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In memoriam Zsadon Béla

Zsadon Béla (1929-2010)

Megdöbbenve hallottuk a szomorú hírt, hogy életének 
81. évében, 2010. március 20.-án eltávozott közülünk Dr. 
Zsadon Béla, az MTA doktora, az ELTE TTK egyetemi 
tanára. 

Dr. Zsadon Béla 1929-ben született Debrecenben. 
Középiskolai tanulmányait a debreceni Református 
Kollégium Gimnáziumában, majd a Fazekas Mihály 
Gimnáziumban végezte, ahol 1947-ben kitüntetéssel 
érettségizett. 1947-t�l 1951-ig a Budapesti M�szaki Egyetem 
hallgatója volt. 1951-ben szerves kémiai technológia szakon 
kapott vegyészmérnöki oklevelet.

1951 és 1956 között hadmérnökként, robbanóanyagok 
technológiájával foglalkozott az egyik katonai m�szaki 
f�iskolán, és a M�szaki Egyetem Hadmérnöki Karán. 
1956-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai 
Technológiai Tanszékén dolgozott, 1977 óta egyetemi tanári 
beosztásban.

Az ELTE Kémiai Technológiai Tanszékén el�ször Dr. Gerecs 
Árpád akadémikus, tanszékvezet� professzor tanítványaként 
és munkatársaként ipari szerves szintézisekkel foglalkozott. 
Többek között új eljárást dolgoztak ki a C-vitamin gyártás 
fejlesztésére.

1958-tól az Alkaloida Vegyészeti Gyárral együttm�ködve 
a mor� n-gyártás egyes problémáival foglalkozott. „A 
mor� nnak mákgubóból történ� kinyerésével kapcsolatos 
vizsgálatok” címmel írta és védte meg kandidátusi 
értekezését 1960-ban.Kutatómunkáját ezt követ�en 

kiterjesztette növényi eredet�, biológiailag aktív vegyületek 
felkutatására, izolálására, kémiai átalakítási lehet�ségeik 
vizsgálatára. A „Biológiailag aktív vegyületek kutatása” 
f�irányhoz kapcsolódóan vezetésével tanszéki kutatócsoport 
alakult. A vizsgálatok során számos új indol-vázas alkaloidot, 
és más természetes anyagokat izoláltak Magyarországon 
termeszthet� növényekb�l, eljárásokat dolgoztak ki 
gyógyszerként vagy gyógyszeripari alapanyagként 
hasznosítható hatóanyagok el�állítására. „Vizsgálatok 
természetes indolalkaloidok izolálása és kémiai átalakítása 
körében” címmel foglalta össze az eredményeket akadémiai 
doktori értekezésében és 1974-ben védte meg.

1973-tól, Dr. Tüd�s Ferenc akadémikus, tanszékvezet� 
professzor kezdeményezésére kutatási területe új 
témacsoporttal b�vült. Ennek során gyógyászatban 
hasznosítható, természetes alapú polimerek és származékaik 
el�állításával és alkalmazási lehet�ségeik vizsgálatával 
foglalkozott. A kutatások legjelent�sebb eredménye a 
ciklodextrin gyöngy-polimerek és származékaik el�állítása, 
valamint ezek kromatográ� ás állófázisként való alkalmazása 
volt. E királis állófázisokon alkaloidok preparatív méret� 
reszolválása terén nemzetközileg is jelent�s eredmények 
születtek.

Dr. Zsadon Béla rendszeresen tevékenykedett az MTA Kémiai 
Tudományok Osztálya és a Biológiai Tudományok Osztálya 
Bizottságaiban. Tagja volt a Makromolekuláris Kémiai 
Bizottságnak, a M�szaki Kémiai Bizottságnak, a Szerves 
Kémiai Bizottságnak, az Alkaloidkémiai Bizottságnak, 
a Természetes Polimerek Munkabizottságnak valamint 
a Növénykémiai és Kemotaxonómiai Albizottságnak. 
Vezet�ségi tagja volt a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
Gyógynövény Szakosztályának. Választott tagja volt az 
ELTE Természettudományi Kar Tanácsának és a Kémiai 
Tanszékcsoport Tanácsának.

Dr. Zsadon Béla tudományos és közéleti tevékenysége 
mellett, 1951 óta végzett fels�fokú oktatási tevékenységet. 
Kémiai technológiai gyakorlatokat dolgozott ki és 
vezetett, továbbá el�adásokat tartott vegyész és tanár 
szakos hallgatóknak. A tantárgyak el�adásához kapcsolódó 
könyveket írt és fordított. 

Hallgatói a mindig felkészült, pontos, szépen és jól érthet�en 
el�adó tanárok között emlegették. Lényegre tör� el�adásain, 
csodálatos táblai rajzokkal segítette a kémiai technológia 
megértését és elsajátítását. Oktatási és kutatási tevékenységét 
egyaránt a nagyfokú igényesség jellemezte. A kiváló kutatót 
és oktatót gyászoljuk személyében, akire nagy szükség volt 

a fels�fokú kémiaoktatásban és ipari kutatásokban egyaránt. 

Emlékét munkatársai és tanítványai tisztelettel �rizzük!

Horváthné Dr. Otta Klára
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In memoriam Biczó Géza

Biczó Géza (1937-2010)

Szomorú kötelességünknek teszünk eleget mind, akik 
eljöttünk erre a búcsúzásra. Kedves kollégánkat, Biczó 
Gézát, a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai 
Kutatóközpontjának nyugalmazott f�munkatársát 
búcsúztatjuk.

„Kit anya szül, mind meghal az végül.” Az ittmaradottaknak 
mindig nehéz tudomásul venni azt, hogy akivel még 
a napokban olyan jót beszélgettek, aki kedvesen rájuk 
mosolygott, aki segített kisebb-nagyobb ügyeikben, aki csak 
egyszer�en ott volt, ahol mi, nincs többé. Fájlaljuk, amit 
elvesztettünk, nem kaphatjuk meg többé T�le azt, ami eddig 
természetes volt, siratjuk a veszteségünket. De: gondoljunk 
arra, mit vesztett az, aki elment. Mennyi mindent szeretett 
volna még megtudni a világ titkaiból. A sok baj, nehézség 
ellenére mégis mennyi örömöt talált a hivatásában, a 
tudományban, családjában, ismer�seiben, barátaiban, 
olvasmányaiban, egész életében.

Különösen szomorú egy kutató, egy tudós ember 
elvesztése. Biczó Géza kollégánk � zikus volt, akinek 
természettudományos érdekl�dése és munkássága 
igen hosszú utat járt be a kis molekulák és az atomok 
kölcsönhatásainak kvantum� zikai, kvantumkémiai 
vizsgálatától a polimerek és biopolimerek sajátosságainak 
kutatásán át, egészen az él� rendszerekben lév� aminosavak 
és fehérjék tulajdonságainak megismeréséig, annak a 
tudásnak a megszerzéséig, ami közvetlenül a gyógyítást 
szolgálja. Hiszen ahogyan a költ� mondja:

„A világnak egységes szövetét
csak gondolkodásunk szaggatja szét:
� zika, kémia, biológia
külön csak részek,
de ért�en összerakva: fenséges harmónia.”

Így jutott el kollégánk is a viszonylag egyszer�, s néha 
csak, tisztán eméletinek t�n� problémáktól a bonyolult 
rendszerek vizsgálatáig, az ember számára közvetlenül 
hasznosítható tudásig. Munkáját mindig lelkiismeretesen, 
nagy körültekintéssel végezte. Ma is látom magam el�tt, 
amint der�sen cipeli az intézet udvarán könyvekkel teli nagy 
táskáját, mert a szakirodalom tanulmányozására mindig 
nagy súlyt helyezett.

1967-ben jelent meg a világhír� Del Re és Ladik János 
professzorokkal közösen írt dolgozata a Physical Reviews-
ben, amelyre még ma is hivatkoznak. A Reviews in 
Computational Chemistry 21. kötetében, például vagy az 
Advances in Quantum Chemistry cím� könyvben, amely 
a világhír� Per Olov Löwdin professzor szerz�ségével, ill. 
szerkesztésében jelent meg.

Szívügye volt az „International Society for Molecular 
Electronics and BioComputing” nev� nemzetközi 
tudományos társaság megalapítása.

Az � kitartó munkájának köszönhet�, hogy a társaság 
megalakult, és több sikeres nemzetközi konferenciát 
rendezett. Biczó Géza kollégánk ennek a nemzetközi 
tudományos egyesületnek több fontos tisztségét is 
betöltötte.

A Magyar Kémiai Folyóiratban vendégszerkeszt�ként 
jegyezte a 2008/4. számot.

Számos alkalommal igen körültekint�en és magas 
színvonalon lektorált cikkeket folyóiratok részére, amivel 
hozzájárult szakterületének fejl�déséhez.

Számára, mint minden igazi kutató számára a kutatás 
életforma volt. Hitt a tudás fontosságában, a tudomány 
jelent�ségében, amihez � is hozzátette saját eredményeit. 
Azt hiszem, több minden nem adatott meg a számára, amit 
mások talán fontosnak tartanak. Azt gondolnánk ezért, hogy 
nem mindenben volt szerencsés. Én úgy vélem azonban, 
hogy ennek ellenére is szerencsésnek mondhatjuk �t, s�t 
megelégedettnek, mert fontos felismerésekkel gyarapította 
a tudományos ismereteket. Az alkotás öröme, a jogos 
megelégedettség a legtöbb, amit az ember a földi életpályán 
elérhet, hiszen mindennek az alapja a becsülettel elvégzett 
munka és a szeretet.

Biczó Géza kollégánk pályáját megfutotta, sikereit elérte, 
kudarcait megharcolta. Gondoljunk rá jó emlékezettel.

Nyugodjék békében!

Vinkler Péter 
gyászbeszéd a temetésen
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A kerti székt�l az F1 autóig: szerkezet-tulajdonság összefüggések 
polimer rendszerekben 

Pukánszky Bélaa,b,*

aM�anyag- és Gumiipari Laboratórium, Budapesti M�szaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1521 Budapest, Pf. 91

bMTA KK Anyag- és Környezetkémiai Intézet, 1525 Budapest, Pf. 17

*Pukánszky Béla az MTA levelez� tagja 2004. november 16.-án elhangzott székfoglaló el�adása alapján összeállítva. Tel.:  463-2015; fax: 463-3474; e-mail: 
bpukanszky@mail.bme.hu.

1. Bevezetés

A m�anyagok ma már mindennapi életünk nélkülözhetetlen 
részét képezik, gyakorlatilag nincs az életnek olyan része, ahol 
ne találkoznánk velük. Egyaránt érvényes ez a megállapítás 
szakmai tevékenységünkre, szórakozásunkra vagy otthoni 
feladatainkra. A gépjárm�vek, gépek, m�szerek számos 
alkatrésze, a sportszerek egy jelent�s része, a háztartási 
gépek, a legtöbb anyag csomagolása többnyire m�anyagból 
készül. Ez a felsorolás csak a tömegm�anyagokat és 
leggyakoribb alkalmazási területeiket érinti anélkül, hogy a 
különleges tulajdonságú vagy felhasználású m�anyagokat, a 
piezoelektromos, a nemlineáris optikai, a folyadékkristályos 
polimereket és az egyéb különlegességeket említettük 

volna. Magyarország m�anyag-felhasználása még nem éri 
el a fejlett országok szintjét, de folyamatosan n�. Jelent�s 
mérték� a m�anyag alapanyagok gyártása és a m�anyag-
feldolgozó ágazat termelési értéke ma már eléri az alapanyag 
gyártásét. A m�anyagipar húzóágazat, a vegyipari termelés 
30-35 %-át adja és további növekedése várható. Ugyanakkor 
a m�anyagok a leg� atalabb szerkezeti anyagok, viszonylag 
kevés ismeret áll rendelkezésre velük kapcsolatban, ezért 
olcsóbb, adott célnak tökéletesebben megfelel� anyagok 
el�állítása érdekében további fejlesztésük elengedhetetlen. 
Az említett meg� gyelés természetesen intenzív kutatást 
indított meg ezen a területen.

a) b) c)

1. Ábra. PP szupermolekuláris szerkezete; a) szferolit (POM), b) szferolit (SEM), c) lamella (SEM).

Bár mindennapi életünkben csak néhány m�anyaggal 
találkozunk, a létez� polimerek száma rendkívül nagy és 
egyre n�. Új anyagok létrehozhatók polimerizációval vagy 
létez� m�anyagok módosításával. A fejlesztés folyamatos 
és nagyon intenzív. Természetesen ezen a területen is 
léteznek népszer� slágertémák, mint például a nano- vagy 
a bio- el�névvel illetett anyagok, amelyek az érdekl�dés 
középpontjában állnak, a hagyományos területeket, a 
tömegm�anyagok fejlesztését viszont a kutatók többnyire 
elhanyagolják. Az élet azonban gyakran új problémákat vet 
fel. Nemrég például kimutatták, hogy az ivóvízvezetékként 
használt polietilén (PE) cs� stabilizálására használt fenolos 
antioxidánsok beoldódnak az ivóvízbe és nem kizárt, hogy 
ezek között káros metabolitok is találhatók. 

A m�anyagok rendkívül bonyolult rendszerek. Ellentétben a 
kismolekulájú anyagokkal, már az el�állítás, a polimerizáció 
során különböz� méret� és szerkezet� molekulák halmaza 
képz�dik. A lánc szerkezete nagyon bonyolult lehet még 
azonos ismétl�d� egységekb�l álló egyszer� polimerek esetén 
is, tartalmazhat különböz� funkciós csoportokat, fej-láb és 

láb-láb szerkezeteket, elágazásokat, különböz� kiralitású 
atomokat és egyéb szerkezeti egységeket. A gyakorlatban 
azonban a polimert szinte soha nem abban a formában 
használjuk fel, ahogy a reaktorból kikerül, adalékokat, társító 
anyagokat adunk hozzájuk, ami tovább növeli a keletkez� 
m�anyagok választékát. Már a molekuláris szerkezet is 
elég bonyolult, de a szu per mo le kuláris képz�dmények és a 
társítással létrehozott m�anyagok többfázisú szerkezete még 
tovább növeli a szerkezeti változatosságot, bonyolultabbá 
teszi a szerkezet-tulajdonság összefüggések megállapítását. 
Szemléltetésképpen bemutatjuk a polipropilén (PP), mint az 
egyik legnagyobb mennyiségben használt tömegm�anyag 
szu per molekuláris szerkezetének néhány részletét.1 
Polipropilénb�l készül például a kerti szék, a legtöbb autó 
lökhárítója, mosógépalkatrészek és háztartási edények. A PP 
több sztereospeci� kus módosulatban létezik (izotak ti kus, 
szündiotaktikus, ataktikus), több fajta kris tály módosulata 
van különböz� cellaméretekkel (�, �, �), valamint kétfázisú, 
amorf és kristályos fázisból álló szerkezete többfajta 
szupermolekuláris képz�dményb�l áll. Az 1a. ábrán 
izo term körülmények között kristályosított izotaktikus PP 
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szferolitjainak polarizációs optikai mikroszkóppal (POM) 
készült képét láthatjuk. Az 1b. ábrán egy szferolit szerkezetét 
látjuk nagyobb nagyításban, míg további nagyítás már a 
szferolitokat felépít� lamellák szerkezetét is jól mutatja 
(1c. ábra). És ez az egyik legegyszer�bb tömegm�anyag. A 
PP/elaszto mer/töl t� anyag kombinációból készült lökhárító 
háromkomponens�, négyfázisú anyag számos szerkezeti 
variációval.

2. Ábra. Agrofólia el�állítása extrú zi óval.

Mint ahogy más anyagokét is, a m�anyagok tulajdonságait 
is a szerkezet határozza meg. A szerkezet-tulajdonság 
összefüggések azonban els�sorban bonyolultságuk 
miatt többnyire nem ismertek. A megfelel� szerkezet� 
és tulajdonságú anyagokat általában empirikusan, 
próbálkozással állítják el�. A kutatás célja nagyon gyakran 
ezeknek az összefüggéseknek a felderítése, hiszen 
ismeretükben gyorsabban, olcsóbban, jobb tulajdonságú 
anyagokat lehetne el�állítani. Az elmúlt évek során 
számos, igen gyakran az ipar által felvetett problémával 
foglalkoztunk. A probléma megoldásában szinte mindig 
a szerkezet-tulajdonság összefüggések feltárása segített. 
A feladatok többsége nagyon érdekes volt és a gyakorlati 
problémák megoldásán túl, elméleti kérdéseket is felvetet. 
Sokszor az ipari kapcsolat megsz�nte, a megbízás lejárta után 
is folytattuk a munkát és megkíséreltük az összefüggések 
elméleti hátterét megérteni, mennyiségileg leírni azokat, 
esetleg modelleket felállítani. Egy ilyen el�adás, illetve 
közlemény keretében lehetetlen az összes problémát 
ismertetni, ezért csak néhány példán szemléltetem a terület 
változatosságát, sokszín�ségét és a felvetett problémákra 
általunk kínált megoldásokat.

2. A polietilén degradációja és stabilizálása

A PP mellett a másik legnagyobb mennyiségben 
felhasznált tömegm�anyag a polietilén. Számos típusa 
létezik (nagys�r�ség�, kiss�r�ség�, lineáris kiss�r�ség�, 
me tallocén) és nagyon sok területen használják. Készítenek 
bel�le csomagolóanyagokat, reklámtáskákat, de m�szaki 
alkatrészeket, valamint gáz- és vízcsöveket is. Mint 
említettük, még egy ilyen egyszer� m�anyag láncszerkezete 
is elég bonyolult. A polimerizáció katalizátorától függ�en 
különböz� típusú és számú funkciós csoport képz�dik a 
láncon. Ezek többnyire kett�skötést tartalmazó cso por tok, 
elágazások és láncvégi metil csoportok. Bár ezek a csoportok 
nagyon kis számban találhatók a láncon – 0-4 csoport/1000 
szénatom – mégis jelent�sen befolyásolják a polimer 
viselkedését annak feldolgozása és alkalmazása során is.

3. Ábra. A PE feldolgozása közben végbemen� kémiai reakciók, a 
polimer szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok.

A polietilént legalább kétszer feldolgozzák, miel�tt termék 
lesz bel�le. A polimerizációban többnyire por keletkezik, 
amit extru der ben kevernek össze az adalékokkal, hogy 
megkapják a kereskedelemben forgalmazott granulátumot. 
Ez az els� feldolgozási lépés. A másodikban a feldolgozó 
állítja el� a végterméket, fóliát, csövet, pro� lt vagy egyéb 
használati cikket. Szemléltetésképpen bemutatunk egy ilyen 
feldolgozási eljárást, a mez�gazdaságban használt melegházi 
takarófólia extrúzióját (2. ábra). A polimert általában
200 °C fölötti h�mérsékleten, nyírás, kis mennyiség� oxigén 
és stabilizátorok jelenlétében dolgozzák fel. A körülmények 
hatására gyakorlatilag mindig kémiai reakciók mennek 
végbe az extru derben, amelyek a stabilizátor fogyásához és 
a lánc szerkezetének megváltozásához vezetnek. A kémiai 
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reakciók-szer ke zet-tulaj don sá gok összefüggésének min�ségi 
leírására egy sémát készítettünk, amit a 3. ábrán mutatunk 
be. A nagys�r�ség� polietilén (HDPE) az extruderben reagál 
az oxigénnel és a stabilizátorral. A fenolos antioxidáns 
reakciója kinoidális vegyületek kép z� déséhez vezet, ami a 
polimer elszínez�dését okozza. A polimer szerkezete vagy 
lánctördel�dés sel, vagy elágazások képz�désével módosul. 
Nagy igénybevétel, több reakció gél kép z�déshez vezethet, 
ami heterogenitások kialakulását eredményezi. A termék, pl. 
fólia, el�állítása a polimer orientációját eredményezi, ami a  
szerkezettel együtt meghatározza a � lm tulajdonságait.

4. Ábra. Különböz� adalékrendszert tartalmazó PE színének változása 
többszöri feldolgozás során.

