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A kurzus célja, hogy a hallgatók
megismerjék a legfontosabb szerves vegyipari intermedierek előállításának kémiai- és technológiai hátterét, valamint
betekintést kapjanak a gyógyszer-, illetve a növényvédőszer-gyártás során leggyakrabban használt eljárások és szintézismódszerek elméleti hátterébe és gyakorlati megvalósításába. A tantermi gyakorlatok során a hallgatók konkrét folyamatok egyéni/kiscsoportos feldolgozásával, problémák összehasonlító elemzésével mélyítik el az előadáson szerzett elméleti ismereteiket.
Tanulás eredmények, kompetenciák: a hallgató
Tudás:
Ismeri a legfontosabb aromás vegyipari alapanyagok felhasználásának lehetőségeit. Tisztában van a
gyógyszerkémiában alkalmazható aszimmetriás kémiai átalakítások lehetőségével, enzimes és fermentációs
folyamatokkal. Tudja a biomasszából kinyerhető vegyületek előállítási folyamatait, és a szerves szintézisek
hatékonyságnövelésére alkalmas eljárásokat. Ismeri a növényvédőszerek legfontosabb csoportjait és az
előállításukhoz kacsolódó alapvető kémiai folyamatokat.
Képesség:
- Képes rendszer szinten átlátni, értelmezni, alapvető feladatok kapcsán alkalmazni a megtanult ismereteket.
- Képes a tanult vegyületek előállításáról, reaktivitásáról, a megismert gyakorlati alkalmazásukról folytatott szakmai
kommunikációban érdemben részt venni.
- Képes az ismereteinek az összekapcsolására, kibővítésére, fejlesztésére.
Attitűd:
Nyitott arra, hogy a témakörben új, tudományosan bizonyított ismereteket szerezzen, de elutasítsa a megalapozatlan,
esetleg megtévesztő állításokat.
Autonómia és felelősség:
Szakmai irányítás mellett megjelölt részfeladatokat önállóan képes a kurzusban szereplő témakörök kapcsán
elvégezni, a kapott eredményt értelmezni, valamint reálisan értékelni.
A kurzus tartalma, témakörei
- Szerves kémiai vegyipar története.
- A BTX frakció ipari forrásai és felhasználási lehetőségei.
- Aszimmetriás szintézisek alkalmazása a gyógyszerkémiában.
- Fermentációs és enzimatikus ipari folyamatok.
- Biofinomítás.
- Szerves szintézisek hatékonyságnövelése.
- Növényvédőszerek csoportosítása, kémiai folyamatok alapjai.
Tervezett tanulási tevékenységek, tanítási módszerek
- Aktív részvétel az órákon
- A tantermi gyakorlat során egyéni esetfeldolgozás elkészítése és ismertetése.
Értékelés
Kollokvium (90%)
Esettanulmány (10%)
Jeles: 90 %, jó: 80%, közepes 65 %, elégséges: 50 %, 50 % alatt elégtelen
- A tantárgyat kollokvium zárja. Sikertelen teljesítés esetén a javítás módja, határideje: a munkakövetelményk
utólagos pótlására külön eljárásban nincs lehetőség. A kollokvium sikertelensége esetén javítás, utóvizsga
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keretében történhet, a TVSZ-ben meghatározottak szerint.

Kötelező olvasmány:
Az előadáshoz kapcsolódó ábra és fogalomgyűjtemény.
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Heti bontott tematika
1. hét

Szerves kémiai vegyipar történeti hátterének áttekintése: mesterséges textilszínezékek, robbanóanyagok, kaucsuk, műgumi, cellulóz és szintetikus alapú műszálak, polimerek, szilikon alapú műanyagok,
kőolaj, kőolajfinomítás, műbenzin.

2. hét

TE: Ismeri a szerves vegyipar történeti hátterét, fejlődésének legfontosabb mérföldköveit.
Aromás szénhidrogének (benzol, toluol, etilbenzol és o- m-, p-xilol): ipari források és kinyerési módszerek; kondenzált aromás szénhidrogének (naftalin, antracén, stb.) kinyerésére alkalmas módszerek.

