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Reaktivní krystalizace – [RK] 
 

(Erika Hriňová, Jan Jirát) 

1. Úvod 
 
Krystalizace je jednou z velmi často používaných operací, jak v chemickém, tak 

farmaceutickém průmyslu. Krystalizace se v průmyslu používá pro výrobu velkého množství 
produktů a jejich čištění. Krystalizaci můžeme rozdělit na několik základních typů: teplotní 
krystalizace, srážecí krystalizace a reaktivní krystalizace.  

Krystalizace je proces, při kterém za specifických podmínek vzniká pevná fáze (krystaly) 
z roztoku, nebo taveniny. Vhodnou optimalizací těchto podmínek je možné významně ovlivnit 
vlastnosti vytvořených krystalů, například jejich velikost, tvar, nebo vnitřní strukturu 
(polymorfii). Změna těchto vlastností má velký význam na výsledné vlastnosti farmaceutických 
látek (např. tokové vlastnosti, rychlost rozpouštění, dlouhodobá stabilita). Typickým příkladem 
je zmenšení velikosti částic, čímž dochází ke zvětšení specifického povrchu krystalů a tím 
k rychlejšímu rozpouštění, nebo nástupu účinku.  

 
2. Teorie 

 
Podstatou krystalizace je převedení systému ze stavu s vyšší rozpustností do stavu s nižší 

rozpustností, s čímž je spojeno dosažení limitního stupně přesycení. Přesycení je nerovnovážný 
stav, v kterém je určité množství rozpuštěné látky (molekul) nad limitem rozpustnosti. 
Rovnováha se znovu obnoví tvorbou pevné fáze krystalizací. K dosažení přesycení 
(supersaturace) se používá modifikace různých vlastností daného systému – např. teploty, 
smíchání více rozpouštědel, nebo odpaření rozpouštědla.  

Prvním krokem krystalizace je nukleace, která může být primární (spontánní), nebo 
sekundární (indukována přítomností pevné fáze). Dochází k vzájemnému kontaktu vhodně 
orientovaných molekul a tvorbě stabilních krystalizačních jader. Další fází krystalizace je růst 
krystalů. Během růstu krystalů dochází k interakci rozpuštěných molekul s krystalizačními jádry, 
jejich následnému uspořádání a začlenění do struktury. Růst je dynamický děj, který je ovlivněn 
rychlostí difuze molekul na povrch jader, respektive ploch rostoucího krystalu a rychlostí 
vypadávání pevných částic z roztoku. Pomalejší růst obvykle zabezpečí tvorbu větších a lépe 
uspořádaných krystalů, naopak při rychlém růstu dochází k tvorbě krystalových poruch a 
menších částic. Kvůli vyčerpání přesycení roztoku dojde ve finální fázi k ukončení růstu krystalů 
a ustavení nové rovnováhy. 

Tato úloha se zabývá krystalizací reaktivní. Jedná se o proces, při kterém se přesycení 
generuje díky chemické reakci a vytvoření nové směsi rozpouštědel. Oba reaktanty jsou 
rozpuštěny ve vhodně zvolených rozpouštědlech, které jsou navzájem mísitelné. Například 
látka A je rozpuštěna v organickém rozpouštědle a látka B ve vodě. Po smíchání dojde 
k chemické reakce A + B → AB. Pokud je produkt AB v přesycení vůči vzniklé směsi rozpouštědel, 
dojde k jeho následné krystalizaci. Vhodně zvolená rozpouštědla jsou spolu mísitelná, reaktanty 
by měly být dobře rozpustné v obou kapalných fázích, což zajistí vyšší výtěžek a zároveň snížení 
potřebného množství rozpouštědel. Zároveň rozpouštědla a jejich poměr by měl být volen tak, 
aby byl výsledné produkt ve vzniklé směsi rozpouštědel málo rozpustný. Důležité je také zajistit 
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důkladné promíchání směsi, aby došlo ke zreagování vysokého podílu reaktantů, jejichž reakce 
může proběhnout až po kontaktu molekul ze vstupujících fází.  

Tato úloha se zabývá chemickou a fyzikální modifikací léčivé látky ibuprofen. Podstatou je 
chemická reakce ibuprofenu s hydroxidem sodným. Ibuprofen je rozpuštěn v organické fázi 
(aceton) a hydroxid sodný ve vodné fázi. Po jejich smíchání proběhne reakce (schéma viz níže) 
při které vznikne sodná sůl ibuprofenu a během následné krystalizace lze ovlivnit velikost částic. 
Celý proces ovlivňuje několik podmínek – teplota, rychlost míchání, stechiometrický poměr 
reaktantů, koncentrace roztoků, nebo rychlost nástřiku jedné fáze do druhé.  

 

 

3. Cíl práce 
 
Cílem práce je provést chemickou a fyzikální modifikaci ibuprofenu pomocí reaktivní 

krystalizace a sledovat, zda dochází k ovlivnění výtěžku procesu a velikosti krystalů pomocí 
změny podmínek procesu.  

 

4. Materiály a laboratorní vybavení 
 
Chemické látky – hydroxid sodný (Mw = 40g/mol), ibuprofen (Mw = 206,29 g/mol), aceton, 
voda. Laboratorní vybavení – pumpa, stříkačka s jehlou, kádinky, magnetické míchadlo 
s ohřevem, váhy, odměrné válce, uzavíratelné vialky. 

 

5. Příprava roztoků a arch výsledků 
 

Tab. 1.: Příprava roztoků. Jednotlivé skupiny si spočtou navážky, doplní do tabulky a předloží 
ke kontrole vedoucímu úlohy.   