A stabilizátor fogyása, illetve a kémiai reakciók a termék 
színének mérésével követhet�. Az ipari gyakorlatban a több 
komponensb�l álló ún. adalékcsomagok hatékonyságát 
többszöri extrúzióval ellen�rzik. Laboratóriumi körülmények 
között többször, általában hatszor extrudálják az anyagot és 
mérik az egyes extrúziók után a polimer tulajdonságait, 
beleértve a színt is. A polimer elszínez�désének mértéke 
a többszöri feldolgozás hatására függ az adalékcsomag 
összetételét�l. Ezt mutatja a 4. ábra, ahol két különböz� 
adalékrendszerrel készült polietilén sárgasági indexének 
változását mutatjuk be az extrúziók számának függvényében. 
Látható, hogy a két adalékcsomag hatékonysága különböz� 
és a szín folyamatosan n� a feldolgozások számának 
növekedésével.

Az elszínez�dés els�dleges oka a fenolos antioxidáns 
reakcióiban keletkez� kinoidális vegyületek megjelenése 
és mennyiségének növekedése minden egyes feldolgozási 
lépésben. A reakciótermékek mennyiségének növekedése 
együtt jár a hatékony stabilizátor fogyásával. A még aktív 
stabilizátor mennyisége termikus analízis segítségével 
határozható meg. A maradék stabilitást OIT (oxigen 
induc tion time) mérés segítségével határozzuk meg. 
A polietilén degradációja, oxidációja exoterm gyökös 
folyamat. Amíg aktív stabilizátor van jelen a polimerben 
degradáció nincs, annak elfogyása után azonban azonnal 
elindul. Az izoterm körülmények között, általában 190 vagy 
200 °C-on meghatározott indukciós periódus tehát arányos a 
maradék stabilizátor mennyiségével. Néhány anyag maradék 

stabilitása látható az 5. ábrán. Az oszlopok alatti els� szám 
az adalékcsomagot, a törtvonal alatti második szám az 
extrúziók számát mutatja. Látható, hogy jelent�s különbség 
van az egyes adalékcsomagok hatékonysága között.

5. Ábra. Néhány PE minta maradékstabilitásának függése az adalékok 
összetételét�l, illetve a feldolgozási lépések számától.

A szín és a maradék stabilitás egyaránt a stabilizátor 
reakcióitól, illetve hatékonyságától függ, tehát várható 
lenne, hogy szoros összefüggés áll fenn a két mennyiség, 
azaz a szín és a maradék stabilitás között. A 6. ábrán 
egymás függvényében ábrázoltuk a színt és a stabilitást 
az 5. ábrán bemutatott nyolc anyagra. A várakozással 
ellentétben semmiféle összefüggést nem találtunk a két 
mennyiség között, a szín és a stabilitás teljesen függetlenül 
változik egymástól. A látszólagos ellenmondás feloldására 
egy egyszer� bruttó kinetikai modellt állítottunk fel.2 
Feltételeztük, hogy az elszínez�dés mértéke az elreagált 
stabilizátor mennyiségével arányos, azaz

                        (1)

6. Ábra. Különböz� módon stabilizált és feldolgozott PE minták 
stabilitása a minta színének függvényében ábrázolva.

ahol YI és YI
0
 a polimer aktuális és kezdeti színe (sárgasági 

index), c
0
 és c a kezdeti és aktuális stabilizátor koncentráció 
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és A egy arányossági tényez�. A stabilizátor fogyása leírható 
egy egyszer� els�rend� reakcióval, melynek sebessége:

ck
t

c
1d

d
�                                    (2)

ahol k
1
 a reakció sebességi állandója. Mivel a kísérleteket 

nem a sebesség, hanem az extrúziók száma függvényében 
végeztük, id� helyett ez utóbbit (n) használjuk független 
változóként. Integrálás után megkapjuk a szín változását 
az id�

tkcAYIYI 100 exp1 ����                 (3)

illetve az extrúziók számának függvényében:

nkcAYIYI '
100 exp1 ����                (4)

ahol k
1
’ a színváltozás módosított sebességi állandója.

Hasonló gondolatmenet alapján levezettük a stabilitás 
id�függését is. A stabilitás azonban nem az elreagált, hanem 
a még jelenlév� aktív stabilizátor mennyiségét�l függ, így az 
alapösszefüggés a következ�:

cBOITOIT 0 ��                          (5)

ahol OIT és OIT
0
 az aktuális, illetve a kezdeti stabilitás és B 

egy arányossági tényez�. A továbbiak a fenti levezetésb�l 
következnek és így megkapjuk a stabilitás változását az 
extrúziók számának függvényében:

nkcBOITOIT '

200 exp ���                 (6)

7. Ábra. PE minták számított és mért stabilitásának összehasonlítása.

A modell utolsó feltevése, hogy a k
1
’ és a k

2
’ sebességi 

állandók azonosak, mivel ugyanaz a reakció vezet 
az elszínez�dést okozó kinoidális reakciótermékek 
keletkezéséhez, illetve a stabilizátor fogyásához. 
Amennyiben ez a feltevés igaz, a minta színéb�l kiszámítható 
a maradék stabilitás. A 7. ábrán a mért stabilitást ábrázoltuk a 
számított c

0 
exp(–k

2
’n) mennyiség függvényében. A fenolos 

antioxidáns kezdeti mennyiségét (c
0
) és az extrúziók számát 

(n) ismerjük, a sebességi állandót pedig a színváltozásból 
meghatároztuk (k

1
’=k

2
’). Az össze füg gés meglep�en 

jó, ami több következtetés levonását tette lehet�vé. Az 
egyszer� bruttó kinetika érvényes annak ellenére, hogy 
a stabi li zá to rok számos reakcióban vesznek részt és az 
irodalomban bonyolult, többlépéses reakciókat javasolnak a 
stabilizálás leírására.3 A reakciók összefüggenek egymással, 
azaz remélhetjük, hogy a színváltozás legalább jelzést ad a 
polimer szerkezetének és tulajdonságainak változására is. 
Végül egy adott adalékcsomag esetén a termék színéb�l 
következtethetünk a stabilitás változására, ami nem 
mellékes, hiszen a színmérés sokkal egyszer�bb, gyorsabb 
és megbízhatóbb, mint az OIT meghatározása.

8. Ábra. PE minták folyóképessége és a polimerb�l készült � lmek 
szilárdsága közötti összefüggés.

A bemutatott modell azonban csak a stabilizátor fogyását, 
illetve a kinoidális termékek képz�dését írja le, de nem 
ad felvilágosítást a polimer szerkezetében és a termék 
tulajdonságaiban bekövetkez� változásokra. A polimer 
szerkezetének vizsgálata rendkívül nehéz feladat, mivel csak 
néhány, a polimer f� tömegét adó csoportoktól alig eltér� 
szerkezeti egység képz�dik bennük a feldolgozás során. Az 
általunk vizsgált Phillips technológiával krómkatalizátorral 
készült polietilén jellemz�je, hogy minden lánc végén 
tartalmaz egy vinil csoportot. A feldolgozás során képz�d� 
makrogyökök reagálnak ezekkel a vinil csoportokkal, 
hosszúláncú elágazásokat hozva létre. Az 5. ábrán bemutatott 
nyolc mintát részletesen analizáltuk és meghatároztuk 
a molekulasúlyt illetve a molekulasúly eloszlását is. 
A gélpermeációs kromatográ� ás (GPC) vizsgálatok 
gyakorlatilag semmilyen különbséget nem mutattak a 
minták között. Ugyanakkor a különböz� adalékcsomagot 
tartalmazó, különböz� számú feldolgozáson átesett minták 
viszkozitása, illetve az ebb�l készült � lmek mechanikai 
szilárdsága lényegesen különbözött egymástól. Többek 
között ezt mutatja a 8. ábra, ahol a PE � lmek tép�szilárdságát 
ábrázoltuk a � lmgyártásra használt alapanyag folyóképessége 
függvényében. Rendkívül szoros összefüggést kaptunk, ami 
bizonyítja, hogy minden tulajdonság összefügg egymással: 
a kémia meghatározza a polimer szerkezetét, az pedig a 
tulajdonságokat.4 A bemutatott vizsgálatok óta a polietilének 
stabilizálásával kapcsolatban számos kérdést vizsgáltunk,5-8 
de az itt kidolgozott szempontok és elvek képezték az összes 
vizsgálat alapját, és ezek segítettek a felmerül� problémák 
megoldásában is.
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3. Heterogén polimer rendszerek

Annak ellenére, hogy a polietilén degradációjának és 
stabilizálásának vizsgálata az elmúlt években töretlenül 
folyt és ma is folyik csoportunkban, érdekl�désünk 
középpontjában a heterogén polimer rendszerek és azon 
belül is a határfelületi kölcsönhatások vizsgálata állt. A 
heterogén polimer rendszerek, a polimer keverékek, a 
tölt�anyagot tartalmazó m�anyagok és a száler�sítés� 
kompozitok gyártása és felhasználása lényegesen nagyobb 
sebességgel n�, mint a m�anyagoké vagy az egyéb szerkezeti 
anyagoké.9-11 A gyors fejl�dés oka egyszer�. Egy új polimer 
kidolgozása, a polimerizációs technológia kifejlesztése, az 
üzem megépítése és az új polimer piaci bevezetése 5-10 
évig eltarthat, míg egy módosított polimer jó esetben akár 
hónapok alatt is kifejleszthet�. A módosított polimerek 
gyártásához szükséges berendezések beruházási költsége is 
sokkal kisebb.

Igaz ugyan, hogy a heterogén polimer rendszerek 
el�állítása és alkalmazása számos el�nnyel jár, gyártásuk és 
alkalmazásuk során azonban több probléma is jelentkezik. 
Módosítás esetén mindig új anyag keletkezik, amelynek 
tulajdonságai eltérnek mindkét komponens jellemz�it�l. 
A korábban bemutatott szerkezeti változatosság tovább 
n�, új morfológiai képz�dmények alakulnak ki és azonos 
összetételnél is különböz� szerkezetek jöhetnek létre. Jól 
szemlélteti az anyagok viselkedésének és tulajdonságainak 
változását a 9. ábra, amelyen tölt�anyagot tartalmazó 
PP kompozitok feszültség-nyúlás összefüggését, vagy a 
szokásos szóhasználattal szakítógörbéjét tüntettük fel. 
Látható, hogy a tölt�anyag hatására a görbe kezdeti szakasza 
(modulus, merevség) n�, a maradó deformációhoz tartozó 
feszültség és deformáció (folyási vagy nyakképz�dési 
feszültség és nyúlás) is változik, mint ahogy a szakadás 
pillanatában mért mennyiségek (szakítószilárdság, szakadási 
nyúlás) is. 

9. Ábra. Polimerek tulajdonságainak változása módosítás hatására.

A heterogén polimer rendszerek szerkezete a komponensek 
számától és típusától függ�en lehet egyszer�bb vagy 
nagyon bonyolult is. Olyan egyszer� anyagoknál is, mint 
a tölt�anyagot tartalmazó polimerek, ahol feltételezzük, 
hogy a tölt�anyag szemcsék egyenletesen oszlanak el a 
polimer mátrixban, felléphetnek szerkezeti jelenségek, 
mint pl. a szemcsék aggregációja vagy az anizometrikus 

részecskék orientációja. Függetlenül azonban a rendszer 
bonyolultságától a heterogén anyagok tulajdonságait mindig 
ugyanazok a tényez�k határozzák meg: a komponensek 
jellemz�i, az összetétel, a határfelületi kölcsönhatások és a 
szerkezet.12 A heterogén polimer rendszerek vizsgálata során 
els�sorban ez utóbbi két tényez� szerepével foglalkoztunk.

3.1. Tölt�anyagot tartalmazó polimerek

A tölt�anyagot tartalmazó polimerek a legrégebbi társított, 
módosított m�anyagok, amelyeket régóta gyártanak és 
alkalmaznak. Szerkezetük elvileg egyszer� és sokan úgy 
vélik, hogy már nem sok új ismeret nyerhet� vizsgálatukkal, 
mindent tudunk róluk. Valóban számos modell létezik, 
amelyek a tölt�anyagot tartalmazó polimerek merevségének 
összetételfüggését írják le.12,13 Ezek azonban nagyon egyszer� 
feltételezéseket alkalmaznak a kompozit szerkezetére 
vonatkozóan (a tölt�anyag homogén eloszlása a mátrixban). 
Nem veszik � gyelembe a tölt�anyag szemcseméretét és a 
határfelületi kölcsönhatásokat, illetve tökéletes adhéziót 
tételeznek fel. A valóságban azonban az adhézió messze 
nem tökéletes és különösen a nagyobb deformációknál 
mért tulajdonságok (folyási feszültség, szakítószilárdság) 
er�sen függnek a tölt�anyag méretét�l. Kiválóan szemlélteti 
ezt a 10. ábra, amelyen PP kom po zi tok folyási feszültségét 
ábrázoltuk a tölt�anyag-tartalom függvényében. Látható, 
hogy a szemcseméret csökkenésével, azaz a fajlagos felület 
növekedésével a folyási feszültség jelent�sen n�, azaz a 
két fázis érintkezésének, a határfelületi kölcsönhatások 
megváltozásának hatására a kompozit jellemz�i nagyon 
er�sen változnak.

10. Ábra. A tölt�anyag mennyiségének és fajlagos felületének hatása PP 
kompozitok folyási feszültségére.

A nagy deformációknál mért jellemz�k modellezésére 
nagyon kevesen vállalkoztak. Ennek egyik oka, hogy 
ezeknek a tulajdonságoknak a modellezése lényegesen 
bonyolultabb, mint a modulusé. Itt nem alkalmazhatóak 
a lineáris rugalmasságtan törvényszer�ségei, mivel 
gyakorlatilag mindig fellép maradó, plasztikus deformáció 
és a fentieken túl � gyelembe kell venni a kölcsönhatások 
szerepét is. A legsikeresebb modellt Nicolais és 
Narkis14 dolgozta ki. Modelljük azonban csak egyetlen 
szemcseelrendezésre érvényes és teljesen � gyelmen kívül 
hagyták a határfelületi kölcsönhatások szerepét, azaz a 
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10. ábrán bemutatott hatást. A tölt�anyagot tartalmazó 
polimerekkel végzett szisztematikus vizsgálataink egy 
olyan modell kidolgozásához vezettek, amelyik � gyelembe 
veszi a fenti tényez�k hatását is. A modell kidolgozásánál 
feltételeztük, hogy a polimer és a tölt�anyag kölcsönhatása 
egy határfázis kialakulásához vezet, amelynek tulajdonságai 
eltérnek mind a mátrixétól, mind pedig a tölt�anyagétól. 
A határfázis mennyisége nyilvánvalóan függ az érintkez� 
felületek nagyságától. A modell további feltételezése az 
volt, hogy a tulajdonságok változása arányos a jellemz� 
aktuális értékével. A megfelel� m�veletek elvégzése, 
illetve a határfeltételek elemzése alapján a következ� végs� 
összefüggéshez jutottunk:15,16

� ��
�

�
�� exp

5.21

1
0 Byy
�

�
�                    (7)

ahol és �
y0

 a kompozit, illetve a mátrix folyási feszültsége 
(ld. 9. ábra), � a tölt�anyag térfogattörtje és B egy a 
határfelületi kölcsönhatással kapcsolatos paraméter. Az els� 
tag (�

y0
) � gyelembe veszi a mátrix jellemz�jét, a második 

(1–�)/(1+2.5�) a polimer hatásos keresztmetszetét (nulla 
kölcsönhatás esetén a teljes terhelést a mátrix hordozza), 
míg a harmadik tag [exp(Bϕ)] a kölcsönhatást, a tölt�anyag 
által viselt terhelés nagyságát. A határfeltételek segítségével 
B kifejezhet� a következ� formában:
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ahol A
f
 and �

f
 a tölt�anyag fajlagos felülete és s�r�sége, 

� a határréteg vastagsága és �
yi
 a határfázis jellemz�je. A 

modell érvényessége ellen�rizhet�, ha a redukált illetve 
a relatív feszültség logaritmusát ábrázoljuk a térfogattört 
függvényében, azaz
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Ennek megfelel�en a tölt�anyag-tartalom függvényében 
mért folyási feszültség értékeknek egy egyenesre kell 

11. Ábra. A 10. ábra adatainak ábrázolása a modellnek (10. egyenlet) 
megfelel� lineáris formában.

esniük. A 10. ábra pontjait a 11. ábrán tüntettük fel a 10. 
egyenlet logaritmikus formájában.

Minden esetben jó lineáris összefüggést kaptunk, és a 
meredekségek kiszámítása lehet�vé teszi a határfelületi 
kölcsönhatások mennyiségi értékelését. Kés�bb kimutattuk, 
hogy a határfázis vastagsága a határfelületi kölcsönhatások 
típusától és er�sségét�l függ.17,18 A modell el�nye, hogy 
� gyelembe veszi a kompozitok tulajdonságait befolyásoló 
legfontosabb tényez�ket, hátránya viszont, hogy � és �

yi
 nem 

ismert, így a tulajdonságok nem számíthatók ki el�re. Számos 
szerkezeti hatás azonban nehezítheti a modell alkalmazását, 
így a tölt�anyagok gócképz� hatása, aggre gá ciója vagy az 
anizometrikus részecskék orientációja. Ennek ellenére a 
modellt sikerrel alkalmaztuk mi is19-23 és más kutatócsoportok 
is24-28 számos heterogén rendszer tulajdonságainak leírására. 
A modellt kés�bb kiterjesztettük más tulajdonságok, így a 
szakítószilárdság29 és a törési jellemz�k (ütésállóság, K

c
, 

G
c
)30 összetételfüggésének leírására is.

3.2. Határfázis

A heterogén rendszerek közös jellemz�je, hogy küls� 
feszültség hatására az inhomogenitás környezetében 
feszültségkoncentráció alakul ki, ha a komponensek 
rugalmas jellemz�i eltérnek egymástól. Ez a feltétel a 
polimer kom po zi tok esetében fennáll, hiszen a mátrixpolimer 
rugalmassági modulusa minimum egy, de gyakran két-
három nagyságrenddel kisebb, mint a tölt� vagy er�sít� 
anyagé. A feszültségkoncentráció azt jelenti, hogy a test 
keresztmetszetéb�l számítható átlagos feszültség helyett egy 
inhomogén feszültségtér alakul ki, amelynek egyes pontjain 
a feszültség többszöröse az átlagos feszültségnek. Egy 
homogén mátrixba ágyazott gömb alakú részecske körül 
kialakuló feszültségeloszlást Goodier31 megközelítésével 
számíthatjuk ki. Egy ilyen eloszlást mutat a 12. ábra. A 
kompozitot a függ�leges irányban terheljük. Látható, hogy 
a szemcse pólusa közelében a feszültségkoncentráció 
körülbelül 2, azaz a lokális feszültség kétszer akkora, mint 
az átlagos érték.

