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Összefoglaló/ Summary 

Az enantiomertiszta vagy az egyik enantiomerben feldúsított termékek előállításának egyre nagyobb 

jelentősége van az enantiomerek eltérő biológiai aktivitásából adódóan. Szekunder alkoholok racém elegyéből 

kiindulva a lipáz-katalizált kinetikus reszolválás az egyik legrégebbi és legáltalánosabb módja a tiszta alkohol 

enantiomerek elérésének.[1] Hagyományosan szintetikus észterezőszereket, így vinil-acetátot, alkalmaznak 

észterező ágensként.[2] Környezetvédelmi szempontból viszont előnyösebbek a kevésbé illékony és nem toxikus 

észterező ágensek, így a glicerin észterezett származékai vagy növényi olajok, melyek hatékony 

észterezőszereknek bizonyultak alkoholok reszolválásában. [3,4] Kutatómunkánk során első lépésként 

szintetikus glicerinszármazékokat (glicerin-triacetátot, glicerin-tributirátot), majd szuperkritikus szén-dioxidos 

extrakcióval (p=45 MPa, T=50°C) kinyert kukoricacsíra-olajat alkalmaztunk észterezőszerként. Légköri 

nyomáson, szerves oldószer nélkül − az észterőszert használva reakcióközegként − végeztünk kísérleteket; 

illetve szuperkritikus szén-dioxid közegben vizsgáltuk a kinetikus reszolválást. Természetes olaj észterezőszer 

esetén vizsgáltuk a reakciót követő termék-szubsztrát elválasztás lehetőségeit. A termékek és a szubsztrát 

reakcióelegyből való kinyeréséhez és azok elválasztásához megfelelő nyomás-hőmérséklet beállítások 

meghatározásához oldhatósági és megoszlási hányados méréseket végeztünk. Enantiomer-elválasztás 

tekintetében az alkalmazott észterezőszerek hatékonynak bizonyultak: az észter-termékre vonatkozóan ≥99,5%-

os egyensúlyi enantiomerfelesleget értünk el 40-50%-os racém alkoholra vonatkoztatott konverzió mellett. 

Kukoricacsíra-olaj észterezőszerrel, szuperkritikus szén-dioxidban (10-20 MPa, 35-50 °C) kétfázisú rendszert 

kaptunk, mely lehetőséget adott a reakció lejátszódását követően az alkohol és az észter reakcióelegyből való 

kinyerésére szuperkritikus extrakció útján. A termék - kiindulási anyag elválasztáshoz két lépcsős 

nyomáscsökkentésen alapuló rendszert hoztunk létre, melyből 10% alatti anyagveszteséggel visszanyerhető volt 

az alkohol és a termék 90 mol%-ot meghaladó tisztasággal. 

A kutatómunkát az OTKA (K108979) támogatta. 

There is a growing interest in the preparation of enantiopure or enantiomerically enriched products due to the 

different bioactivity of enantiomers. Kinetic resolution of racemic secondary alcohols is a well-known and 

efficient method to obtain optically active alcohols.[1] The most commonly used esterification agents are 

synthetic compounds, like vinyl acetate.[2] However, considering the environmental impact of the resolution, the 

non-volatile and non-toxic acyl donors, like derivatives of glycerol or vegetable oils, are favorable compared to 

the synthetic agents. Moreover, glycerol derivatives and oils, as acyl donors, can be applied efficiently as well in 

the resolution of alcohols.[3,4] In the presented work glycerol derivatives (glycerol triacetate, glycerol 

tributyrate) and corn germ oil obtained by supercritical fluid extraction (p=45 MPa, T=50°C) were applied as 

esterification agent. The kinetic resolution was investigated in neat acylating agent at ambient pressure and in 

supercritical carbon dioxide. Using corn germ oil as ester donor, the possibilities of the substrate-product 

separation was also examined. In order to determine the suitable pressure and temperature conditions for the 

extraction and separation of products and substrates, phase equilibrium measurements and distribution ratio 

determination were performed. Regarding to the enantiomer separation, the applied ester donors were efficient: 

≥99,5% enantiomeric excess of ester products and 40-50% conversion were obtained. In supercritical carbon 

dioxide (10-20 MPa, 35-50°C) using corn germ oil as esterification agent, two phase system was formed which 

allowed to extract the remaining alcohol and the products from the reaction mixture by means of supercritical 

fluid extraction following the reaction. For the substrate-product separation, a two-step system, based on 

sequential pressure drop, was designed. The designed system led to the recovery of the compounds with less than 

10% material loss and the separation of the product and the remaining alcohol with over 90mol% purity. 
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