomerek kristályosodási folyamatait és kristályos fázisait vizsgáltam többféle analitikai 

módszer együttes alkalmazásával. Az alkalmazott módszerek közül kiemelném az egykristály-

röntgendiffrakciót, melynek segítségével a diasztereomerek stabilitáskülönbségének molekuláris 

hátterét vizsgáltam. 

Diasztereomer kristályszerkezetek elemzésével két kérdésre kerestem a választ: 

- Milyen különbségek okozzák az azonos konstitúciójú, de különböző alakú molekulákból 

felépülő kristályos fázisok stabilitáskülönbségét? 

- Milyen kölcsönhatások stabilizálják a kisebb oldhatóságú diasztereomer kristályát? 

A vizsgált reszolválások során képződő kristályos fázisok vizsgálatát röntgen-pordiffrakciós 

módszerrel végeztem. A diasztereomerek egyensúlyi viszonyairól DSC vizsgálatokkal 

gyűjtöttem információt. A reszolválásokat befolyásoló kinetikai hatásokat optikai mikroszkóppal 

figyeltem meg. 

 

 

1.2.1. Modellvegyületek 

 

 

Az 1-feniletilamin, α-feniletilamin vagy α-metilbenzilamin (a továbbiakban FEA) (2. ábra) a 

leggyakrabban alkalmazott szintetikusan előállított bázikus reszolválószer [Jacques 1981 258. o., 

Kozma 2002 51-60. o.]. Egyszerű szerkezete folytán királis felismerési folyamatok vizsgálatában 

szintén kedvelt modellmolekula [Horváth 2000], aromás kölcsönhatások vizsgálatára is 

lehetőséget nyújt. Egykristály-röntgendiffrakcióval történő abszolút konfiguráció 

meghatározásában sóképzőként alkalmazzák. Az 1-(1-naftil)etilamin (NEA) (2. ábra) 

alkalmazási köre az FEA-nal megegyező, a megnövelt aromás gyűrű kiemeli az aromás 

kölcsönhatások szerepét. 
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2. ábra 1-feniletilamin (FEA) (fenn) és 1-(1-naftil)etilamin (NEA) (lenn) enantiomerek 

 

Dolgozatomban olyan diasztereomer sóképzéssel történő reszolválások vizsgálatának 

eredményét tárgyalom, melyeknél bázisként FEA, vagy NEA szerepel. FEA és NEA 

dikarbonsavakkal képzett félamidjai, illetve a FEA-val rokon szerkezetű fenilalanin N-acilezett 

származékai, mint savak, illetve FEA és NEA, mint bázis között vizsgálom a királis 

megkülönböztetést. 
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2. 1-(1-NAFTIL)ETILAMIN SAJÁT OXÁLSAVAS 

SZÁRMAZÉKÁVAL VÉGZETT RESZOLVÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE A 

DIASZTEREOMEREK KRISTÁLYSZERKEZETE ALAPJÁN 
 

 

 

 

 

 

2.1. Irodalmi áttekintés 
 

 

2.1.1. FEA reszolválása homológ dikarbonsavakkal képzett saját 

származékaival 

 

 

Enantiomerek diasztereomer sóképzéssel végzett elválasztásánál a reszolválószer előállítható az 

egyik tiszta enantiomerből származékképzéssel, azon az eredetivel ellentétes sav-bázis karakterű 

funkciós csoportot alakítva ki [Kozma 2002 79-81. o.]. Ezzel a módszerrel biztosítható a racemát 

és a reszolválószer tökéletes alaki hasonlósága, mely elősegítheti a molekulák szoros 

illeszkedését a kristályrácsban. Az alaki hasonlóság egészen odáig terjedhet, hogy az ellentétes 

kiralitású savból és bázisból felépülő diasztereomer úgynevezett kvázi-racemátként viselkedik 

[Fogassy 1995]. Enantiomerek 1:1 arányú keverékét kristályosítva az esetek 9/10 részében a két 

enantiomer együtt kristályosodik, racém molekulavegyületet hozva létre, az enantiomerek külön 

kristályos fázisként való kiválása ritka. Erre a viselkedésre utal a kvázi-racemát elnevezés olyan 

értelemben, hogy a származék reszolválószerrel végzett elválasztások túlnyomó részében a 

kiváló diasztereomer ellentétes kiralitású savat és bázist tartalmaz. Ez az eljárás gyakorlati 

kivitelezése szempontjából hasznos tulajdonság, mivel a reszolválószer az értéktelen 

enantiomerből készülhet. 
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A BME Szerves Kémia és Technológia Tanszékén Bálint József és munkatársai FEA 

reszolválásához dikarbonsavakkal képzett saját származékait használták [Bálint 2001a]. A 

származékképzők oxálsav, malonsav és borostyánkősav voltak (3. ábra). 

N
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(R)-N-(1-feniletil)oxálsavfélamid
(R-FEAOX)

(R)-N-(1-feniletil)malonsavfélamid
(R-FEAMAL)

(R)-N-(1-feniletil)borostyánkősavfélamid
(R-FEABOR)

 

3. ábra FEA reszolválásai során használt származék reszolválószerek 

 

Vizsgálták a dikarbonsav hosszának növelésével a reszolválás hatékonyságának megváltozását 

(1. táblázat). Mindhárom reszolválószer esetében enantiomertiszta terméket kaptak. A termelés 

és a reszolválási hatékonyság (Fogassy-paraméter, F) a dikarbonsav hosszának növelésével 

növekedett. 

 

1. táblázat FEA reszolválásának eredménye homológ dikarbonsavakkal képzett származék 

reszolválószerek használatával [Bálint 2001a] (minden esetben az (S,R) konfigurációjú 

diasztereomer válik ki a reszolválás során (kvázi-racemát) [Fogassy 1995]) 

 Reszolválószer 

 R-FEAOX R-FEAMAL R-FEABOR 

T† 0,38 0,56 0,61 

OT‡ 0,98 0,99 1,00 

F# 0,37 0,55 0,61 
†
(S)-FEA-ra számolt termelés 

‡optikai tisztaság 
#F = T x OT, a reszolválás hatékonyságát jellemző Fogassy-paraméter 
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Az eredmények értelmezésében a szerzők felhasználták a legrövidebb szénláncú, oxálsavval 

helyettesített származék reszolválószerrel alkotott diasztereomer sók egykristály-

röntgendiffrakcióval meghatározott kristályszerkezetét. Megállapították hogy a diasztereomerek 

kristályrácsa azonos szimmetriájú, azonban nem izostruktúrális. Az izomerek kristályában ható 

hidrogénhíd-kölcsönhatásokat azonosnak találták, ezért arra következtettek, hogy a 

kristályrácsok eltérő felépítését ennél gyengébb kölcsönhatások határozzák meg. A kristályokat 

összetartó másodlagos kötések energiájára hasonló értéket kaptak, ezért arra következtettek, 

hogy a reszolválás során a diasztereomerek stabilitásbeli különbségét nem ez a tényező okozza. 

Jelentős különbséget találtak azonban a diasztereomerek krisztallográfiai adatok alapján számolt 

sűrűségében. 

A későbbiek során Bálint József és munkatársai kísérleteiket kiterjesztették 2-, 3-, illetve 4-es 

helyzetben metil-csoporttal szubsztituált FEA (4. ábra) reszolválásaira a korábban használt R-

FEAOX, R-FEAMAL és R-FEABOR reszolválószerek használata esetén [Bálint 2004].  
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4. ábra 2-, 3- és 4-metil-FEA 

 

A kísérletek során a metil-szubsztituens helyzetének (a bázis aromás csoportja alakjának) 

függvényében jelentős eltéréseket tapasztaltak a reszolválási hatékonyságban (2. táblázat). Itt 

már nem volt megfigyelhető egyértelmű tendencia a reszolválószer méretének függvényében. 

Több esetben nem tudták elválasztani az enantiomereket. 
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2. táblázat Reszolválási kísérletek eredménye FEA és metilezett FEA (2-metil-FEA, 3-metil-

FEA, 4-metil-FEA) enantiomerek R-FEAOX, R-FEAMAL és R-FEABOR reszolválószerekkel 

végzett elválasztásakor [Bálint 2004] (a szürkével kiemelt esetekben a reszolválás hatékonysága 

≈ 0) 

 Reszolválószer 

Bázis R-FEAOX R-FEAMAL R-FEABOR 

 T OT F T OT F T OT F 

FEA 0,38 0,98 0,37 0,56 0,99 0,55 0,61 1,00 0,61 

2-metil-FEA 0,46 0,98 0,45    0,76 0,19 0,14 

3-metil-FEA       0,54 0,99 0,53 

4-metil-FEA    0,55 1,00 0,55 0,36 1,00 0,36 

 

 

A képződött diasztereomer sók közül az (S)-4-metil-1-feniletilammónium (R)-N-(1-

feniletil)borostyánkősavfélamid (S-4-metil-FEA-R-FEABOR) egykristály-röntgenszerkezetét 

meghatározták, és az eredmények értelmezésében felhasználták. S-4-metil-FEA-R-FEABOR 

szerkezetét összehasonlították S- és R-FEA-R-FEAOX diasztereomerek kristályszerkezetével 

[Bálint 2004]. 

 

 

2.2. Célkitűzések 
 

 

A Szerves Kémia és Technológia Tanszéken működö kutatócsoporttal együttműködve az 

irodalmi áttekintésben bemutatott korábbi eredményeket kiterjesztettük1. Vizsgáltuk az 1-(1-

naftil)etilamint (NEA) reszolválását az irodalmi áttekintésben ismertetett FEA saját 

származékaival végzett reszolválásaival analóg oxál-, malon- és borostyánkősavval szubsztituált 

(R)-NEA reszolválószerekkel. Ezzel megfigyelhető volt a korábbiakhoz képest kétszeres 

méretűre növelt aromás gyűrű hatása a reszolválás hatékonyságára. 

                                                 
1Bereczki Laura, Bombicz Petra, Bálint József, Egri Gabriella, Schindler József, Pokol György, Fogassy Elemér, 

Marthi Katalin; Optical Resolution of 1-(1-naphthyl)ethylamine by its Dicarboxylic Acid Derivatives; Structural 

Features of the Oxalic Acid Derivative Diastereomeric Salt Pair; Chirality (2008) nyomdában. 
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A reszolválások molekuláris hátterének mélyebb megértése érdekében meghatároztam az 

oxálsavas származékkal végzett reszolválás diasztereomer sópárjának, (R)- és (S)-1-(1-

naftil)etilammónium (R)-N-[1-(1-naftil)etil]oxálsavfélamidnak egykristály-röntgenszerkezetét. A 

három reszolválás közül ebben az esetben érhető el a legjobb reszolválási hatékonyság, és ebben 

az esetben lehetőség van a FEA-tartalmú analóg diasztereomer sók ismert kristályszerkezetével 

való összehasonlításra is. A másik két NEA-on elvégzett reszolválás diasztereomereiből nem 

sikerült mérésre alkalmas egykristályt előállítani, ahogy FEA esetében sem. Hatékony 

reszolválás, nagy stabilitáskülönbségű diasztereomerek esetén a nagyobb oldhatóságú só gyakran 

nehezen kristályosítható, nem állítható elő belőle egykristály-röntgendiffrakciós mérésre 

alkalmas kristály. Ezért kevés a mindkét diasztereomer szerkezetét bemutató és összehasonlító 

közlemény. Analóg szerkezetű diasztereomer párok esetén végzett összehasonlítás ezért 

tudományos szempontból értékes és tanulságos lehet. 

Az ebben a fejezetben bemutatott eredmények alapját adó preparatív kísérleti munkát Bálint 

József, Egri Gabriella és Schindler József végezték. Az egykristály-röntgendiffrakciós 

mérésekhez használt kiváló minőségű egykristályok előállítása szintén az ő eredményük. Az 

egykristály-röntgendiffrakciós méréseket Kertész Csaba végezte. A szerkezetmeghatározás és a 

kristályszerkezetek elemzése az én munkám, melyet Bombicz Petra értékes segítségével 

végeztem. A termoanalitikai méréseket én végeztem, az ezekhez szükséges mintákat is én 

állítottam elő. 

 

 

2.3. Az elvégzett kísérletek és eredményeik ismertetése 
 

 

2.3.1. 1-(1-naftil)etilamin (NEA) és FEA származék reszolválószerekkel 

végzett analóg reszolválásainak összehasonlítása 

 

 

A 3. táblázatban NEA és FEA enantiomerek dikarbonsavakkal képzett származék 

reszolválószerekkel (5. ábra) végzett elválasztásának eredményét hasonlítom össze. FEA 

esetében a reszolválószer szénláncának hosszával monoton változik a reszolválási hatékonyság, 

a leghosszabb szénláncú származékkal érhető el a legjobb reszolválás. NEA esetében nem 
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figyelhető meg hasonló tendencia, a leghatékonyabb reszolválás pedig a legrövidebb szénláncú 

származékkal érhető el. A malonsavas származékkal végzett reszolválás hatékonysága NEA 

esetében alacsony. 

 

N

O

OH

O

N

O

OH

O

N

O

OH

O

(R)-N-[1-(1-naftil)etil]oxálsavfélamid
(R-NEAOX)

(R)-N-[1-(1-naftil)etil]malonsavfélamid
(R-NEAMAL)

(R)-N-[1-(1-naftil)etil]borostyánkősavfélamid
(R-NEABOR)

 

5. ábra (R)-NEA N-acilezésével előállított reszolválószerek 

 

3. táblázat Racém FEA ([Bálint 2001a] referenciából származó adatok) és NEA oxál-, malon- és 

borostyánkősavval helyettesített saját származékaival végzett reszolválásának eredménye 

(minden esetben az (S,R) konfigurációjú diasztereomer válik ki a reszolválás során [Fogassy 

1995], a reszolválásokat molekvivalens mennyiségű reszolválószer alkalmazásával végezték) 

 Helyettesítő dikarbonsav 

 Oxálsav Malonsav Borostyánkősav 

Bázis T OT F T OT F T OT F 

NEA 0,60 0,99 0,59 0,84 0,15 0,13 0,31 1,00 0,31 

FEA* 0,38 0,98 0,37 0,56 0,99 0,55 0,61 1,00 0,61 
*[Bálint 2001a] referenciából származó adatok 
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FEA és NEA esetében is csak az oxálasvas származékkal képzett diasztereomerek adtak 

egykristály-röntgendiffrakciós mérésre alkalmas kristályokat. Az (R)- és (S)-1-

feniletilammónium (R)-N-(1-feniletil)oxálsavfélamid (R- és S-FEA-R-FEAOX) diasztereomerek 

szerkezete az irodalomból ismert [Bálint 2001a]. NEA esetében az (R)-1-(1-naftil)etilammónium 

(R)-N-[1-(1-naftil)etil]oxálsavfélamid (R-NEA-R-NEAOX) és (S)-1-(1-naftil)etilammónium (R)-

N-[1-(1-naftil)etil]oxálsavfélamid (S-NEA-R-NEAOX) diasztereomer pár szerkezetét én 

határoztam meg. Az új és az irodalmi adatok összehasonlítását felhasználom a különböző 

nagyságú aromás gyűrűk reszolválási hatékonyságot befolyásoló hatásának értelmezésében. A 

FEA és NEA reszolválását összehasonlítva a NEA-n végzett elválasztás hatékonysága jelentősen 

jobb. A két diasztereomer pár szerkezetének összehasonlításával magyarázatot keresek a 

hatékonyságbeli eltérésre. 

A FEA-n elvégzett reszolválások diasztereomer sóit termoanalitikai módszerekkel is vizsgáltam, 

de nem találtam egyértelmű összefüggést a mérési eredmények és a molekulaméret fokozatos 

növekedése között. A NEA tartalmú diasztereomerek több esetben nem voltak a termoanalitikai 

mérésekhez alkalmas formában előállíthatók, így ezeknél nem volt lehetőségem a tendenciák 

vizsgálatára. 

 

 

2.3.2. R- és S-NEA-R-NEAOX egykristály-röntgenszerkezetének 

összehasonlítása R- és S-FEA-R-FEAOX irodalomból ismert szerkezetével, az 

összehasonlítás alapján a kristályszerkezetek reszolválást befolyásoló 

hatásának elemzése 

 

 

2.3.2.1. R- és S-NEA-R-NEAOX diasztereomerek kristályszerkezetének vizsgálata és 

összehasonlítása R- és S-FEA-R-FEAOX kristályszerkezetével 

 

 

A NEA és FEA tartalmú diasztereomer párok kristályszerkezeti hasonlósága miatt hasznosnak 

tartom a 4 szerkezet összehasonlítását. A két diasztereomer pár molekulaszerkezetét a 6. ábrán 

mutatom be (kísérleti rész: 6.4. fejezet). Az ábrán megfigyelhető a 4 ionpár hidrogénhídjainak 

hasonlósága (R-NEA-R-NEAOX esetében az N43-H...O23 hidrogénhíd nem alakul ki). A NEA-



 24 

tartalmú szerkezetekben a sav konformációja nagyon hasonló, az ábrán a két diasztereomerben a 

sav aromás gyűrűje egymáshoz képest mégis kb. 180°-kal elforgatva látszik. Ez a különbség 

abból adódik, hogy a kristályrács felépülése során a két diasztereomerben a sav mintegy 180°-kal 

elfordul egymáshoz képest. A FEA-tartalmú diasztereomerek esetében az ábrán megfigyelhető a 

sav jelentősen különböző konformációja. 

