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Irodalmi háttér
Diasztereomer sóképzéssel végzett reszolválás során savas vagy bázikus vegyület racém formáját
leggyakrabban enantiomertiszta, ellenkező sav-bázis karakterű reszolválószerrel reagáltatják. Az
anyalúgban két, diasztereomer viszonyban lévő só (ionpárok, nagyobb asszociátumok, kristálygócok,
majd kristályok) képződik, melyek elválasztása kristályosítással történik. Hatékony reszolválás esetén a
diasztereomerek oldhatósága (mellyel szorosan összefügg szilárd fázisbeli stabilitásuk) jelentősen
eltérő. Az elválasztás alapja tehát az, hogy az azonos konstitúciójú, de térszerkezetükben különböző
molekulák különböző stabilitású kristályos fázist építenek fel. (Az esetek nagy részében a
stabilitáskülönbség csekély, és nem érhető el reszolválás.) A stabilitáskülönbség eredetét a
kristályszerkezetek elemzésével érthetjük meg.
A

diasztereomerek

stabilitásviszonyának

molekuláris

hátterével

foglalkozó

közlemények

egykristály-röntgendiffrakciós mérési eredményekre és/vagy számításos kémiai eredményekre
támaszkodnak. Sajnos mindkét módszer alkalmazása során nehézségek merülnek fel. A számításos
kémiai módszerek alkalmazását az ionpároknál a nagy atomszám, a gyenge másodlagos kötőerők
jelentős hatása és a sok lehetséges kristálymódosulat nehezíti. Az egykristály-röntgendiffrakció
alkalmazását a méréshez szükséges jó minőségű egykristályok határolják be. Hatékony reszolválás,
nagy stabilitáskülönbségű diasztereomerek esetén a nagyobb oldhatóságú só gyakran nehezen
kristályosítható, nem állítható elő belőle egykristály-röntgendiffrakciós mérésre alkalmas kristály,
kevés a mindkét diasztereomer szerkezetét bemutató és összehasonlító közlemény. Ezért a
diasztereomerek stabilitásviszonyáról eddig megszerzett ismeretanyag korlátozott, ennek bővítése a
reszolválások tervezésében hasznos segítséget jelenthet. A diasztereomer kristályos fázisok molekuláris
szintű vizsgálata alapján jóllehet nem írhatók le pontosan a reszolválás során in situ végbemenő
folyamatok, mégis ezen a módon kapjuk a legmélyebb betekintést a királis felismerés működésébe.
A diasztereomerek stabilitásviszonyán kívül egyes esetekben kinetikai hatásokat is figyelembe kell
venni a reszolválás vizsgálatánál. Diasztereomer sóképzéssel történő reszolválások leírása szokásosan a
komponensek egyensúlyi viszonyai alapján történik. Előfordul azonban hogy az egyensúly beállása
lassú, és a reszolválás elvégzése során a rendszer nem éri el az oldhatósági diagram által leírt
egyensúlyi állapotot. Ilyen esetben a reszolválás eredménye a kristályosodásra hagyott idő függvénye.
Attól függően, hogy a reakcióelegynek több vagy kevesebb idő áll rendelkezésre a kristályosodásra,
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 ilyen rendszerek előfordulása feltehetőleg nem kivételes, azonban reszolválással
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foglalkozó vegyészek a kristályosodás időfüggését általában nem vizsgálják, ezért kevés az ilyen
reszolválást leíró közlemény.
Egyes esetekben beszámoltak akirális segédanyagoknak a reszolválás eredményét kedvezően
befolyásoló hatásáról. A diasztereomer sóképzéssel végzett reszolválásoknál képződő diasztereomer
molekulaasszociátumok (majd kristályok) fizikai-kémiai tulajdonságai eltérőek, így akirális
környezetben is megkülönböztethetők egymástól. A képződött diasztereomerek aránya tehát akirális
molekulákkal való kölcsönhatás során is változhat. Akirális segédanyagok alkalmazására a
reszolválások során mégis ritkán kerül sor. Az akirális molekulákkal való kölcsönhatás mélyebb
vizsgálata nagyobb teret adhat ennek az ígéretes módszernek.