Az el�z� szakaszban (3.1. szakasz) bebizonyítottuk, 
hogy a tölt�anyagot tartalmazó kompo zi tokban spontán 
kialakul egy határfázis, amelynek tulajdonságai eltérnek a 
komponensek jellemz�it�l, és ami jelent�sen befolyásolja a 
kompozit tulajdonságait. A bemutatott modell levezetésénél 
feltételeztük, hogy a határfázis egy meghatározott 
vastagsággal és jól de� niált átlagos tulajdonságokkal 
rendelkezik. A valóságban azonban a fázisok közötti 
kölcsönhatás er�ssége csökken a szemcsét�l távolodva, így a 
határfázis tulajdonságainak is változniuk kell a távolsággal. 
Ez a felismerés egy olyan modell kidolgozásához vezetett, 
amelyben helyt�l függ� jellemz�kkel rendelkez� határfázis 
kialakulását tételeztük fel.32,33 A modell alapegyenlete:

                            (11)

ahol 0C  a mátrix rugalmas jellemz�it tartalmazó tenzor 
és a mögötte álló függvény fejezi ki a tulajdonságok 
helyfüggését. A fenti de� nícióból következik az egyensúlyi 
egyenlet, ami a következ� alakot veszi fel:

               (12)
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és ebb�l kiszámíthatók az elmozdulások:

  (13)

ahol �0 és µ0 a mátrix rugalmas jellemz�i és u  az elmozdulás 
vektor. A megfelel� helyfüggvény kiválasztásával sikerült 
analitikusan kiszámítani a szemcse körül kialakuló 
elmozdulás és feszültségteret és ebb�l meghatározni a 
kompozit legfontosabb jellemz�it.32-34 A számításokat 
elvégeztük ke mény és lágy határrétegre, szemcsékre és 
szálakra. Bebizonyítottuk, hogy a változó jellemz�kkel 
rendelkez� határréteg jelent�sen módosítja a kom po zit 
tulajdonságait.32-35

12. Ábra. Feszültségeloszlás egy lágy mátrixba ágyazott merev részecske 
körül. Goodier.31

3.3. Mikromechanikai deformációs folyamatok

A heterogenitás jelenléte és a határréteg kialakulása 
következtében létrejöv� bonyolult feszültségeloszlás küls� 
terhelés hatására lokális deformációs folyamatokat indít meg a 
kom po zitban. Tekintettel arra, hogy a feszültségmaximumok 
a szemcsék, illetve általában a heterogenitások körül 
alakulnak ki, itt indulnak meg a lokális, mik ro me chanikai 
deformációs folyamatok is. A m�anyagokban és heterogén 
polimer rendszerekben több ilyen folyamat is lejátszódhat, 
esetenként egymással párhuzamosan, vagy egyik a másikat 
iniciálhatja is. A heterogén polimer rendszerek legjellemz�bb 
mikromechanikai deformációs folyamatai a nyírási folyás, a 
mikrorepedezés, a kavitá ció és a határfelületek elválása. 
A nyírási folyás kristályos és amorf polimerekben is 
végbemehet. A folyamat a kristályos szerkezeti egységek, 
illetve a molekulakötegek elmozdulásából, elcsúszásából áll. 
A deformációt nem kíséri térfogatváltozás. A mik ro re pedezés 
az ütésálló polisztirol jellemz� deformációs folyamata. Küls� 
feszültség hatására az ütésállóságot biztosító elasztomer 
szemcsék környezetében repedés alakul ki, amelynek széleit 
több száz százalékban megnyúlt vékony polimer szálak 
kötik össze. A folyamat térfogat-nö ve ke déssel jár, és a 
nagymérték� deformációhoz szükséges munka eredményezi 
az energiaelnyelést, a nagy ütésállóságot. A kavitáció 
az elasztomerrel módosított polimerek (epoxi gyanta, 
poliamid, PP) jellemz� deformációja. A lágy szemcsékben 
a deformáció hatására kialakuló nagy negatív hidrosztatikus 
nyomás gyakorlatilag széttépi a szemcséket, ami üregek 
képz�déséhez, térfogat-nö ve ke dé shez vezet. A tölt�anyagot 
tartalmazó polimerek domináló mikro me chanikai 
deformációs folyamata a határfelületek elválása, amikor 

küls� terhelés hatására a tölt�anyag és a po li mer elválik 
egymástól, egy üreg képz�dik, ami további terhelés hatására 
folyamatosan n�. Nagy üregek kialakulása és egyesülése a 
termék gyors tönkremenetelét eredményezi. Ilyen üregek 
kialakulása és növekedése látható a 13. ábrán egy PP/CaCO

3
 

kom po zitban.

13. Ábra. Határfelületek elválása és az üregek azt követ� növekedése PP/
CaCO

3
 kom pozitban.

A határfelületek elválása többnyire kedvez�tlen folyamat. A 
tapasztalat azt mutatta, hogy a nagy szemcsék könnyebben 
elválnak és a tölt�anyagot tartalmazó termék, pl. egy 
kerti szék lába, kis terhelés hatására is eltörik. A folyamat 
mennyiségi leírására modellt dolgoztunk ki. Feltételeztük, 
hogy a határfelületek elválásakor létrejöv� új felületek 
képz�déséhez szükséges energiát a deformációs munka 
biztosítja. A számítások alapját a 14. ábrán bemutatott séma 
képezte. A modell rámutatott arra, hogy a határfelületek 
elválásához szükséges feszültség (�D) nagysága függ a 
termikus feszültségt�l (�T), amit a komponensek különböz� 
h� tá gu lása hoz létre, valamint a határfelületi adhéziótól, 
amit a reverzibilis adhéziós munkával jellemezhetünk 
(W

AB
), továbbá a mátrix merevségét�l (E) és a tölt�anyag 

szemcseméretét�l (R) is.36

R

EW
CC ABTD

21 ��� ��                  (14)

ahol C
1
 és C

2
 az elválás geometriai feltételeit�l függ� 

állandók. A 14. egyenlet össz hangban áll azzal a 
meg� gyeléssel, hogy a szemcseméret növekedésével a 
határfelületek elválása egyre könnyebbé válik.

Az összefüggés érvényességét számos vizsgálattal 
ellen�riztük. A 14. egyenlet szerint az elválási feszültség 
egyenesen arányos a reverzibilis adhéziós munka 
négyzetgyökével. Egy együttm�ködés keretében végzet 
vizsgálatsorozatban, a térfogati deformáció mérése 
segítségével megállapítottuk, hogy az elválási feszültség 
azonos a tölt�anyagot tartalmazó polimer folyási 
feszültségével.37 Kés�bb kiderült ugyan, hogy ez nem 
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egészen így van,38 de a folyási és az elválási feszültség 
arányos 

14. Ábra. A határfelületek elválásának leírására szolgáló modell.36

egymással. A 15. ábrán az elválási feszültséget a modellnek 
megfelel� módon ábrázoltuk a reverzibilis adhéziós munka 
függvényében PP/CaCO

3
 kompozitokra. A határfelületi 

kölcsönhatás er�sségét a tölt�anyag felületkezelésével 
változtattuk. Az összefüggés elég jó és igazolja a modell 
helyességét. Egy másik kísérletsorozatban különböz� 
merevség� polietilénekben vizsgáltuk a határfelületek 
elválását és a kompozit tulajdonságainak változását. A 
16. ábrán az elválási feszültséget a rugalmassági modulus 
négyzetgyöke függvényében ábrázoltuk és a modellnek 
megfelel�en szintén egyenest kapunk.

15. Ábra. Összefüggés az elválási feszültség és a határfelületi 
kölcsönhatás között, ld. 14. egyenlet.

Korábban említettük, hogy a határfelületek elválása 
többnyire káros jelenség. Van azonban olyan technológia, 
ami éppen ezt használja ki nagy érték� termékek 
el�állításához. Egyre elterjedtebb higiéniai cikkek 
el�állításánál, de az épít�iparban is kihasználják ezt a 
tet�szerkezetek szigetelésére használt ún. lélegz� fólia 
gyártásánál.39 Az el�állításukra használt technológia a 
határfelületek elválását használja ki a megfelel� áteresztés 
eléréséhez. A „lélegz�” kifejezés azt jelenti, hogy a fólia 
a g�zt átereszti viszont a folyadékot nem. Ezt úgy érik el, 
hogy a fólia megfelel� méret� pórusokat tartalmaz. Ha a 

16. Ábra. Az elválási feszültség és a mátrix merevsége közötti kapcsolat 
PE/CaCO

3
 kompozitokban (ld. 14. egyenlet).

pórusok elég kicsik, a felületi feszültség megakadályozza 
a folyadék áthaladását a � lmen. A pórusok kialakításához 
nagymennyiség� CaCO

3
 töl t� a nyagot tartalmazó polietilén 

fóliát állítanak el�, majd a fóliát megnyújtják. A megnyújtás 
hatására a határfelületek elválnak és létrejönnek az üregek. 
Egy ilyen fólia szerkezetét mutatja a 17. ábra, valamint 
a bel�le készült terméket, egy bébi pelenkát a 18. ábra. 

17. Ábra. Eldobható pelenkában használt PE lélegz� fólia szerkezete.

18. Ábra.  PE lélegz� fólia küls�réteggel ellátott bébi pelenka.
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Bár nagyon egyszer� anyagokból indul ki, a technológia 
nagyon kényes. A tölt�anyag szemcseméretének 
megválasztása, a felületkezelés, a nyújtási technológia 
mind befolyásolja a fólia át eresz t� ké pességét, mechanikai 
jellemz�it, valamint egyéb használati tulajdonságait 
(esztétika, tapintás stb.). A mikromechanikai deformációs 
folyamatokkal kapcsolatos vizs gála ta ink jelent�ségét 
nagymértékben növelte a terület egyik vezet� vállalatának 
(Clopay Plastic Products, USA) végzett megbízásos munka, 
amelynek célja technológiai problémák okainak felderítése 
és a gyártott termék min�ségének javítása volt.

3.4. Többkomponens� rendszerek

Korábban említettük, hogy új anyagok létrehozásának, a 
kívánt tulajdonságok elérésének az egyik legegyszer�bb és 
leggazdaságosabb módja a polimerek módosítása. Szá mos 
probléma megoldható egy polimer és egy társító a nyag 
összekeverésével, homogenizálásával, de egyes esetekben 
ez nem vezet eredményre, az alkalmazási terület által 
megkövetelt tulajdonságkombináció nem érhet� el. Ilyen 
például az autóiparban alkalmazott szerkezeti anyagok 
egy része. Egy lökhárítónak például nagy merevséggel, de 
egyidej�leg nagy ütésállósággal, törési ellenállással kell 
rendelkeznie ahhoz, hogy a termék betöltse funkcióját. 
Amennyiben egy polimerhez tölt�anyagot adunk, merevsége 
ugyan n�, de ütésállósága általában jelent�sen csökken, 
különösen abban az összetételi tartományban, ahol már nagy 
modulus növekedést érünk el. A polimerek törési ellenállása, 
ütésállósága elasztomerek adagolásával nö vel het�. A 
diszpergált elasztomer cseppek új deformációs folyamatokat 
(nyírási folyás, mikro re pe de zés) indítanak meg, ami 
megnöveli a mátrixpolimer ütésállóságát. Ezzel egyidej�leg 
azonban a polimer keverék modulusa nagymértékben 
lecsökken. Az anyagnak természetesen olcsónak is 
kell lennie. Egy nagy multinacionális alapanyaggyártó 
vállalat polipropilénb�l gyártott lökhárítóanyagától >2,0 
GPa merevséget és >15 kJ/m2 bemetszett próbatesten 
mért Charpy ütésállóságot kíván meg. A teljes képhez 
hozzátartozik, hogy az egyik legolcsóbb tömegm�anyag a 
polipropilén, amelynek merevsége általában 1,4 GPa körül 
van, míg ütésállósága 2-3 kJ/m2.

19. Ábra. Háromkomponens� PP/CaCO
3
/elasztomer kompozitokban 

kialakuló szerkezetekr�l készült SEM felvételek.

A probléma nyilvánvaló megoldása a két kívánt tulajdonságot 
megfelel� irányba módosító adalék egyidej� alkalmazása, 
azaz egy háromkomponens� rendszer létrehozása, amelyik 
a mátrixpolimer mellett egyidej�leg tartalmaz merevséget 
növel� tölt�anyagot és ütésállóságot javító elasztomert is. 
Egy ilyen kombináció azonban tovább bonyolítja az amúgy 
sem egyszer� szerkezetet. Elméletileg is két határszerkezet 
alakulhat ki, az egyikben a két társítóanyag egymástól 
függetlenül oszlik el a mátrixban, míg a másik esetben 

az elasztomer bevonja a tölt�anyag szemcséket és az így 
kialakult egységek oszlanak el egyenletesen a folytonos 
fázisban. Az el�bbit függetlenül diszpergált, míg az 
utóbbit beágyazott szerkezetnek nevezzük. Talán némiképp 
meglep� módon a valóságban mindkét szerkezet el�fordul, 
ahogy azt a 19. ábrán láthatjuk. Az ábrán háromkomponens� 
PP/CaCO

3
/elasztomer kompozitok törésfelületér�l pásztázó 

elektronmikroszkóppal készült képeket láthatunk. A 
képeken a lyukak reprezentálják az elasztomert, mivel azt 
a jobb kontraszt elérése érdekében kioldottuk a felületr�l. 
A baloldali ábra (19a. ábra) a függetlenül diszpergált 
szerkezetet mutatja. A lyukak mérete és száma jelent�s és 
az elasztomer térfogattörtjének megfelel�en a felület kb. 
20 %-át foglalják el. A 19b. ábrán látható anyagban is 20 
tf% elasztomer van, a lyukak területe mégis lényegesen 
kisebbnek t�nik. Alaposabb vizsgálat megmutatja, hogy a 
nagyobb tölt�anyagszemcsék körül lyukak, illetve rések 
láthatók, ami kioldott elasztomerre utal, illetve a kioldott 
elasztomercseppek helyén tölt�anyagszemcsék láthatók, 
azaz az elasztomer valóban körülveszi a tölt�anyagot. 
A két képen bemutatott szerkezetek természetesen nem 
kizárólagosak, egyidej�leg függetlenül diszpergált 
tölt�anyag- és elasztomerszem csék is találhatók a 
kompozitban.

Bár a 19. ábrán bemutatott meg� gyelés összhangban 
van az elvi lehet�ségekkel és az elképzelésekkel, a két 
szerkezet kialakulásának oka és magyarázata egyáltalán 
nem kézenfekv�. Cseh kollégákkal végzett közös 
kutatásunk során mindkét helyen, Prágában és Budapesten 
is készítettünk kompozitokat. Az anyagok összetétele 
teljes mértékben megegyezett, viszont szerkezetük 
és tulajdonságaik jelent�sen eltértek egymástól.40,41 A 
komponensek, a technológia és a mérési adatok részletes 
analízise alapján megállapítottuk, hogy a két rendszer 
közötti egyetlen különbség az, hogy Prágában felületkezelt 
tölt�anyagot használtak a kompozit készítéséhez, míg 
Budapesten kezeletlen krétát adtunk a polipropilénhez. 
További analízis és termodinamikai elemzés megmutatta, 
hogy az aktuális szerkezetet termodinamikai és kinetikai 
tényez�k együttesen határozzák meg, a keverés során 
uralkodó adhéziós és nyíróer�k viszonya dönti el, hogy 
dönt�en függetlenül diszpergált vagy beágyazott szerkezet 
alakul ki. Az adott anyagkombinációban termodinamikailag 
a beágyazás kedvez�bb, viszont ha a nyíróer�k nagyobbak, 
mint a tölt�anyag és az elasztomer közötti adhézió, akkor a 
tölt�anyagot körülvev� elasztomert az ömledék „lenyírja” a 
felületr�l.42

20. Ábra. Háromkomponens� PP/CaCO
3
/elasztomer kompozitokban 

található szemcsék körül kialakuló feszültségeloszlás változása a 
szerkezettel.

A két szerkezet teljesen eltér� tulajdonságokat eredményez, 
ami els�sorban a heterogenitások környezetében kialakuló 
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eltér� feszültségeloszlás, illetve feszültségkoncentráció 
következménye. A 20. ábrán egy merev szemcse, illetve 
egy lágy határréteggel bevont, beágyazott szemcse körül 
kialakuló feszültségeloszlást mutatunk be.

Látható, hogy beágyazás esetén a lokális 
feszültségmaximumok helye, de különösen a maximális 
feszültség nagysága lényegesen eltér a merev szemcse 
körül kialakuló viszonyoktól. Az eltér� feszültségviszonyok 
következményét a 21. ábrán láthatjuk, ahol a kétféle 
szerkezettel rendelkez� kom pozit merevségét a tölt�anyag-
tartalom függvényében ábrázoltuk 20 tf% elasztomer-
tartalom mellett. Az összefüggés világosan mutatja, hogy 
beágyazott szerkezet esetén a várakozással ellentétben 
tölt�anyag mennyiségének növekedésével a merevség nem 
n�, hanem csökken.

21. Ábra. PP/CaCO
3
/elasztomer kompozi tok merevségének függése a 

tölt�anyag-tar ta lomtól. A szerkezet hatása.

A 21. ábra egyértelm�en bebizonyította, hogy az 
el�állított háromkomponens� PP/CaCO

3
/elasztomer 

kompozitok tulajdonságai a szerkezett�l függenek. Az 
ábra azonban csak kvalitatív képet ad a viszonyokról, 
a szerkezet és a tulajdonságok összefüggésér�l.

22. Ábra. A tölt�anyag beágyazásának hatása PP/CaCO
3
/elasztomer 

kompozitok merevségére.

Modellszámítások segítségével azonban további ismeretekhez 
jutottunk ezekkel az összefüggésekkel kapcsolatban. Lewis 
és Nielsen13 modellje és néhány egyszer�sít� feltételezés 
segítségével kiszámítottuk a beágyazott tölt�anyag 
mennyiségét. A 22. ábrán a kompozitok merevségét ennek 
a mennyiségnek a függvényében ábrázoltuk. Az egyszer� 
modell és az elhanyagolások ellenére a két mennyiség 
közötti kapcsolat rendkívül szoros, a modulust egyértelm�en 
a beágyazott tölt�anyag mennyisége határozza meg;43,44 
a szerkezet és az adott tulajdonság közötti összefüggés 
egyértelm�.

Nem ilyen világos azonban az ütésállóság és a szerkezet, 
illetve a beágyazás mértékének kapcsolata. A 23. ábrán ezt 
a két mennyiséget ábrázoltuk egymás függvényében. Az 
összefüggés lényegesen kevésbé szoros, mint a 22. ábrán 
bemutatott. A beágyazás hatása itt is látszik, a beágyazott 
tölt�anyag mennyiségének növekedésével az ütésállóság 
egyértelm�en n�. A pontok szórása azonban azt mutatja, 
hogy a beágyazáson kívül egyéb tényez�k is befolyásolják 
a törési ellenállás nagyságát.43,44 Jelenleg sem az eltérés 
egyértelm� oka, sem a domináló tényez� nem ismert, de 
feltételezzük, hogy a lokális feszültségeloszlás által iniciált 
mikromechanikai deformációs folyamatok különböz�sége 
határozza meg az ütésállóság nagyságát.

A szakasz elején említettük, hogy az itt tárgyalt anyagokat az 
autóiparban, els�sorban lökhárítók el�állítására használják 
és a velük szemben támasztott legfontosabb követelmény 
az egyidej�leg mutatott nagy merevség és ütésállóság. 
Ezt a követelményt azonban nagyon nehéz kielégíteni, 
mivel a két mennyiség gyakorlatilag mindig fordítottan 
arányos egymással, a merevség növekedése az ütésállóság 
csökkenését eredményezi. Ezt a kapcsolatot világosan 
mutatja a 24. ábra, amelyen háromkomponens� PP/
tölt� a nyag/elasz tomer kompozitok ütésállóságát ábrázoltuk 
a rugalmassági modulus függvényében. A vizsgált anyagok 
többsége megfelel az említett törvényszer�ségnek, a pontok 
nagy része egyetlen görbére esik függetlenül az összetételt�l, 
a tölt�anyag vagy az elasztomer típusától.

23. Ábra. PP/CaCO
3
/elasztomer kompozitok ütésállóságának változása a 

beágyazás mértékének függvényében.

Néhány pont azonban a görbe felett található, azaz a kívánt 
irányba, a nagyobb merevség és ütésállóság irányába 
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mozdult el. A tulajdonságok ilyen változása a fentiek 
alapján nyilvánvalóan a szerkezet hatásával magyarázható. 
Sajnos a tulajdonságok egyel�re még nem tervezhet�k, 
általános modellek, összefüggések nem ismertek. További 
vizsgálatok és analízis szükséges ezek felderítéséhez. 
Jelenleg a fejlesztés még mindig empirikus úton történik. 
Eredményeink azonban így is lehet�vé tették olyan anyag 
kifejlesztését, amelyet több mint 10 éve kínál partnereinek 
egy multinacionális vállalat, a Borealis GmbH.

3.5. Nanokompozitok

Az elmúlt években bekövetkezett nano�rület a m�anyagokat 
és a polimer kom pozitokat sem kerülte el. Az évek során 
a nanokompozitokkal kapcsolatos publikációk száma 
exponenciálisan n�tt. Nanokompozitokat megpróbálnak 
el�állítani szilikátokból, szén nanocsövekb�l, 
mikrokristályos cellulózból és egy sor más nanoméret� 
társító és er�sít� anyagból. Az ebbe a kategóriába tartozó 
anyagok egyik legnagyobb csoportját a rétegszilikát 
nanokom po zitok képezik.45,46 Az érdekl�dés akkor ébredt 
fel irántuk, amikor a Toyota laboratóriumában poliamidból 
in situ polimerizációval állítottak el� ilyen anyagot,47 
s�t az egyik Toyota típus vezérlánc burkolata ebb�l az 
anyagból készült. Azóta számos polimerb�l készítettek vagy 
próbáltak meg készíteni rétegszilikát nanokom po zi to kat 
több-ke vesebb sikerrel. Hosszú ideig haboztam, hogy 
belevágjunk ezeknek az anyagoknak a vizsgálatába, de a 
tölt�anyagokkal kapcsolatos tapasztalataink, valamint a 
rendkívül ellentmondásos publikációk arra késztettek, hogy 
néhány tétova kísérletet végezzünk ezen a területen is. 