 

a 

 

b 

 

c* 

 

d* 

 
6. ábra A két diasztereomer pár egy-egy ionpárjának konformációja a kristályrácsban 

(a: R-NEA-R-NEAOX, b: S-NEA-R-NEAOX, c: R-FEA-R-FEAOX, d: S-FEA-R-FEAOX; 

az atomi elmozdulást jelölő ellipszoidokat 20 %-os valószínűségi szinten ábrázoltam) 
*[Bálint 2001a] 

 

A 4. táblázatban a kationok, illetve anionok konformációjára jellemző torziós szögeket 

hasonlítom össze a vizsgált szerkezetekben. A kationok konformációjának eltérése mindkét 

diasztereomer pár esetében csekély. Az anionok konformációs különbségét FEA esetében a 
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[Bálint 2001a] hivatkozás kiemeli, mint a diasztereomerek közötti egyik leglényegesebb 

különbséget. Ez a különbség NEA esetében nem jelentős. 

 

4. táblázat Jellemző torziós szögek összehasonlítása az analóg szerkezetekben 

Név Kation 

C32-C31-C41-N43 

Anion 

C1-C11-N13-C21 

Anion 

C2-C1-C11-N13 

R-NEA-R-NEAOX -41,2(2)° 145,3(2) 101,2(3)° 

S-NEA-R-NEAOX -51,28(19)° 162,84(12) 100,52(18)° 

R-FEA-R-FEAOX* -45,08(15)° 152,47(13) -100,52(18)° 

S-FEA-R-FEAOX* -43,6(2)° 77,4(2) -116,56(19)° 
* a [Bálint 2001a] hivatkozásból származó adatok 

 

 

A fenil-gyűrű naftil-csoportra való cseréje a molekulák méretében jelentős változást jelent, így 

meglepő hogy a vizsgált kristályszerkezetek ennek ellenére nagy hasonlóságot mutatnak. A négy 

só mindegyike monoklin kristályrendszerben, P21 tércsoportban kristályosodik, a kristályrács 

aszimmetrikus egysége egy ionpárt tartalmaz (15. táblázat). Az elemi cellaparamétereket az 

5. táblázatban hasonlítom össze. A b elemi cellaél hossza a négy só esetében hasonló. A 

kétfogású csavartengely a b cellaéllel párhuzamosan fut, tehát a táblázat adatai alapján a 

csavaremelkedés nem függ az aromás szubsztituens méretétől. A naftil-gyűrűt tartalmazó 

diasztereomerek elemi cellatérfogatának növekedését a fenil-gyűrűt tartalmazó 

diasztereomerekhez képest az a és c cellaél hosszának növekedése biztosítja. R-NEA-R-NEAOX 

krisztallográfiai adatok alapján számolt sűrűsége a többi vizsgált vegyülettel összehasonlítva 

kiugróan alacsony, diasztereomerének sűrűsége viszont a négy vegyület közül a legmagasabb. A 

NEA tartalmú diasztereomerek sűrűségkülönbsége a FEA tartalmúakhoz képest mintegy 

háromszoros (rendre 0,0816 g / cm3 és 0,0293 g / cm3) (19. táblázat). A NEA tartalmú 

diasztereomerek kristályrácsának illeszkedési együtthatójának eltérése nagy, R-NEA-R-

NEAOX-é 61,5 %, S-NEA-R-NEAOX-é 66,0 %. R-NEA-R-NEAOX kristályrácsa elemi 

cellánként 58,6 Å3 üres térfogatot tartalmaz, ami 4,9 %-nak felel meg, mely csökkenti sűrűségét. 
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5. táblázat Elemi cellaparaméterek 

Név a / Å b / Å c / Å β / ° V / Å ρ / gcm-3
 

R-NEA-R-NEAOX 13,396(1) 6,627(1) 13,923(1) 104,08(1) 1198,9(2) 1,1482(2) 

S-NEA-R-NEAOX 12,451(1) 6,893(1) 13,042(2) 190,11(1) 1119,3(3) 1,2298(3) 

R-FEA-R-FEAOX* 19,869(1) 6,750(1) 13,548(1) 101,38(1) 884,77(3) 1,1801(2) 

S-FEA-R-FEAOX* 11,478(1) 6,660(2) 11,593(1) 103,06(1) 863,3(3) 1,2094(4) 
*a [Bálint 2001a] hivatkozásból származó adatok 

 

 

A β szög S-NEA-R-NEAOX esetében a többi szerkezettel összehasonlítva jelentősen kisebb, 

közel 90°-os. 

R-NEA-R-NEAOX és S-NEA-R-NEAOX szerkezetére is jellemzők a kétfogású csavartengely 

mentén futó molekulaoszlopok, az oszlopok irányítottsága azonban ellentétes. A kationok a két 

szerkezetben ellenkező kiralitásuktól eltekintve szinte fedésbe hozhatók (a metil-csoportok 

ellentétes irányba mutatnak). A sav molekulái azonban a két szerkezetben egymáshoz képest kb. 

180°-kal elfordulnak. Ebből adódik, hogy az ionok által kialakított hidrogénhíd-szerkezet 

irányítottsága is ellentétes. Az anionok naftil-gyűrűje szintén elentétes irányba fordul. A naftil-

gyűrűk egymáshoz viszonyított helyzete ezért a két diasztereomerben különböző, a 

diasztereomerek kristályrácsában kétféle, jellegzetesen különböző mintázat figyelhető meg. R-

NEA-R-NEAOX esetében a naftil-gyűrűk a szélkerék szárnyaihoz hasonlóan egy irányba 

fordulnak (7.a ábra), S-NEA-R-NEAOX kristályrácsában az anion-kation párok naftil-gyűrűi 

egymással szembe fordulnak (7.b ábra). 
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a 

 

b 

 

7. ábra R-NEA-R-NEAOX (a) és S-NEA-R-NEAOX (b) diasztereomerek kristályszerkezete 

(sav: piros, bázis: kék) 

 

A 7.a ábrán megfigyelhető az is, hogy R-NEA-R-NEAOX szerkezetében a másik 

diasztereomerhez képest eggyel kevesebb hidrogénhíd alakul ki. 

 

2.3.2.2. A vizsgált vegyületek N-H...O hidrogénkötéseinek szerkezete 

 

 

A diasztereomer kristályszerketek finomítása során a hidrogén atomi pozíciókat a feltételezett 

geometria alapján számoltam, kivéve az ammónium-csoport hidrogénjeit, melyek 

elhelyezkedését elektronsűrűségi térképek alapján határoztam meg. A hidrogénatomokat 

felhasználtam a szerkezeti tényezők számításánál, de helyzetüket nem finomítottam. 

Mind a négy vizsgált kristályszerkezetre jellemzők a b krisztallográfiai tengellyel párhuzamos 

kétfogású csavartengelyen ülő hidrogénhidakból felépülő létrák (8. ábra), melyek a szerkezetek 

gerincét képezik. A hidrogénhíd-létrák kialakításában a molekulák ionos és poláris csoportjai 

vesznek részt, az aromás csoportok pedig ezek körül apoláris köpenyt képeznek. A létrák 

irányítottsága R-NEA-R-NEAOX és S-NEA-R-NEAOX szerkezetében ellenététes. S-NEA-R-

NEAOX esetében a 8. ábrán látható irányban épülnek, R-NEA-R-NEAOX esetében ehhez 

képest az a tengely körül kb. 180°-kal elfordulnak. 
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A 8. ábrán S-NEA-R-NEAOX hidrogénhíd-szerkezetét mutatom be jellemző példaként. A másik 

diasztereomer (R-NEA-R-NEAOX) kristályszerkezetében egy hidrogénhíddal kevesebb alakul 

ki, a N43-H43a…O23 kölcsönhatás donor…akceptor távolsága 3,129 Å-re nő. A fenil-gyűrűt 

tartalmazó vegyületek (R- és S-FEA-R-FEAOX) esetében a hidrogénhidak a 8. ábrán 

bemutatottal teljesen megegyezők, irányítottságuk a két diasztereomerben azonos, és R-NEA-R-

NEAOX-hoz hasonló. 

 

 

8. ábra S-NEA-R-NEAOX hidrogénhidas szerkezete (a c krisztallográfiai tengely irányából 

nézve, a hidrogénhidakban részt nem vevő atomokat a lényeges szerkezeti rész kiemelése 

érdekében nem ábrázoltam) 

 

A kristályokban kialakuló bonyolult hidrogénhíd-szerkezetek a krisztallográfiában alkalmazott 

gráfelméleten alapuló módszer, az úgynevezett graph-set analízis [Etter 1990, Bernstein 1995, 

Grell 1999] segítségével elemezhetők. Ezt a módszert alkalmazva írom le a 8. ábrán bemutatott 

intermolekuláris hidrogénhíd-szerkezet főbb elemeit: 

A C22-O24…H43b-N43-H43a…O25 )6(2
2C  

B C22-O24…H43b-N43-H43c…O25…H43a-N43-H43c…O25 )10(3
4R  

C C21-O23…H43a…O25-C22 )5(2
1R  

D C21-N13-H13…O24-C22 (intra) )5(S  
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Az )10(3
4R  gyűrűk egymáshoz kapcsolódnak, a N43-H43c…O25 atomok közösek. Az öttagú 

gyűrű ( )5(2
1R ) H43a…O25 közös hidrogénhíddal kapcsolódik a tíztagú gyűrűhöz (R-NEA-R-

NEAOX esetében a N43-H43a…O23 hidrogénhíd hiánya miatt az öttagú gyűrű nem zárul). 

Mind a négy vizsgált szerkezetben intramolekuláris hidrogénhíd alakul ki az anion amid-

csoportja és karboxilát-csoportja között. Öttagú gyűrű ( )5(S ) jön létre, mely az amid-csoportot 

és a karboxilát-csoportot koplanárisan rögzíti. Az )10(3
4R  gyűrűkből és )6(2

2C  láncokból 

felépülő létrák és a hozzájuk kapcsolódó, az amid-csoport által kialakított két további gyűrű 

( )5(2
1R  és )5(S ) rendszere stabil szerkezetet hoz létre, mely változatlanul megmarad nagyobb 

molekulaszerkezeti változtatás mellett is. A vizsgált vegyületekben kialakuló hidrogénhidas 

szerkezetet nem változtatja meg az aromás gyűrűk méretének kétszeresére növelése. 

A négy kristályszerkezetben kialakuló hidrogénhíd-kölcsönhatásokat, kötéshosszakat, 

kötésszögeket a 6.a és 6.b táblázatban hasonlítom össze. 

 

6.a táblázat R-NEA-R-NEAOX és S-NEA-R-NEAOX diasztereomerek kristályrácsában 

kialakuló hidrogénhíd-kölcsönhatások 

D-H…A D-H [Å] H…A[Å] D…A[Å] D-H…A[°] Szimmetria operátor 

 (R,R) (S,R) (R,R) (S,R) (R,R) (S,R) (R,R) (S,R) (R,R) (S,R) 

N13-H13…O24 0,86 0,86 2,20 2,24 2,614(2) 2,6342(14) 109 108 x,y,z x,y,z 

N43-H43a…O23 - 0,89 - 2,43 - 2,9440(14) - 117 - 1-x,-1/2+y,1-z 

N43-H43a…O25 0,89 0,89 1,91 2,00 2,7881(19) 2,8675(14) 168 164 x,1+y,z 1-x,-1/2+y,1-z 

N43-H43b…O24 0,89 0,89 1,90 1,95 2,7817(19) 2,8230(14) 171 167 x,y,z 1-x,1/2+y,1-z 

N43-H43c…O25 0,89 0,89 1,98 1,97 2,8256(18) 2,8413(13) 159 167 1-x,1/2+y,1-z x,y,z 

 

 

6.b táblázat R-FEA-R-FEAOX és S-FEA-R-FEAOX diasztereomerek kristályrácsában 

kialakuló hidrogénhíd-kölcsönhatások [Bálint 2001a] 

D-H…A D-H [Å] H…A[Å] D…A[Å] D-H…A[°] Szimmetria operátor 

 (R,R) (S,R) (R,R) (S,R) (R,R) (S,R) (R,R) (S,R) (R,R) (S,R) 

N13-H13…O24 0,86 0,86 2,25 2,30 2,6401(16) 2,668(2) 108 106 x,y,z x,y,z 

N43-H43a…O23 0,89 0,89 2,42 2,17 3,0236(16) 2,898(2) 126 139 x,y,z x,y,z 

N43-H43a…O25 0,89 0,89 2,02 2,15 2,8678(15) 2,914(2) 158 143 x,y,z x,y,z 

N43-H43b…O24 0,89 0,89 1,95 1,92 2,8137(15) 2,811(2) 163 175 x,-1+y,z x,-1+y,z 

N43-H43c…O25 0,89 0,89 1,98 1,93 2,8358(15) 2,7836(19) 161 160 1-x,-1/2+y,1-z -x,-1/2+y,2-z 

 

 



 30 

A vizsgált szerkezetekben a várakozással ellentétben az összetartozó hidrogénhidak közül több 

esetben a nagyobb sűrűségű, jobb illeszkedésű diasztereomer kristályrácsában alakul ki a 

nagyobb donor…akceptor távolságú (feltehetően gyengébb), a kötésszög is több esetben itt a 

kisebb. Ez lehetséges, hiszen a kristályt felépítő molekulák illeszkedését az intermolekuláris 

kölcsönhatások összessége határozza meg. 

 

 

2.3.2.3. Az erős N-H…O kölcsönhatásokon túlmenően kialalkuló gyenge másodlagos 

kölcsönhatások a vizsgált kristályszerkezetekben 

 

 

A kristályképződést segítik az alkotó egységek között kialakuló gyenge másodlagos kötések. A 

vizsgált kristályszerkezetek egyikében sem alakul ki az aromás gyűrűk között vonzó π…π 

kölcsönhatás. Az aromás gyűrűk párhuzamos elrendeződése megfigyelhető, azonban a köztük 

lévő távolság minden esetben meghaladja azt, amelynél még jelentős vonzóerő ébredhetne. Az 

aromás gyűrűk elrendeződése minden esetben jellegzetes halszálka-mintázatot követ. Ebben az 

elrendeződésben a naftil-gyűrűt tartalmazó diasztereomerek esetében kevés C-H…π 

kölcsönhatás jön létre, melyek részt vesznek a hidrogénhidas molekulaláncok 

összekapcsolásában. Ezek közül a legjelentősebb, melyet a szomszédos molekulaláncok 

kationjainak naftil-gyűrűi alakítanak ki, mindkét diasztereomerben analóg módon megtalálható, 

a két izomer esetében erőssége igen hasonló, jellemzőit az 7. táblázatban foglalom össze. 

A fenil-gyűrűt tartalmazó diasztereomerek esetében a C-H…π kölcsönhatások eltérése szintén 

csekély mértékű. 

 

7. táblázat C36-H36 és a C35 C36 C37 C38 C39 C40 gyűrű középpontja között kialakuló C-

H…π kölcsönhatás R-NEA-R-NEAOX és S-NEA-R-NEAOX kristályszerkezetében 

 H36…középpont [Å] C36…középpont [Å] C36-H36…középpont [°] 

R-NEA-R-NEAOX 2,608 3,537 176,22 

S-NEA-R-NEAOX 2,505 3,412 164,60 
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S-FEA-R-FEAOX kristályrácsában az anionok fenil-gyűrűjének para-helyzetű hidrogénatomja 

térközelségbe kerül a szomszédos hidrogénhidakkal összetartott molekulalánc egy karboxilát-

csoportjának egyik oxigénatomjával, C-H…O gyenge hidrogénhidat hozva létre (C4-H4…O24; 

H4…O24 távolság 2,648 Å; C4…O24 távolság 3,547 Å; C4-H4…O24 szög 162,69°). Ezt a C-

H…O kölcsönhatást [Bálint 2001a] hivatkozás nem emeli ki. Hasonló C-H...O gyenge 

hidrogénhíd más vegyületek reszolválásánál fontos szerepet játszik [Fogassy 1986]. Ez a 

kölcsönhatás mintegy behúzza a fenil-gyűrűt a szomszédos molekulalánc belsejébe (9. ábra). A 

szomszédos hidrogénhidakkal összekötött molekulaláncok az anionok fenil-gyűrűi révén 

zippzárszerűen egymásba kapcsolódnak. A fenil-gyűrűk közelítőleg párhuzamosak, a 

párhuzamostól való eltérés 7,34°. Az aromás gyűrűket tartalmazó síkok távolsága 3,441 Å. A 

fenil-gyűrűk egymáshoz képest eltolódva helyezkednek el. A gyűrűk középpontjának távolsága 

4,704 Å. S-FEA-R-FEAOX esetében anionok fenil-csoportjának egymáshoz viszonyított 

helyzete párhuzamos, nem a többi szerkezetnél meglévő halszálka-mintázat alakul ki.  

