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Összefoglaló 

Munkánk során az ibuprofen, alkoholokból történő királis elválasztását végeztük el (R)-1-fenil-etil-amin 

rezolválószer alkalmazásával, szén-dioxid antiszolvens segítségével. A folyamat a szelektivitással jellemezhető, 

mely a hozam és a diasztereomer tisztaság szorzata. A folyamat műveleti paraméterei több módon is befolyásolják 

az elválasztást (oldhatóság, sűrűség, gócképződés, kristálynövekedés), ezen paraméterek hatásának megismerése 

sok kísérleti mérést igényel. Az antiszolvens folyamat leírására a Hansen oldhatósági paramétereket használtuk 

fel. Elöszőr metanolos mérések eredményeire illesztettünk modellt, ahol azt találtuk, hogy szignifikáns hatása a 

szelektivitásra a hőmérsékletnek, nyomásnak és a Hildebrand oldhatósági paraméternek van. Az illesztett modell 

jóságát etanolos mérésekkel ellenőriztük. Az ellenőrző mérések körülményeinek meghatározásához kísérleti tervet 

készítettünk. Mindkét oldószerből végzett antiszolvens frakcionáláson alapuló rezolválás jól leírható egy közös 

modellel melyben a hőmérséklet, nyomás és oldhatósági paraméterek szerepelnek, mint független változók. Egy, 

az antiszolvens frakcionálásban újszerűnek számító megközelítéssel, csökkentve a kísérleti terv által 

meghatározott szükséges elvégzendő mérések számát vizsgáltuk a műveleti paraméterek hatásait. A kutatómunkát 

az OTKA (K108979) támogatta. 

 

Summary 

Optical resolution of ibuprofen with (R)-1-phenylethylamine resolving agent was performed by antisolvent 

fractionation from alcohols using carbon-dioxide as antisolvent. The process can be characterized by the selectivity 

which is calculated as the product of yield and diastereometric purity. The operational parameters (pressure, 

temperature, solvent-to-carbon dioxide ratio) affect the selectivity in the studied range, however it requires a large 

number of experiments to understand the nature of the effects, affecting through solubility, density, seed formation, 

crystal growth etc. The Hansen solubility parameters were used to build a model to describe the selectivity of the 

process. First a model was constructed for data that were gained in experiments with methanol as solvent. 

Hildebrand parameter, pressure and temperature were found to have significant effect on selectivity, thus selected 

as parameters of the model. The fitted model was verified by experiments in which ethanol was the solvent. For 

setting the experimental conditions of the verification experimental design was used. A common function was 

suitable to describe the selectivity as a function of solubility parameter, pressure and temperature regardless if 

ethanol or methanol were the solvent applied. Furthermore, the novel approach presented in this paper allows a 

significant reduction of the number of necessary experiments in antisolvent fractionation to map the effects of the 

operating parameters. This research work was supported by the Hungarian Scientific Research Fund (OTKA 

K108979). 

 

 

 

 