Bevezető
Doktori munkám során három reszolválás mechanizmusát vizsgáltam a diasztereomerek
kristályszerkezete alapján. A kristályszerkezeteket egykristály-röntgendiffrakcióval határoztam meg. A
vizsgált rendszerek a következők:
1) 1-(1-naftil)etilamin racemát;

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

2) 1-feniletilamin racemát;

(R)-N-(1-feniletil)glutársavfélamid reszolválószer

3) N-formilfenilalanin racemát;

1-feniletilamin reszolválószer

Ezen belül négy diasztereomer só kristályszerkezetét határoztam meg: az 1. reszolválás mindkét
diasztereomerének szerkezetét, valamint a 2. és 3. reszolválás stabilabb diasztereomerének szerkezetét.
A kristályszerkezetek elemzésén keresztül a következő két kérdésre kerestem a választ:
I)

Milyen különbségek okozzák az azonos konstitúciójú, de különböző alakú molekulákból
felépülő kristályos fázisok stabilitáskülönbségét a vizsgált rendszerekben?

II) Milyen kölcsönhatások stabilizálják a kisebb oldhatóságú diasztereomer kristályát a vizsgált
rendszereknél?
Továbbá végeztem egy összehasonlítást, melyhez a Cambridge-i Krisztallográfiai Adatbázisban
talált 9 diasztereomer pár kristályszerkezetét használtam fel. Az összehasonlításnál felhasznált sók 1feniletilamint tartalmaztak bázisként. Ezzel az összehasonlítással az I. kérdés szélesebb körű vizsgálata
volt a célom.
A vizsgált reszolválásoknál különleges kinetikai tényezők is szerepet játszottak, ezek a tényezők is
vizsgálataim tárgyát képezték. A 2. reszolválás hatékonysága akirális hozzátétek hatására megnőtt (a
hozzátétek mind termodinamikai, mind kinetikai hatást kifejthettek), a 3. reszolválás hatékonysága
időben változott. Munkám során termoanalitikai, röntgen-pordiffrakciós és optikai mikroszkópos
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módszerrel vizsgáltam a 2. reszolválásnál az akirális hozzátétek hatásmechanizmusát, és a 3.
reszolválás időfüggésének hátterét. A három reszolválás vizsgálatának eredményeiből három
közleményt írtam, ezek képezik doktori dolgozatom alapját.
A munkám során vizsgált minden diasztereomer só bázisként 1-feniletilamint, vagy annak
származékát tartalmazta. A minták kiválasztásánál fontos szempont volt az egymással és irodalmi
példákkal való összehasonlíthatóság.

Kísérleti módszerek, mérőkészülékek
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.
Optikai mikroszkópos vizsgálatokat Leica MZ6 polarizációs mikroszkóppal végeztem.
Fényképfelvételeket JVC GCX3 digitális fényképezőgéppel készítettem.
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.
Egykristály-röntgendiffrakciós mérések készültek a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai
Kutatóközpont Szerkezeti Kémiai Intézetében Enraf-Nonius CAD4 diffraktométerrel (grafit
monokromátor; CuKα sugárzás, λ = 1,54180 Å) ω/2θ pásztázást alkalmazva, illetve Rigaku R-AXIS
RAPID image plate diffraktométerrel (grafit monokromátor; CuKα sugárzás, λ = 1,54180 Å). A mérési
eredmények kiértékelésében részt vettem.

Eredmények∗
I.

Összefüggést kerestem diasztereomer párok stabilitáskülönbsége, és kristályszerkezeti

különbségei között. Meghatároztam és összehasonlítottam az említett 1. reszolválás diasztereomer
párjának

egykristály-röntgenszerkezetét.

Összehasonlítottam

a

Cambridge-i

Krisztallográfiai

Adatbankban talált 9 diasztereomer pár egykristály-röntgenszerkezetét.

∗

Az “Eredmények” részben a római számozás a “Bevezető”-ben feltett két kérdésre utal. Az egyes

tézisek alapját adó eredmények a tézisekkel megegyező folyamatos arab számozással következnek.
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1.