 

a  b  

9. ábra C-H…O gyenge hidrogénhidak hatása a fenil-gyűrűk konformációjára S-FEA-R-

FEAOX kristályrácsában (a: általános irányból, b: b krisztallográfiai tengely irányából) [Allen 

2002] 

 

 

2.3.3. A vizsgált diasztereomer párok olvadáspont-különbsége 

 

 

R-NEA-R-NEAOX és S-NEA-R-NEAOX diasztereomerek olvadási hőmérsékletének 

különbsége kiemelkedően nagy, 57 °C. R-FEA-R-FEAOX és S-FEA-R-FEAOX diasztereomer 



 32 

párnál ez a különbség jóval kisebb, csak 7 °C. A diasztereomerek DSC módszerrel 

meghatározott olvadási hőmérsékletét a 8. táblázat tartalmazza. 

A két diasztereomer pár szilárd-olvadék fázisdiagramjának összehasonlítására, és az annak 

alapján adódó Fogassy-paraméter összevetésére nincs lehetőség, mert S-NEA-R-NEAOX az 

olvadási hőmérsékletén már bomlik. Ezért csak a diasztereomer párok olvadáspontját és az 

ismert olvadási entalpia értékeket hasonlítom össze a 8. táblázatban. A NEA-tartalmú 

diasztereomer pár olvadáspontkülönbsége sokszorosa a FEA-tartalmú diasztereomerek esetében 

mértnek. Ez kvalitatíve egyezik a preparatív kísérletek eredményével, a 3. táblázat adatai alapján 

NEA reszolválási hatékonysága mintegy kétszerese FEA-énak. 

 

8. táblázat A vizsgált vegyületek olvadáspontjának összehasonlítása, S-NEA-R-NEAOX 

olvadási hőmérsékletén bomlik, olvadási entalpiája nem határozható meg (∆: különbség) 

Név Olvadáspont / °C Olvadási entalpia / kJmol-1 

R-NEA-R-NEAOX 175,9 31,6 

S-NEA-R-NEAOX 233,0 
∆ 57,1 

 

R-FEA-R-FEAOX 122,0 15,9 

S-FEA-R-FEAOX 129,0 
∆ 7,0 

20,8 
∆ 4,9 
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2.4 Eredmények összegzése 
 

 

A vizsgált diasztereomer szerkezetekben ((R)- és (S)-1-feniletilammónium (R)-N-(1-

feniletil)oxálsavfélamid, illetve (R)- és (S)-1-(1-naftil)etilammónium (R)-N-[1-(1-

naftil)etil]oxálsavfélamid) a hidrogénhidak, valamint a gyengébb C-H…O és C-H…π 

kölcsönhatások hasonlóak. Az eredmények alapján a diasztereomerek stabilitásbeli különbségét 

a szinte egyező másodrendű kötések adta kereten belül az eltérő konfigurációjú molekulák 

kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb elrendeződésének lehetősége adja. A lehető legszorosabb 

illeszkedés a vizsgált diasztereomerek esetében a hidrogénhidak gyengülése árán is megvalósul 

(6.a és 6.b táblázat). Az aromás, apoláris szubsztituensek mérete a létrejövő kristály 

szimmetriáját, illetve a másodlagos összetartó erőket alig befolyásolja, azonban a molekulák 

egymáshoz való illeszkedésének meghatározásában az egyik legjelentősebb tényező. 

A NEA és FEA tartalmú diasztereomer párok stabilitáskülönbsége más-más kristályszerkezeti 

eltérésen alapul. 

- A fenil-analóg esetében a stabilabb só szerkezetében kialakul egy gyenge C-H...O 

hidrogénhíd, mely a sav molekulakonformációját jelentősen megváltoztatja. 

- A naftil-analóg esetében a sav és a bázis naftil-csoportjának kölcsönös helyzetében 

megfigyelhető eltérés, és a molekulák ebből eredően szorosabb vagy lazább illeszkedése a 

kristályrácsban az alapja a stabilitáskülönbségnek. 

A molekulák egymáshoz való illeszkedését a vizsgált vegyületek esetében a sűrűség és az 

olvadáspontkülönbség jól jellemzi. 
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3. BÁZISKÉNT 1-FENILETILAMINT TARTALMAZÓ 

DIASZTEREOMER SÓPÁROK TULAJDONSÁGAINAK ÉS 

KRISTÁLYSZERKEZETÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A 

CAMBRIDGE-I KRISZTALLOGRÁFIAI ADATBÁZIS (CSD) 

FELHASZNÁLÁSÁVAL 
 

 

 

 

 

 

3.1. Célkitűzések 
 

 

Doktori dolgozatomban bemutatott diasztereomer kristályszerkezetek elemzése során több olyan 

tényezőt találtam, melyek a diasztereomerek elválaszthatóságával összefüggésbe hozhatók. 

Érdekelt, hogy más diasztereomerek esetében szintén hasonlóan jelentős eltérés található-e 

ezekben a tényezőkben, illetve vannak-e más kristályszerkezeti jellemzők, melyek befolyásolják 

a reszolválást. Ennek megismerése érdekében áttekintettem az ide vonatkozó irodalmat. 

Reszolválások mindkét diasztereomerének szerkezetmeghatározása viszonylag ritka, mivel 

hatékony reszolválás esetén a jobban oldódó diasztereomerből a vizsgálatra alkalmas egykristály 

előállítása gyakran nem lehetséges. Az ezt a témakört összefoglaló és áttekintő közlemények 

száma ehhez mérten alacsony. Ezért úgy gondoltam, gyakorlati szempontból is hasznos 

információkat adhat egy ebben a témában készített fejezet. 

Dolgozatomnak következő részében a CSD (Cambridge Structural Database) [Allen 2002] 

adatbázisban található kristályszerkezetek feldolgozását végeztem el. A CSD adatbázis 

tartalmazza az összes olyan vegyület meghatározott szerkezetét, amely legalabb egy szénatomot 

tartalmaz. Jelenleg a 400 ezret meghaladja az adatbázisban megtalálható szerkezetek száma. Az 

adatbázisban talált, bázisként FEA-t tartalmazó diasztereomerek kristályszerkezeti jellemzőit 

vetettem össze reszolválásuk eredményével. A CSD adatbázisban 12 bázisként FEA-t tartalmazó 



 35 

diasztereomer pár szerkezete található meg. Ezek közül 9 esetben közölték a reszolválás 

eredményét, melyben a diasztereomerek képződtek. Ezekben a közleményekben a szerzők 

összefüggést keresnek reszolválások eredménye és a diasztereomerek kristályszerkezeti 

jellemzői között. Ebben a fejezetben a 9 reszolválás eredményét és a diasztereomerek 

kristályszerkezetét tekintem át, összefoglalom a szerzők által tett ide vonatkozó 

megállapításokat, és ezek alapján csoportosítom a reszolválás és a diasztereomerek 

szerkezetének összefüggését meghatározó tényezőket. A 9 diasztereomer vegyület 

molekulaszerkezete változatos, ugyanakkor rokon szerkezetű vegyületek is találhatók köztük, 

melyek összehasonlításával kisebb molekulaszerkezeti változások hatása látható. A 

diasztereomerek szerkezetében olyan eltéréseket keresek, melyek a rendelkezésemre álló 

kristályszerkezetek nagy részében megtalálhatók, és feltételezhetően szerepet játszanak az 

optikai izomerek szétválásának elősegítésében. A felhasznált adatokat a könnyebb 

áttekinthetőség érdekében táblázatban (9. táblázat) foglalom össze. A munka csak néhány, 

bázisként FEA-t tartalmazó diasztereomerre korlátozódik, nem tekinthető átfogó elemzésnek, 

inkább kiindulási alapot adhat egy részletes irodalomkutatásnak. 

 

 

3.2. Irodalmi áttekintés 
 

 

Az irodalmi áttekintésben leírt 9 diasztereomer só bázisként minden esetben FEA-t tartalmaz. A 

savak szerkezeti képletét a 10. ábrán mutatom meg. 



 36 

 

N

O

COOH
1

 

COOH
6

 

N

F
3
C COOH

COOH

2

 

COOH
7

 

O

O COOH

3

 

OH

COOH
8

 

OH

COOH4

 

OH

COOH

9

 

COOH

O

O

O

O

5

 
10. ábra A 9 vizsgált diasztereomerben lévő sav szerkezeti képlete 

 

A továbbiakban az azonos konfigurációjú savat és bázist tartalmazó diasztereomert (S,S vagy 

R,R) p-vel, a különböző konfigurációjú savat és bázist (S,R vagy R,S) tartalmazót n-nel jelölöm 

Jacques, Collet és Wilen után [Jacques 1981 251. o.]. Ez alól kivételt képez 6, 7 és 8 sav, melyek 

esetében a felhasznált közleményekben követett elnevezést követem. Ezekben a 

közleményekben az azonos irányú optikai forgatású savat és bázist tartalmazó diasztereomert 

jelölik p-vel, a különböző optikai forgatásút n-nel, mely jelölés ezen sók esetében nem egyezik 

meg az előzővel. 
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A következőkben 1-9 savak esetében a reszolválást végző, illetve a diasztereomerek 

kristályszerkezetét közreadó szerzők által megállapított, a diasztereomerek elválaszthatóságát 

lehetővé tevő tényezőket foglalom össze. 

 

1 Bálint és munkatársai [Bálint 2001a] FEA-t 1 savval reszolválták. A diasztereomerek 

kristályszerkezetének elemzésével igyekeztek a kétféle izomer stabilitásbeli 

különbségének jobb megértésére. 

A diasztereomerekben a hidrogénhidak szerkezete azonos, a diasztereomerek rácsenergiája 

közel azonos. A diasztereomer kristályok számított sűrűsége jelentősen különböző. 

Jelentős eltérés van a sav molekulájában a fenil-gyűrű és az amid-csoport síkja által bezárt 

szög értékében. 

2 Racém 2 sav atropizomerjeit Faigl és munkatársai reszolválták FEA-nal [Fogassy 2000]. 

A diasztereomerek hidrogénhíd-szerkezetének különbözősége teszi lehetővé az 

elválasztást. A diasztereomer kristályok szimmetriájának, elemi cellájának és számított 

sűrűségének hasonlósága magyarázza a viszonylag alacsony reszolválási hatékonyságot. 

3 3 sav enantiomerjei nem választhatók el FEA reszolválószer alkalmazásával [Bolchi 

2005]. A diasztereomerek olvadáspontja és oldhatósága között ezzel összhangban kis 

különbség van. FEA-származékokkal azonban reszolválható 3, ezeknél a 

diasztereomereknél mind az olvadáspontban, mind az oldhatóságban jelentős különbség 

van. Bolchi és munkatársai meghatározták 3 sav FEA-nal alkotott diasztereomereinek és a 

származékokkal végzett reszolválások diasztereomereinek kristályszerkezetét [Marchini 

2005]. 

Legjelentősebb különbség a diasztereomer kristályszerkezetek között az aromás gyűrűk 

helyzetében van, mely a kevésbé oldható sókban egymásra merőleges, a nagyobb 

oldhatóságú sókban egymással párhuzamos. 3 savnak FEA-nal képezett sói közül a 

nagyobb oldhatóságú kétféle konformációjú ionpárt tartalmaz az aszimmetrikus 

egységben, melynek következménye lehet ennek a sónak viszonylag kis oldhatósága, ezzel 

a diasztereomerek oldhatóságának kis különbsége. 

Összefüggés van a diasztereomerek kristályainak oldhatósága és morfológiája között is. A 

nagyobb oldhatóságú diasztereomerek kristályai vékonyabb lemezes habitusúak, míg a 

kisebb oldhatóságú sók kristályainak habitusa prizmás. A FEA-nal alkotott mindkét 

diasztereomer morfológiájában a nagyobb oldhatóságú sókhoz hasonlít. 
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4 4 savat Faigl és munkatársai reszolválták FEA-nal, és meghatározták a diasztereomerek 

kristályszerkezetét [Czugler 1989]. A fordított reszolválás szintén elvégezhető, 4-t 

alkalmazva reszolválószerként. 

A két diasztereomer hidrogénhíd-szerkezete eltérő, a kisebb oldhatóságú só kristályában 

egydimenziós hidrogénhíd-szerkezet alakul ki, melyben az anion hidroxil-csoportja nem 

vesz részt, ez egy viszonylag hidrofil külső felület kialakulását eredményezi. A nagyobb 

oldhatóságú só esetében kétdimenziós hidrogénhíd-szerkezet alakul ki, melyben az anion 

hidroxil-csoportja is részt vesz, a hidrogénhidas rétegek külső felülete hidrofób. A 

hidratáció a kisebb oldhatóságú só esetében lehetséges a felületen lévő hidroxil-

csoportokkal kialakított hidrogénhidakkal, eközben a töltött csoportok által kialakított fő 

hidrogénhíd-gerinc sértetlen marad. Ezzel szemben a nagyobb oldhatóságú só esetében a 

poláris csoportok az apoláris felületű rétegek belsejében elrejtve helyezkednek el, hidratált 

ionok csak a só-kötés hidrogénhídjainak felbomlása árán keletkezhetnek. Ezért a nagyobb 

oldhatóságú só esetében a disszociáció az oldódással egyidejűleg megy végbe. 

5 Pallavicini és munkatársai [Pallavicini 1994] 5 savat FEA-nal reszolválták. A 

továbbiakban 5-t sikeresen alkalmazták FEA és más 1-ariletilaminok reszolválószereként 

[Pallavicini 1996]. Minden esetben azonos konfigurációjú diasztereomer vált ki a 

reszolválás során az oldatból. A reszolválható aminok hasonló szerkezete és a kiváló 

diasztereomerek azonos konfigurációja miatt közös királis felismerő mechanizmusra 

következtettek. A mechanizmus megismerése érdekében meghatározták 5 sav FEA-nal 

alkotott diasztereomereinek kristályszerkezetét [Pallavicini 2000]. 

A sav dioxolán-gyűrűjének konformációja a diasztereomer szerkezetekben hasonló, 

azonban a dioxolán-gyűrű helyzete az észter-csoport síkjához viszonyítva jelentősen 

különböző. A konformációs különbség ellenére a két kristályszerkezet hasonló, mivel ez a 

különbség a sav molekulájának csak kis részét érinti, mely a töltött funkciós csoportoktól 

távol helyezkedik el, így nem befolyásolja a kristályrács stabilizálásáért felelős fő 

kölcsönhatásokat. A királis felismerés mechanizmusát a szerzők a következőképpen 

gondolják el: Az amin-molekulák kötődése a sav molekuláihoz a felépülő rácsban a sav 

molekulák megfelelő konformációját kívánja meg. A királis felismerés során előnyben 

részesített FEA enantiomerrel kialakított kölcsönhatás csak enyhe konformációs változást 

igényel a sav részéről, ami energetikailag nem kedvezőtlen. Ezzel szemben FEA másik 

enantiomerjének illeszkedése a sav molekulái által kialakított rácsba csak úgy lehetséges, 
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ha a sav molekulák egy kevéssé kedvező konformációt vesznek fel. A szerzők kiemelik 

annak jelentőségét, hogy a konformációs változások az anion királis részét érintik. 

6, 7 6 [Brianso 1976] és 7 [Brianso 1978, 1981b] savak FEA-nal alkotott diasztereomereinek 

kristályszerkezete ismert. 6 és 7 savak FEA-nal végzett reszolválásának leírását nem 

találtam az irodalomban, de Leclerq és Jacques közölték 6 és 7 FEA-nal képzett 

diasztereomereinek oldhatósági háromszögdiagramját [Leclerq 1975], melyek alapján a 

reszolválások hatékonysága megállapítható. 

Jacques és Collet [Jacques 1981] reszolválási kézikönyvükben FEA 6 savval képezett 

diasztereomereinek kristályszerkezetét egyszerűségük folytán diasztereomer kristályok 

iskolapéldájaként mutatták be. A diasztereomer szerkezetek legfontosabb különbsége a 

sav és a bázis fenil-gyűrűjének egymással bezárt szöge, mely a kisebb oldhatóságú sóban 

egymással párhuzamos, a nagyobb oldhatóságú sóban egymásra merőleges [Brianso 

1981a]. Ez a különbség okozza, hogy a két só nem képes elegykristály képzésére [Leclerq 

1975], és teszi lehetővé reszolválhatóságukat. 