Azóta több publikáció és két PhD dolgozat48,49 készült 
ezeknek a kísérleteknek az eredményei alapján és ma 
már tudjuk, hogy hosszú út áll el�ttünk, miel�tt a kezdeti 
lelkesedést kiváltó elképzelések megvalósulnak.

24. Ábra. A merevség és az ütésállóság kapcsolata többkomponens� PP 
lökhárító anyagokra. A teli pontok a kívánt irányba elmozdult anyagokat 
reprezentálják.

A rétegszilikát nanokompozitok kutatását elindító 
elképzelés, ideológia nagyon egyszer�, tetszet�s és vonzó. A 
rétegszilikátoknak a természetben legnagyobb mennyiségben 
el�forduló képvisel�je a bentonit, amelynek f� tömegét 
a montmorillonit (MMT) alkotja. A bányából kikerül� 

bentonit lemezes, anizometrikus szemcséb�l áll (25. ábra). 
A kristályszerkezet jellegzetessége, hogy az egyedi lemezek 
három, két tetraéderes és egy oktaéderes, rétegb�l állnak 
és vastagságuk 1 nm. A rétegek között szolvatált kationok 
helyezkednek el (26. ábra). Ezek a szervetlen kationok 
lecserélhet�k szerves kationokra, amelyek általában hosszú 
alifás lánccal rendelkez� ammónium ionok.

 

25. Ábra. Egy rétegszilikát szemcse.

A hosszú láncok megnövelik a rétegtávolságot és csökkentik 
a rétegek közötti kölcsönhatásokat. Az eredeti elképzelések 
szerint a megnövekedett rétegtávolság, valamint a kisebb 
kölcsönhatások lehet�vé teszik, hogy a nagy viszkozitású 
ömle dék ben uralkodó jelent�s nyiró e r�k a lemezeket 
szétválasszák és az egyedi, 1 nm vastag lemezeket 
egyenletesen disz pergáljuk az öm ledékben. A vékony, 
anizometrikus lemezek – laterális kiterjedésük általában 100-
500 nm – fajlagos felülete rendkívül nagy, kb. 750 nm2/g,50

ami nagyon nagy érintkez� felületet és er�sít� hatást 
jelentene, nagyon kis tölt�anyag-tartalomnál. Azt várták, 
hogy a rétegszilikátok már 3-5 tömegszázalékban nagyobb 
modulust, szilárdságot és h�alaktartóságot eredményeznek, 
mint a hagyományos tölt�anyagok 30-50 m/m% 
adagolásnál. Sajnos már az alapfeltevéseknél is � gyelmen 
kívül hagytak néhány jelent�s szempontot, pl. az orientáció 
és a határfelületi kölcsönhatások szerepét,51 és talán éppen 
ezért az elképzelés a gyakorlatban többnyire nem m�ködik. 
Az irodalomban közölt eredmények alaposabb vizsgálata és 
saját eredményeink egyaránt azt mutatták, hogy az esetek 
többségében nem sikerül nanokompozitot el�állítani, a 
tulajdonságok messze elmaradnak a várttól, és többnyire 
megegyeznek a hagyományos tölt�anyagot tartalmazó 
polimerek jellemz�ivel.

26. Ábra. A montmorillonit kristályszerkezete; cserélhet� kationok.
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Az alapelképzelés a gyakorlatban nem mindig m�ködik 
és még olyan esetekben is, amikor látszólag sikerült 
nanokompozitot el�állítani, kétségek merülnek fel a 
szer ke ze tet illet�en, mivel a tulajdonságok elmaradnak 
a várakozástól. Jó példát szolgáltatnak erre a PP/
rétegszilikát na nokompozitok. A kompozitok vizsgálatára 
általában két módszert használnak, a transzmissziós 
elektronmikrosz kópiát, amelyik jól mutatja még az 1 nm 
vastag egyedi lemezeket is és a röntgendiffrakciót. 

A kis szögek tartományában a szilikátok jellemz� re� exióval 
rendelkeznek, ami a felületkezelés hatására a kisebb 
szögek, azaz a nagyobb rétegtávolságok felé tolódik el, 
a lemezek széthullásakor, exfoliációjakor pedig teljesen 
elt�nik. Polipropilénb�l és felületkezelt mont mo ril lo nitból 
(OMMT) nem lehet na no kompozitot készíteni, a lemezeket 
összetartó er� nagyobb, mint az ömledékben uralkodó 
nyíróer�. Jól bizonyítja ezt, hogy a PP/OMMT kom pozitok 
diff rak tog ramján jól kivehet� a szilikát re� exió (ld. 27. 
ábra, b) görbe, 0 % MAPP), tehát az alapelképzelés ebben a 
rendszerben nem m�ködik.

27. Ábra. Módosított polimerrel és anélkül készült PP/OMMT 
kom po zitok röntgen diff raktogramja.

Ennek ellenére a magyarázat nem elégített ki bennünket 
és részletesen vizsgáltuk a komponensek (MAPP, szilikát, 
felületkezel�szer) kölcsönhatását. Mo dellkísérletek 
segítségével megmutattuk, hogy � zikai-kémiai 
kölcsönhatások mellett a male insavanhidrid reagálhat is a 
felületkeze l� szer ként használt vegyülettel.53 A 28. ábrán az 
MAPP és hexadecil amin (HDA) pásztázó kaloriméterrel 
meghatározott reakcióh�jét mutatjuk be az amintartalom 
függvényében. Bebizonyítottuk, hogy a reakció akkor is 
végbemegy, ha az amin a szilikát felületén található.

A probléma megoldására, azaz az exfoliáció el�segítésére 
funkci o na li zált polipropilént adnak a kom po zit hoz. 
A funkcionalizálás során általában 1-3 m/m% 
malein sav anhidridet ojtanak a PP láncokra (MAPP). Egy 
elmélet szerint a funkcionalizált polimer hidrogén hidakat 
alakít ki a szilikát felülettel, eltávolítja a lemezeket egymástól 
és el�segíti az exfoliációt.52 Az elmélet hiányossága, hogy a 
szilikátnak csak az élein találhatók aktív –OH csoportok, ami 
kevesebb, mint a teljes felület 5 %-a, a maleinsav anhidrid 
egyáltalán nem tartalmaz aktív –OH csoportot, és a felületet 
egyébként is bevonták a kezel�szerrel. Ennek ellenére a 
megoldás m�ködik, mint ahogy azt a 27. ábra legfels�, piros 

görbéje (30 % MAPP) mutatja, amelyen egyáltalán nem 
látható a szilikátra jellemz� re� exió. 

28. Ábra. Modellkísérlet PP rétegszilikát nanokompozitok komponensei 
közt lejátszódó reakció bizonyítására (MAPP/HDA).

A 27. ábrán bemutatott bizonyíték, azaz a szilikát re� exió 
elt�nése, és néhány TEM felvétel alapján általában 
arra következtetnek az irodalomban, hogy végbement a 
teljes exfoliáció, azaz sikerült a szilikát egyedi lemezeit 
egyenletesen diszpergálni a polimer mátrixban. Nagyszámú 
adat részletes vizsgálata azonban azt mutatta, hogy ez 
többnyire nincs így. A szilikát re� exió hiánya ellenére az 
elkészített kompozitok szerkezete rendkívül komplex,

29. Ábra. Nagymértékben exfoliált PP/MMT/MAPP kompozit szerkezete 
(lemez, köteg, háló).

a heterogenitások mérete több tartományt ölel fel és 
többféle szerkezeti egység található benne. Gyakorlatilag 
minden esetben kimutathatók mikron nagyságú szemcsék, 
megduzzadt szilikát lemezkötegek (stacks, tactoids) és 
egyedi lemezek is54. Jelent�sebb mérték� ex fo li áció esetén 
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a diszpergált egyedi lemezek kölcsönhatásba lépnek és egy 
szilikáthálót alakítanak ki. A szerkezet komplexitásának 
csak egy részét mutatja a 29. ábra, amelyen egy PP/ OMMT/
MAPP kompozit TEM felvételét mutatjuk be. A metszet 
fels� részén láthatók a megduzzadt, szétesés el�tt álló szilikát 
kötegek, de találhatók a kompozitban egyedi lemezek és a 
minta alsó részén felfedezhet� a szilikátháló is. Persze az 
ilyen felvételek magyarázata nehéz és önmagukban nem 
bizonyítják a szerkezetet, ebben az esetben a háromdimenziós 
szilikátháló kialakulását. Ez utóbbi létezésének további 
bizonyítására kidolgoztunk, illetve alkalmaztunk egy 
ábrázolási módot, ami érzékenyen mutatja az öm ledék 
szerkezetének változását. Az oszcillációs igénybevétellel 
meghatározott komplex viszkozitás komponenseinek ún. 
Cole-Cole ábrázolása egy torzult körívet eredményez a háló 
távollétében55, de a görbe alakja jelent�sen változik, amikor 
a háló kialakul (30. ábra)56. Bár jelent�s eredményeket értünk 
el a rétegszilikát nano kom pozitok vizsgálatában, még sok a 
tennivaló miel�tt a szerkezet-tulajdonság összefüggések 
teljes komplexitásukban ismertté válnak, és gazdaságosan 
állíthatunk el� a gyakorlatban is hasznosítható anyagokat.

4. Következtetések, további munka

Az összegzés, egyértelm� következtetések levonása 
nem mindig egyszer�, de ebben az esetben igen. Azt 
hiszem nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a heterogén 
polimer rendszerek szerkezete rendkívül bonyolult. A 
tulajdonságok egyértelm�en a szerkezett�l és a határfelületi 
kölcsönhatásoktól függnek. Általános összefüggések 
felderítése, megállapítása nehéz, de rendkívül izgalmas 
feladat. Büszke vagyok arra, hogy színvonalas alapkutatás 
mellett munkánknak nagyon gyakran közvetett vagy 
közvetlen gyakorlati haszna is van, a terület vezet� hazai és 
külföldi vállalataival dolgozunk együtt. Nagyon remélem, 
hogy még egy ideig folytathatom a kutatást ezen a területen, 
lehet�leg továbbra is lelkes � atal munkatársakkal.

30. Ábra. Szilikát hálószerkezet kimutatása reológiai mérés segítségével 
PP/rétegszili kát nanokompozitban.56

A bemutatott területek többségén jelenleg is együttm�ködünk 
különböz� akadémiai és ipari partnerekkel. Gyakorlatilag 
minden területen számos tennivaló áll el�ttünk annak 

ellenére, hogy egyes kérdéseket már hosszú ideje vizsgálunk. 
Különösen kedves számomra a határfelületi kölcsönhatások 
vizsgálata, és ezen belül is a mikro me chanikai deformációs 
folyamatok tanulmányozása, talán azért is, mert két 
tehetséges � atal munkatársam jobbnál-jobb eredményeket 
produkál. Folytatjuk a nanokom po zi tokkal kapcsolatos 
vizsgálatainkat, és er�síteni kívánom a természetes és/vagy 
biológiailag lebontható polimerekkel kapcsolatos kutatást is. 
Új, izgalmas és kihívásokkal teli feladat a pécsi orvosokkal a 
közelmúltban indított kutatás, melynek célja agyérse bé szetre 
alkalmas poliuretán kidolgozása. Eddigi beszélgetéseink 
még számos további izgalmas, és ismét csak hasznos, 
kutatási, együttm�ködési lehet�séget villantottak fel.

Köszönetnyilvánítás

Ellentétben a következtetésekkel, a köszönetnyilvánítás 
sokkal nehezebb. Nyilvánvaló, hogy manapság egyedül 
képtelenség eredményesen dolgozni, rendkívül sokan 
járulnak hozzá a sikeres munkához. Mindenkit lehetetlen 
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mindenekel�tt családomnak és különösen feleségemnek, 
Tasnádi Gabriellának kell köszönetet mondanom, aki 
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hogy az évek multával egyre kevesebbet foglalkozom vele 
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és rendkívül hangos szakmai vitáink nagyban hozzájárult 
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említenem dok toráns és diplomázó hallgatóimat, külföldi és 
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From garden furniture to F1 cars: structure-property 
correlations in polymer systems

In spite of their apparent simplicity, plastics are very complicated 
materials; a wide variety of structures form in them from the 
molecular level to supermolecular morphology. Structure 
determines the properties of all polymer systems and this paper 
presents examples of structure-property correlations. Polyethylene 
is used as gas pipe, but also as packaging material. Chemical 
reactions take place during its processing which lead to the 
consumption of the stabilizers protecting it and to the modi� cation 
of chain structure. A simple kinetic model is presented that 
establishes correlation between color and residual stability of the 
polymer, and proves that all reactions occurring during processing 
are related and determine the � nal properties of the product (see 
Fig. 8).

The properties of heterogeneous polymers always depend on four 
factors: on the characteristics of the components, composition, 
structure and interfacial interactions. Interactions lead to the 
formation of an interphase with properties different from those 
of the two components. Based on this concept, a model was 
developed to describe the composition dependence of the tensile 
yield stress of particulate � lled polymers. It takes into account 
matrix properties, the decrease of effective load-bearing cross-
section and interfacial interactions. The model could be extended 
to describe the composition dependence of tensile strength and 
fracture resistance. Another model assumes the formation of an 
interphase with changing properties and shows that composite 
characteristics depend strongly on the pro� le of property change 
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in the interphase. The matrix, the reinforcement and the interphase 
have different elastic properties, thus external load initiates 
stress concentrations in composites. Large local stresses induce 
local deformation processes, which determine the macroscopic 
properties of the product. In � lled polymers the most frequent local 
micromechanical deformation process is debonding. A model was 
developed which gives the critical stress for debonding and shows 
that it depends on thermal stresses, interfacial adhesion, matrix 
stiffness and particle size (Eq. 14, Figs. 15 and 16). 

Sometimes a single modi� er does not suf� ce to achieve the 
right combination of properties. Bumper materials contain a 
� ller to increase stiffness and an elastomer to improve impact 
resistance. Two boundary structures can form in such materials, 

the two modifying components may be distributed independently 
from each other or the elastomer may encapsulate the � ller. 
Encapsulation is thermodynamically favored, but the components 
are dispersed separately, if shear forces exceed the adhesion 
between the � ller and the elastomer. Stiffness depends only on 
the amount of encapsulated � ller, but fracture resistance also on 
local deformation processes. The basic idea behind nancomposites 
is to create extremely large interfaces by introducing nano-sized 
reinforcements into a polymer. However, the structure of such 
materials is very complicated; besides the claimed exfoliated/
intercalated structure also large particles and a silicate network 
may be also present in them. Results are presented indicating that 
structure is controlled by interactions, but also chemical reactions 
may occur during the processing of these materials. 
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Poli(N-izopropil-akrilamid-akrilsav) kopolimer mikrogél 
részecskék jellemzése

BORSOS Attila* és GILÁNYI Tibor
ELTE TTK, Fizikai Kémiai Tanszék, Pázmány Péter sétány 1/A. 1117, Budapest, Magyarország

1. Bevezetés és irodalmi áttekintés

Az 1970-es évek végén fedezték fel, hogy léteznek 
olyan polimergélek, melyek a környezet valamely 
paraméterének megváltozására ugrásszer� és nagymérték� 
térfogatváltozással képesek reagálni.1 Ezeket az 
anyagokat, amelyek reverzibilis módon alkalmazkodnak a 
megváltozott környezeti paraméterekhez, intelligens (más 
néven „reszponzív” vagy „smart”) anyagoknak nevezik. 
A polimergél térfogatváltozását eredményez� környezeti 
paraméterek lehetnek � zikai (a h�mérséklet, az elektromos- és 
a mágneses tér, a nyomás, a fény) és kémiai (az ionösszetétel 
és a közeg pH-ja) eredet�ek.2-6 A sokféle környezeti hatással 
el�idézhet� térfogatváltozás ígéretes felhasználásukat teszi 
lehet�vé az iparban,7 gyógyszeriparban8 és a gyógyászati9 
szakterületeken egyaránt. Az orvosi alkalmazások azóta 
kerültek a kutatások középpontjába, mióta felismerték 
az intelligens anyagok biokompatibilitását. Alkalmasak 
szabályozott hatóanyagleadásra, biológiai szövetek 
pótlására, valamint orvosbiológiai jelek szenzorainak is.

A poli(N-izopropil-akrilamid) (a továbbiakban p(NIPAM)) 
az egyik legtöbbet kutatott h�mérsékletérzékeny gél, amely 
32 - 34°C közötti h�mérsékleten (alsó kritikus szételegyedési 
h�mérséklet) kollapszust szenved.10,11 Az N-izopropil-
akrilamid (NIPAM) am� � l természete az oka annak, hogy 
vízzel való elegyedése korlátozott.12 A polimer alkillánca 
apoláris jelleg�, az amid- és a karbonil-csoportok polárisak, 
melyek H-híd kötéseket létesítenek a vízmolekulákkal. A gél 
duzzadási/zsugorodási folyamat révén kerül egyensúlyba 
a környezetével, melynek mértékét a polimer elaszticitása 
szabja meg.

A térhálóba ionos (disszociábilis) komonomer is beépíthet�,13 
mely lehet�vé teszi a gél tulajdonságainak széles skálán 
történ� szabályozását. A töltéssel rendelkez� szegmensek 
között elektrosztatikus taszítás lép fel, ami a gélen belüli 
nyomás növekedését, a gél duzzadását és a kritikus 
h�mérséklet növekedését eredményezi.14 A térhálóban lév� 
töltések száma (pl. akrilsav kopolimer esetében) a pH-
val változtatható. Számos kutatási eredmény azt jósolja, 
hogy a töltéssel rendelkez� komonomerek számának 
növekedésével a fázisszeparáció folytonossá válik.15 A közeg 
elektrolittartalma a fázisszeparáció h�mérsékletét változtatja 
meg.16 A töltéssel rendelkez� csoportok között fellép� 
elektrosztatikus taszítás és a mikrogél méretnövekedése 
elektrolit oldat hozzáadásával csökken, mert az elektrolit 
árnyékoló hatást fejt ki a töltések kölcsönhatására a gél 
belsejében.

Snowden és kutatócsoportja a töltéssel rendelkez� 
komonomerek hatását tanulmányozta.17 Arra a megállapításra 
jutottak, hogy a poli(N-izopropil-akrilamid-akrilsav) (a 

továbbiakban p(NIPAM-co-AAc)) kopolimer viselkedése 
szigni� káns eltérést mutat a homopolimer p(NIPAM)-
hoz képest, ugyanis a kopolimer érzékeny a h�mérséklet 
változása mellett a pH és az elektrolitkoncentráció 
változására is. Az említett paraméterek változtatásával 34°C 
feletti fázisátalakulási h�mérséklet is beállítható.

Kratz és kutatócsoportja azt vizsgálta, hogy a komonomerek 
aránya milyen hatással van a p(NIPAM-co-AAc) 
mikrogél duzzadási viselkedésére.18 A töltéssel rendelkez� 
csoportok jelenléte miatt nagyobb duzzadási képesség 
jellemzi a p(NIPAM-co-AAc) kopolimert a töltéssel nem 
rendelkez� p(NIPAM)-hoz képest. Töltéss�r�ségükt�l 
függ�en második zsugorodási lépcs�t is meg� gyeltek 
a kopolimer esetében, amit azzal magyaráztak, hogy 
bizonyos h�mérséklettartományban a hidrofób kölcsönhatás 
válik dominánssá a karboxil-csoportok között fellép� 
elektrosztatikus taszítással szemben.

A kopolimer polielektrolit gél szerkezete és a töltések 
eloszlása fontos szerepet játszik a duzzadási tulajdonságok 
meghatározásában. Egyes kutatások szerint az akrilsav 
komonomerek véletlenszer� eloszlásban lehetnek a 
p(NIPAM-co-AAc) gélvázon.19 Mások szerint a töltéssel 
rendelkez� csoportok inhomogén eloszlása az oka a sajátos 
duzzadási/zsugorodási viselkedésnek.20

A pH érzékeny gélek alkalmasak arra, hogy a kémiai 
energiát mechanikai munkává alakítsák. Ezek a mikrogél 
részecskékb�l álló szintetikus rendszerek képesek oszcilláló 
térfogatváltozás el�idézésére.6 Ilyen például a NIPAM-
ból és a polimer láncban kötött ruténium komplexb�l álló 
kopolimer, melynek duzzadt vagy zsugorodott állapota a 
ruténium komplex oxidációs állapotától függ.