Látka Rozpouštědlo c (mol/l) V (ml) m (g) Nádoba 
Ibuprofen Aceton 0,3 100  Odměrná baňka 
Ibuprofen Aceton 0,5 10  Vialka 
Ibuprofen Aceton 0,7 10  Vialka 
NaOH Voda 3 25  Odměrná baňka 
NaOH Voda 5 10  Vialka/kádinka 
NaOH Voda 7 10  Vialka/kádinka 
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Tab 2.: Efekt rychlosti nástřiku vodné fáze. Podmínky - cIBU = 0,3 mol/l, cNaOH = 3 mol/l, VORG = 
10 ml VH2O = 1 ml, 600 RPM  

Rychlost (ml/min) Velikost částic (µm) Hmotnost + výtěžek 
0,5   
2   
5   

 

Tab. 3.: Vliv koncentrace vstupních roztoků. Podmínky - VORG = 10 ml, VH2O = 1 ml, 600 RPM                    
Q =  2 ml/min 

cIBU(mol/l) cNaOH (mol/l) Velikost částic (µm) Hmotnost + výtěžek 
0,3 3   
0,5 5   
0,7 7   

 

Tab. 4.: Vliv teploty. Podmínky - cIBU = 0,3 mol/l, cNaOH = 3 mol/l, VORG = 10 ml, VH2O = 1 ml, 600 
RPM, Q =  2 ml/min 

Teplota(°C) Velikost částic (µm) Hmotnost + výtěžek 
0°C (ledová lázeň)   
22°C (laboratorní teplota)   
40°C (ohřev)   

 

Tab. 5.: Vliv změny přebytku hydroxidu sodného. Podmínky - VORG = 10 ml, VH2O = 1 ml, 
600 RPM, Q =  2 ml/min 

Poměr reaktantů cIBU (mol/l) cNaOH (mol/l) Velikost částic (µm) Hmotnost + výtěžek 
1:1 0,3 3   
1:1,7  (3:5) 0,3 5   
1:2,3  (3:7) 0,3 7   

 

6. Postup práce   
 

1. Připravte roztoky podle tabulky 1. Vialky a baňky s připravenými roztoky zavřete 
(především aceton) 

2. Nastavte pumpu: diameter 12,33 mm, volume 1 ml, rate podle zvoleného experimentu.  
3. Do stříkačky o nominálním objemu 6ml naberte roztok NaOH, připevněte jehlu na 

stříkačku, vložte do pumpy a zajistěte. Ponořte jehlu pod hladinu organické fáze. Zapněte 
míchání a zapněte pumpu pomocí tlačítka start.  

4. Proveďte pokusy uvedené v tabulkách 2-5. Opakující se pokusy (cIBU = 0,3 mol/l, cNaOH = 3 
mol/l, T = 20°C (laboratorní teplota), 600 RPM, Q = 2 ml/min – v tabulkách kurzívou) 
nemusíte opakovat. Experiment proveďte pouze jednou a použijte tento výsledek.  
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5. Vzniklé krystaly zfiltrujte na fritě pod vakuem. Fritu zvažte před filtrací a po filtraci ji zvažte 
i se zachycenými krystaly. Krystaly přemístěte do označené, suché vialky. Výtěžky 
dopočítejte z těchto údajů. 

6. Velikost částic změřte pomocí optického mikroskopu s kamerou. Zvětšení tubusu nastavte 
na hodnotu 2,5× (odečítá na zadní straně mikroskopu) a použijte objektiv o hodnotě 
zvětšení 20×. Pokud nebude zvětšení vyhovovat aktuálnímu vzorku, přenastavte hodnotu 
zvětšení tubusu.  

7. Použijte program StreamPix 7, nastavte záznam nové sekvence a zachyťte jednotlivé 
vzorky kamerou. Po dokončení všech vzorků sekvenci uložte. Použitím předpřipraveného 
skriptu v Matlabu (Save.as) přidejte obrázkům měřítko.  

 

7. Zpracování výsledků  
 
Do protokolu uveďte vyplněné tabulky s hodnotami výtěžku a obrázky získané z mikroskopu 

pro jednotlivé experimenty. Zhodnoťte, zda jsou pozorovatelné závislosti výtěžku nebo velikosti 
částic na způsobu provedení experimentu a pokud tomu tak je, zpracujte graf do protokolu.  

 

8. Bezpečnostní pokyny 
 

8. V laboratoři je nutno nosit ochranné laboratorní pomůcky – plášť + rukavice + brýle.  
9. Během úlohy budete pracovat s léčivou látkou a koncentrovaným hydroxidem sodným. 

Pracujte pečlivě a opatrně.  
10. Práce s chemickými látkami je prováděna v digestoři, nebo laminárním boxu.  
11. Zásobní nádoby s chemickými látkami je potřeba vždy pečlivě uzavřít a vrátit na původní 

místo. 
 

9. Kontrolní otázky 
1) Co je to krystalizace? 
2) Jaké jsou výhody a nevýhody krystalizace? 
3) Co je to přesycení (supersaturace)? 
4) Za jakých podmínek dojde k vytvoření krystalů? 
5) Jaké faktory ovlivňují tvorbu dobře uspořádaných krystalů? 
6) Jaká jsou specifika reaktivní krystalizace?  
7) S jakými chemickými látkami budete během dnešní úlohy pracovat? 
8) Jaké parametry budete nastavovat na pumpě používané během experimentů? 
9) Probíhá po smíchání hydroxidu s vodou exotermní, nebo endotermní reakce?  
10) V čem je výhodná chemická, či fyzikální modifikace léčivých látek?  

 
 
 
 

 