8 FEA nagy hatékonysággal reszolválható mandulasavval [Ingersoll 1933], a 

disztereomerek oldhatóságában csaknem 15-szörös eltérés van [Larsen 1995]. Ennek 

ellene mond, hogy a Leclerq és Jacques [Leclerq 1975] által meghatározott oldhatósági 

diagram alapján a diasztereomerek szilárdoldatot képeznek. Brianso szerint [Brianso 

1981a] a diasztereomerekben a sav és bázis fenil-gyűrűje síkjának egymással bezárt szöge 

hasonló, mely megkönnyíti a különböző konfigurációjú molekulák kicserélődését, 

szilárdoldat-képzést tesz lehetővé. Diego szerint [Diego 1995] azonban a diasztereomerek 

nem képeznek szilárd oldatot, mely egyensúlyi diagramjuk pontos meghatározása alapján 

egyértelműen megállapítható. A diasztereomerek 1:1 arányú molekulavegyületet 

képeznek, mely inkongruensen olvad [Larsen 1995]. A két diasztereomer kristályában 

kialakuló hidrogénhíd-kölcsönhatások különbözőek [Larsen 1995]. A kisebb oldhatóságú 

diasztereomer polimorf [Larsen 1993], a hőmérséklettől függően kristályosítható egyik 

vagy másik módosulat. A rombos és a monoklin kristályrendszerű módosulatban a 

molekulák kölcsönhatásai és konformációjuk hasonló. 

9 Larsen és munkatársai [Langkilde 2002] racém FEA-t reszolváltak tejsavval, a keletkező 

diasztereomer sók kristályszerkezetét meghatározták. A nagyobb oldhatóságú 

diasztereomer hidrát. 

A nagyobb oldhatóságú sóban a tejsav-anion geometriája torzul. Kvantumkémiai 
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számítások szerint a másik izomerhez képest energiája olyan mértékben megnövekszik, 

mely energiakülönbség fedezi a diasztereomerek oldhatóságbeli különbségéhez rendelhető 

energiakülönbséget. A nagyobb oldhatóságú sóban több, rövidebb hidrogénhíd alakul ki, 

mint a másik izomerben. A tejsav-anion kedvezőtlen geometriája feltehetően a 

hidrogénhíd-kölcsönhatások eredménye. Az erősebb másodlagos kölcsönhatások 

eredményeként a nagyobb oldhatóságú só olvadási entalpiája nagyobb. A kisebb 

oldhatóságú, kisebb sűrűségű só kevésbé rendezett, nagyobb entrópiájú, a nemhidrogén 

atomok elmozdulási paraméterének átlaga ennél az izomernél nagyobb. A diasztereomerek 

oldhatóságkülönbsége azzal magyarázható, hogy a nagyobb oldhatóságú sóban a tejsav-

anion kedvezőtlen geometriájából adódó stabilitáscsökkenés túlkompenzálja a 

vízmolekulák beépüléséből származó stabilitásnövekedést és a nagyobb sűrűségű 

szerkezet alacsonyabb entrópiáját. 

 

 

Az irodalmi áttekintésben ismertetett reszolválások esetében a szerzők alapvetően háromféle 

kristályszerkezeti jellemzőt említenek, melyek különbözősége lehetővé teszi a diasztereomerek 

elválasztását: 

- Három esetben (2, 4, 8) a hidrogénhíd-kölcsönhatások különbözősége felelős az elválasztásért. 

- Az esetek egy részében (3, 6, 7) a sav és a bázis fenil-gyűrűje által bezárt szög eltérését említik 

a reszolválást meghatározó tényezőként, mely nem teszi lehetővé a különböző konfigurációjú 

molekulák kicserélődését a kristályrácsban. 

- További három esetben (1, 5, 9) a sav konformációjának különbözőségéből ered a sikeres 

elválasztás lehetősége. A konformációs eltérést másodlagos kölcsönhatások okozzák, melyek az 

egyik izomerben energetikailag kedvezőtlen molekulageometriát alakítanak ki, csökkentik a 

kristályos fázis stabilitását, mely összefüggésbe hozható az oldhatósággal. 
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3.3. Az irodalmi áttekintésben ismertetett diasztereomer 

párok tulajdonságainak összehasonlítása 
 

 

Az irodalmi áttekintésben ismertetett diasztereomerek reszolválhatósága igen széles határok 

között (F = 0-0,86) változik, ami lehetővé teszi a diasztereomer kristályszerkezetek eltérésének 

osztályozását ilyen szempont szerint. A diasztereomerek kristályszerkezeti jellemzőit és fizikai-

kémiai tulajdonságait az 9. táblázatban hasonlítom össze. 

Azokban az esetekben, amelyekben a diasztereomerek kristályszimmetriája nem azonos, a 

nagyobb szimmetriájú kristályos fázis válik ki a reszolválás során. (3 esetében a kisebb 

szimmetriájú diasztereomer a kisebb oldhatóságú, azonban itt nem történik reszolválás.) 

8 esetében a diasztereomerek oldhatóságának aránya és olvadáspont-különbsége kiemelkedően 

nagy, FEA 8 savval reszolválható a leghatékonyabban az ismertetett reszolválások között. 7 

esetében kiemelkedően nagy a diasztereomerek sűrűségkülönbsége, ez az ismertetett 

reszolválások közül a második legjobb hatékonyságú. 

A reszolválhatóság az oldhatóságok arányával többé-kevésbé monoton növekszik. Minden 

esetben a kisebb oldhatóságú diasztereomer olvadáspontja és olvadási entalpiája nagyobb, ezek 

különbsége a kisebb hatékonyságú reszolválásoknál általában kisebb, a nagyobb 

hatékonyságúaknál általában nagyobb. A diasztereomer kristályok sűrűségkülönbségének 

nagysága és a reszolválhatóság között nem találtam összefüggést, 4 és 9 esetében a nagyobb 

sűrűségű diasztereomer marad oldatban a reszolválás során. 
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9. táblázat Reszolválhatóság összevetése diasztereomerek fizikai-kémiai, valamint kristályszerkezeti jellemzőivel [Allen 2002] (n: azonos 
konfigurációjú bázist és savat tartalmazó diasztereomer, p: különböző konfigurációjú bázist és savat tartalmazó diasztereomer, a kisebb oldhatóságú 
diasztereomer konfigurációját vastag betűvel jelöltem, O: oldhatóság a reszolválás oldószerében, ρ: egykristály-röntgendiffrakciós adatok alapján 
számolt sűrűség, A: két mennyiség aránya, ∆: két mennyiség különbsége, a kisebb oldhatóságú sóra jellemző mennyiségből vonom ki a másikat) 

 Sav szerkezeti képlete Reszolválhatóság Fizikai-kémiai tulajdonságok Kristályszerkezeti jellemzők 

 O ρ / gcm-3 op. / °C ∆Holv / kJmol-1 tércsoport elemi cella különböző 

n kisebb 1,209 128,9 20,8 P21 hidrogénhíd azonos 1 N

O

COOH

 

OT 
T 
F 
oldószer 
molarány 

0,98 
0,38 
0,37 
aceton 
1:1 p nagyobb 1,180 

∆ 0,029 
121,9 

∆ 7,0 
15,9 

∆ 4,9 
P21 konformáció különböző 

 O ρ / gcm-3 op. / °C ∆Holv / kJmol-1 tércsoport elemi cella hasonló 

n kisebb 1,372 bomlik bomlik P21 hidrogénhíd különböző 2 
N

F
3
C COOH

COOH

 

OT 
T 
F 
oldószer 
molarány 

0,99 
0,32 
0,32 
etanol 
1:0,5 p nagyobb 1,370 

∆ 0,002 
bomlik bomlik P21 konformáció hasonló 

 O / g100cm-3 ρ / gcm-3 op. / °C ∆Holv / kJmol-1 tércsoport elemi cella különböző 

n 3,27 1,260 179 - P212121 hidrogénhíd hasonló 3 
O

O COOH

 

OT 
T 
F 

~0 
~0 
~0 

p 2,34 
A 1,4 

1,234 
∆ 0,026 

194 
∆ 15 

- P21 konformáció különböző 

 O / g100cm-3 ρ / gcm-3 op. / °C ∆Holv / kJmol-1 tércsoport elemi cella különböző 

n 11,4 1,177 137 - P212121 hidrogénhíd különböző 4 
OH

COOH

 

OT 
T 
F 
oldószer 
molarány 

1,00 
0,54 
0,54 
víz 
1:1 p 

48,3 
 

A 4,2 1,180 
1,212 

∆ -0,003 
∆ -0,035 119,5 

 

∆ 17,5 
- 

P212121 
P212121 

konformáció különböző 

 O / g100cm-3 ρ / gcm-3 op. / °C ∆Holv / kJmol-1 tércsoport elemi cella hasonló 

n 20 1,240 129,2 42,7 P21 hidrogénhíd hasonló 5 

COOH

O

O

O

O

 

OT 
T 
F 
oldószer 
molarány 

0,99 
0,63 
0,62 
metanol 
1:1 p 4,4 

A 4,5 
1,244 

∆ 0,004 
139,6 

∆ 10,4 
69,4 

∆ 26,7 
P21 konformáció különböző 
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9. táblázat (folytatás) Reszolválhatóság összevetése diasztereomerek fizikai-kémiai, valamint kristályszerkezeti jellemzőivel [Allen 2002] (n: azonos 
konfigurációjú bázist és savat tartalmazó diasztereomer, p: különböző konfigurációjú bázist és savat tartalmazó diasztereomer, a kisebb oldhatóságú 
diasztereomer konfigurációját vastag betűvel jelöltem, O: oldhatóság a reszolválás oldószerében, ρ: egykristály-röntgendiffrakciós adatok alapján 
számolt sűrűség, A: két mennyiség aránya, ∆: két mennyiség különbsége, a kisebb oldhatóságú sóra jellemző mennyiségből vonom ki a másikat) 

 Sav szerkezeti képlete Reszolválhatóság Fizikai-kémiai tulajdonságok Kristályszerkezeti jellemzők 

 O / g 100g-1 ρ / gcm-3 op. / °C ∆Holv / kJmol-1 tércsoport elemi cella különböző 

n 
7,8 
 

1,121 
1,179 

164,5 
 

50 
 

P212121 
P212121 

hidrogénhíd azonos 6 COOH

 

xeu 
F 
oldószer 

0,62 
0,39 
etanol 

p 11,3 
A 1,4 

1,107 

∆ 0,014 
∆ 0,072 

146,5 
∆ 18 

42 
∆ 8 

P21 konformáció 
kissé 
különböző 

 O / g 100g-1 ρ / gcm-3 op. / °C ∆Holv / kJmol-1 tércsoport elemi cella 
kissé 
különböző 

n 5,6 1,175 165 52 P212121 hidrogénhíd azonos 7 COOH

 

xeu 
F 
oldószer 

0,81 
0,77 
etanol 

p 30 
A 5,4 

1,015 
∆ 0,160 

133,5 
∆ 31,5 

34 
∆ 18 

P41 konformáció hasonló 

 O / g 100g-1 ρ / gcm-3 op. / °C ∆Holv / kJmol-1 tércsoport elemi cella különböző 

n 
4,8 
 

1,210 
1,245 

178 
 

47 
 

P212121 
P21 

hidrogénhíd különböző 8 

OH

COOH

 

OT 
T 
F 
oldószer 
molarány 

~1,00 
0,86 
0,86 
víz 
1:1 p 70 

A 14,6 
1,206 

∆ 0,004 
∆ 0,039 

109 
∆ 69 

28 
∆ 19 

P1 konformáció különböző 

 
Oacetonitril / 
g100cm-3 

ρ / gcm-3 op. / °C ∆Holv / kJmol-1 tércsoport elemi cella különböző 

n 0,23 1,213 125,7 - P212121 hidrogénhíd különböző 9 
OH

COOH

 

OT 
T 
F 
oldószer 
molarány 

~1,00 
- 
- 
etanol 
 p 0,48 

A 2,1 
1,251 

∆ -0,038 
73,6 

∆ 52,1 
- 

∆ 10 
hidrát P21 konformáció különböző 



3.4. Következtetések 
 

 

Az irodalomban található bázisként FEA-t tartalmazó diasztereomer kristályszerkezetek 

összehasonlításával háromféle kristályszerkezeti jellemzőt találtam, melyek különbözősége a 

diasztereomerek elválasztását lehetővé teszi. Ezek: 

1) a hidrogénhíd-kölcsönhatások különbözősége 

2) a sav és a bázis fenil-gyűrűje által bezárt szög eltérése 

3) az izomer szerkezetekben a sav konformációjának különbözőségéből eredő 

stabilitáskülönbség. 

A csoportok és a reszolválási hatékonyság között nem találtam összefüggést, mindegyik 

csoportba tartoznak nagyobb és kisebb hatékonyságú reszolválások. 

A diasztereomerek olvadáspontjának és olvadási entalpiájának különbsége az irodalomban leírt 9 

diasztereomer pár esetében, úgy mint az általam vizsgált vegyületeknél meghatározónak 

bizonyult a reszolválhatóság szempontjából. Ez összhangban van a diasztereomerek szilárd-

olvadék fázisegyensúlyára vonatkozó ismeretekkel [Jacques 1981 289 o.]. A diasztereomerek 

sűrűségkülönbsége és a reszolválhatóság között nem találtam egyértelmű összefüggést. 
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4. FEA SAJÁT (R)-N-(1-FENILETIL)GLUTÁRSAVFÉLAMID 

SZÁRMAZÉKÁVAL VÉGZETT RESZOLVÁLÁSÁNAK 

VIZSGÁLATA – AKIRÁLIS KARBAMID-SZÁRMAZÉKOK 

HATÁSA 
 

 

 

 

 

 

4.1. Irodalmi áttekintés 
 

 

A diasztereomer sóképzéssel történő reszolválásoknál a fázisszétválás során diasztereomer 

viszonyban lévő molekulaasszociátumok, majd kristályok képződnek. Ezek fizikai-kémiai 

tulajdonságai eltérőek, így a diasztereomer sóképzéssel végzett eljárás során például eltérő 

oldhatóságuk alapján elválaszthatók. Ismert, hogy a diasztereomerek akirális környezetben is 

megkülönböztethetők egymástól, a képződött diasztereomerek aránya tehát akirális molekulákkal 

való kölcsönhatás során is változhat. Ez az oka annak, hogy a reszolválás során használt akirális 

oldószer befolyásolja az elválasztás eredményét. Az oldószer hatása általában nem különösen 

jelentős kivéve, ha az egyik diasztereomer az oldószerrel szolvátot képez. Az irodalomban 

azonban található olyan példa is, mikor az oldószer szolvátképzés nélkül jelentősen befolyásolta 

az elválasztás eredményét [Kozma 2000, Bálint 2001b]. 

A Pope–Peachey-módszer alkalmazásakor fél molekvivalens reszolválószert használnak, a racém 

vegyületet akirális savval vagy bázissal semlegesítik [Jacques 1981 309. o., Kozma 2002 16. o.]. 

Ezen kívül akirális molekulák lehetséges kedvező hatásának kihasználására az irodalomban 

szinte nem található példa annak ellenére, hogy a gyakorlati alkalmazás során az akirális 

vegyületeknek nyilvánvaló előnyeik vannak a királisakkal szemben, tekintve könnyebb 

előállíthatóságukat. 
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4.2. Célkitűzések 
 

 

Racém FEA (R)-N-(1-feniletil)glutársavfélamid reszolválószerrel végzett elválasztása az 

eddigiekben már ismertetett reszolválássorozat következő tagja. A Szerves Kémia és 

Technológia Tanszékkel együttműködve vizsgáltuk a 2-4 szénatomos dikarbonsavas származék 

reszolválószerek után az 5 szénatomos reszolválószerrel végzett elválasztást2. A homológokkal 

végzett reszolválások hatékonysága a szénlánc növekedésével eddig a tagig monoton növekszik, 

azonban a glutársavas származéknál visszaesés tapasztalható ebben az értékben. Ennek alapján 

feltételezhető, hogy a glutársavas származékkal képzett diasztereomerek szerkezete a többi 

homológétól valamilyen alapvető vonásban különbözik. A stabilabb diasztereomer egykristály-

röntgendiffrakciós vizsgálatával kerestem ezt a különbséget3. 

FEA (R)-N-(1-feniletil)glutársavfélamid reszolválószerrel végzett reszolválása során az 

enantiomerelválasztás hatékonysága akirális hozzátétek alkalmazásával jelentősen növelhető. 

Arra kerestem a választ, miben befolyásolják az akirális vegyületek a királis molekulák 

kölcsönhatását. Ennek érdekében termoanalitikai, fénymikroszkópos és röntgen-pordiffrakciós 

méréseket végeztem a reszolválások során kivált diasztereomer sókon. 

Az ebben a fejezetben bemutatott preparatív kísérleti munkát Egyressy Márton és Schindler 

József végezte. Az egyszerű szerkezetű akirális aminok alkalmazása a reszolválás során 

Schindler József újítása. A méréshez használt egykristályt szintén ő állította elő. Az egykristály-

röntgendiffrakciós mérést Kertész Csaba végezte, a szerkezetmeghatározást és a szerkezet 

elemzését Báthori Nikolettával együtt végeztem. Az egyéb módszerekkel végzett méréseket én 

végeztem. 