Varga és munkatársai a p(NIPAM-co-AAc) mikrogél 
részecskék hidrodinamikai átmér� – h�mérséklet függvényét 
vizsgálva azt tapasztalták, hogy alacsony pH-n a h�mérséklet 
növekedésével a kezdeti csökkenést követ�en a mikrogél 
részecskék hidrodinamikai átmér�je ismét növekedni 
kezd. A jelenség értelmezhet� a részecskék kolloid 
stabilitásának változásával, ugyanis a részecskéken belüli 
szegmenss�r�ség-eloszlás egy nagyságrenddel nagyobb 
kollapszált állapotban, mint duzzadt állapotban, amely 
elegend�en nagy diszperziós vonzó kölcsönhatást biztosít a 
részecskék között és azok aggregációját eredményezi. Ezzel 
ellentétes hatású a részecskék között fellép� elektrosztatikus 
taszítás. Alacsony pH-n a karboxil-csoportok protonált 
formában vannak, ezért az elektrosztatikus taszítás 
nem elég nagy ahhoz, hogy megvédje a részecskéket az 
aggregációtól.

*Tel.: (1) 372-2500/1302; fax: (1) 372-2592; e-mail: attilaborsos@gmail.com
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A néhánytól a néhány száz nanométerig terjed� 
mérettartományba es� részecskék rendszerét napjainkban 
nanoszerkezet� anyagoknak nevezik. Az ebbe a 
mérettartományba es� mikrogél részecskék gyakorlati 
alkalmazása a makrogélekkel szemben el�nyösebb, 
mert gyorsabban válaszolnak a környezeti hatások 
megváltozására. Vizsgálataink célja monodiszperz (vagy 
sz�k méreteloszlású) poli(N-izopropil-akrilamid-akrilsav) 
kopolimer mikrogél részecskék emulziós polimerizációval 
történ� el�állítása és a szintetizált részecske individuális 
tulajdonságainak (töltés, hidrodinamikai méret 
valamint azoknak a pH, a h�mérséklet és az ioner�sség 
függvényében történ� változása) meghatározása, valamint a 
részecskerendszer általános jellemzése. Vizsgálataink során 
azt tapasztaltuk, hogy a pH megváltoztatását követ�en a 
részecskékben nem várt lassú relaxációs folyamat játszódik 
le, mely okának felderítése további vizsgálatokat igényelt. A 
mikrogél jellemzésére dinamikus és sztatikus fényszóródás-,
elektroforetikus mozgékonyság- és potenciometrikus 
méréseket végeztünk.

2. Kísérleti rész

2.1. A poli(N-izopropil-akrilamid-akrilsav) kopolimer 
mikrogél el�állítása

A mikrogél kopolimer el�állításához NIPAM monomert, 
akrilsavat (AAc), N,N’-metilén-biszakrilamidot (BIS), 
nátrium-dodecilszulfátot (NaDS) és ammónium-perszulfátot 
(APS) alkalmaztunk, melyeket a Sigma-Aldrich®-tól 
szereztünk be és további tisztítás nélkül használtuk fel. 
A p(NIPAM-co-AAc) kopolimer korlátozott akrilsav-
tartalommal állítható el�, ugyanis a szintézis legfeljebb 30 
mól% akrilsav tartalomig kontrollálható.21 Vizsgálatainkhoz 
Wu és kutatócsoportja által kidolgozott eljárást használtuk 
a 10 mól% komonomer tartalmú mikrogél emulziós 
polimerizációs eljárással történ� el�állításához.22

190 ml desztillált vízben feloldottunk 2,61 g NIPAM 
monomert, 57 mg BIS keresztkapcsolószert, 38 mg NaDS 
anionos tenzidet és fél órán keresztül oxigénmentesítettük 
nitrogén gáznak az oldaton történ� folyamatos 
átbuborékoltatásával. A reakcióedény h�mérsékletét 80 °C-
on tartottuk és a feloldódott kiindulási anyagokat intenzíven 
kevertettük. Harminc perc elteltével hozzáadtuk a 0,187 g 
AAc komonomert (8 ml desztillált vízben oldva) valamint 
2 ml vízben oldott 56 mg APS-ot és a szintézist négy órán 
keresztül folytattuk 80 °C-on.

A szintézis eredményeként kapott opálos folyadékot dializáló 
csövekbe töltöttük és desztillált vízbe helyeztük, amit 
naponta kétszer cserélve hat héten keresztül dializáltunk.

2.2. Potenciometrikus mérések

A részecskék teljes akrilsav (karboxil-csoport) tartalmát 
potenciometrikus pH-titrálással határoztuk meg NaOH 
oldat felhasználásával. Ehhez Radelkis NOP-0808P típusú 
kombinált üvegelektródot, a kalibráláshoz pH = 4,0 és pH 
= 10,0 puffereket, a pH állításhoz pedig 1 N HCl- és 1 N 
NaOH oldatokat használtunk.

2.3. Az elektroforetikus mozgékonyság 
meghatározása

A mikrogél részecskék mobilitás - pH függvényének 
meghatározására Malvern Zetasizer NanoZ típusú Lézer 
Doppler elektroforézis készüléket használtunk. A méréseket 
minden esetben 25,0 ± 0,1 °C-on végeztük, a standard hiba 
10 % körülinek adódott. Az általunk alkalmazott M3-PALS 
technika ötvözi a Doppler-effektust a PALS (Phase Analysis 
Light Scattering) technikával.23 A mérések el�tt a készüléket 
minden esetben ellen�riztük Malvern Zeta Potential Transfer 
Standard oldat felhasználásával.

2.4. Dinamikus és sztatikus fényszóródásmérés

A fényszóródásmérésekhez Brookhaven fényszóródásmér� 
berendezést használtunk, mely BI-200SM típusú 
goniométerb�l és BI-9000AT típusú, 218 csatornás digitális 
korrelátorból áll. A használt fényforrás Omichrome 543AP 
Ar-ion lézer, amely �

0 
= 488 nm-es hullámhosszon üzemel 

és vertikálisan polarizált fényt bocsát ki. A jelanalizátort 
„real-time”, ún. multi-tau módban használtuk, melyben 
az id�tengely logaritmikus osztású a mérésnek megfelel� 
id�intervallumban. A méréseket 100 µm-es résszélességnél 
végeztük. Mivel a mérések érzékenyek a mintában jelen lév� 
szennyez�désekre, ezért a mintákat 0,8 µm pórusméret� 
sz�r�n megsz�rtük.

A dinamikus fényszóródásmérések során az intenzitás-
intenzitás autokorrelációs függvényt határoztuk meg, 
melyb�l a térer� autokorrelációs függvényt (g) számoltuk. 
A függvény Laplace-inverziójával a relaxációs id�k (1/� ) 
spektruma és a részecskeméret-eloszlás is meghatározható:

�
�

�����
0

d)exp(),(),( �� qGqg ,

ahol � =Dq2 és � az autokorrelációs id�. q=(4�n/�
0
)sin(�/2) 

a szórási vektor, melyben n a közeg törésmutatója, �
0 
a bees� 

fénysugár hullámhossza (vákuumban) és � a szórási szög. 
A mérések értékelésében a kumuláns módszert (cumulant 
expansion) használtuk, melyben a ��(q)	 és

(vagyis az els� és a második kumuláns) meghatározható 
G(q,�) ismerete nélkül. Az els� kumuláns a relaxációs 
id� eloszlásának átlagát, a második kumuláns pedig a 
szélességét adja, mely kapcsolatban van a részecskék 
polidiszperzitásával.

Ha a szórt fény intenzitásának � uktuációja a részecskék 
transzlációs mozgásából származik, akkor a kollektív 
diffúziós állandó (D

m
(q)) az alábbi képlet szerint határozható 

meg:

...1/ 0
2 

��� kcDqqqDm ,

melyben c a részecskék koncentrációja az oldatban. Gömb 
alakú részecskék esetén a Stokes-Einstein egyenlet alapján a 
részecskék hidrodinamikai átmér�je (d):
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d

kT
D

��30� ,

ahol k a Boltzmann-állandó, T a h�mérséklet, � a közeg 
viszkozitása. Egyes esetekben, véges koncentrációban 
mért D

m
 értékekb�l számoltuk a d-t, melyet d

látszólagos
 -sal 

jelöltünk.

A sztatikus fényszóródásmérés segítségével a mikrogél 
részecskék inerciasugarát (�), relatív molekulatömegét (M) 
és második viriálegyütthatóját (A

2
) határoztuk meg:

��� SKcMPR � ,

melyben R
�
 a redukált intenzitás, K= [2�n(dn/dc)]2*�

0
-4N

A
-1 

optikai állandó, ahol (dn/dc) a törésmutató inkrementum és 
N

A
 az Avogadro-szám. A részecskék méretét�l és alakjától 

függ� részecskeszóró függvény a

...
3

1 2
2

1 

�� �

q
P

és a részecskék közötti kölcsönhatást leíró struktúra-faktor 
az

...21

1

2 


�

cMA
S�

alakban írható fel.

A kopolimer különböz� koncentrációjú oldatainak sztatikus 
fényszórását a szórási szög függvényében a 20°-150°-os 
szögtartományban 10°-onként végeztük el.

A molekulasúly kiszámításához szükséges törésmutató 
inkrementumot Brice-Phoenix típusú differenciál 
refraktométerrel határoztuk meg. A készülék kalibrálásához 
különböz� koncentrációjú NaCl oldatokat használtunk.

3. Eredmények és értékelés

3.1. A mikrogél részecskerendszer és az egyedi 
részecskék jellemzése

A mikrogél térhálóban kötött töltések miatt a részecskék 
között jelent�s elektrosztatikus taszítás lép fel, mely er�sen 
kölcsönható részecskerendszer kialakulását eredményezi. A 
részecskék közötti kölcsönhatás mértéke a részecskék felületi 
töltésének, a közeg ioner�sségének és a gélkoncentrációnak 
a függvénye. A részecskék között ható elektrosztatikus 
taszítás miatt a dinamikus fényszórással meghatározott 
kollektív diffúzióállandó még nagyon híg minták esetében 
is függ a részecskék koncentrációjától, ezért a véges 
koncentrációnál mért kollektív diffúzióállandóból számolt 
részecskeméretet, mint látszólagos hidrodinamikai átmér�t 
(d

látszólagos
) tüntettük fel.

A mikrogél latex szerkezetképz�désével kapcsolatos 
effektust az 1. ábra mutatja, melyen a látszólagos 
részecskeátmér�t ábrázoltuk az id� függvényében. A 
mintát id�nként megkevertük majd nyugalomban hagytuk. 
A keverés után (az ábrán a minimumok) a részecskék 
látszólagos mérete kisebb, majd az id� el�rehaladtával tart 
egy határértékhez, amely lényegesen nagyobb a közvetlenül 

keverés után mértnél. Id�vel a részecskék között rendezettség 
alakul ki, mely mechanikai hatásra rendezetlenné válik, 
nyugalomban hagyva a rendszert viszont újra kialakul. A 
rendezett rendszerben mérhet� kollektív diffúzióállandó 
kisebb, az abból számolt részecskeátmér� pedig nagyobb, 
mint a szétrombolt rendszer esetében.

1. Ábra. A keverés hatása a részecskék látszólagos méretére.

A p(NIPAM-co-AAc) részecskéket tartalmazó minta sav-
bázis titrálása során a rendszer nagy viszkozitást és irizálást 
mutatott a semleges körüli pH-tartományban. Ez a jelenség 
különösen a koncentráltabb (1 %-os) oldat esetében volt 
markáns. Ennek magyarázata, hogy a mikrogél részecskék 
töltését a hozzáadott lúggal folyamatosan növeljük, amely 
az ekvivalenciapontban maximális (de az ioner�sség még 
kicsi), ami nagy elektrosztatikus taszítást eredményez 
a részecskék között és monodiszperz rendszer esetében 
folyadékkristályos szerkezet képz�déséhez vezet.

2. Ábra. A látszólagos részecskeméret koncentrációfüggése.

Az individuális részecskék méretének meghatározásához 
a D

m
 diffúzióállandót c = 0-ra kell extrapolálni. Mivel 

a méret változását számos paraméter függvényében 
vizsgáltuk, a mérések számának csökkentése céljából 
megvizsgáltuk, hogy kivitelezhet�-e a mérés olyan 
kis gélkoncentrációban, melynél a diffúzió-állandó 
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koncentrációfüggése elhanyagolható. A d
látszólagos 

- c
gél

 
függvényt (pH = 3,6-nél és pH = 7,0-nél) a 2. ábrán 
tüntettük fel. A mért látszólagos hidrodinamikai átmér� 
mindkét pH-n csökken a gélkoncentráció csökkenésével. 
Nagyobb pH-n a méretcsökkenés jelent�sebb mérték�, mert 
a részecskéken több töltés van és emiatt nagyobb köztük az 
elektrosztatikus kölcsönhatás (azaz szabad diffúziójukban 
nagyobb mértékben korlátozzák egymást) mint alacsonyabb 
pH-jú közegben.

Megállapítható, hogy a méréseket 0,02 %-os vagy annál 
hígabb mintákon kell végezni, ahol a részecskék közötti 
elektrosztatikus taszítás hatása már elhanyagolható, a mért 
hidrodinamikai átmér� értékek 10 %-on belüli eltérést 
mutatnak a c = 0-ra extrapolált értékt�l.

A töltéssel rendelkez� részecskék között fellép� 
kölcsönhatásokat nagymértékben befolyásolja a közeghez 
adagolt só mennyisége. Az elektrolitnak kett�s hatása van, 
egyrészt csökkenti a részecskék körül kialakuló diffúz 
elektromos kett�sréteg vastagságát, másrészt csökkenti a 
mikrogél részecskék belsejében lév� töltéssel rendelkez� 
szegmensek között fellép� elektrosztatikus taszítást, ami 
a hidrodinamikai átmér� értékek csökkenésében nyilvánul 
meg. Ezt támasztja alá a 3. ábra, melyen a nátrium-
bromid hatását tüntettük fel két különböz� mikrogél 
koncentrációnál.

3. Ábra. Az ioner�sség hatása a látszólagos hidrodinamikai átmér�re.

Az ioner�sségnek a polielektrolit gélre kifejtett hatását egyes 
kutatók az ozmózisnyomás csökkenésével magyarázzák,24 
mások viszont a töltéssel rendelkez� polimerláncok 
közötti taszítás árnyékolása miatti rugalmassági modulusz 
változással értelmezik, azonban az ioner�sség változásával 
valószín�leg mindkett� változik.

A p(NIPAM-co-AAc) rendszer jellemzésében fontos 
szerepet játszik a fényszóródásmérés, amely lehet�vé teszi 
M, �, A

2
 (sztatikus fényszórás) meghatározásán kívül a 

hidrodinamikai részecskeméret és méreteloszlás (dinamikus 
fényszórás) meghatározását is. Az elektrosztatikus 
kölcsönhatások csökkentése céljából a méréseket 0,1 M-os 
NaCl oldatban végeztük. A részecskesúly kiszámításához 
szükséges törésmutató inkrementum (dn/dc) = 0,203 cm3/g-
nak adódott. A mikrogél részecske tömegére 1,68×108 g/mol, 
inerciasugarára 1,23×10-7 cm, a második viriálegyütthatójára 
pedig 1,59×10-7 mol×cm3×g-2 értéket kaptunk.

Homogén s�r�ség�, gömb alakú részecske esetében a 
gömbök átmér�je és az inerciasugár közötti összefüggés:

3

202* �d ,

ahol d* a gömbök átmér�je, mely 317 nm-nek adódott.

A szintén 0,1 M-os NaCl oldatot tartalmazó közegben mért 
dinamikus fényszóródásmérésb�l számolt hidrodinamikai 
átmér� 412 ± 20 nm. A részecskeméret-eloszlást jellemz� 
második kumuláns értéke 0,02, ami azt jelenti, hogy az 
el�állított kopolimer részecskék gyakorlatilag azonos 
méret�ek, a részecskerendszer monodiszperz. További 
bizonyíték a monodiszperzitásra, hogy a rendszer megfelel� 
körülmények között folyadékkristályos szerkezetet képez, 
ami csak nagyon sz�k méreteloszlású részecskék esetében 
lehetséges.

Az inerciasugárból számolt részecskeméret jelent�sen 
kisebb a hidrodinamikai átmér�nél, ami arra utal, hogy a 
részecskén belüli szegmenss�r�ség-eloszlás nem homogén. 
A p(NIPAM)25 és a p(NIPAM-co-AAc) mikrogél részecskék 
átmér� értékeit az 1. táblázatban tüntettük fel.

1. Táblázat. Az inerciasugárból számolt részecskeméret (d*) és a 
hidrodinamikai átmér� (d) összehasonlítása a p(NIPAM) és a p(NIPAM-
co-AAc) mikrogél részecskék esetén.

 d* / nm d / nm d / d*

p(NIPAM) 190 241 1,27

p(NIPAM-co-AAc) 317 412 1,30

A töltéssel nem rendelkez� p(NIPAM) mikrogélre radiálisan 
csökken� szegmenss�r�ség-eloszlás (Gauss-eloszlás) 
jellemz�.26 A d/d* hányados mindkét mikrogél esetében közel 
azonos, ami arra utal, hogy a p(NIPAM-co-AAc) kopolimer 
szegmenss�r�ség-eloszlása is a p(NIPAM) mikrogélhez 
hasonló eloszlással jellemezhet�, vagyis a részecskék 
anyags�r�sége a mikrogél gömbök középpontjától a 
felületük felé csökken.

A karboxil-csoportok a mikrogél részecskék tulajdonságait 
jelent�sen befolyásolják, melyek részecskén belüli 
eloszlásának meghatározására nincs kísérleti módszer, 
azonban az akrilsav pK értékéb�l következtetéseket 
vonhatunk le a disszociábilis csoportok egymáshoz 
viszonyított elhelyezkedésér�l a polimerláncban. Ha ugyanis 
a karboxil-csoportok viszonylag távol helyezkednek el 
egymástól, akkor nem befolyásolják egymás disszociációját, 
a pK értékük állandó és egyérték� savként viselkednek. 
Abban az esetben viszont, ha a disszociált csoportok közel 
vannak egymáshoz, akkor a pK érték a disszociációfokkal 
változik. Ez az eset valósul meg poliakrilsav vagy 
poliakrilsavat tartalmazó blokkos kopolimer esetében. A 
disszociált állapotban lév� karboxil-csoportok töltéseit 
részben a gél belsejében, részben pedig a mikrogél részecskék 
körül kialakuló diffúz elektromos rétegben kompenzálják az 
ellenionok. A mikrogél részecskék összes töltése sav-bázis 
titrálási görbéb�l határozható meg, a felületi rétegben lév� 
töltések mennyisége (melyek a részecske körül kialakuló 
diffúz elektromos kett�srétegben kompenzálódnak) pedig az 
elektroforetikus mozgékonysággal jellemezhet�.
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A mikrogél részecskék összes töltésének meghatározását 
két különböz� gélkoncentrációjú oldatban végeztük el, a 
titrálási görbét a 4. ábrán tüntettük fel. Az ekvivalenciapont 
alapján számolt összes karboxil-csoport mennyisége 
0,87 mmol/g száraz gél, mely a kísérleti hibán belül jó 
egyezést mutat a szintézis alapján várható 10 mól% akrilsav 
tartalommal, feltételezve, hogy az összes NIPAM és AAc 
monomer beépült a mikrogél térhálóba. Összehasonlításként 
a 4. ábrán szerepel a poliakrilsav titrálási görbéje is. Mivel 
a poliakrilsav lánc minden második metilén csoportján 
található egy-egy karboxil-csoport - melyek befolyásolják 
egymás disszociációját -, ezért a poliakrilsav növekv� 
disszociáltságú állapotában egyre gyengébb savként 
viselkedik, vagyis disszociáció-állandója változik a 
disszociációfokkal. Következésképpen a titrálási görbéje 
nem mutat éles in� exiót.

4. Ábra. A mikrogél részecskék összes karboxil-csoportjának 
meghatározása sav-bázis titrálással.

Ezzel szemben a kopolimer mikrogél titrálási görbéje az 
egyérték� savakhoz hasonlóan éles in� exióval rendelkezik, 
mely arra utal, hogy a karboxil-csoportok egymástól távol 
helyezkednek el.

A mikrogél részecskék elektroforetikus mobilitásának pH-
függését az 5. ábrán tüntettük fel.

5. Ábra. A részecskék elektroforetikus mozgékonyságának változása a pH 
függvényében.