A racém 1-(1-naftil)etilamin (R)-N-[1-(1-naftil)etil]oxálsavfélamid reszolválószerrel végzett

elválasztása egy reszolválássorozatba illeszkedik, a homológok között a leghatékonyabb reszolválás.
Ezt a reszolválást választottam diasztereomer kristályszerkezetek közötti különbségek elemzéséhez
a reszolválás magas hatékonysága, és a naftil-csoport helyett fenil-csoportot tartalmazó analóg
diasztereomer párral való összehasonlítás lehetősége miatt, melyek szerkezete már ismert volt, és mert
mindkét

diasztereomerből

jó

minőségű

egykristály

állt

rendelkezésemre.

Egykristály-

röntgendiffrakciós módszerrel meghatároztam az (R)- és (S)-1-(1-naftil)etilammónium (R)-N-[1-(1naftil)etil]oxálsavfélamid

diasztereomer

kristályszerkezetét4,6,10,11,12.

sópár

A

diasztereomerek

egymáshoz hasonló kristályráccsal, monoklin kristályrendszerben, P21 tércsoportban kristályosodnak
(1. ábra). A b elemi cellaéllel párhuzamosan futnak az ionos csoportok által kialakított hidrogénhídlétrák, melyek körül felváltva rendeződnek az anionok és kationok kétfogású csavarszimmetriával. A
két izomerben a hidrogénhidak egy kivétellel megegyezők, a kevésbé stabil diasztereomerben eggyel
kevesebb hidrogénhíd alakul ki. Különleges, hogy a stabilabb diasztereomerben hosszabbak
(feltehetően gyengébbek) az analóg hidrogénhidak. A diasztereomerekben kevés gyenge másodlagos
kötés alakul ki, ezek a két izomerben hasonlóak. A vizsgált diasztereomer pár esetében a másodlagos
kölcsönhatások különbségével nem magyarázható stabilitáskülönbségük.

1. ábra (S)- (balra) és (R)-1-(1-naftil)etilammónium (R)-N-[1-(1-naftil)etil]oxálsavfélamid (jobbra)
diasztereomer sópár elemi cellája (bázis: kék, sav: piros)
A bázis molekuláinak elhelyezkedése a két izomer kristályrácsában ellenkező kiralitásuk ellenére
hasonló (1. ábra), azonban a sav molekulái a két szerkezetben egymáshoz képest kb. 180°-kal
elfordulnak. A naftil-gyűrűk egymáshoz viszonyított helyzete ezért a két diasztereomerben különböző.
5

A kevésbé stabil kristályban a naftil-csoportok elrendeződése kedvezőtlen, emiatt a molekulák nem
tudnak igazán szoros illeszkedést kialakítani, a kristály elemi cellánként kb. 5 % üres térfogatot
tartalmaz. Ez jelentősen csökkenti a sűrűségét (≈ 1,15 g / cm3). A stabilabb diasztereomer
molekuláinak illeszkedése a kristályrácsban jelentősen jobb, a kristály számított sűrűsége magas
(≈ 1,23 g / cm3), nagy a két diasztereomer közötti sűrűségkülönbség. Kiemelkedően nagy különbséget
(≈ 57 °C) találtam a diasztereomerek olvadáspontjában.
A naftil-csoport helyett fenil-csoportot tartalmazó analóg diasztereomer sópár irodalomból ismert
kristályszerkezetével összehasonlítva a kétszeresére növelt aromás gyűrű nem okoz változást a
kristályok szimmetriájában, a molekulák elrendeződésében és a hidrogénhíd-szerkezetben. A
diasztereomer pár tagjai közötti stabilitáskülönbség azonban más-más kristályszerkezeti eltérésen
alapul a két analóg esetében, melyek a kövekezők:
-

A fenil-analóg esetében a stabilabb só szerkezetében kialakuló gyenge C-H...O hidrogénhíd, amely
az anionok különböző molekulakonformációjáért felelős,

-

az általam vizsgált 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.

2.