 

                                                 
2Schindler József, Egressy Márton, Bereczki Laura, Pokol György, Fogassy Elemér, Marthi Katalin; Enhanced 

Efficiency due to the Use of Achiral Additives in the Optical Resolution of 1-Phenylethylamine by its Glutaric Acid 

Derivative; Chirality (2007) 19(3) 239-244. 
3Bereczki Laura, Báthori Nikoletta, Pokol György, Marthi Katalin; Crystal Structure of (S)-1-phenylethylammonium 

(R)-N-(1-phenylethyl)glutaramate; előkészületben 
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4.3. Preparatív kísérleti eredmények 
 

 

Ahogyan a 2. fejezet irodalmi áttekintésében már ismertettem, FEA enantiomerek nagy 

hatékonysággal reszolválhatók FEA dikarbonsavakkal képzett saját származékaival [Bálint 

2001a]. Schindler József FEA-t az 5 szénatomos glutársavval képzett származékával reszolválta. 

A korábbi és a glutársavas származékkal végzett reszolválások eredményét a 10. táblázatban 

hasonlítom össze. 

 

10. táblázat FEA enantiomerek elválasztásának hatékonysága 2-5 szénatomszámú 

dikarbonsavakkal származékolt (R)-FEA reszolválószerrel, az új eredményeket piros színnel 

jelöltem 

 Reszolválószer 

 R-FEAOX R-FEAMAL R-FEABOR R-FEAGLU 

T 0,38 0,56 0,61 0,45 

OT 0,98 0,99 1,00 0,77 

F 0,37 0,55 0,61 0,35 

 

 

A táblázatban feltüntetett eredmények alapján látható, hogy (R)-N-(1-

feniletil)glutársavfélamiddal (R-FEAGLU) FEA reszolválható, azonban a kapott optikai tisztaság 

elmarad a rövidebb szénláncú homológokkal elért eredmények mögött. A kapott 77 %-os optikai 

tisztaság további átkristályosítási lépésekkel sem növelhető. Feltehetően R-FEA-R-FEAGLU kis 

moltört értékeinél szilárd oldat (kisebb valószínűséggel ~1:9 összetételű molekulavegyület) 

képződik, és ez okozza az átkristályosítási lépések sikertelenségét. Diasztereomer sók esetében 

az azonos konfigurációjú ion alaki hasonlósága miatt viszonylag gyakori, hogy szilárd oldat 

képzés történik [Leclerq 1975]. 

Schindler József a racém FEA (R)-N-(1-feniletil)glutársavfélamiddal (R-FEAGLU) végzett 

reszolválása során a homológ reszolválószerekkel elérthez képest alacsony enantiomertisztaságot 

egy általa kidolgozott hatékony módszerrel javította. Az termék enantiomertisztaságát akirális 

anyagok hozzáadásával növelte. Hozzátétként karbamidot, N-metilkarbamidot, N,N’-

dimetilkarbamidot és tiokarbamidot használt (11. ábra, 11. táblázat). 
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NH
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OO

HO

X

R
1
HN NHR

2
NH

2

RESZOLVÁLÁS
+ +

rac-1-feniletilamin (R)-N-(1-feniletil)glutársavfélamid
X = O, S
R1, R2 = H, CH3

(R)

(S)-1-feniletilamin

(S)

 

11. ábra Racém FEA reszolválása R-FEAGLU reszolválószerrel aceton oldószerben, karbamid, 

N-metilkarbamid, N,N’-dimetilkarbamid és tiokarbamid akirális hozzátét jelenlétében (1:0,5:0,5 

1-feniletilamin:reszolválószer:hozzátét arány) 

 

Az alkalmazott akirális hozzátétek jelentősen javították az enantiomerelválasztást (11. táblázat). 

A hozzátétek alkalmazásával minden esetben közelítőleg 100 %-os enantiomertisztaságú termék 

nyerhető a termelés kis mértékű csökkenése mellett. A legjobb reszolválhatóság karbamid 

hozzátét alkalmazásával érhető el. A táblázat eredményei alapján nyilvánvaló, hogy a hozzátétek 

lényeges hatást gyakorolnak a diasztereomerek elválasztásánál a fázisszétválás során végbemenő 

folyamatokra. A hozzátétek feltehetően megbontják a 0,77-es enantiomertisztaság fölött 

kialakuló szilárd oldatot. 

 

11. táblázat Akirális karbamid-származékok hatása FEA R-FEAGLU reszolválószerrel végzett 

reszolválására 

Hozzátét Kristályosodó diasztereomer 2 átkristályosítás utáni termék 
 T OT F T OT F 

Hozzátét nélkül 0,62 0,58 0,36 0,45 0,77 0,35 
Karbamid 0,54 0,90 0,49 0,42 0,99 0,41 

N-metilkarbamid 0,53 0,83 0,44 0,36 1,00 0,36 

N,N’-dimetilkarbamid 0,51 0,82 0,42 0,33 1,00 0,33 

Tiokarbamid 0,51 0,73 0,37 0,35 1,00 0,35 
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4.4. Az elvégzett kísérletek és eredményeik 
 

 

4.4.1. A reszolválások során kiváló csapadékok röntgen-pordiffrakciós 

vizsgálata 

 

 

A hozzátétek jelenlétében végzett reszolválások során képződő kristályos fázisok azonosítását 

röntgen-pordiffrakciós vizsgálattal végeztem (12. ábra). A mérésekhez az átkristályosítás nélkül 

kapott termékeket használtam. Megmértem optikailag tiszta S-FEA-R-FEAGLU röntgen-

pordiffraktogramját, és a mérések kiértékelésénél összehasonlításra használtam. A hozzátétek 

jelenlétében kapott csapadékok pordiffraktogramjai megegyeznek a tiszta S-FEA-R-FEAGLU 

diffraktogramjával. A hozzátétek jelenlétében tehát S-FEA-R-FEAGLU válik ki csapadékként, 

és nem képződik a hozzátétek alkalmazása nélkül S-FEA-R-FEAGLU nagyobb molarányánál 

képződő szilárd oldat. A hozzátétek sem alkotnak elegykristályt a kiváló csapadékban. 
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12. ábra Akirális karbamid-származék hozzátétek jelenlétében kapott csapadékok röntgen-

pordiffraktogramjai összehasonlítva tiszta S-FEA-R-FEAGLU diasztereomer mérési 

eredményeivel (a karbamid hozzátét két legintenzívebb szórási csúcsát nyilakkal jelöltem) 

 

A hozzátétek a karbamid kivételével nincsenek jelen a módszerrel kimutatható mennyiségben a 

vizsgált mintákban. A karbamid S-FEA-R-FEAGLU mellett egy második kristályos fázist alkot 

a képződött csapadékban, a vizsgált minta a két anyag kristályainak fizikai keveréke. A karbamid 

mennyisége a mintában két átkristályosítási lépést követően sem csökken jelentősen. A karbamid 

kiválása feltehetően származékaihoz viszonyítva kisebb oldhatóságával magyarázható. Az 

azonosításhoz a karbamid prodiffraktogramját adatbázisból származó egykristály-

röntgendiffrakciós adatok alapján generáltam [Edgington 2006]. A karbamid első két 
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legintenzívebb csúcsa (2Θ = 22,53° és 24,80° [Allen 2002]) a csapadék pordiffrakrogramján 

rendre 22,21° és 24,52° 2Θ értéknél azonosítható. A karbamid legintenzívebb szórási csúcsa 

(22,21°-nál) átfed S-FEA-R-FEAGLU egyik csúcsával, ennek ellenére a karbamid egyértelműen 

kimutatható, mivel az átfedő szórási csúcs intenzitása S-FEA-R-FEAGLU többi csúcsához 

képest jelentősen megnövekszik. A karbamid többi szórási csúcsa a módszer kimutatási 

határánál kisebb intenzitású, és 35° 2Θ értéknél magasabban található. 

 

 

4.4.2. Differenciális pásztázó kalorimetriás (DSC) vizsgálatok eredménye 

 

 

A hozzátétek alkalmazása mellett előállított csapadékokat DSC módszerrel is vizsgáltam. 

Szintén az átkristályosítás nélküli minták mérési eredményeit mutatom be (13. ábra). 

 

 

13. ábra Akirális hozzátétek alkalmazása mellett előállított csapadékok DSC görbéi tiszta S-

FEA-R-FEAGLU görbéjével összehasonlítva 

 

A mérési eredmények jó egyezést mutatnak a röntgen-pordiffrakciós eredményekkel. A DSC 

mérések alapján a karbamid fizikai keveréket alkot S-FEA-R-FEAGLU-dal. A csapadék DSC 

görbéjén két olvadási csúcs látható. Az első 110,4 °C-nál az eutektikus összetételű elegy 

megolvadásához rendelhető, a második 121,4 °C-nál a keverék olvadási hőmérséklete. A további 
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három karbamid-származék közül az N,N’-dimetilkarbamid a DSC olvadási csúcs alakja alapján 

kis mennyiségben szintén jelen van a csapadékban. 

 

 

4.4.3. A karbamid hozzátéttel végzett reszolválás nyomon követése optikai 

mikroszkóppal 

 

 

A karbamid jelenlétében végzett reszolválás során lezajló kristályosodási folyamatokat optikai 

mikroszkóp segítségével követtem nyomon. A reszolváláskor használt oldattal megegyező 

koncentrációjú acetonos oldatot készítettem Petri-csészében. Az oldószer lassú párolgása során 

megindult a kristályosodás, melyet folyamatában megfigyeltem, és fényképfelvételeket 

készítettem. A kísérlet időtartama körülbelül 40 perc volt, ezalatt az oldószer elpárolgott. 

A kísérlet során elsőként tűs karbamid kristályok jelentek meg az oldatban, majd megfigyelhető 

volt S-FEA-R-FEAGLU kristálynukleációja a karbamid-tűk hegyén (14. ábra). A fényképeken a 

tűs karbamid kristályok jól megkülönböztethetők S-FEA-R-FEAGLU egy gócpontból növekedő 

trapéz alakú kristályaitól. 

 

a 

 

b 

 

14. ábra Keresztezett tűs karbamid kristályok, melyek az (S)-1-feniletilammónium (R)-N-(1-

feniletil)glutársavfélamid trapéz alakú kristályainak gócképzőjeként hatnak (az a felvétel néhány 

perccel korábban készült, mint a b felvétel, a fehér szakasz hossza a felvételen 0,5 mm-nek felel 

meg) 



 53 

A karbamid-származékok kristályai nincsenek jelen az oldatban a reszolválás során, azonban 

ezekben az esetekben is 100 %-os optikai tisztaságú S-FEA állítható elő, a hozzátét nélkül kapott 

77 %-os optikai tisztaságúval szemben. A fentiekben bemutatott, a karbamid hozzátét esetében a 

kisebb oldhatóságú diasztereomer kristálynukleációját segítő körülmény mellett feltehetően egy 

másik hatás is szerepet játszik a kiváló csapadék optikai tisztaságának növelésében, mely a 

karbamid-származék hozzátétek esetében kizárólagosan okozza a hatékonyságnövekedést. 

Karbamid hozzátét alkalmazásakor S-FEA-R-FEAGLU kristálynukleációjának elősegítéséből 

ered a többi hozzátéthez viszonyítva magasabb hatékonyság. 

 

 

4.4.4. (S)-1-feniletilammónium (R)-N-(1-feniletil)glutársavfélamid (S-FEA-R-

FEAGLU) egykristály-röntgenszerkezetének elemzése 

 

 

4.4.4.1. S-FEA-R-FEAGLU molekulakonformációja a kristályrácsban 

 

 

S-FEA-R-FEAGLU molekulaszerkezetét elemezve jellegzetes zárt, két gyűrűből álló 

molekulakonformáció (15. és 16. ábra) figyelhető meg. Ezt a konformációt két C-H...π gyenge 

hidrogénhíd stabilizálja, melyek hossza rendre 3,034 Å és 3,070 Å. A glutársav hosszú 

szénlánca, mely a kristályképződés során hajlékonysága folytán a molekulák rendeződését 

akadályozhatja, ebben a konformációban jól rögzül. 

 

 

15. ábra S-FEA-R-FEAGLU esetében kialakuló jellegzetes molekulakonformáció vázlatos 

ábrázolása 
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16. ábra (S)-1-feniletilammónium (R)-N-(1-feniletil)glutársavfélamid (S-FEA-R-FEAGLU) 

molekulakonformációja a kristályrácsban (az atomi elmozdulást jelölő ellipszoidokat 20 %-os 

valószínűségi szinten ábrázoltam) 

 

 

4.4.4.2. Hidrogénhíd-kölcsönhatások S-FEA-R-FEAGLU kristályrácsában 

 

 

A szerkezetfinomítás során a hidrogén atomi pozíciókat a feltételezett geometria alapján 

számoltuk, kivéve az ammónium-csoport hidrogénjeit, melyek elhelyezkedését elektronsűrűségi 

térképek alapján határoztuk meg. A hidrogénatomokat felhasználtuk a szerkezeti tényezők 

számításánál, de helyzetüket nem finomítottuk. 

S-FEA-R-FEAGLU monoklin kristályrendszerben, P21 tércsoportban kristályosodik. A b 

krisztallográfiai tengellyel párhuzamosan kétfogású csavartengely fut; a b és a tengelyek által 

kifeszített síkban dróthálóhoz hasonló hidrogénhíd-szerkezet jön létre (17. és 18.a ábra). Az 

apoláris molekularészek a síkok két oldalán helyezkednek el, ezeket C-H…π kölcsönhatások 

rögzítik. Az egymás melletti síkok külső felületén lévő aromás gyűrűk halszálkaszerűen 

illeszkednek egymás mellé, közöttük nem alakul ki számottevő vonzó kölcsönhatás. 
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A hálót kétféle hidrogénhidas gyűrű alkotja; a nagyobb gyűrűk tizennégy tagúak ( )14(4
6R ), ezek 

közeit kisebb, négytagú gyűrűk )4(2
1R  töltik ki (17. ábra). A szerkezetben kétféle (vízszintesen 

)4(1
2C , illetve függőlegesen )8(2

4C  futó) hidrogénhíd-lánc található. [Etter 1990, Bernstein 

1995, Grell 1999] 

C12-O2…H2b-N2-H2c…O3…H2a-N2-H2b…O2…H2c-N2-H2a…O3 )14(4
6R  

C12-O2…H2c…O3 )4(2
1R  

O2…H2b-N2-H2c )4(1
2C  

O3…H2a-N2-H2b…O3…H2a-N2-H2c )8(2
4C  

 

 

17. ábra S-FEA-R-FEAGLU hidrogénhidas szerkezete (a c krisztallográfiai tengely irányából 

nézve, a hidrogénhidakban részt nem vevő atomokat a lényeges szerkezet kiemelése érdekében 

nem ábrázoltam) 

 

S-FEA-R-FEAGLU kristályszerkezetét felépítő hidrogénhidakat és C-H…O kölcsönhatásokat a 

12. táblázatban sorolom fel. 

 



 56 

12. táblázat Hidrogénhidak és C-H…O kölcsönhatások S-FEA-R-FEAGLU kristályrácsában 

Donor-H…Akceptor D-H [Å] H…A [Å] D…A [Å] D-H…A [°] Szimmetria 

operátor 

N1-H1…O1 0,86 2,34 3,117(2) 151 -1+x,y,z 

N2-H2a…O3 0,89 1,87 2,721(2) 161 -x,1/2+y,1-z 

N2-H2b…O2 0,89 2,20 3,067(2) 164 -1+x,y,z 

N2-H2b…O3 0,89 2,41 3,135(2) 139 -1+x,y,z 

N2-H2c…O2 0,89 1,89 2,732(2) 158 x,y,z 

C2-H2…O1 0,93 2,51 3,392(5) 158 -1+x,y,z 

C7-H7…O1 (intra) 0,98 2,42 2,799(3) 102 x,y,z 

C11-H11a…O2 0,97 2,59 3,528(3) 163 -x,-1/2+y,1-z 

C11-H11b…O3 0,97 2,39 3,348(3) 168 -1+x,y,z 

C13-H13b…O1 0,96 2,52 3,288(4) 137 -1+x,y,z 

C15-H15…O2 0,93 2,56 3,440(3) 157 -1+x,y,z 

C21-H21a…O2 0,96 2,60 3,397(3) 141 -1+x,y,z 

 

 

S-FEA-R-FEAGLU kristályszerkezetében számos C-H…O gyenge hidrogénhíd alakul ki, 

melyek az erős hidrogénhidak által kialakított szerkezethez épülnek, a molekulák alkil és aromás 

részeit rögzítik. 

S-FEA-R-FEAGLU ammónium- és karboxilát-csoportok által kialakított kétdimenziós 

hidrogénhíd-szerkezete különleges olyan szempontból, hogy hozzá hasonlót a CSD (Cambridge 

Structural Database) adatbázisban [Allen 2002] található, bázisként FEA-t tartalmazó 162 

szerves só kristályszerkezetének elemzésével nem találtam. Kétdimenziós hidrogénhíd-hálók 

létrejötte FEA-sók esetében viszonylag gyakori, azonban ezek kialakításában az ammónium- és 

karboxilát-csoporton kívül más funkciós csoportok is részt vesznek. 