Nagyobb pH-n több karboxil-csoport van disszociált 
formában, mely a felületi töltések számának növekedését 
és egyre negatívabb mobilitást eredményez. A mobilitás 
értékek addig csökkennek, amíg az összes karboxil-csoport 
disszociált formába nem kerül. A mobilitás pH ~ 7,0 fölött 
(összhangban a titrálási görbével) konstanssá válik.

A 6. ábrán látható a kopolimer mikrogél részecskék 
méretének változása a pH függvényében, mely maximum 
görbe szerint változik. A pH növekedésével a disszociált 
karboxil-csoportok száma növekszik, ami a részecskék 
duzzadását okozza. A pH = 7,0 körüli maximális méret azzal 
magyarázható, hogy a mikrogél töltése ekkor a legnagyobb.

6. Ábra. A p(NIPAM-co-AAc) részecskék hidrodinamikai átmér�jének 
pH függése.

A különböz� pH-jú mintákban lév� részecskék 
hidrodinamikai átmér�jét egy hónapos állását követ�en újra 
megmértük, annak ellen�rzése céljából, hogy a rendszer 
egyensúlyban van-e. Ekkor azt a meglep� eredményt 
kaptuk, hogy a hidrodinamikai átmér� pH-függése jelent�s 
mértékben csökkent. A jelenség okának felderítésére 
irányuló vizsgálatokat a 3.2-es részben tárgyaljuk.

A p(NIPAM-co-AAc) kopolimer részecskék fázisszeparációs 
viselkedését befolyásolják a térhálóban kötött negatív 
töltések. A 7. ábrán látható, hogy kis pH-n a gélkollapszus a 
32 - 34 °C körüli sz�k h�mérséklettartományban következik 
be, hasonlóan a töltéssel nem rendelkez� p(NIPAM)-hoz.

7. Ábra. A részecskék hidrodinamikai átmér�jének h�mérsékletfüggése 
különböz� pH-kon.
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Minél több disszociált karboxil-csoport van a mikrogélben, 
annál nagyobb a 25 °C-on mért hidrodinamikai átmér� 
érték és annál elnyújtottabb az a h�mérséklettartomány, 
melyben a gél kollapszusa lejátszódik. A semlegeshez közeli 
pH-tartományban a fázisátmenet két lépcs�ben játszódik 
le. A kollapszust követ�en a részecskék hidrodinamikai 
átmér�je azonos értékhez tart, függetlenül a közeg pH-jától. 
A beillesztett kisebbik ábrán a kollapszush�mérsékletet 
tüntettük fel a pH függvényében. A fázisszeparáció 
h�mérsékletét a d vs. T függvény in� exiójaként de� niáltuk 
és a nagyobb pH-k esetében mért két kollapszush�mérséklet 
közül az els�t tüntettük fel. A kis pH-tartományban a 
kollapszush�mérséklet alig változik a pH-val, majd egy 
sz�k h�mérséklettartományban hirtelen nagyobb értékre 
növekszik. Ebb�l azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 
a gélkollapszus a pH változtatásával is el�idézhet�. Ha 
például 40 °C-on, semleges körüli értékr�l (amikor a gél 
duzzadt állapotban van) csökkentjük a pH-t, akkor pH 
= 4,5 - 5,0 közötti tartományban hirtelen bekövetkezik 
a részecskék kollapszusa. A kollapszush�mérséklet pH-
függésének és a két lépcs�s kollapszusnak az értelmezése 
további vizsgálatokat igényel.

3.2. A p(NIPAM-co-AAc) mikrogél részecskékben 
lejátszódó relaxációs folyamat

Az irodalomban nem találtunk utalást arra vonatkozóan, 
hogy a p(NIPAM-co-AAc) kopolimer részecskék mérete 
a pH-változtatást követ�en id�ben elhúzódó relaxációs 
viselkedést mutatna.

A hidrodinamikai méret - pH függvény id�beli változásának 
észlelését követ�en újra elkészítettük az oldatokat és 
meghatároztuk a részecskék hidrodinamikai átmér�jének 
pH-függését az id� függvényében, melynek eredményét a 8. 
ábrán mutatjuk be.

8. Ábra. A d - pH függvény id�függése.

A részecskeátmér� maximuma az id� függvényében 
folyamatosan csökken és maximumhelye pH = 6 - 6,5-r�l 
pH = 5 körüli értékre tolódik el. A méret csökkenése az 
els� napokban gyorsabb, az id� el�rehaladtával azonban a 
sebessége csökken. A 3,5 - 5,0 közötti pH-tartományban a 
részecskék hidrodinamikai mérete a mérési hibán belül az 
id� függvényében nem változik.

A relaxációs folyamat felderítésének céljából további 
vizsgálatokat végeztünk egy olyan oldat tanulmányozásával, 
melynél az id�függés jelent�s mérték� volt (semleges pH-
tartomány). A nanorészecskéket tartalmazó latex pH-ját 
ciklikusan változtattuk annak megállapítására, hogy a 
részecskék méretének pH-változása után bekövetkez� 
méretcsökkenés reverzibilis folyamat-e. A vizsgálatok 
eredményét a 9. ábrán szemléltetjük.

9. Ábra. A pH ciklikus változtatása.

Egy 5,3-as frissen beállított pH-jú minta volt a kiindulási 
állapot (I. állapot), amit NaOH oldat hozzáadásával pH 
= 6,8-ra állítottuk (II.), majd meghatároztuk a részecskék 
hidrodinamikai átmér�jét. Ezt követ�en a mintát HCl oldattal 
visszasavanyítottuk a kiindulási pH-ra (III.), ioncserével 
eltávolítottuk a keletkez� NaCl-ot és újra mértük a mikrogél 
részecskék méretét. Az újbóli lúgosítást követ�en kisebb 
átmér� értéket mértünk (IV.) ugyan, mint a II. állapotban, de 
a pH növelésére a mikrogél részecskék ismét nagymérték� 
duzzadással válaszoltak.

A II. állapotú minta egy részletét jól záró üvegben egy 
hónapig tároltuk, mely id� alatt lejátszódott benne a 
relaxációs folyamat, a részecskék zsugorodtak és a minta az 
V. állapotba került. Ezután visszaállítottuk az eredeti 5 körüli 
pH értéket (a keletkezett sót ebben az esetben is kevertágyas 
ioncseréléssel távolítottuk el) és mértük a részecskék méretét 
(VI.). A VI. állapotban lév� minta meglúgosítását követ�en 
(VII.) a mikrogél részecskék mérete kis értéken maradt, 
vagyis a relaxált mintában lév� részecskék nem válaszolnak 
duzzadással a pH növekedésére, úgy viselkednek, mintha 
elvesztették volna a töltésüket.

Annak megállapítására, hogy a töltéssel rendelkez� csoportok 
képesek-e a mikrogél részecskékt�l szeparálódni, kicsapási 
reakciót végeztünk kationos tenzid felhasználásával. 
Méréseinkhez azt a tényt használtuk fel, hogy a semleges 
p(NIPAM) nem lép kölcsönhatásba a kationos tenziddel, 
de a poliakrilsavas kopolimer kicsapható vele az oldatból, 
ezért egy 6 -os pH-jú, egy hónapig tárolt mintához annyi 
tenzidet adtunk, hogy a polielektrolit kicsapódjon, majd a 
szupernatáns oldatot dinamikus fényszóródással vizsgáltuk. 
A mért intenzitás értékek a tiszta víz értékének feleltek 
meg, vagyis a szupernatáns oldat nem tartalmaz semleges 
p(NIPAM) részecskéket.
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A 10. ábrán a friss és az egy hónapos minták elektroforetikus 
mozgékonyságát hasonlítjuk össze. A relaxációs folyamatnak 
nincs hatása a részecskék mozgékonyságára, a mérési pontok 
a szóráson belül ugyanarra a görbére esnek.

10. Ábra. Az elektroforetikus mozgékonyság – pH függvény id�beli 
változása.

3.3. A p(NIPAM-co-AAc) mikrogél részecskékben 
lejátszódó relaxációs folyamat értelmezése

A hónapos id�skálán lejátszódó változás a mikrogél 
részecskék belsejében lév� töltések átrendez�désére utal. 
Egyes mérések azonban arra utalnak, hogy a polielektrolit 
gél elveszíti a töltését. A vizsgálatokból levonható 
következtetéseket az alábbiakban foglaljuk össze.

A mikrogél titrálási görbéje jelent�sen eltér a poliakrilsav 
titrálási görbéjét�l, amely arra utal, hogy az akrilsav 
csoportok nem blokkszer�en, hanem egymástól viszonylag 
távol helyezkednek el a polimerláncban. A kationos 
tenziddel végzett kicsapási reakció arra utal, hogy a minta 
nem szeparálódott egy semleges mikrogél és polielektrolit 
oldat komponensre. Utóbbi esetben ugyanis a p(NIPAM) 
a szupernatáns oldatban maradt volna. Kétféle eset 
vehet� számításba. Ha a töltések mobilizálható formában 
kötöttek a polimer térhálóban, akkor az ülepedés utáni 
fényszóródásmérés a víznél nagyobb intenzitást mutatna a – 
most már töltéssel nem rendelkez� – p(NIPAM) részecskék 
jelenléte miatt. Ha viszont az akrilsav monomerek kovalensen 
vannak kötve a tárhálóban, akkor az ülepedés során a 
részecskék a töltésekkel együtt szeparálódnak a koaguláció 
következtében. Utóbbi esetben a vízéhez hasonló szórt fény 
intenzitás mérhet� a felülúszóban. A mérési eredmények azt 
igazolják, hogy az akrilsav komonomer kovalensen kötött a 
mikrogél térhálóban.

A pH ciklikus változtatására irányuló kísérlet azt mutatja, 
hogy az egy hónapos mintában lév� mikrogél részecskék 
méretcsökkenése jelent�s. A relaxációs folyamat id�ben 
lassuló sebességgel megy végbe. A részecskék mérete egy 
hónapos állás után, a savanyítási-lúgosítási ciklust követ�en 
is kis értéken marad, mely alátámasztja a relaxációs folyamat 
irreverzibilitását.

Az elektroforetikus mobilitás mérés azt mutatja, hogy 
a mikrogél részecskék elektrokinetikai potenciálja nem 

változik az id� függvényében, tehát az id�függés oka a 
részecskék belsejében lejátszódó változásban keresend�.

Ha egy gömb alakú test többlettöltésre tesz szert, akkor 
elektromos tér épül ki a test belsejében, mely a töltések 
gömbfelszín felé való rendez�dését segíti el�, ezáltal 
megszüntetve a gömb belsejében uralkodó térer�sséget. 
A mozgásukban nem gátolt töltések tehát a gömbfelszín 
felé vándorolnak, ezáltal megvalósítva az elektrosztatikus 
egyensúly feltételét. Abban az esetben viszont, ha a töltések 
a gömb belsejében, immobilizálható formában vannak jelen 
(például egy mikrogél részecske térhálójában kötve), akkor 
a töltések elmozdulása miatt a gélszerkezet is átrendez�dik. 
A mikrogélt felépít� elágazásokat, csomópontokat 
tartalmazó térháló csavarodott, statisztikus gombolyaghoz 
hasonló állapotban van ezért képes arra, hogy a töltések 
elektrosztatikus taszítása miatt megváltoztassa a szerkezetét 
(a polimerlánc megnyúlik), aminek következtében a rendszer 
alacsonyabb entrópiájú állapotba kerül. Az átrendez�dést két, 
egymással ellentétes folyamat határozza meg, nevezetesen a 
töltések igyekeznek egymástól a lehet� legtávolabb kerülni, 
aminek azonban a hálóláncok véges megnyúlása szab 
határt (kon� gurációs entrópiaváltozás) s végül a rendszer 
egyensúlyi állapotba kerül. A töltések a mikrogél belsejéb�l 
annak felszíne felé diffundálnak a polimerlánccal együtt. A 
relaxációs folyamatnak ezt az egyik lehetséges magyarázatát 
a 11. ábrán szemléltetjük.

11. Ábra. A gélrészecske szerkezetváltozásának sémája.

Az eredetileg radiálisan csökken� szegmenss�r�ség 
radiálisan növekv�re alakul, ami el�nyösebb az 
elektrosztatikus kölcsönhatások szempontjából. A relaxáció 
lejátszódása után a mikrogél részecskék töltésben szegény 
maggal és töltésekben gazdag héjjal jellemezhet�k.

4. Összefoglalás

Eredményeink jobb áttekinthet�sége érdekében a 12. ábrán 
mutatjuk be a mikrogél részecskék szerkezeti jellemz�it 
és azoknak a különböz� paraméterekt�l való függését. 
A mikrogél részecskék gömb alakúak, melyek belsejét a 
polimer térháló és az oldószer (víz) tölti ki. A gélvázon 
kötött karboxil-csoportok (az ábrán „-” szimbólum) a közeg 
pH-jától függ� mértékben, disszociált állapotban vannak. 
Mivel a gélrészecske belseje a kisionok számára átjárható, 
ezért a disszociált karboxil-csoportok töltését részben a 
gél belsejében kompenzálják ki a pozitív ellenionok (az 
ábrán „+” szimbólum). A felületi rétegben lév� töltések 
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a részecskék körül kialakuló diffúz elektromos rétegben 
kompenzálódnak ki a makroszkóposan neutrális rendszer 
követelményének megfelel�en.

12. Ábra. A mikrogél részecske és részecskerendszer tulajdonságainak 
függése a különböz� állapothatározó paraméterekt�l.

A mikrogél részecskék hidrodinamikai átmér�jét (d) és 
tulajdonságait számos paraméter határozza meg, úgymint 
a részecskék relatív részecsketömege (M), a h�mérséklet 
(T), az elektrolit koncentráció (I) és a karboxil-csoportok 
disszociációfoka (�), amelyet viszont a közeg pH-ja határoz 
meg, tehát d(I, �(pH)).

Az ioner�sség hatása kett�s, mert növekv� értéke a 
részecskék hidrodinamikai átmér�jének illetve a mikrogél 
gömbök körüli elektromos kett�sréteg vastagságának a 
csökkenését eredményezi. Ha a kett�sréteg vastagsága 
csökken, akkor konstans távolság mellett a részecskék 
között ható elektrosztatikus kölcsönhatás is kisebb. Mivel 
az elektrolit számára a részecske átjárható, ezért annak 
belsejében is árnyékoló hatást fejt ki, csökkentve a töltéssel 
rendelkez� szegmensek közötti elektrosztatikus taszítást.

A pH változásával a részecskék duzzadási viselkedése 
befolyásolható. Növekv� pH-val a disszociált karboxil-
csoportok száma és a töltéssel rendelkez� szegmensek között 
ható elektrosztatikus taszítás növekedése miatt a részecskék 
belsejében uralkodó nyomás, ezáltal a hidrodinamikai 
átmér�jük is növekszik.

A h�mérséklet változása a szegmens-szegmens és 
oldószer-szegmens kölcsönhatások egymáshoz viszonyított 
dominanciáját befolyásolja. Növekv� h�mérséklettel 

(T* értékét meghaladva) a p(NIPAM-co-AAc) mikrogél 
részecskék kollapszust szenvednek, hidrodinamikai 
átmér�jük minimális lesz, aminek a szegmensek által kizárt 
térfogat szab határt.

A mikrogél koncentrációjának növekedésével a 
részecskerendszer gáz/kondenzált fázisállapot-változáson 
mehet keresztül, ami monodiszperz részecskék esetében 
folyadékkristályos szerkezet képz�dését eredményezi. 
Fontos felhívni a � gyelmet arra, hogy ez a tulajdonság 
nem az egyedi részecskékre, hanem a részecskerendszerre 
vonatkozik.

A dinamikus fényszóródással meghatározott részecskeméret 
és a sztatikus fényszóródással meghatározott inerciasugárból 
homogén gömbre számolt méret jelent�sen eltér egymástól, 
ami arra utal, hogy a részecskéken belüli szegmenss�r�ség-
eloszlás nem homogén. A poliakrilsavval ellentétben, a 
polimer térhálóban kötött karboxil-csoportok egyérték� 
savként viselkednek, mert a töltéssel rendelkez� 
csoportok a térhálóban távol helyezkednek el egymástól. 
A részecskék hidrodinamikai átmér�je növekszik a 
disszociált karboxil-csoportok számának növekedésével. 
A részecskék kollapszush�mérséklete a –COOH csoportok 
kis disszociáltságú állapotában nem függ a pH-tól, azonban 
a töltéssel rendelkez� csoportok számának növekedésével 
a fázisátmenet hirtelen nagyobb értékre növekszik egy 
sz�k pH-tartományban. A mikrogél részecskék relaxációs 
tulajdonsága a semleges körüli pH-n a legjelent�sebb, 
melynek során a részecskék hidrodinamikai átmér�je hónapos 
id�skálán csökken. A folyamat lehetséges magyarázata a 
mikrogél térháló bels� szerkezeti átrendez�dése, melynek 
eredményeként töltésekben szegény maggal és töltésekben 
gazdag héjjal jellemezhet� szerkezet alakul ki.

Köszönetnyilvánítás

Munkánkat az NKTH-OTKA K 68027 támogatta.

Hivatkozások

1.  Tanaka, T Phys. Rev. Lett. 1978, 40, 820-823.
2. Hirokawa, Y.; Tanaka, T J. Chem. Phys. 1984, 81, 6379-6380.
3. Kato, E J. Chem. Phys. 1997, 106, 3792-3797.
4. Suzuki, A.; Tanaka, T Nature 1990, 346, 345-347.
5. Sershen, S. R.; Westcott, S. L.; Halas, N. J.; West, J. L J. 

Biomed. Mater. Res. 2000, 51, 293-298.
6. Varga, I.; Szalai, I.; Mészáros, R.; Gilányi, T J. Phys. Chem. B 

2006, 110, 20297-20301.
7. Osada, Y Adv. Polym. Sci. 1987, 82, 1-46.
8. Hoffman, A. S Adv. Drug Deliv. Rev. 2002, 43, 3-12.
9. Compañ, V.; Andrio, A.; López-Alemany, A.; Riande, E.; 

Refojo, M. F Biomaterials 2002, 23, 2767-2772.
10. Pelton, R Adv. Colloid Inerf. 2000, 85, 1-33.
11. Kawasaki, H.; Sasaki, S.; Maeda, H Langmuir 1998, 14, 773-

776.
12. Dhara, D.; Chatterji, P. R Polymer 2000, 41, 6133-6143.
13. Shibayama, M.; Fujikawa, Y.; Nomura, S Macromolecules 

1996, 29, 6535-6540.
14. Shibayama, M.; Mizutani, S. Y.; Nomura, S Macromolecules 

1996, 29, 2019-2024.
15. Beltran, S.; Baker, J. P.; Hooper, H. H.; Blanch, H. W.; 

Prausnitz, J. M Macromolekules 1991, 24, 549-551.



 Magyar Kémiai Folyóirat - Közlemények 71

116 évfolyam, 2. szám, 2010. 

16. Kawasaki, H.; Sasaki, S.; Maeda, H J. Phys. Chem. B 1997, 
101, 4184-4187.

17. Snowden, M. J.; Chowdhry, B. Z.; Vincent, B.; Morris, G. E 
J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1996, 92(24), 5013-5016.

18. Kratz, K.; Hellweg, H.; Eimer, W Colloids and Surfaces A: 

Physicochem. Eng. Aspects 2000, 170, 137-149.

19. Kokufuta, E.; Wang, B. L.; Yoshida, R.; Khokhlov, A. R.; 
Hirata, M Macromolecules 1998, 31, 6878-6884.

20. Morris, G. E.; Vincent, B.; Snowden, M. J J. Colloid Interf. 

Sci. 1997, 190, 198-205.

21. Ito, S.; Ogawa, K.; Suzuki, H.; Wang, B.; Yoshida, R.; 
Kokufuta, E Langmuir 1999, 15, 4289-4294.

22. Wu, C.; Zhou, S. Q.; Auyeung, S. C. F.; Jiang, S. H Angew. 

Makromol. Chem. 1996, 240, 123-136.
23. Mezei, A; Meszaros, R. Langmuir 2006, 22, 7148-7151.
24. Dubrovskii, S. A.; Rakova, G. V.; Lagutina, M. A.; Kazanskii, 

K. S Polymer 2001, 42, 8075-8083.
25. Gilányi, T.; Varga, I.; Mészáros, R.; Filipcsei, G.; Zrínyi, M 

Phys. Chem. Chem. Phys. 2000, 2, 1973-1977.
26. Varga, I.; Gilányi, T.; Mészáros, R.; Filipcsei, G.; Zrínyi M J. 