3. hét

TE: Ismeri a BTX frakció vegyipari jelentőségét, és ismeri a forrásait, a kinyerésükre használt folyamatok technológiai hátterét.
Aromás szénhidrogének ipari átalakításai: a toluol hidrodezalkilezése, diszproporciója; m-xilol
izomerizációja. Benzol, mint legfontosabb aromás alapanyag: etilbenzol; sztirol; kumol; ciklohexán
előállítása.

4. hét

TE: Ismeri a benzol, toluol és xilol egymásba alakíthatóságának lehetőségeit. Ismeri a benzol ipari
felhasználásának a lehetőségeit, legfontosabb technológiáit.
A fenol ipari szintézismódszerei, fenol szintézistermékei; maleinsavanhidrid és szintézistermékei.
Egyéb aromás vegyületek: nitrobenzol, anilin. Diizocianátok előállítása és felhasználása. A xilol és a
naftalin oxidációs termékei: ftálsav, izoftálsav, tereftálsav és származékaik.

5. hét

6. hét

TE: Ismeri a fenol ipari szintézismódszereit és legfontosabb felhasználási lehetőségeit. Ismeri a
nitrobenzol, anilin, xilol és naftalin vegyipari felhasználási lehetőségeit és technológiáinak összehasonlítása.
A kiralitás jelentősége a gyógyszeriparban, sztereokémiai alapfogalmak, sztereoizoméria típusai.
Királis kiindulási anyagok (aminosavak, hidroxisavak, alkaloidok, terpének, szénhidrátok) áttekintése.
Funkcióscsoport módosítással elérhető királis kiindulási és segédanyagok,
enantiomertiszta/enantiomerben dúsult célvegyületek előállítása új sztereogén egység generálása nélkül. Aszimmetriás szintézisek alapelvei, Cram-szabály, Prelog-szabály. Az aszimmetriás szintézisek
típusai: első generációs (szubsztrát-kontrollált), második generációs (segédanyag-kontrollált), harmadik generációs (reagens-kontrollált) és negyedik generációs (katalizátor-kontrollált) eljárások. Többszörös sztereodifferenciálás.
TE: Ismeri a kiralitás gyógyszerkémiai jelentőségét. Ismeri a királis kiindulási vegyületek legfontosabb csoportjait, és az aszimmetriás szintézisek legfontosabb alapelveit.
Enantioszelektív oxidációs és redukciós reakciók, kinetikus aszimmetriás transzformációk fogalma és
típusai. Kinetikus rezolválás. Enzimkatalizált kinetikus rezolválás. Aszimmetriás elbontások.
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Enantioszelektív organokatalitikus reakciók, Királis gyógyszerhatóanyagok sztereoszelektív szintézise, Fluor tartalmú királis gyógyszerhatóanyagok.