A rövidebb szénláncú homológok esetében létraszerű hidrogénhíd-szerkezet jön létre. Ez a 

szerkezet 2 és 4 szénatomos dikarbonsavval képzett homológok esetén az irodalomból ismert, 

azonban a szénatomszám függvényéban való összahasonlítását nem végezték el. Az (S)-4-metil-

1-feniletilammónium (R)-N-(1-feniletil)borostyánkősavfélamid (S-4-metil-FEA-R-FEABOR) 

hidrogénhíd-szerkezetét az 18.b ábrán mutatom be összehasonlításként [Bálint 2004]. S-4-metil-

FEA-R-FEABOR esetében a létrákat nyolctagú gyűrűk alkotják ( )8(3
4R ) [Etter 1990, Bernstein 
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1995, Grell 1999]. Ez a létra szerkezet szerves ammónium-karboxilát sók esetében gyakori 

[Karamertzanis 2005]. 

 

a 

 

b 

 

18. ábra S-FEA-R-FEAGLU kristályszerkezetére jellemző hidrogénhíd-háló (a) összehasonlítva 

az S-4-metil-FEA-R-FEABOR [Bálint 2004] esetében megtalálható hidrogénhíd-kötegekkel (b) 

 

A négy, illetve öt szénatomos dikarbonsavval helyettesített reszolválószerek esetében (R-

FEABOR, R-FEAGLU) a reszolválószer amid-csoportjai hidrogénhidak segítségével lánccá 

kapcsolódnak ( )4(1
1C ) (19. ábra), melyek az ionos csoportokat tartalmazó fő hidrogénhíd-

szerkezettel párhuzamosan futnak. A két szénatomos dikarbonsavval helyettesített reszolválószer 

(R-FEAOX) esetében az amid-csoportok intramolekuláris hidrogénhidas gyűrűt hoznak létre (8. 

és 20. ábra), nem kapcsolódnak lánccá. 
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19. ábra S-FEA-R-FEAGLU kristályrácsában az amid-csoportok által kialakított )4(1
1C  

hidrogénhíd-láncok 

 

 

20. ábra S-FEA-R-FEAOX [Bálint 2001a] hidrogénhíd-szerkezete, az S-4-metil-FEA-R-

FEABOR-nál megfigyelhető létra szerkezet oldalsó gyűrűvel egészül ki, valamint 

intramolekuláris hidrogénhidas gyűrű kapcsolódik hozzá 

 

A homológok esetében a hidrogénhíd-szerkezet fokozatos megváltozása nyomon követhető: 

- A 2 szénatomos oxálsavval acilezett reszolválószer esetében az amid-csoport nitrogénatomja 

intramolekuláris hidrogénhíd-gyűrűt alakít ki a karboxilát-csoport egyik oxigénatomjával. Az 

amid-csoport oxigénatomja részvételével a hidrogénhíd-létrákhoz oldalról kapcsolódó öttagú 

gyűrű alakul ki (8. ábra, 20. ábra, 6.b táblázat). 

- A 4 és 5 szénatomos származékok esetében az amid-csoportok láncokká kapcsolódnak 

(9. ábra), melyek a hirdogénhíd-létráktól távol futnak, azokkal nincsenek kapcsolatban. 
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- Az 5 szénatomos glutársavval helyettesített R-FEAGLU esetében a hidrogénhíd-létrák 

kétdimenziós hálóvá kapcsolódnak (18.a ábra). 

 

 

4.5. Eredmények összegzése 
 

 

Egykristály-röntgendiffrakciós vizsgálatokkal kerestem olyan szerkezeti különbséget, mely FEA 

homológ származék reszolválószerekkel végzett reszolválásait összehasonlítva a glutársavas 

származék esetében a többi származéktól eltérő viselkedésért felelelős. Elemeztem és rövidebb 

homológok irodalomból ismert szerkezetével összehasonlíottam FEA R-FEAGLU 

reszolválószerrel alkotott stabilabb diasztereomerének kristályszerkezetét. S-FEA-R-FEAGLU a 

többi ismert szerkezetű sóhoz hasonlóan monoklin kristályrendszerben, P21 tércsoportban 

kristályosodik. Minden ismert kristályszerkezetnek jellegzetessége a kétfogású csavartengellyel 

párhuzamosan futó hidrogénhidas szerkezet mely körül az aromás szubsztituensek apoláris 

köpenyt képeznek. A hidrogénhíd-szerkezet alapvető felépítését a helyettesítő dikarbonsav 

szénláncának hossza határozza meg. 

A homológok esetében nyomon követhető a hidrogénhíd-szerkezet fokozatos megváltozása (21. 

ábra): 

- A 2 szénatomos oxálsavval acilezett reszolválószer esetében az amid-csoport nitrogénatomja 

intramolekuláris hidrogénhíd-gyűrűt alakít ki a karboxilát-csoport egyik oxigénatomjával. Az 

amid-csoport oxigénatomja részvételével a hidrogénhíd-létrákhoz oldalról kapcsolódó öttagú 

gyűrű alakul ki. 

- A 4 és 5 szénatomos származékok esetében az amid-csoportok láncokká kapcsolódnak, melyek 

a hirdogénhíd-létráktól távol futnak, azokkal nincsenek kapcsolatban. 

- Az 5 szénatomos glutársavval acilezett R-FEAGLU esetében a hidrogénhíd-létrák 

kétdimenziós hálóvá kapcsolódnak. 

Feltehetően S-FEA-R-FEAGLU esetében a rövidebb szénláncú homológoktól különböző 2 

dimenziós hidrogénhíd szerkezet okozza, hogy a reszolválás eredménye nem illeszkedik a 

homológ sor eredményei közé. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

21. ábra A hidrogénhíd-szerkezet változása a szénlánc hosszának növekedésével a vizsgált 

kristályszerkezetekben (C:fekete, O: piros, N: kék; a reszolválószer felülről lefelé: 

R-FEAOX → R-FEAMAL → R-FEABOR;) 
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Lehetséges, hogy a hidrogénhíd-szerkezetnek ez a különbsége teszi lehetővé az akirális 

karbamid-származékokkal való kölcsönhatást, bár S-FEA-R-FEAGLU és a karbamid 

kristályszerkezetének összevetésével nem találtam egyszerű kapcsolódási helyet a két szerkezet 

között. A karbamid, N-metilkarbamid, N,N'-dimetilkarbamid és tiokarbamid hozzátétek 

jelenlétében végzett reszolválások során kiváló csapadékok röntgen-pordiffrakciós és DSC 

vizsgálati eredményei alapján a hozzátétek a karbamid kivételével legfeljebb nyomnyi 

mennyiségben vannak jelen a vizsgált mintákban. A karbamid-származékok jelenlétében kivált 

csapadékok röntgen-pordiffraktogramja megegyezik a tiszta kiindulási anyagokból ((S)-1-

feniletilaminból és (R)-N-(1-feniletil)glutársavfélamidból) kristályosított minta 

pordiffraktogramjával. A karbamid hozzátét röntgen-pordiffrakciós és DSC módszerrel 

kimutatható mennyiségben van jelen a kiváló csapadékban, mennyisége többszöri 

átkristályosítással sem csökken jelentősen. A karbamid a csapadékban fizikai keveréket alkot a 

kisebb oldhatóságú diasztereomerrel, melynek szerkezete ebben az esetben is a tiszta kiindulási 

anyagokból előállított sóéval megegyező. Optikai mikroszkópos módszerrel megfigyelhető a 

karbamid kristályok kristálynukleációt elősegítő hatása a stabilabb diasztereomerrel szemben. A 

hozzátétek nélkül végzett reszolválás során feltehetően a diasztereomerek szilárd oldat 

szerkezetű elegye képződik, az akirális hozzátétek megbontják ezt az elegykristályt, így növelik 

a termék enantiomertisztaságát. 
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5. N-FORMILFENILALANIN ENANTIOMEREK (S)-1-

FENILETILAMIN RESZOLVÁLÓSZERREL VÉGZETT 

ELVÁLASZTÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
 

 

 

 

 

 

5.1. Irodalmi áttekintés 
 

 

Diasztereomer sóképzéssel történő reszolválások leírása szokásosan a komponensek egyensúlyi 

viszonyainak vizsgálata alapján történik [Jacques 1981 289-291. o., Marchand 2004]. Az 

oldhatósági egyensúlyok feltérképezése után adott rendszerben végzett reszolválás optimálása 

egyszerű mérnöki feladat. A reszolválás során használt rendszer egyensúlyi viszonyait 

oldhatósági háromszögdiagrammal írjuk le (22. ábra), mely a diasztereomerek egyensúlyát adott 

oldószer esetében minden oldatkoncentrációra pontosan mutatja. A reszolválás hatékonysága 

szempontjából a háromszögdiagram eutonikus pontja helyzetének van döntő szerepe. Minél 

távolabb van az eutonikus összetétel a diasztereomerek 1:1 arányától, annál nagyobb termeléssel 

nyerhető a stabilabb diasztereomer. Az oldószer hatása igen gyakran elhanyagolható, és ekkor a 

három komponens oldhatósági egyensúlya a két diasztereomer szilárd-olvadék egyensúlyával 

közelíthető. Ennek jelentősége abban áll, hogy közelítő szilárd-olvadék fázisdiagram 

termoanalitikai mérések segítségével igen könnyen szerkeszthető, az eutektikus pont helyzete, és 

ezzel a várható hatékonyság becsülhető. 

A reszolválás hatékonyságát a Fogassy-paraméter [Fogassy 1980] jellemzi, mely a termék 

enantiomerfeleslegének és a termelésnek szorzata. A Fogassy-paraméter a szilárd-olvadék 

egyensúlyi diagramról leolvasható xeu eutektikus összetételből is megkapható a 

következőképpen: eu

eu

x

x
F

12 −
=

. 
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22. ábra Szilárd-olvadék egyensúlyi diagram összefüggése az oldhatósági 

háromszögdiagrammal 

 

A szilárd-olvadék fázisdiagram a diasztereomereken elvégzett DSC mérések alapján számolható 

[Jacques 1981 46. o.]. A likvidusz görbék számítása az egyszerűsített Schroeder-Van Laar-

egyenlet alapján numerikusan történik. 

Az 
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∆
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 egyenletbe a tiszta diasztereomerek DSC-vel meghatározott 

olvadáspontját (Tolv) és olvadási entalpiáját (∆Holv) behelyettesítve kapjuk az adott x 

összetételhez tartozó Tx olvadási hőmérséklet értékeket. A szolidusz görbe helyzetét a 

hőmérsékleti tengelyen a likvidusz görbék metszéspontja adja. 

A likvidusz-görbéket szolgáltató egyszerűsített Schroeder-Van Laar-egyenlet a következő 

feltételek teljesülése esetén érvényes: 

- a diasztereomer sók kristályai fizikai keveréket alkotnak (a rendszer eutektikus) 

- a diasztereomer sókeverék olvadéka ideálisan viselkedik 

- a mért olvadási entalpiák függetlenek a hőmérséklettől. 

Ezek azonban diasztereomer sók esetében általában jó közelítéssel teljesülnek. 

Reszolválási eljárások kidolgozásánál a reszolválószer gondos megválasztása alapvető 

fontosságú. Az ismertetett termoanalitikai méréseken alapuló módszer segítségével lehetőség 

van a preparatív kísérleti munka megkezdése előtt különböző reszolválószerekkel elérhető 

reszolválási hatékonyság becslésére és összehasonlítására, az eredmények alapján az ígéretes 

reszolválószerek tesztelésére. A módszer egyszerű, a szükséges mérések könnyen elvégezhetők. 

Egyes esetekben azonban a reszolválás elvégzése során a rendszer nem éri el a fázisdiagrammal 

leírt egyensúlyi állapotot. Diasztereomer sóképzéssel végzett reszolválásoknál előfordul, hogy a 
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reszolválás eredménye a kristályosodásra hagyott idő függvénye. Attól függően, hogy a 

reakcióelegynek több vagy kevesebb idő állt rendelkezésére a kristályosodáshoz, jelentősen 

változhat a kiváló só enantiomertisztasága, sőt a termék optikai forgatása ellentétes előjelűvé 

válhat. Ilyen esetekben az eljárás tervezése során az időfüggés figyelembevétele a hatékonyságot 

jelentősen javítja. Az irodalomban eddig kizárólag Fogassy Elemér kutatócsoportja közölt 

reszolválások időfüggését bemutató eredményeket. Ők két esetben találtak jelentős időfüggést 

[Kozma 1996, Bálint 2001b]. Ez arra enged következtetni, hogy az ilyen rendszerek előfordulása 

nem kivételes, azonban a reszolválást végző vegyészek a kristályosodás időfüggését általában 

nem vizsgálják. 

FoFA (S)-FEA-nal végzett reszolválása az irodalomban leírt eljárás [Overby 1951] (23. ábra). Az 

elválasztás hatékonysága magas, 98 %-os enantiomertisztaságú (S)-FoFA 45 %-os termeléssel 

nyerhető víz oldószerből. Ez 44 %-os reszolválási hatékonyságot (Fogassy-paraméter) jelent. 

 

NHCHO

COOH

NH
2

NHCHO

COOH
+

racém N-formilfenilalanin optikailag tiszta
(S)-N-formilfenilalanin

(S)-1-feniletilamin

 

23. ábra Racém FoFA reszolválása (S)-FEA reszolválószerrel 

 

 

5.2. Célkitűzések 
 

 

Pálovics Emese a fenilalanin N–formilezett, –acetilezett és –propionilezett származék 

formájában történő reszolválásának lehetőségeit vizsgálta. Ehhez a fenilalaninnal rokon 

szerkezetű reszolválószereket használt. Az alkalmazott reszolválószerek közül FEA-nal az N-

formilfenilalanin enantiomerek hatékonyan elválaszthatók voltak, azonban az N-acetil-

fenilalanin és az N-propionil-fenilalanin származékok esetében nem történt reszolválás4. 

 

                                                 
4Pálovics Emese, Schindler József, Borsodi János, Bereczki Laura, Marthi Katalin, Faigl Ferenc, Fogassy Elemér; 

Rokon szerkezetű molekulák hatása az enantiomer felismerésre a reszolválás folyamataiban III.; Műszaki Szemle, 

Kolozsvár (2007) 39-40 48-51. 
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Kutatómunkám során célom volt az N-formilfenilalaninnak a homológok közül kitűnő 

viselkedésének értelmezése. Az eredményekből egy közös közlemény született5. 

A fejezetben ismertetett preparatív kísérleteket és analitikai vizsgálatokat én végeztem. Az 

egykristály-röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározást Bombicz Petra végezte, és a szerkezet 

elemzésénél is nagy segítséget nyújtott. A méréshez használt egykritsályt én állítottam elő, a 

szerkezetmeghatározást én is elvégeztem. 

 

 

5.3. Az elvégzett kísérletek és eredményeik ismertetése 
 

 

5.3.1. (S)-1-feniletilammónium (S)- és (R)-N-formilfenilalaninát (S-FEA-S-

FoFA és S-FEA-R-FoFA) diasztereomerek olvadási egyensúlyának vizsgálata 

differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) módszerrel 

 

 

Az általam használt termoanalitikai mérési módszerek alkalmasak fázisegyensúlyok vizsgálatára. 

Kísérleti munkám ezért a reszolválás diasztereomereinek szilárd-olvadék egyensúlyi 

diagramjának meghatározásával kezdtem. A diagram birtokában a reszolválás során fennálló 

egyensúlyi viszonyokról közvetett ismeretet szereztem, ennek alapján kívántam a preparatív 

kísérleti eredményeket értelmezni. Az hosszabb szénláncú homológok esetében nem sikerült 

mindkét diasztereomert enantiomertiszta formában kristályosítani, ezért ezek egyensúlyi 

diagramját nem tudtam meghatározni. 

DSC módszerrel meghatároztam a diasztereomerek olvadáspontját és olvadási entalpiáját (24. 

ábra, 13. táblázat). Az (S,R), illetve (S,S) konfigurációjú diasztereomerek termikus viselkedését 

nagymértékben hasonlónak találtam, mind az olvadáspontok mind az olvadási entalpiák 

különbsége csekély (2,8 °C és 5,3 kJ / mol). A termoanalitikai mérési adatok hasonlósága arra 

enged következtetni, hogy olvadékból és oldatból is a két diasztereomer kristályos fázis 

képződése hasonlóan szívesen megy végbe, nem várható nagy hatékonyságú reszolválás. 