Phys. Chem. B 2001, 105(38), 9071-9076.

Characterization of the poly(N-isopropylacryamide-co- acrylic 
acid) copolymer microgel particles

Poly(N-isopropylacryamide-co-acrylic acid) copolimer microgel 
particles were synthesized by emulsion polymerization method. The 
aim of our work was to characterize the individual particles and the 
microgel system by means of static- and dynamic light scattering, 
electrophoretic mobility and potentiometric measurements.

The prepared microgel particles show narrow size distribution 
hence the microgel system can form liquid cristalline structure. By 
comparing the radius of gyration with the hydrodynamic diameter 
of the particles it was concluded that the distribution of the polymer 
segments is not homogeneous within the particles. In contrast with 
the polyacrylic acid molecules the acrylic acid in the copolymer 
behaves as monovalent acid which suggests that the carboxyl 

groups are far from each other in the copolymer chain. The 
hydrodynamic diameter of the microgel particles increases with 
increasing dissociation of the carboxyl groups. At low dissociation 
degrees the collapse temperature of the copolymer does not depend 
on the pH but with increasing dissociation the collapse temperature 
increases to a higher value in a narrow pH-range.

Around neutral pH range a relaxation process was observed 
when the hydrodynamic diameter of the particles was found to be 
decreasing for a month. The relaxation process can be explained by 
internal structural change of the microgel particles which may lead 
to a molecular architecture with a less charged core and a shell rich 
in dissociated carboxyl groups.
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Galantamin és származékai
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cMTA-BME Alkaloidkémiai Kutatócsoport, Szt. Gellért tér 4., 1111 Budapest, Magyarország

1. A galantamin és a hasonló szerkezet� fontosabb 
Amaryllidaceae alkaloidok

A (-)-galantamin (1), a (-)-likoramin (2), a (-)-szangvinin 
(3) és ezek prekurzora a (-)-narvedin (4) az Amaryllidaceae 
alkaloidok családjába1 tartoznak (1. Ábra).
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1. Ábra. A (-)-galantamin (1) és rokon származékai szerkezete.

Az Amaryllidaceae alkaloidok körében az acetilkolinészteráz 
(AChE) inhibítor aktivitás f�leg a galantaminvázat 
tartalmazó vagy ehhez hasonló strukturákhoz köthet�. A 
galantamin (1) AChE gátlásban mutatott IC

50
 értékére az 

irodalomban 1 és 5 µM közötti értékek fordulnak el�; pl. 
egy 2005-ben megjelent és acetilkolinészteráz inhibítor 
hatású természetes anyagokat ismertet� közleményben2 
IC

50
 1,07 µM érték található. Spanyol szerz�k a galantamin 

kémiáját összefoglaló közleményében3 3,97 µM-t, míg egy 
2008-ban megjelent munkában4 1,82 µM-t adnak meg. Bár a 
szangvinin (3) hatékonyabb AChE gátló mint a galantamin,4 
mégis az Alzheimer-kór kezelésében a galantamin került 
el�térbe a szangvininban  található és az élettani hatást 
kedvez�tlenül befolyásoló fenolos hidroxicsoport miatt.

A galantamint illetve hidrogénbromid sóját (Nivalin, 
Reminyl, Razadyne) több országban, így Ausztriában, 
Svédországban és Angliában is alkalmazzák az Alzheimer-
kór kezelésében, Európa-szerte és az Egyesült Államokban 
is a galantaminnal kapcsolatos klinikai vizsgálatok az utolsó 
fázisban vannak.

Magyarországon Nivalin néven van forgalomban, egyenl�re 
izomgyengeség jelleg� kórképekben és curare-hatás 
kivédésére ajánlják. 

A galantamin hatása kett�s: az acetilkolinészteráz enzim 
gátlásán és az agyban a nikotin-receptorok modulációján 
alapul. Az Alzheimer-kór kialakulásában nagy szerepet 
játszik a csökkent acetilkolin-szint, ezért a nikotin-receptorok 
modulációjára kifejtett (még nem teljesen tisztázott) szerepe 
révén az acetilkolin felszabadulása lassíthatja a betegség 
progresszióját. Emellett az egyetlen olyan Alzheimer-kór 

kezelésére szolgáló szer, amely pozitív hatással van a 
kognitív teljesítményre (tanulás, emlékezés folyamata), a 
mindennapi élet tevékenységeire és magatartási zavarokra.

Korábban a galantamint extrakcióval állították el� a 
nárciszból (Narcissus pseudonarcissus L.) vagy a hóvirág 
hagymájából. A napjainkban egyre id�szer�bbé vált 
hatásterület, a növekv� igények, a magas ár és a korlátozott 
alapanyag-ellátás indokolja azokat az er�feszítéseket, 
melyeket különböz� kutatócsoportok tesznek a hatékony 
ipari szintézismódszerek kidolgozására valamint a 
galantamin szerkezetének módosításával új származékok 
el�állítására.

2. Galantamin szintézisek

Az eddig ismert szintézisek többsége a biomimetikus 
intramolekuláris fenolos oxidatív kapcsolás módszerét 
alkalmazta a galantamin el�állítása során arra a 
kulcslépésre, melyben a kvaterner szénatom kialakult. E 
módszer kidolgozásában Barton5 játszott úttör� szerepet. 
Eredményeire alapul az a szintézis is, amelyet bemutatunk 
a következ�kben, és amelyet osztrák (köztük egy magyar) 
kutatók6 dolgoztak ki.

El�ször 3,4-dimetoxibenzaldehidet (5) brómoztak (2. Ábra), 
majd a kapott brómvegyület (6) demetilezésével jutottak a 
6-brómizovanillinhez (7). Ezt tiraminnal kondenzáltatva a 8 
Schiff-bázist kapták, amelynek redukciója, és a keletkezett 
9 szekunder amin formilezése eredményezte a 10 N-formil-
származékot. A 10 intermedier oxidatív ciklizációja (3. 
Ábra) a 11 bróm-formil-narvedinhez vezetett.
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2. Ábra. A fenolos oxidációra alkalmas kulcsintermedier (10) elõállítása.

* Szántay Csaba. Tel.: +36-1-463-1195, fax: +36-1-463-3297, e-mail: szantay@mail.bme.hu
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3. Ábra. A racém narvedin (4) és a (-)-galantamin (1) szintézise.

A ketocsoportot ezután propilén-glikollal ketál formában 
védték és a 11 ketált litium-aluminium-hidriddel redukálva 
egy lépésben eltávolították a brómot és redukálták a 
formilcsoportot. Ebben a reakcióban a racém narvedint 
(4) kapták. A 4 racém narvedint katalitikus mennyiség� 
(-)-narvedint alkalmazva másodfajú aszimmetrikus 
transzformációval alakították át a (-)-narvedinné. A 
ketocsoport redukcióját L-szelektriddel valósították meg, 
mely reakció eredményeképp a (-)-galantaminhoz (1) 
jutottak.

A biomimetikus fenolos oxidatív kapcsolást alkalmazták 
Node és munkatársai is.7 A (-)-galantaminhoz vezet� 
aszimmetrikus szintézis során királis segédgy�r�t 
alkalmaztak.

Néhány újabban közölt szintézis során az intramolekuláris 
Heck-reakció alkalmazásával kapott benzofuránvázat 
tartalmazó a-b-c triciklus felépítése után került sor a d 
azepingy�rü kialakítására. Erre a módszerre a Trost-féle 
enantioszelektív szintézist8,9 mutatjuk be.
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4. Ábra. A 16 fenoléter sztereoszelektív szintézise.

A szintézis kiindulási anyagai a 2-bróm-izovanillin (13) és 14 
triklóretoxikarbonil-csoporttal helyettesített ciklohexenol-
észter. A két vegyület palládium-katalizálta reakciója a 15 
királis ligand jelenlétében a 16 arilétert eredményezte (4. 
Ábra). Ezután az aldehid-funkciót trimetil-ortoformáttal 
védték, és az észtercsoportot DIBAL-H alkalmazásával a 
megfelel� alkohollá (17) redukálták. A 18 telítetlen nitrilt 
módosított Mitsunobu-reakcióval állították el�, majd az 
aldehidr�l a véd�csoportot eltávolították. A 18 vegyület 
Heck-reakciója vezetett a 19 benzofuránhoz, melynek szelén-
dioxiddal meglehet�sen er�teljes reakciókörülmények 
között végrehajtott reakciója a galantaminnak megfelel� 
térállású 20 hidroxi-vegyületet adta. Végül a galantaminhoz 
one-pot reakcióval jutottak, melynek lépéseit az 5. Ábrán 
tüntettük fel.

Itt említjük meg a galantamin további enantioszelektív 
szintézisét, amelyben a szerz�k nemcsak a Heck-reakciót, 
hanem a Mitsunobu-kapcsolást is alkalmazták.10

A galantaminhoz vezet� szintézis kidolgozása során került 
közlésre egy korábbi munkánk,11 melynek során a Grewe-
ciklizáció lehet�ségeit vizsgáltuk olyan spiro-helyettesített 
benzo[c]azepinek el�állítására, melyek megfelel�en 
szubsztituált származékai a galantaminváz kialakítását 
tennék lehet�vé (6. Ábra).
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6. Ábra. A 24 spirobenzo[c]azepin szintézise Grewe-ciklizációval.

Els� lépésként a 21 könnyen hozzáférhet� szekunder amint 
Birch-redukciónak vetettük alá. F�termékként a megfelel� 22a 
enolétert, melléktermékként pedig az egyébként az irodalom 
szerint is ismert túlredukcióval keletkezett 23 ciklohexén-
származékot izoláltuk. A 22a enoléter demetilezésekor 
kapott megfelel� ß,�-telítetlen ciklohexanonból (22b) nem 
sikerült eredményes reakcióval tovább lépni. Megkíséreltük 
a ketocsoportot nem tartalmazó ciklohexén-származékok 
(23) Grewe-ciklizációját is és konc. kénsav, konc. foszforsav 
1:1 arányú elegyében szobah�mérsékleten a reakció a várt 
24 spirovegyületet eredményezte. A hidratációval kapott 
25 izolált alkohol is átalakítható volt a Grewe-ciklizáció 
termékévé. Megjegyezzük, hogy ez volt az els� eset, hogy 
Grewe-ciklizációval sikerült 7 tagú gy�r�t bezárni.

Kutatócsoportunkban a továbbiakban siker�lt 2-tetralonból 
kiindulva egyszer� reakciólépéseket és könnyen 
hozzáférhet� reagenseket alkalmazva el�állítanunk a 26 
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ciklohexanongy�r�vel spirohelyettesített [2]benzazepinont 
(7. Ábra).
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7. Ábra. A fontosabb Amaryllidaceae alkaloidokra jellemzõ tetraciklus 

(31) szintézise.

Az egy C=C kett�s kötést tartalmazó származékot (28), a 
26 ciklohexanon o-jodoxi-benzoesavval történ� oxidációja 
eredményezte; a második kett�s kötés ezzel a módszerrel 
nem volt bevihet� a gy�r�be. A 28 �,ß-monotelítetlen ketont 
végül is szeléndioxidos oxidáció alkalmazásával sikerült a 
megfelel� dienonná (30) alakítani.12 Szintézismódszerünket 
az aromás gy�r�ben metoxicsoportot tartalmazó származékra 
is kiterjesztve eljutottunk a 27 spirociklohexanonhoz, majd 
ezt szintén o-jodoxi-benzoesavval oxidálva megkaptuk 
a kívánt kulcsintermediert (29). A 29 metoxicsoportot is 
tartalmazó származékot ezután egy lépésben demetileztük 
és ciklizáltuk. A metánszulfonsavas közegben és racém 
metionin jelenlétében végrehajtott reakció a számunkra 
érdekes, galantaminvázat tartalmazó Amaryllidaceae 
alkaloidokra jellemz� 31 hexahidrobenzofurobenzazepin 
tetraciklust eredményezte.13

3. Helyettesített galantamin-származékok szintézise

A galantamin szintézisével számos kutatócsoport foglalkozott 
és foglalkozik jelenleg is, valamint összefoglaló közlemény 
is megjelent 2006-ban e témában.3 Az érdekl�dést jellemzi, 
hogy 2009-ben januártól októberig a Chemical Abstracts-
ben 127 közlemény foglalkozik galantaminnal, ebb�l 29 
szintetikus tárgyú, pl. Magnus és munkatársai közleménye,14 
amelyben közös intermedierb�l kiindulva nemcsak a 
galantamin, hanem a kodein el�állítására is alkalmas 
szintézist mutatnak be. Ezek az adatok is indokolják, hogy 
összefoglaljuk és bemutassuk azokat a származékokat, 
melyeket a galantamin szubsztituenseinek, még inkább a 
tetraciklus gy�rüinek módosításával állítottak el�. Bár a 
molekulán több funkciós csoport van, így a hidroxi-, (O-
demetilezés után) a fenolos hidroxi- és (N-demetilezést 
követ�en) gy�rüs NH-csoport, számos származékot 
szintetizáltak oly módon, hogy változtatták a gy�rüs 
szerkezeti részeket.

A galantamin nitrogénatomja helyettesítését a sikeres N-
demetilezés tette lehet�vé,15 melynek során nemklasszikus 
Polonovski reakciót alkalmaztak. Ennek során a galantamin-
N-oxidot (32) vasszulfát-hidráttal reagáltatták metanolban, 
a reakció a norgalantamint (33) eredményezte (8. Ábra). 

A hidroxi- és az NH-csoporton szubsztituált galantamin-
származékok száma több százra tehet�; ezek nagy részét az 
ebben az összefoglalóban nem idézett szabadalmak írják le. A 
szintetizált egyszer�bb származékok közül végeredményben 
két vegyület emelhet� ki, a galantamin-N-butilkarbamát16 
(34) illetve a 35 származék, mely a nitrogénen tartalmaz 
hosszú szénláncú helyettesítést.17 Mindkét vegyület igen jó 
acetilkolinészteráz inhibítor hatást mutat.
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8. Ábra. A (-)-galantamin egyszer�bb származékai.

A galantamint már 1960 óta izolálják nagy mennyiségben 
az Amaryllidaceae családba tartozó Leucojum aestivum, 
vagyis a nyári t�zike leveleib�l. Legutóbb vizsgálták az 
ipari eljárás anyalugját és mintegy 20 alkaloid között az N-
allil-galantamint (36) és más hasonló szerkezet� alkaloidot 
is izoláltak,4 mely jelent�s AChE inhibítornak bizonyult.
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9. Ábra. A (-)-galantamin szubsztituált iminiumsó-származékai.

A 9. Ábrán a galantamin iminiumsóit foglaltuk össze. 
Az acetilkolinészteráz enzim aktív centrumának és 
katalitikus helyének krisztallográ� ás vizsgálatai valamint 
a galantamin dokkolásának számításokkal is alátámasztott 
eredményei alapján tervezték meg ezeket a kett�s köt�dés� 
molekulákat (37, 38, 39).18,19,21 Az aromás oxigénatomra és 
a gy�rüs nitrogénre is a megfelel� O- illetve N-demetilezés 
után egyszer� kémiai reakciókkal építették ki hosszú 
szénláncot tartalmazó oldalláncokat. A galantamint N-bróm-
szukcinimiddel alakították az iminium származékává (40). 
E vegyület nem csak kíváló inhibítor hatást mutatott, de 
intermedierként is alkalmazható volt nukleo� lekkel történt 
reakciókban,20 amelyek további helyettesítéseket tartalmazó 
galantamin származékokhoz vezettek.
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Az aromás gy�rüben 1-es helyen (számozás: ld. 1. Ábra) 
� uort tartalmazó galantamint is el�állították.22 Az 1-
aminogalantamin diazotálása nem vezetett eredményre, így 
a � uoratomot már a szintézis elején beépítették a megfelel� 
helyre (10. Ábra). A korábbiakhoz (2. Ábra) hasonló, de 
már � uort tartalmazó 41 intermediert intramolekuláris 
fenolos oxidatív kapcsolással a 42 tetraciklussá alakították, 
melyb�l a szokásos úton eljutottak a � uort tartalmazó 
narvedinhez, melyett L-szelektriddel redukálva a 
racém � uorgalantamint (44) kapták. Királis preparatív 
oszlopkromatográ� a segítségével szétválasztották a (-)-45 
és (+)-45 � uorgalantaminokat, melyekr�l azonban biológiai 
hatást nem közöltek.
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11. Ábra. Galantamin analogonok különbözõ gyûrükkel.

4. A galantamin gy�rüinek módosítása

További galantamin analogonok azok a vegyületek, 
melyekben a nitrogén az azepingy�rü más poziciójában 
van.23 Ilyen a galantaminnak megfelel� [1]benzazepint (46) 
és a [3]benzazepingy�rüt (47) tartalmazó származékok (11. 
Ábra). Az új vegyületek azonban ebben az esetben sem 
váltották be az el�zetes várakozást; feltehet�en inaktivitásuk 
miatt farmakológiai adat nem található az irodalomban. 

Olyan származékot is szintetizáltak, ahol az azepingy�rü 
helyett karbociklusos a gy�rü (48) és ezen savamid24,25 
illetve különböz� térállású aminszubsztituens26 található 
(11. Ábra). A vegyületek el�állításakor az osztrák 
kutatócsoportban már korábban6 bevált fenolos oxidációt 
alkalmazták kulcslépésként a megfelel� intermernél.

Az azepingy�r�ben nitrogén helyett szulfoncsoportot 
tartalmazó galantamin kén analogonja (49) gyakorlatilag 
hatástalannak bizonyult az acetilkolinészteráz enzim-

vizsgálatok során.27 Az 50 oxazocin-származékot (11. Ábra) 
a nyílt láncú galantamin analogonok (ld. 13. Ábra, 55) 
szintézisénél írták le intermedierként28 és AChE gátlásra 
gyenge közepes értéket kaptak.

Változtatták a furángy�rüt is. Mindössze egy származékot 
írtak le (51), ebben az öttagú gy�rüben az oxigén helyett 
nitrogénatom van, metilcsoporttal helyettesítve.29 A 
szabadalom védi az oxigén helyett kén, szulfoxid illetve 
szulfoncsoportot tartalmazó molekulát is, de példát csak az 
aza-analogonra ad. 
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A 12. Ábrán bemutatott és az aromás gy�rüben nitrogén 
heteroatomot tartalmazó vegyületek szinte már nem is 
hasonlítanak a galantaminra. Magának a galantaminnak 
pontosan megfelel�, de piridingy�rüt tartalmazó analogont 
nem sikerült szintetizálni. A molekulákban a furángy�rünek 
megfelel� szerkezeti rész is hiányzik. Megjegyezzük, hogy 
az 54 piridingy�rüvel rendelkez� vegyület valójában már 
igen hasonló a narvedinhez. Annak ellenére azonban, hogy 
ezek a vegyületek végül is nem tekinthet�k szorosan vett 
galantamin analogonoknak, mégis az 52-54 származékok 
mutattak szigni� káns acetilkolinészteráz inhibítor aktivitást, 
de ez nem érte el a galantamin hatását.30,31
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Vizsgálták olyan galantamin analogonok hatását is, 
melyekben valamelyik gy�rü felnyílt formában volt jelen 
a szerkezetben (13. Ábra). A d azepingy�rü felnyilásával 
kapott származékok (55) több nagyságrenddel is alacsonyabb 
AChE gátló aktivitást mutattak, mint a galantamin.28 Az 
56 származék, melyben a spirociklohexángy�rü helyett 
egy oxocsoportot tartalmazó alifás oldallánc található a 
molekulában,32 inhibítor hatás tekintetében a galantamin 
aktivitásának mintegy 70%-át mutatta a vizsgálatok 
során. A galantamin molekula b furángy�rüjét elhagyva 
(57) meglehet�sen gyenge acetilkolinészteráz gátlás volt 
tapasztalható.33

5. Következtetések

Az ismertett galantamin analogonok szinte kimerítik 
a galantamin-szerkezet valamennyi változtatásának 
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lehet�ségét. A hatás szempontjából34 a terápiában mégis a 
galantamin maradt az a molekula, amelyet az Alzheimer-
kór kezelésében egyre szélesebb körben alkalmaznak. 
Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy a szintetikus kémiát 
nagymértékben gazdagították ezeknek az új származékoknak 
el�állítására elvégzett kísérletek.
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Galanthamine and its derivatives

Galanthamine (1), lycoramine (2) and similar alkaloids isolated 
from the bulbs of different species of the Amaryllidaceae family, 
contain a saturated benzofurobenzo[c]azepine tetracyclic skeleton. 
Among these compounds galanthamine has an important role in 
the treatment of Alzheimer’s disease as an acetylcholinesterase 
inhibitor as well as a modulator of neuronal nicotinic receptors. 
Lycoramine has similar, but less potent activity. Although these 
types of alkaloids are produced from botanical sources, a number of 
total syntheses for galanthamine and lycoramine were elaborated.   
These methods employ different approaches to building up the C-8a 
quaternary spiro carbon atom and the four rings. Most of synthetic 
strategies utilize the biomimetic approach via the intramolecular 
phenolic oxidative coupling to build up the quaternary carbon 
atom in the spiro ring (Fig. 3.). Relating to this type of synthetic 
processes, narwedine (4) as well as the biogenetic precursor, can 
be considered to the most important intermediate. Other methods 
used to prepare galanthamine utilize the Heck reaction in the 
synthetic way (Fig. 5.) Recently we succeeded in synthesizing  the  
hexahydrobenzofurobenzazepine trione (31) which seems to be the 
corresponding key intermediate for preparation of the demethoxy 

derivative of narwedine. The synthesis of this compound was 
achieved from the spirocyclohexenone derivative (29) in one step 
with demethylation of the aromatic methoxy group and cyclisation 
in methanesulfonic acid in the presence of methionine (Fig. 7.).