Tudomásom szerint a diasztereomer párok stabilitáskülönbségével foglalkozó közlemények

között nem található olyan, mely több különböző szerkezetű diasztereomer pár esetében végzett
összehasonlítás alapján általános megállapításokat tenne. Kutatómunkám során a diasztereomerek
stabilitáskülönbségét okozó kristályszerkezeti jellemzők mélyebb megértése érdekében célom volt
általánosítható tulajdonságok keresése.
Ennek érdekében a Cambridge-i Krisztallográfiai Adatbankban végzett kereséssel 9 diasztereomer
pár kristályszerkezetét hasonlítottam össze. Az összehasonlításhoz olyan, bázisként 1-feniletilamint
tartalmazó diasztereomer párokat választottam, melyeknél a reszolválás eredményét is közölték. Az 1feniletilamin bázisra azért esett a választásom, mert kutatómunkám során szintén az 1-feniletilamin
származékaival dolgoztam, és mert más bázisokkal összehasonlítva az adatbázis lényegesen nagyobb
számú sójának szerkezetét tartalmazza. Az összehasonlításhoz használt diasztereomer párokban a savak
molekulaszerkezete viszonylag tág határok között változó, de hasonló szerkezetűek is találhatók
köztük.
Az irodalomban ilyen módon talált reszolválásokat 3 csoportba soroltam aszerint, hogy a szerzők a
diasztereomerek

mely

kristályszerkezeti

jellemzőinek
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különbségét

hozták

összefüggésbe

elválaszthatóságukkal. A 3 csoportban rendre a következő 3 szerkezeti különbség volt a meghatározó:
1) jelentősen különböző hidrogénhíd-kölcsönhatások
2) a sav és a bázis fenil-gyűrűje által bezárt szög elérése
3) a sav konformációjának különbségéből eredő stabilitáskülönbség.
A diasztereomer párok sűrűségkülönbsége és a reszolválás hatékonysága között nem találtam
egyértelmű összefüggést, olvadáspont-különbségük azonban jól korrelált a reszolválhatóság értékével.
Az eredmények alapján tehát az összehasonlításhoz használt diaszteromerek szerkezeti különbségei
viszonylag jól elhatárolt csoportokba sorolhatók.

II.

A 2. és 3. reszolválás esetében a stabilabb diasztereomer kristályszerkezetét vizsgáltam, mert a

másik diasztereomerből nem volt előállítható megfelelő minőségű egykristály. Mindkét reszolválás
esetében a sav homológjaival végzett reszolválások eredménye is ismert, ezért lehetőség van az
összehasonlításra. Mindkét reszolválás olyan szempontból is érdekes, hogy kinetikai hatások
befolyásolták a reszolválhatóságot. Az említett kinetikai hatások is vizsgálataim tárgyát képezték.
3.

Az 1-feniletilamin (R)-N-(1-feniletil)glutársavfélamid reszolválószerrel végzett elválasztása

egy reszolválássorozat következő tagja. A homológok reszolválhatósága a szénlánc növekedésével
eddig a tagig monoton növekszik, azonban a glutársavas származéknál visszaesés tapasztalható ebben
az értékben.
Egykristály-röntgendiffrakciós módszerrel meghatároztam az (S)-1-feniletilammónium (R)-N-(1feniletil)glutársavfélamid só kristályszerkezetét5,10,11,12. A kristályrács szimmetriája (monoklin
kristályrendszer, P21 tércsoport) a rövidebb szénláncú, ismert szerkezetű homológokéval megegyező.
A 2 dimenziós hálószerű hidrogénhíd-szerkezet az a és b cellaélek síkjában épül fel (2. ábra), két oldala
felé nyúlnak az apoláris csoportok, apoláris felületű rétegeket alakítva ki, a rétegek között nincs
jelentős másodlagos kötőerő.

7

2. ábra A szerkezetet meghatározó 2 dimenziós hidrogénhíd-háló (S)-1-feniletilammónium (R)-N(1-feniletil)glutársavfélamid kristályában (C: fekete, O: piros, N: kék, H-híd: szaggatott)
Az ismert szerkezetű homológok és származékok 1 dimenziós hidrogénhíd-szerkezetétől alapvetően
különböző 2 dimenziós háló szerkezet magyarázhatja a homológokétól elmaradó reszolválási
hatékonyságot.
A rétegeken belül az apoláris molekularészek rögzítésében jelentős szerephez jutnak a gyenge CH...O és C-H...π hidrogénhidak. Ezek közül különleges mintázatot hoz létre az egy ionpáron belüli két
C-H...π kötés, mely a sav hosszú szénláncát a végén lévő fenil-gyűrűvel kétgyűrűs szerkezetben rögzíti
(3. ábra).