 

                                                 
5Bereczki Laura, Pálovics Emese, Bombicz Petra, Pokol György, Fogassy Elemér, Marthi Katalin; Optical 

Resolution of N-Formylphenylalanine succeeds by Crystal Growth Rate Differences of diastereomeric salts; 

Tetrahedron:Asymmetry (2007) 18(2) 260-264. 
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24. ábra S-FEA-S-FoFA és S-FEA-R-FoFA diasztereomerek DSC görbéje 

 

13. táblázat A diasztereomerek termoanalitikai adatai 

Diasztereomer Olvadáspont / °C Olvadási entalpia / kJ mol-1 

S-FEA-S-FoFA 163,1 53,6 

S-FEA-R-FoFA 160,5 48,3 

 

 

A DSC-vel mért értékek alapján meghatároztam a diasztereomerek szilárd-olvadék 

fázisdiagramját (25. ábra), és ennek felhasználásával reszolválási hatékonyságot számítottam. A 

fázisdiagram közel szimmetrikus, az eutektikus összetétel xeu = 0,54, az ebből számított 

hatékonyság, Fogassy-paraméter alacsony, 0,15. Az irodalomban található kísérleti adatok 

alapján számolt hatékonyság a termoanalitikai mérések segítségével meghatározotthoz 

viszonyítva jelentősen magasabb (0,44). 
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25. ábra S-FEA-S-FoFA és S-FEA-R-FoFA diasztereomerek Schroeder-van Laar-egyenlet 

alapján számított szilárd-olvadék fázisdiagramja, valamint ellenőrző mérések eredményei 

 

A magasabb szénatomszámú homológok (N-acetilfenilalanin és N-propionilfenilalanin) esetében 

enantiomerelválasztás nem volt elérhető (F ≈ 0). A termoanalitikai adatok alapján FoFA esetében 

tehát a magasabb homológokhoz hasonló viselkedés lenne várható. 

 

 

5.3.2. A kristályképződés kinetikájának szerepe FoFA (S)-FEA-nal végzett 

reszolválásában 

 

 

Az elvégzett termoanalitikai mérések alapján vizsgált fázisegyensúlyok nem adtak magyarázatot 

a FoFA-nal elérhető, a homológok közül kitűnő, magas elválasztási hatékonyságra. Az 

ellentmondás feloldására további kísérleteket végeztem, ahol a fázisegyensúlyon kívül más 

tényezőket kerestem, melyek a reszolválás hatékonyságát befolyásolhatják. 

Tanulmányoztam a reszolválás során előállított termék kristályosítására fordított idő hatását a 

hatékonyságra. Az azonnal feldolgozott reakcióelegyből víz oldószerből kapott 92 %-os 

enantiomertisztasághoz képest olyan reakcióelegyből, melyet feldolgozás előtt 1 hétig 

légmentesen zárt edényben tároltam, már csak 65 %-os enantiomertisztaságú FoFA volt 

kinyerhető. Eközben az azonnali feldolgozással kapott 45 %-os termelés 58 %-ra nőtt. A 

reszolválás hatékonyságát jellemző Fogassy-paraméter 0,41-ről 0,38-ra csökkent. Tehát 

amennyiben a kristályosodásra hosszabb idő állt rendelkezésre, a nagyobb oldhatóságú (S,R) 

konfigurációjú diasztereomerből több kristályosodott. 1 hét alatt az (S,R) konfigurációjú 
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diasztereomer mennyisége a szilárd fázisban ötszörösre nőtt, míg a másik (S,S) konfigurációjú 

diasztereomeré csak kis mértékben (körülbelül 10 %-kal) nőtt. A reszolválási hatékonyság tehát 

a kristályosítás idejének növelésével lassan csökken, hosszú idő elteltével elérheti a 

fázisegyensúly alapján számított értéket. 

Az időfüggés magyarázatát a diasztereomer sók kristályainak mikroszkópos vizsgálatával 

kerestem. A két diasztereomer kristályairól készített optikai mikroszkópos felvételen (26. ábra) 

látható, hogy a hossztengely irányában mindkét vegyület kristályai jól növekednek, több 

centiméteres hosszúságot érnek el. Az (S,S) konfigurációjú diasztereomer kristályainak 

vastagsága közel fél milliméteres, egykristály-röntgendiffrakcióra alkalmas egykristályok 

állíthatók elő belőle. Az (S,R) konfigurációjú diasztereomer kristálynövekedése azonban a 

hossztengelyre merőleges radiális irányokban gátolt, igen vékony körülbelül 0,01 mm 

vastagságú kristályok képződnek. 

 

a 

 

b 

 

26. ábra Az a ábrán az (S,S) konfigurációjú, kisebb oldhatóságú diasztereomer jól fejlett 

egykristálya, a b ábrán a másik, (S,R) konfigurációjú diasztereomer vékony, szálas kristályainak 

kötege látható 

 

A mikroszkópos vizsgálat eredménye alapján feltételezhető, hogy a diasztereomerek 

kristálynövekedési sebességének nagy eltérése szerepet játszik a reszolválási hatékonyság időbeli 

változásában. Az (S,S) konfigurációjú, kisebb oldhatóságú diasztereomer kristályai gyorsan 

növekednek, míg a másik diasztereomer szálas kristályainak képződése lassabb folyamat. A 

reszolválás során nagy túltelítettségű oldattal dolgozva elérhető, hogy a kisebb oldhatóságú 

diasztereomer jó termeléssel képződjön, a másik diasztereomer lassú kristálynövekedése pedig a 

reakcióelegy gyors feldolgozása estén biztosítja a termék magas enantiomertisztaságát. 

Vizsgálataim eredménye alapján feltételezhető, hogy az S-FEA-S-FoFA kristályainak 

hosszirányra merőleges irányokban vett nagy kristálynövekedési sebessége teszi lehetővé FoFA 

hatékony reszolválását (S)-FEA reszolválószerrel. A nagyobb szénszámú homológ amidok 

esetében reszolválás nem érhető el. 
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S-FEA-S-FoFA kristályszerkezetének vizsgálatával kerestük a gyors radiális kristálynövekedést 

lehetővé tevő tényezőket. 

 

 

5.3.3. (S)-1-feniletilammónium (S)-N-formilfenilalaninát (S-FEA-S-FoFA) 

krisztallográfiai vizsgálata 

 

 

 

 

27. ábra S-FEA-S-FoFA molekulakonformációja kristályos fázisban (az atomi elmozdulást 

jelölő ellipszoidokat 50 %-os valószínűségi szinten ábrázoltam) 

 

Az S-FEA-S-FoFA (27. ábra) rombos kristályrendszerben P212121 tércsoportban kristályosodik 

(6.4. fejezet). Kristályrácsát az egyik csavartengellyel párhuzamosan futó molekulaoszlopok 

építik fel (28a. ábra). Az oszlopok gerincét jellegzetes hidrogénhidas szerkezet képezi. A 

hidrogén atomi pozíciókat elektronsűrűségi Fourier-térképek alapján határoztuk meg. Az aromás 

gyűrűk az oszlopok külső rétegében helyezkednek el, így külső felületük hidrofób. A 

kristálynövekedés szempontjából a hidrofób egységek egymás mellé épülése a 

sebességmeghatározó folyamat, a hidrogénhidas szerkezet épülése ehhez viszonyítva gyors. 
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a 

 

b 

 

28. ábra Hidrogénhidakkal összetartott molekulaoszlopok S-FEA-S-FoFA kristályrácsában 

 

S-FEA-S-FoFA esetében olyan szerkezeti jellegzetességet kerestem, mely elősegíti a 

hidrogénhidakkal összekötött egységek egymás mellé rendeződését, ezzel a másik 

diasztereomerhez képest gyorsabb kristálynövekedést. 

A kristályszerkezet elemzése rámutatott arra, hogy az S-FEA-S-FoFA kristályrácsában jelentős 

C-H...O hidrogénhidak alakulnak ki (29. ábra, 14. táblázat). Figyelemreméltó, hogy az (S)-FoFA 

anion amid-csoportjának kettős kötésű oxigénatomja nem vesz részt erős hidrogénhidas 

kölcsönhatásokban (32. ábra), ehelyett több gyenge C-H…O hidrogénhidat alakít ki, melyek 

szomszédos oszlopok között is kapcsolatot létesítenek (34. ábra). Ezeknek szerepük lehet a 

kristály hossztengelyre merőleges irányú növekedésének elősegítésében.  

 

a 

 

b 

 

29. ábra C-H...O hidrogénhidak S-FEA-S-FoFA kristályrácsában (a: ionok között, b: egy elemi 

cellában) 
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14. táblázat Intermolekuláris kölcsönhatások S-FEA-S-FoFA kristályrácsában (hurok: 28.b 

ábra) 

D-H...A D-H [Å] H...A [Å] D...A [Å] D-H...A [Å] Szimmetria operátor Hurok 

N11-H11...O1 0.91(2) 2.16(2) 2.862(2) 134(2) 1+x,y,z 1 

N21-H21A...O1 0.98(2) 1.82(2) 2.782(2) 169(2) 1+x,y,z 1&2 

N21-H21B...O2 0.98(2) 1.80(2) 2.767(2) 170(2) x,y,z 1&2 

N21-H21C...O2 0.93(2) 1.93(2) 2.857(2) 175(2) 1/2+x,1/2-y,1-z 2&2’ 

C10-H10...O1 1.02(2) 2.55(2) 3.106(2) 114(1) 1+x,y,z 1 

C12-H12C...O3 0.99(2) 2.57(2) 3.164(2) 119(1) 1/2+x,1/2-y,1-z  

C13-H13...O3 1.00(2) 2.54(2) 3.215(2) 125(1) 1/2+x,1/2-y,1-z  

C18-H18...O3 0.96(2) 2.53(2) 3.440(2) 158(1) 1/2-x,-y,1/2+z  

 

 

5.4. Eredmények összegzése 
 

 

Kutatómunkám során újabb példát találtam reszolválás eredményének időfüggésére. A vizsgált 

reszolválás esetében a termoanalitikai mérési eredmények alapján levont következtetések és a 

preparatív kísérletek eredményének rossz egyezése mutatott rá a reszolválás során a 

kristálynövekedési sebességek eltérésének meghatározó szerepére (30. ábra); ezzel lehetőséget 

adva a kristályosítás idejének figyelembevételére az eljárás optimálásánál. Magyarázatot találtam 

a termék enantiomerfeleslegének időbeli változására, mely kiindulópontként használható egyéb 

időfüggő reszolválások vizsgálatánál. Az időfüggés ismeretében az N-formilfenilalaninnak 

magasabb szénatomszámú homológjaitól eltérő viselkedése már értelmezhető. 

 

 

(S,R) diasztereomer 

NH
2

N O

OH

O

S

+

racém-N-formilfenilalanin (S)-(-)-1-feniletilamin
reszolválószer  

 

(S,S) diasztereomer 

30. ábra A kristálymorfológia reszolválást meghatározó szerepe racém FoFA (S)-FEA-nal 

végzett reszolválásában 
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6. Mérőkészülékek, mérési körülmények 
 

 

6.1. Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) méréseket indiummal kalibrált TA Instruments 

DSC 2920 műszerrel végeztem 20 °C-tól a vizsgált minták olvadási hőmérsékletéig 5 °C / perces 

fűtési sebességgel. 3,500 - 4,000 mg tömegű mintát zárt alumínium tégely mintatartóba 

helyeztem, a mérőcellát 60 ml / perc nitrogénárammal öblítettem. Az olvadási hőmérsékletek 

meghatározásánál az olvadási csúcs kezdeti hőmérsékletét használtam, elegyek olvadási 

hőmérsékletének meghatározásánál erre nem volt lehetőség, ott csúcshőmérsékleteket 

használtam. 

 

 

6.2. Optikai mikroszkópos vizsgálatokat Leica MZ6 polarizációs mikroszkóppal végeztem. 

Fényképfelvételeket JVC GCX3 digitális fényképezőgéppel készítettem. 

 

 

6.3. Röntgen-pordiffrakciós méréseket Freiburger Prazisionsmechanik (Carl Zeiss) HZG4 

röntgendiffraktométerrel végeztem CuKα sugárzással 2Θ = 2-35° tartományban 

szobahőmérsékleten. 30 kV gyorsítófeszültséget és 25 mA áramerősséget alkalmaztam. 

 

 

6.4. Egykristály-röntgendiffrakció 

Az egykristály-röntgendiffrakciós mérések a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai 

Kutatóközpont Szerkezeti Kémiai Intézetében készültek. 

S-NEA-R-NEAOX és R-NEA-R-NEAOX egykristályokat sóképzéssel nyertünk 

enantiomertiszta NEA-ból és R-NEAOX-ból kiindulva 

Összegképlet: C12H14N
+ C14H12NO3

-, molekulatömeg: 414,49 g / mol mindkét diasztereomerre. 

R-NEA-R-NEAOX és S-NEA-R-NEAOX diasztereomerek krisztallográfiai adatait és a 

szerkezetfinomítás eredményét a 15. táblázatban hasonlítom össze. 

Az egykristályokat üveg szálra erősítve történt a mérés. Az intenzitásadatokat egy Enraf-Nonius 

CAD4 diffraktométerrel (grafit monokromátor; CuKα sugárzás, λ = 1,54180 Å) gyűjtötte Kertész 

Csaba ω/2θ pásztázást alkalmazva 20(2) °C-on. Hátteret a teljes mérésidő felében mért. A 

cellaparamétereket 25 reflexió szórási szögéből határozta meg legkisebb négyzetes finomítással 

(az (R,R) diasztereomerre 22,09 ≤ 2θ ≤ 27,69º, az (S,R) diasztereomerre 38,02 ≤ 2θ ≤ 39,88º). 
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15. táblázat R-NEA-R-NEAOX és S-NEA-R-NEAOX diasztereomerek krisztallográfiai adatai 

és a szerkezetfinomítás eredménye [Spek 1990] 

Diasztereomer (R,R) (S,R) 

Kristályrendszer monoklin monoklin 

Tércsoport P21 P21 

Elemi cellaparaméterek   

a [Å] 13,396(1) 12,451(1) 

b [Å] 6,627(1) 6,893(1) 

c [Å] 13,923(1) 13,042(2) 

β [°] 104,08(1) 90,11(1) 

Z 2 2 

F(000) 440 440 

Cellatérfogat [Å3] 1198,9(2) 1119,2(3) 

Számolt sűrűség [g cm-3] 1,148 1,230 

Abszorpciós koefficiens, µ [mm-1] 0,603 0,645 

Kristály színe színtelen színtelen 

Kristály leírása lemez tömb 

Kristályméret [mm] 0,45x0,20x0,07 0,50x0,35x0,24 

Kristályosításhoz használt oldószer 1 : 6 izobutanol : 

terc-butil-metil-éter 

dimetilszulfoxid 

2θ tartomány [°] 3,27-75,42 3,39-76,00 

Mért reflexiók száma 5681 5421 

Független reflexiók száma 4878 4654 

R(int), R(σ) 0,0107; 0,0201 0,0130; 0,0102 

R értékek (teljes adatkészlet) R1, wR2 0,0523; 0,1122 0,0307; 0,0871 

Észlelt reflexiók [I > 2σ(I)] száma 3922 4526 

Végső R értékek [I > 2σ(I)] R1, wR2 0,0401; 0,1054 0,0299; 0,0864 

Paraméterek száma 309 310 

Jósági tényező F2-en 1,054 1,076 

Flack x paraméter 0,1(2) 0,00(15) 

Maximális és átlagos eltolás/esd 0,002; 0,000 0,001; 0,000 

Maximális, minimális maradék elektronsűrűség [eÅ-3] 0,105; -0,171 0,115; -0,129 
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A kezdeti szerkezeti modellt direkt módszerrel [Sheldrick 1997a], majd azt követő differencia 

szintézissel nyertük. A mérési adatokon félempirikus psi-scan abszorpció korrekciót [North 

1968, Reibenspies 1989] hajtottunk végre (a minimális és maximális transzmisszió rendre 0,964 

és 0,989 volt az (R,R) diasztereomer esetében, illetve 0,946 és 0,991 az (S,R) diasztereomer 

esetében). Anizotróp legkisebb négyzetes finomítás [Sheldrick 1997b] a teljes mátrixon F
2-re 

történt minden nemhidrogén atomra. Az alkalmazott súlyozó faktor w = 1/[σ2 

(Fo
2)+(0,0702P)2+0,0000P] volt az (R,R) diasztereomernél és 

w = 1/[σ2(Fo
2)+(0,0535P)2+0,0728P] az (S,R) diasztereomernél, ahol P = (Fo

2+2Fc
2)/3. 

Az (R,R) diasztereomernél a standard reflexiók intenzitása az adatgyűjtés során 2 %-os 

kristálybomlást mutatott (az adatokat a bomlásra korrigáltuk). Az (S,R) diasztereomernél a 

standard reflexiók intenzitása az adatgyűjtés teljes ideje alatt a kísérleti hibahatáron belül 

változatlan maradt, nem volt szükség bomlási korrekcióra. 

A hidrogén atomi pozíciókat a feltételezett geometria alapján számoltuk, kivéve az ammónium-

csoport hidrogénjeit, melyek elhelyezkedését elektronsűrűségi térképek alapján határoztuk meg. 

A hidrogénatomokat felhasználtuk a szerkezeti tényezők számításánál, de helyzetüket nem 

finomítottuk. A hidrogénatomok izotróp elmozdulási paraméterét a hozzá kötődő nemhidrogén 

atom U(eq) értéke alapján közelítettük. 

A fenti kristályszerkezetekre vonatkozó krisztallográfiai adatok (szerkezeti tényezők nélkül) 

megtalálhatók a Cambridge Crystallographic Data Centre-nél CCDC 646778 és 646779 

azonosítóval. 