7. hét

8. hét

9. hét

10. hét

11. hét

TE: Ismeri az enantioszelektív oxidációs/redukciós eljárásokat, a kinetikus rezolválás megvalósításának lehetőségeit, valamint az organokatalitikus reakciókat, és ezek gyógyszerkémiai alkalmazását.
Fermentációs módszerek a gyógyszerhatóanyagok szintézisében. Eltérések a szintetikus és fermentációs úton történő hatóanyagtermelés között. Az ipari fermentáció főbb lépései. A fermentációs eljárást
meghatározó alapvető mérőszámok, reaktortulajdonságok, illetve ezen paraméterek módosításának
lehetősége.
TE: Ismeri a fermentációs módszerek alapjait, ipari alkalmazásának lehetőségeit és befolyásoló tényezőit.
Az enzimes eljárások gazdasági és környezetvédelmi előnyeinek ismertetése néhány nagy léptékű
vegyipari eljárás kapcsán (akrilamid előállítása, polimer gyártás). Az enzimek felhasználása különböző iparágakban (pl. élelmiszeripar, illatszerek, kozmetikumok, mosószerek, növényvédőszerek előállítása). Az enzimes reakciók előnyei a megfelelő szintetikus folyamatokkal szemben (enyhébb reakciókörülmények, kemo- régio- és enantioszelektivitás). Az enzimkatalízis párhuzamba állítása és összehasonlítása a kémiai katalízissel példákon keresztül. A finomvegyszeripar és gyógyszeripar számára
fontos enzimtípusok és reakciótípusok, az enzimek szelektivitása. Az enzimes reakcióparaméterek,
mint korlátozó tényezők bemutatása ipari példákon keresztül. Az ipari biokatalízisben használt enzimek piaca.
TE: Ismeri az enzimkatalizált folyamatok ipari alkalmazásának lehetőségeit, előnyeit, az alkalmazható
enzimek típusait, valamint a folyamatokat befolyásoló tényezőket.
Biofinomítás (biorefinery). A növényi biomasszában található főbb szénhidrát komponensek (szacharóz, keményítő, cellulóz, hemicellulóz) kinyerése, feldolgozása és átalakítása értékes kémiai komponensekké vagy üzemanyaggá. A biomassza előkezelése (fizikai, kémiai, biológiai, fiziko-kémiai), a
lignocellulózok biofinomítása.
TE: Ismeri a legfontosabb, a biomasszából kinyerhető szénhidrát származékokat, a kinyerés és feldolgozás folyamatát.
A biomasszából kinyert poliszacharidok (cellulóz, hemicellulóz) hidrolízise: híg savas vagy enzimes
hidrolízis. A poliszacharidok hidrolízisével nyert monoszacharidok (glükóz, mannóz, xilóz, arabinóz,
stb.) kémiai szintézissel valamint fermentációs eljárásokkal történő átalakítása értéknövelt vegyületekké (metanol, etanol, furfural és származékai, hidroximetil-furfural, levulinsav, borostyánkősav, tejsav,
szorbitol, stb.)
TE: Ismeri a biomasszából kinyert poliszacharidok felhasználásának lehetőségeit és folyamatait.
Nagyhatékonyságú szintézismódszerek alapjai I. A szerves kémiai szintézisek hatékonyságát növelő
módszerek áttekintése. Mikrohullámú aktiválás elméleti háttere, gyakorlati megvalósítási lehetőségei,
befolyásoló tényezők.

12. hét

TE: Ismeri a szerves kémiai szintézisek hatékonyságát befolyásoló tényezőket. Ismeri a mikrohullámú
szintézisek hátterét, gyakorlati megvalósításának lehetőségeit és befolyásoló tényezőit.
Nagyhatékonyságú szintézismódszerek alapjai II. Mikroreaktorok alkalmazása; áramlásos kémia,
parallel szintézisek, automatizálás; kombinatorikus kémia – vegyületkönyvtár szintézis; szilárdfázisú
szintézis; speciális elválasztási és tisztítási módszerek.

13. hét

TE: Ismeri az áramlásos kémia alapjait, megvalósítási lehetőségeit. Tisztában van a kombinatorikus
kémia, paralel szintézisek és szilárdfázisú szintézisek alapjaival.
Növényvédőszerek kémiája I. Rovarölőszerek: piretroidok, alkaloidok, klórozott szénhidrogének.
Rovarölő hatású szerves foszforvegyületek. Karbamát tipusú inszekticidek. Rovar riasztók,
feromonok, metamorfózisra ható szerek.

14. hét

TE: Ismeri a növényvédőszerek csoportosítási lehetőségeit. Ismeri a legfontosabb rovarölőszerek csoportjait, és a szintézisük alapvető kémiai folyamatait.
Növényvédőszerek kémiája II. Gombaölő szerek (fungicidek), szisztematikus hatású fungicidek.
Gyomirtószerek (herbicidek): karbamidsav származékok, triazol és piridazin származékok. Növények
növekedését szabályozó anyagok (regulátorok).
TE: Ismeri a legfontosabb gombaölő és gyomírtószerek csoportjait, és a szintézisük alapvető kémiai
folyamatait.
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