3. ábra Egy ionpáron belüli gyenge C-H...π hidrogénhidak (S)-1-feniletilammónium (R)-N-(1feniletil)glutársavfélamid kristályában
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4.

Az 1-feniletilamin (R)-N-(1-feniletil)glutársavfélamid reszolválószerrel a rövidebb szénláncú

homológ reszolválószerekhez képest kisebb hatékonysággal reszolválható, nem kapható 100 %-os
enantiomertisztaságú termék. Azonban akirális karbamid-származékok jelenlétében ugyanolyan
körülmények között jó hatékonysággal állítható elő enantiomertiszta termék1.
Kutatómunkám során arra kerestem a választ, hogy milyen szerepük lehet a reszolválás során
alkalmazott akirális hozzátéteknek a királis felismerés befolyásolásában. A hozzátétek feltehetően
megbontják a nélkülük nagy enantiomerfeleslegnél keletkező szilárd oldatot.
Röntgen-pordiffrakciós és DSC módszerrel vizsgáltam karbamid, N-metilkarbamid, N,N'dimetilkarbamid és tiokarbamid hozzátétek jelenlétében a reszolválás során kiváló csapadékokat. A
mérési eredmények alapján a hozzátétek a karbamid kivételével legfeljebb nyomnyi mennyiségben
vannak jelen a vizsgált mintákban. A karbamid-származékok jelenlétében kivált csapadékok röntgenpordiffraktogramja megegyezik a tiszta kiindulási anyagokból ((S)-1-feniletilaminból és (R)-N-(1feniletil)glutársavfélamidból) kristályosított minta pordiffraktogramjával, a hozzátétek nem okoznak
jelentős változást a kisebb oldhatóságú só szerkezetében. 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 kiváló
diasztereomerrel, szerkezetét a többi hozzátéthez hasonlóan nem változtatja meg. Optikai
mikroszkópos módszerrel megfigyeltem a karbamid kristályok kristálynukleációt elősegítő hatását a
stabilabb diasztereomerrel szemben (4. ábra).

4. ábra Keresztezett tűs karbamid kristályok, melyek (S)-1-feniletilammónium (R)-N-(1feniletil)glutársavfélamid trapéz alakú kristályainak gócképzőjeként hatnak (a bal oldali felvétel a jobb
oldalinál néhány perccel korábban készült, a fehér szakasz hossza 0,5 mm-nek felel meg)
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5.

Az N-formilfenilalanin hatékonyan reszolválható 1-feniletilaminnal, hosszabb szénláncú

homológjainál azonban nem érhető el reszolválás2.
Kutatómunkám során választ kerestem az N-formilfenilalaninnak a homológok közül kitűnő
viselkedésére. A DSC mérések alapján megszerkesztettem a diasztereomerek szilárd-olvadék
egyensúlyi diagramját, a diagram eutektikus összetétele (xeu) alapján megbecsültem a reszolválás
hatékonyságát (F = (2xeu - 1) / xeu). Az így kapott hatékonyság a homológokéhoz hasonló alacsony
értéknek (0,15) adódott. További preparatív kísérletekkel megállapítottam, hogy a reszolválás során
képződő termék enantiomertisztasága időben csökken (1 hét alatt 0,92-ről 0,62-re), mennyisége
növekszik; a reszolválás hatékonysága (F = ee x T ee: enantiomertisztaság, T: termelés) összességében
időben lassan csökken (1 hét alatt 0,41-ről 0,38-ra). A hatékonyság értéke feltehetőleg idővel a szilárdolvadék diagram alapján számított egyensúlyi értékhez tart.
Az eredmények alapján arra következtettem, hogy valamilyen kinetikai hatás okozza a kezdetben
magas reszolválási hatékonyságot3,7,8,9. A diasztereomer pár kristályainak optikai mikroszkópos
vizsgálatával megállapítottam, hogy a hossztengely irányában mindkét izomer kristályai jól
növekednek, több centiméteres hosszúságot érnek el. A nagyobb oldhatóságú diasztereomer
kristálynövekedése azonban a hossztengelyre merőleges irányokban gátolt. A kisebb oldhatóságú
diasztereomer oszlopos kristályainak vastagsága milliméteres nagyságrendbe esik, a nagyobb
oldhatóságú diasztereomer kristályai ezzel szemben mindössze 0,01 mm vastagságúak (5. ábra). Ezek
alapján arra következtettem, hogy a termék kezdeti magas enantiomertisztasága a stabilabb
diasztereomer gyors kristálynövekedéséből adódik. Ez a tényező okozza az N-formilfenilalanin
hosszabb szénláncú homológoktól eltérő viselkedését.