 

S-FEA-R-FEAGLU egykristályokat sóképzéssel nyertünk enantiomertiszta S-FEA-ból és R-

FEAGLU-ból kiindulva etilacetát oldószerből. Egy kristályt üveg szálra erősítve végezte a 

mérést Kertész Csaba. 

Az intenzitásadatokat Enraf-Nonius CAD4 diffraktométerrel (grafit monokromátor; CuKα 

sugárzás, λ = 1,54180 Å) gyűjtötte ω/2θ pásztázást alkalmazva 5,17 ≤ θ ≤ 75,31 mérési 

tartományban. Hátteret a teljes mérési idő felében mért. A cellaparamétereket 25 reflexió szórási 

szögéből határozta meg legkisebb négyzetes finomítással (24,98 ≤ 2θ ≤ 29,83º). Az összesen 

4916 mért reflexiót közül 4069 volt független (R(int) = 0,0183). 

Összegképlet: C8H12N
+ C13H16NO3

-, molekulatömeg: 356,45 g mol-1, színtelen, lemezes 

kristályok, kristályméret: 0,60x0,35x0,03 mm3, monoklin kristályrendszer, P21 tércsoport, elemi 

cellaparaméterek: a = 5,330(1) Å, b = 9,493(1) Å, c = 19,953(2) Å, β = 96,59° V = 1002,9(2)Å3, 

T = 293(2) K, Z = 2, F(000) = 384, számított sűrűség: ρ = 1,180 g / cm3, µ = 0,631 mm-1. 

A kezdeti szerkezeti modellt direkt módszerrel [Sheldrick 1997a], majd azt követő differencia 

szintézissel nyerte Báthori Nikoletta. A minimális és maximális transzmisszió: Tmin = 0,8954; 



 75 

Tmax = 1,000. A teljes mátrixon F
2-en minden nemhidrogén atomra történt anizotróp legkisebb 

négyzetes finomítás [Sheldrick 1997b] eredményeként R1 = 0,0472 és wR2 = 0,1275 3444 

reflexióra [I > 2σ(I)], és R1 = 0,0574 és wR2 = 0,1343 a teljes intenzitás adatkészletre 

(paraméterek száma 245, jósági tényező 1,070, abszolút szerkezeti paraméter [Flack 1983] 

x = 0,1(3)). A vizsgált szerves só nem tartalmaz jelentős röntgenszórási-tényezővel rendelkező 

anomális szóró centrumot, ezért az egykristály-röntgendiffrakcióval meghatározott abszolút 

szerkezeti paraméter [Flack 1983] szórása nagy. A kristályokat enantiomertiszta kiindulási 

anyagokból állítottuk elő, az egykristály-röntgenszerkezet konfigurációját az ismert abszolút 

konfigurációkkal megegyezően állítottuk be. 

A maximális és átlagos eltolás/szórás 0,004 és 0,001. A végső elektronsűrűségi térképen a 

maximális és minimális maradék elektronsűrűség 0,232 és -0,200 e / Å3. Az alkalmazott súlyozó 

faktor w = 1/[σ2(Fo
2)+(0,0792P)2+0,0880P] ahol P = (Fo

2+2Fc
2)/3). 

A hidrogén atomi pozíciókat a feltételezett geometria alapján számolta Báthori Nikoletta, kivéve 

az ammónium-csoport hidrogénjeit, melyek elhelyezkedését elektronsűrűségi térképek alapján 

határozta meg. A hidrogénatomokat felhasználta a szerkezeti tényezők számításánál, de 

helyzetüket nem finomította. A hidrogénatomok izotróp elmozdulási paraméterét a hozzá kötődő 

nemhidrogén atom U(eq) értéke alapján közelítette. 

A krisztallográfiai adatok (szerkezeti tényezők nélkül) megtalálhatók a Cambridge 

Crystallographic Data Centre-nél CCDC 277421 azonosítóval. 

 

S-FEA-S-FoFA egykristályokat sóképzéssel nyertünk enantiomertiszta (S)-FEA-ból és (S)-

FoFA-ból kiindulva víz oldószerből. Egy kristályt hurokra erősítve történt a mérés. 

A cellaparaméterek meghatározása 2693 reflexió szórási szögeire való legkisebb négyzetes 

illesztéssel történt. Összegképlet: C8H12N
+ C10H10NO3

-, molekulatömeg: 314,38 g / mol, 

színtelen, tűs kristályok, kristályméret: 0,4x0,2x0,2 mm3, rombos kristályrendszer, P212121 

tércsoport, elemi cellaparaméterek: a = 6,1105(4) Å, b = 16,2543(8) Å, c = 16,8035(8) Å, 

V = 1668,9(2)Å3, T = 93(2) K, Z = 4, F(000) = 672, számított sűrűség: ρ = 1,253 g / cm3, 

µ = 0,694 mm-1. 

Az intenzitásadatok gyűjtése egy Rigaku R-AXIS RAPID image plate diffraktométerrel történt 

(grafit monokromátor; CuKα sugárzás, λ = 1,54180 Å) 93(2) K-en 2,6316 ≤ θ ≤ 72,1250 mérési 

tartományban. Az összesen 22952 mért reflexió közül 2964 volt független (R(int) = 0,030). 

A kezdeti szerkezeti modellt direkt módszerrel [Altomare 1993], majd azt követő differencia 

szintézissel nyerte Bombicz Petra. Numerikus abszorpció korrekciót végzett (Tmin = 0,853; 

Tmax = 0,922). A teljes mátrixon F2-en minden nemhidrogén atomra történt anizotróp legkisebb 

négyzetes finomítás [Barbour 2001] eredményeként R1 = 0,0303 és wR2 = 0,0607 2762 reflexióra 
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[I > 2σ(I)], és R1 = 0,0345 és wR2 = 0,0627 a teljes intenzitás adatkészletre (paraméterek száma 

297, jósági tényező 1,176, abszolút szerkezeti paraméter x = -0,2(2)). A vizsgált szerves só nem 

tartalmaz jelentős röntgenszórási-tényezővel rendelkező anomális szóró centrumot, ezért az 

egykristály-röntgendiffrakcióval meghatározott abszolút szerkezeti paraméter [Flack 1983] 

szórása nagy. A kristályokat enantiomertiszta kiindulási anyagokból állítottuk elő, az 

egykristály-röntgenszerkezet konfigurációját az ismert abszolút konfigurációkkal megegyezően 

állítottuk be. 

A maximális és átlagos eltolás/szórás 0,000 és 0,000. A végső elektronsűrűségi térképen a 

maximális és minimális maradék elektronsűrűség 0,15 és -0,15 e / Å3. Az alkalmazott súlyozó 

faktor w = 1/[σ2(Fo
2)+(0,0179P)2+0,4161P] ahol P = (Fo

2+2Fc
2)/3). A hidrogén atomi pozíciókat 

elektronsűrűségi Fourier-térképek alapján határozta meg Bombicz Petra. 

A krisztallográfiai adatok (szerkezeti tényezők nélkül) megtalálhatók a Cambridge 

Crystallographic Data Centre-nél CCDC 627510 azonosítóval. 

 

A krisztallográfiai adatok elemzéséhez a PLATON [Spek 1990] programot használtam. Az 

ábrákat az ORTEP [Burnett 1996, Farrugia 1997] és a MERCURY [Edgington 2006] 

programokkal készítettem. 

 

 

6.5. Preparatív kísérleti körülmények 

Az 5. fejezet optikai mikroszkópos kísérletéhez használt oldat összetétele: 

1 mmol 120 mg racém-1-feniletilamin 

0,5 mmol 120 mg R-FEAGLU 

0,5 mmol 30 mg karbamid 

2 cm3 aceton 

 

A 6. fejezet reszolválásainak kísérleti körülményei: 

Racém FoFA-t (5 mmol, 0,98 g) és (S)-FEA-t (5 mmol, 0,62 g) 2 cm3 forró vízben oldottam. Az oldat 

szobahőmérsékletre hűtése után kristályos csapadék vált ki. Azonnali feldolgozással, illetve egy hét lezárt 

edényben való állás utáni feldolgozással végeztem a reszolválást. A csapadék feldolgozása a 

következőképpen történt: A csapadékot szűrtem, és 2-szer 0,5 cm3 vízzel mostam. 0,6 cm3 forró vízben 

oldottam, és 0,6 cm3 tömény sósavat adtam hozzá. Az oldatot 2 órán keresztül hűtőszekrényben tartottam, 

majd a kivált csapadékot szűrtem és 3-szor 0,5 cm3 vízzel mostam. 

Azonnali feldolgozás után 0,222 g 1,69][ 20
+=Dα  (c2 etanol) 

egy hét utáni feldolgozással 0,286 g 8,48][ 20
+=Dα  (c2 etanol) 

(S)-(+)-FoFA-t ( 2,75%)100(][ 20
+=Dα [Overby 1951]) kaptam. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS TÉZISEK 
 

 

 

 

 

 

7.1. Tapasztalatok összegzése 
 

 

Diasztereomerek kristályszerkezetének elemzése során más kutatókhoz hasonlóan úgy találtam, 

hogy a kristályrács szimmetriája, a kristályrácsot meghatározó hidrogénhíd-szerkezet gyakran 

igen hasonló, és gyengébb másodlagos kötőerők, molekulakonformációs változások lépnek elő a 

királis megkülönböztetést meghatározó tényezővé. Ez okozza a nehézséget a diasztereomer 

sóképzéssel végzett reszolválások tervezésénél. Diasztereomer párok kristályszerkezetének 

összehasonlításával azonban kimutattam, hogy ezek a különbségek jellegük alapján csoportokba 

sorolhatók a vizsgált, azonos bázist tartalmazó sók esetében. A reszolválószer megválasztásánál 

tehát elméleti megfontolások alapján törekedni lehet az egyes csoportokban meghatározó 

tényezők erősítésére. 

A vizsgált, homológokkal vagy konstitúciós izomerekkel végzett reszolválások mindegyikénél a 

molekulaméret fokozatos növelése, vagy a molekulaalak kis változtatása jelentős hatással volt a 

diasztereomerek fizikai-kémiai tulajdonságaira, kristályszerkezetére és elválaszthatóságára. A 

szénlánc hosszának növelése megváltoztatta a kristályszerkezetet összetartó hidrogénhíd-

szerkezetet. Az aromás gyűrű méretének növelése a kristályrácsot alig változtatta meg, azonban 

a diasztereomerek közötti kristályszerkezeti különbséget adó tényezőkre jelentős hatást 

gyakorolt. 

A stabilabb diasztereomer kristályrácsát stabilizáló kölcsönhatások közül kiemelném a C-H...O 

gyenge hidrogénhidak szerepét, melyre munkám során több példát találtam. A vizsgált 

vegyületekhez hasonló szerkezetű racemát esetén a reszolválószer kiválasztásánál eszerint 

célszerű olyan funkciós csoportot (pl. ionos csoportoktól távoli karbonil-csoport) tartalmazó 

vegyület kiválasztására törekedni, mely a kristályrácsban várhatóan gyenge C-H...O 

hidrogénhidak kialakítására lesz képes. 
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A 4. és 5. fejezetben bemutatott reszolválások és ezekhez hasonló irodalmi példák rámutatnak, 

hogy reszolválások tervezésénél a leghatékonyabb reszolválószer megtalálásán túl nagy 

jelentősége van egyéb kísérleti körülmények (oldószer, adalékok, kristályosítás ideje) 

optimálásának is, melyek változatásával jelentős hatékonyságnövekedés érhető el. Olyan 

esetekben, mikor a termoanalitikai mérések alapján levont következtetések a preparatív kísérleti 

eredményekkel nem állnak összhangban, arra következtethetünk, hogy a reszolválás során 

kinetikai hatások érvényesülnek, illetve a mérések kiértékelése során figyelembe vett fázisokon 

kívül még több jelenlévő fázis közötti egyensúllyal kell számolni. Ez a többlet információ az 

eljárás optimálása során felhasználható. 
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7.2 Tézisek 
 

 

1. Elemeztem az (R)- és (S)-1-(1-naftil)etilammónium (R)-N-[1-(1-naftil)etil]oxálsavfélamid 

diasztereomer pár kristályosítással történő reszolválhatóságának és kristályszerkezeti 

különbségeinek összefüggését. Egykristály-röntgendiffrakciós módszerrel meghatároztam a 

diasztereomerek szerkezetét. A diasztereomer kristályrácsok felépítése, szimmetriája és 

másodlagos kötőerői hasonlóak, eltérésük nem ad magyarázatot a kristályszerkezetek 

stabilitásbeli különbségére. A kristályszerkezetek ilyen szempontból legfontosabb különbsége 

egy kb. 180°-os elforgatás a sav molekulájának helyzetében. Ez a különbség a bázis és a sav 

naftil-csoportjának egymáshoz viszonyított helyzetét jelentősen megváltoztatja a két 

szerkezetben, egy szoros illeszkedésű, nagy sűrűségű kristályrácsot építve a kisebb oldhatóságú 

diasztereomernél, és egy lazább illeszkedésű, kisebb sűrűségű rácsot a másik izomernél. 

Megállapítottam, hogy a naftil-csoport fenil-csoportra való cseréje jelentős változást okoz a 

diasztereomer pár stabilitáskülönbségéért felelős tényezőkben. 

 

2. A Cambridge-i Krisztallográfiai Adatbankban végzett kereséssel 9 diasztereomer pár 

esetében vetettem össze kristályszerkezeti jellemzőiket és elválaszthatóságuk hatékonyságát. A 

diasztereomerek bázisként 1-feniletilamint tartalmaztak. Az irodalomban ilyen módon talált 

reszolválásokat 3 csoportba soroltam aszerint, hogy a diasztereomerek mely kristályszerkezeti 

jellemzőinek különbsége hozható összefüggésbe elválaszthatóságukkal a szerzők véleménye és a 

szerkezetek összehasonlító értékelése alapján. A 3 csoportban rendre a következő 3 szerkezeti 

különbséget találtam meghatározónak: 

1) jelentősen különböző hidrogénhíd-kölcsönhatások 

2) a sav és a bázis fenil-gyűrűje által bezárt szög eltérése 

3) a sav konformációjának különbségéből eredő stabilitáskülönbség. 

Az eredmények alapján tehát az összehasonlításhoz használt diaszteromerek szerkezeti 

különbségei viszonylag jól elhatárolt csoportokba sorolhatók. 
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3. Egykristály-röntgendiffrakciós módszerrel meghatároztam egy diasztereomer sópár 

stabilabb tagjának, (S)-1-feniletilammónium (R)-N-(1-feniletil)glutársavfélamidnak a 

kristályszerkezetét. Megállapítottam, hogy a vizsgált diasztereomer hidrogénhíd-szerkezete 2 

dimenziós hálószerű, mely az ismert szerkezetű homológok és származékok 1 dimenziós 

hidrogénhíd-szerkezetétől alapvetően különbözik. Arra következtettem, hogy ez a különbség 

adhat magyarázatot arra, hogy a glutársavas származékkal végzett reszolválás hatékonysága 

miért nem illeszkedik a homológok esetében monoton növekvő sor végére. 

 

4. Magyarázatot kerestem az 1-feniletilamin (R)-N-(1-feniletil)glutársavfélamid 

reszolválószerrel végzett reszolválása során alkalmazott akirális karbamid-származékok 

(karbamid, N-metilkarbamid, N,N'-dimetilkarbamid és tiokarbamid) reszolválási hatékonyságot 

növelő hatására. Röntgen-pordiffrakciós és DSC módszerrel vizsgáltam a hozzátétek 

jelenlétében végzett reszolválások során képződő csapadékokat. Megállapítottam, hogy a 

hozzátétek nem épülnek be kisebb oldhatóságú diasztereomer kristályába, és nem okoznak 

kimutatható változást annak szerkezetében. A hozzátétek a karbamid kivételével legfeljebb 

nyomnyi mennyiségben vannak jelen a csapadékokban. A karbamid jelentős mennyiségben van 

jelen a kiváló csapadékban, a kiváló diasztereomerrel fizikai keveréket alkot. Megállapítottam, 

hogy a karbamid kristályok segítik a stabilabb diasztereomer kristálynukleációját. 

 

5.  Megállapítottam, hogy az N-formilfenilalanin 1-feniletilamin reszolválószerrel végzett 

elválasztás során a termék enantiomertisztasága időben csökken, a termelés növekszik. 

Megállapítottam, hogy a reszolválás eredményének időfüggése kinetikai hatás eredménye, 

melyet a diasztereomerek kristálynövekedési sebességének nagy különbsége okoz. Arra 

következtettem, hogy ez a hatás felelős az N-formilfenilalanin esetében a hosszabb szénláncú 

homológokkal összevetve magasabb reszolválási hatékonyságért. 

 

6. Egykristály-röntgendiffrakciós módszerrel kerestem a kisebb oldhatóságú diasztereomer 

((S)-1-feniletilammónium (S)-N-formilfenilalaninát) keresztirányú kristálynövekedését elősegítő 

hatást. Megállapítottam, hogy a sav formil-csoportja által kialakított gyenge C-H...O 

hidrogénhidak segítik elő a só kristályainak hossztengelyre merőleges irányú növekedését. 
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