5. ábra Balra az (S,S) konfigurációjú, kisebb oldhatóságú diasztereomer jól fejlett egykristálya,
jobbra a másik, (S,R) konfigurációjú diasztereomer vékony, szálas kristályainak kötege látható
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6.

Egykristály-röntgendiffrakciós módszerrel kerestem a stabilabb diasztereomer ((S)-1-

feniletilammónium (S)-N-formilfenilalaninát) keresztirányú kristálynövekedését elősegítő hatást3,7,8,9.
A vizsgált só rombos kristályrendszerben, P212121 tércsoportban kristályosodik. A kristályrácsot az a
krisztallográfiai tengellyel párhuzamosan futó hidrogénhíd létrák köré épülő molekulaoszlopok építik
fel. Az oszlopok között C-H...O hidrogénhíd tart kapcsolatot, melyet a sav formil-csoportjának
oxigénatomja alakít ki. Ez az oxigénatom a kristályszerkezetet meghatározó hidrogénhíd-létráktól
viszonylag távol helyezkedik el, nem vesz részt az erős N-H...O hidrogénhidak kiépítésében. Ehelyett 3
gyenge C-H...O hidrogénhidat hoz létre, melyek közül kettő az anion formil-csoportotja és a
szomszédos kation között alakít ki kötést, a harmadik pedig a molekulaoszlopok közötti kohéziót
növeli (6. ábra). Feltehetően a molekulaoszlopokat összekapcsoló gyenge hidrogénhíd segíti elő a
kristály hosszirányra merőleges növekedését, és a C-H...O kötés viszonylagos erőssége teszi lehetővé a
vastag oszlopos kristályok gyors képződését.

6. ábra C-H...O hidrogénhidak (S)-1-feniletilammónium (S)-N-formilfenilalaninát kristályrácsában
(bal: ionok között, jobb: egy elemi cellában)

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
11

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.

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. Röntgenpordiffrakciós és DSC módszerrel vizsgáltam a hozzátétek jelenlétében végzett reszolválások során
képződő csapadékokat.

Megállapítottam, hogy a hozzátétek jelenlétében kiváló csapadék
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pordiffraktogramja megegyezik a tiszta kiindulási anyagokból kristályosított (S)-1-feniletilammónium
(R)-N-(1-feniletil)glutársavfélamid pordiffraktogramjával. A hozzátétek nem épülnek be ennek
kristályába, és nem okoznak kimutatható változást a szerkezetében. A hozzátétek a karbamid
kivételével legfeljebb nyomnyi mennyiségben vannak jelen a csapadékokban. A karbamid jelentős
mennyiségben van jelen a kiváló csapadékban, a kiváló sóval 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.

Alkalmazási lehetőségek
A vizsgált diasztereomer kristályszerkezetekben nagy szerepet kaptak a gyenge (C-H...O, C-H...π)
hidrogénhidak. A vizsgált vegyületekhez hasonló szerkezetű racemát esetén a reszolválószer
kiválasztásánál célszerű olyan funkciós csoportot (pl. ionos csoportoktól távoli karbonil-csoport,
aromás csoportok) tartalmazó vegyület kiválasztására törekedni, mely a kristályrácsban várhatóan
gyenge hidrogénhidak kialakítására lesz képes. 1-feniletilaminnal és származékaival végzett
reszolválások kidolgozása során figyelembe vehető a diasztereomer párok stabilitáskülönbségét okozó
tényezők hármas osztályozása.
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, vagy 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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