Moreover a lot of research groups prepared different derivatives 
of galanthamine substituted on the hydroxy and/or at the azepine 
nitrogen atom. The iminium salts (Fig. 9.) and the � uoro derivatives  
(Fig. 10.) were also synthesized.  Changing of the position and the 
nature of the hetero atom in the heterocyclic rings were investigated 
(Fig. 11.), not only in the azepine, but also in the furane ring. 
Together with the ring opened analogons of galanthamine prepared 
numerous data in connection with structure activity relationship 
were obtained.

In the course of biological investigations the unique properties 
of galanthamine were demonstrated. From biological aspects 
galanthamine remained the only molecule can be successfully used 
in the therapy.
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Kémiai térképek felvételi módszerei és elemzése kemometriai 
módszerekkel

VAJNA Balázs,a,* SZEPESVÁRY Pál,b KEGLEVICH Györgya és MAROSI Györgya 
aBME Szerves Kémia és Technológia Tanszék, Budafoki út 8, 1111 Budapest, Magyarország

 bELTE Fizikai Kémia Tanszék, Pázmány Péter sétány 1/A, 1117 Budapest, Magyarország

1. Bevezetés

A rezgési spektrometria számos mérési módszert felölel, 
melyek közül legkiterjedtebben a közeli infravörös (near 
infrared, NIR), a közepes infravörös (mid-infrared, MIR) és 
a Raman-spektrometria használatos. A készülékek folyama-
tos fejl�dése lehet�vé tette egyre komplikáltabb vizsgálatok 
elvégzését, illetve lehetségessé vált szilárd fázisú minták 
vizsgálata. Közleményünkben egy új rezgési spektrometriai 
módszert, a kémiai térképezést mutatjuk be, mellyel a 
vizsgált minták alkotóelemeinek térbeli koncentráció-
eloszlása vizsgálható és vizualizálható.

Barer és Cole 1949-ben a Nature-ben közölte az els� 
olyan vizsgálatot, ahol a spektrométert egy mikroszkóppal 
összekötve néhány mikrométer átmér�j� pontról vettek fel 
spektrumot.1 Eredményeik utat nyitottak mikroszkopikus 
minták megbízható spektrometriai vizsgálatára. Mintegy 
négy évtizeddel kés�bb került sor az els� „kémiai térkép” 
felvételére egy MIR spektrométer, egy mikroszkóp és 
egy mozgatható tárgyasztal segítségével.2 A mintáról így 
egyszerre szerezhet� térbeli és spektrális információ: 
lehetségessé válik különböz� vegyületek detektálása és 
azonosítása a minta eltér� pontjain, illetve képet alkothatunk 
egy minta térbeli szerkezetér�l.

Mára a kémiai térképezés (angol nevén „chemical 
imaging”, rövidítve: CI) a rezgési spektrometria egyik 
legdinamikusabban fejl�d� területévé vált. A tudomány és 
az ipar számos ágában nyer egyre komolyabb jelent�séget 
ez az ágazat, a félvezet�ipartól3 kezdve az orvostudomá-
nyon,4 papíriparon,5 élelmiszeriparon6 és m�anyagiparon7 át 
egészen a gyógyszerkészítmény-technológiáig.8,9

A kémiai térképek kihívást jelentenek nemcsak a vizsgáló 
berendezés  felépítése, hanem az adatelemzés tekintetében is. 
Felépítésük az 1. ábrán látható: a vizsgált felület mindegyik 
pontjához egy rezgési spektrum rendelhet�. Ezáltal egy 
háromdimenziós szerkezet jön létre, melyet az irodalomban 
hiperspektrális adatkockának (hyperspectral data cube8) 
is neveznek. A struktúra másik lehetséges értelmezése (ill. 
felvételi módja, ld. kés�bb), hogy az adatkocka minden lapját 
egy meghatározott hullámhosszhoz tartozó „fényképnek” 
feleltetünk meg. Az adatrendszer ennek megfelel�en 
óriási méret�, és fejlett (többváltozós, ún. kemometriai) 
technikákat igényel a kiértékeléshez. (Az itt bemutatásra 
kerül� kemometriai algoritmusok jól alkalmazhatók más 
spektrometriai módszerek, pl. tömegspektrometria,10 NMR 
spektrometria11 esetében is.)

E tanulmányban a szerz�k célja bemutatni a kémiai 
térképezés lehetséges felvételi módszereit és az adatelemzés 
lehet�ségeit, illetve egy, a kutatócsoportunkban végzett 
vizsgálat példáján illusztrálni a módszer alkalmazhatóságát 
gyógyszeripari területen.

1. Ábra. Kémiai térképek adatszerkezete.

2. Kémiai térképezés alapjai

A kémiai térképezés megvalósításához spektrométerre 
és megfelel� optikára van szükség. Noha elméletileg 
számos spektrometriás módszer térképezési metodikává 
fejleszthet�, a „kémiai térképezés” kifejezés alatt els�sorban 
rezgési (infravörös és Raman) spektrometriai technikákon 
alapuló módszereket értünk.9 E módszerek közül is 
legelterjedtebben a közeli infravörös (NIR; 13000-4000 cm-1 
ill. 0,76-2,6 �m), a közepes infravörös (MIR; 4000-400 cm-1 
vagy 2,6-26 �m) valamint a Raman (kialakítástól függ�en 
változó hullámszámtartomány, általában ~4000-150 cm-1) 
technikákat alkalmazzák.

2. Ábra. térképek felvételének lehet�ségei: (a) pontonkénti térképezés 
(point mapping); (b) vonalas térképezés (line mapping); (c) teljes felületi 
képalkotás (global imaging).

A kémiai térképek háromdimenziós szerkezet�ek ugyan, 
azonban jelenleg az összes spektrum egyidej� felvétele 
egyszerre mindegyik mérési pontban nem lehetséges. 

* Telefon: (1) 463-5918 ill. (30) 310-2209; fax: 463-3648; e-mail: balazs.vajna@gmail.com
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Amint a 2. ábra mutatja, háromféle mérési elrendezés 
áll rendelkezésre. Az egyik lehet�ség (a) a teljes 
hullámszámtartományt felölel� spektrumok felvétele pontról 
pontra haladva egy mozgatható tárgyasztal segítségével, 
mely technika a továbbiakban „térképezés” (mapping) néven 
szerepel a közleményben. A térképezés másik (b) formája, 
amikor egy rezg� tükör segítségével nem egyetlen pontról, 
hanem egy vonal mentén egyszerre több pontról veszünk föl 
spektrumot. A harmadik módszer (c) másféle berendezés-
kialakítást igényel; alkalmazásakor a minta elemezni 
kívánt felületének egészér�l készül kép egyetlen megadott 
hullámhosszon („képalkotás”, angolul global imaging). A 
hullámhossz változtatásával nagy számú kép készíthet�, 
és ezek „egymásra helyezésével” jön létre az adathalmaz 
háromdimenziós szerkezete. A térképezéses módszer 
(mapping) els�sorban a Raman spektrometriában elterjedt, a 
teljes felületi képalkotás (global imaging) pedig els�sorban 
a közeli infravörös spektrometriában vált szokásossá, de 
számos példa található a másik két kombinációra is.

3. Kémiai térképezést szolgáló berendezések felépítése

Míg a pontonkénti és a vonalas térképezés legtöbbször 
ugyanazzal az eszközzel, kis módosításokkal megoldható, 
a felületi képalkotás teljesen más alkatrészeket és 
összeállítást igényel. Mindazonáltal minden CI rendszer 
sematikusan hasonló felépítést mutat. A rendszer egy 
megvilágító fényforrásból (infravörös fény vagy infra-
vörös-látható lézer), képalkotó optikából, monokromátorból 
(a hullámhossz kiválasztására vagy hullámhossz szerinti 
felbontásra), egy detektorból és egy vezérl� egységb�l áll, 
mely utóbbi általában egy megfelel� szoftverrel ellátott 
asztali számítógép.12

3.1. Pontonkénti és vonalas térképezés

A térképezéses módszerek már említett közös jellemz�je, 
hogy egy mozgatható tárgyasztalra van szükség a minta 
kontrollált mozgatásához. Ezeket a berendezéseket 
általában egy spektrométer és egy mikroszkóp alkotja12. A 
m�ködés elve a következ�: egy adott pontról megtörténik a 

spektrum felvétele, majd a tárgyasztal odébb lép egy el�re 
meghatározott távolsággal, és egy újabb spektrumot vesz fel 
a készülék. Ez addig ismétl�dik, amíg a kívánt felület egésze 
pásztázásra nem kerül.

Gyógyszerek IR spektrometriás vizsgálatakor a pontbeli 
térképezést jellemz�en két technika, a diffúz re� exió (DR) 
és a gyengített (csillapított) teljes re� exió (ATR) segítségével 
valósítják meg.

A bees� fény kölcsönhatásba lép a mintával azáltal, hogy 
szóródik a mintát alkotó részecskéken, illetve ez a szórt fény 
tovább szóródhat a szomszédos részecskéken (3.(a) ábra). 
Ezt a jelenséget nevezik diffúz re� exiónak, amiatt, hogy a 
szóródás mértéke és mikéntje fotononként eltér�. A szórt 
fény egy része visszajut az optikára és onnan a detektorra 
(természetesen a fénynek f�ként olyan hullámhosszú 
komponensei, amelyek nem nyel�dtek el visszaver�dés 
közben). A közepes infravörös (MIR) tartományban az 
elnyelés olyan er�s, hogy a vizsgálandó mintát inert 
anyaggal hígítani kell, ennélfogva a módszer nem alkalmas 
gyógyszerkészítmények vizsgálatára.8 A közeli infravörös 
(NIR) hullámhosszú fény esetében azonban a gyenge 
elnyelés miatt ez a technika kiválóan alkalmazható például 
tabletták analízisére.13,14

A másik elterjedt módszer a gyengített teljes re� exiós 
technika, melyet a közepes infravörös (MIR) spektrometriai 
vizsgálatokhoz fejlesztettek ki, hogy ne legyen szükség 
a minták inert anyaggal (pl. KBr) történ� hígítására. A 
jelenség azon alapszik, hogy a fény megfelel�en kicsi 
szögben érkezve két anyag közötti határfelületre teljes 
visszaver�dést szenved. (E szög nagysága a két közeg 
törésmutatója közötti eltérés nagyságától függ.) A fotonok 
azonban a hullámhosszukkal arányos mértékben, pár 
mikrométer távolságig behatolnak a másik közegbe (a 
gyakorlatban tehát a vizsgálandó mintába), ahol egy részük 
– a hagyományos spektrometriában megszokott módon 
– elnyel�dhet. A módszer alkalmazható porok és tabletták 
vizsgálatára,15,16 illetve akár a tablettapréselés in situ nyomon 
követésére is.17

3. Ábra. Pontbeli térképezés lehetséges módszerei: (a) diffúz re� exió (MIR, NIR); (b) gyengített teljes re� exió (MIR, NIR); (c) optikai fókuszálás (Raman).

A Raman spektrometrián alapuló térképezés jóval 
egyszer�bb. Sokszor egyáltalán nincs szükség 
mintael�készítésre, a mintát egyszer�en a tárgyasztalra 
kell helyezni, és a mikroszkóphoz kapcsolt, optikai képet 
szolgáltató kamera segítségével a fénysugarat a minta 

felületére kell fókuszálni. A fókuszálást nagy nagyítású 
objektívek alkalmazásakor automatikus fókuszáló rendszer 
segítheti. A látható és közeli infravörös hullámhosszú 
lézerforrások lehet�vé teszik a minták üveg, m�anyag 
felületén és mér�cellákban történ� vizsgálatát.
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A detektorok fejl�désével lehetségessé vált a pásztázási 
id� rövidítése. Ha a diódasoros detektor nem csak 
egy, hanem több sornyi diódát tartalmaz, akkor egy 
vonal megvilágításával annak több pontjáról egyszerre 
vehet� fel spektrum, lehet�vé téve a vonalas térképezés 
megvalósítását.18 Ekkor a megvilágított vonalról visszaszórt 
fotonok a mikroszkóp optikáján keresztül a monokromátorra 
jutnak. A monokromátor vonalas térképezésre is alkalmas 
berendezések esetén általában egy optikai rács. A rácsra 
érkez� vonal felbomlik különböz� hullámhosszúságú 
komponenseire, egy két dimenzióban szétterjed� fénysugarat 
alkotva. Detektorként ennek megfelel�en többsoros diódasort 
kell alkalmazni, amelynek minden sora megfelel a vonal 
egy pontjának. Diódasoros detektor helyett általában CCD 
detektort használnak (charge coupled device, „töltéscsatolt 
eszköz”). Fourier-transzformációs mikrospektrométereknél 
nagyobb hullámhosszakra érzékeny ún. focal plane array 
(FPA) detektort alkalmaznak. A számítógép mérés után 
együtt tárolja a spektrumokat a vizsgált pontok (vonalak) 
térbeli helyzetét jellemz� információval együtt, így ezekb�l 
létrehozható a bevezetésben ismertetett adatszerkezet.

3.2. Teljes felületi képalkotás

E technika f� el�nye a pontonkénti térképezéshez képest 
az, hogy nem tartalmaz mozgó alkatrészeket. Ebb�l fakadó 
hátránya természetesen az, hogy nehezebben kontrollálható 
a vizsgált felület mérete, és érdes felületek vizsgálatakor 
értelemszer�en fellép a felület heterogén fókuszáltságából 
ered� zavarás.

A mintát diffúz NIR fénnyel (NIR-CI), vagy kitágított 
lézer sugárforrással (Raman-CI) világítják meg. A mintáról 
visszaszórt fény egy sz�r�n halad keresztül, amely 
monokromátorként funkcionál, és egyszerre csak egy sz�k 
hullámhossz-tartományú fényt enged keresztül. A régebbi 
CI eszközöknél egy sorozat sávátereszt� sz�r�t építettek 
be a készülékbe, gyakran egy forgatható kör mentén az 
egyikr�l másikra kapcsolás egyszer�sítése végett. Az új 
kialakítású készülékek hangolható sz�r�ket tartalmaznak, 
amelyek számítógéppel – azaz elektromos jelek segítségé-
vel – vezérelhet�k, így gyorsabb váltást és sokszorta több 
hullámhossz kiválasztását teszik lehet�vé. Kétféle típusuk 
közül az akuszto-optikai hangolható sz�r� (AOTF) a NIR 
rendszerek esetében terjedt el,19 a folyadék-kristályos 
hangolható sz�r� (LCTF) pedig a Raman képek sz�résében 
t�nik ígéretesnek.20 Az innen továbbjutó fény egyenesen 
a detektorra érkezik, amely a térképez� készülékekhez 
hasonlóan NIR esetében FPA, Raman esetében pedig CCD 
detektor. A különböz� hullámszámo-kon felvett képek 
egymásra helyezésével jön létre az adatok háromdimenziós 
elrendezése.

4. Kémiai térképek elemzése

A kémiai térképek gyakran óriási mennyiség� adatot 
tartalmaznak, amelyeknek nyers formában történ�, illetve 
minden fontos részletre kitér� vizuális értékelése szinte 
teljességgel lehetetlen. Ennek megfelel�en szükség van 
egyrészt el�zetes feldolgozásra, amely a zavaró tényez�ket 
eltávolítja, másrészt pedig olyan matematikai módszerekre, 
amelyek hasznos vizuális vagy éppen kvantitatív információt 

válogatnak ki az adathalmazból. A kémiai térképek 
feldolgozásának jellemz� lépéseit a 4. ábra mutatja.

4. Ábra. Kémiai térképek feldolgozása és kiértékelése.

4.1. Kalibráció

A válaszjelek intenzitásmérésének kalibrációjára mind 
az IR, mind a Raman mérések esetén szükség van. A 
re� ektancia kalibrációjakor kémiai térkép készül egy nagy 
fényvisszaver� képesség� anyagról (100%), illetve készül 
egy térkép fény nélkül is, a visszavert fényt összegy�jt� 
lencsét eltakarva (0%). Emellett léteznek többpontos, 
megbízhatóbb kalibrációs módszerek is.

A Raman spektrometria során jóval egyszer�bb a helyzet, 
mert a válaszjel egyszer�en a beérkezett fotonok számával 
arányos, amelyet nem szükséges (bár lehetséges) kalibrálni. 
Ezeknél a rendszereknél a hullámszám-skála pontosságát 
kell bizonyos id�közönként ellen�rizni egy állandó, jól 
meghatározott sávval rendelkez� standard (pl. szilícium 
egykristály) segítségével.

4.2. El�zetes adatfeldolgozás

A kémiai térképek el�zetes feldolgozása lényegében a 
megfelel� spektrometriai módszerekben megszokott 
algoritmusokkal történik. A m�velet célja a különböz� 
zavarásokból ered� jelek (pl. felületi egyenetlenség hatása, 
� uoreszcencia, detektor zaj) sz�rése és eltávolítása a 
térképb�l. Raman spektrumok esetén jellemz�en alapvonal-
korrekciót és normálást kell alkalmazni, esetenként a 
spektrumok deriválása is hasznos lehet. A NIR spektrumok 
leggyakoribb módosítása a standardizálás20 (SNV) és az 
ún. multiplicative scatter correction21 (MSC). Különböz� 
tömörítési eljárásokat is alkalmaznak a térképezéskor 
keletkez� adatfájlok méretének csökkentése és a feldolgozó 
algoritmusok gyorsítása céljából.22

4.3. Komponensek eloszlás-térképeinek megjelenítése

Az el�z� fejezetekben ismertetett lépések mindegyike azt a 
célt szolgálja, hogy megjeleníthet� legyen a komponensek 
térbeli eloszlása a vizsgált felületen. Mivel a kémiai 
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térképek óriási mennyiség� adatot tartalmaznak, vagy egy 
jellemz� részletre fókuszáló egyváltozós, vagy a változók 
sokaságát elemz� sokváltozós statisztikai módszereket 
kell alkalmazni a fontos paraméterek azonosításához vagy 
meghatározásához.23

4.3.1. Egyváltozós kiértékelési módszerek

A legegyszer�bb módszer a komponensek térbeli 
eloszlásának meghatározására, ha valamelyik komponensre 
jellemz� sáv intenzitását ábrázoljuk a hely függvényében. 
Az így kapott kép elvileg arányos a vizsgált komponens 
koncentráció-eloszlásával. Sávintenzitás helyett ábrá-
zolhatjuk két hullámhossz (hullámszám) közötti sáv(ok) 
alatti területet, akár két sávintenzitás/sávterület hányado-
sának értékét is. Ezeket és a hasonló módszereket hívjuk a 
térképezésben alkalmazott egyváltozós eljárásoknak.8

E módszerek azonban csak bizonyos esetekben vezetnek jó 
eredményre. Legfontosabb követelmény, hogy az elemezni 
kívánt komponens rendelkezzen intenzív rezgési sávval. 
Többkomponens� rendszerek esetén – különösen NIR 
spektrumok esetében – további probléma, hogy az egyes 
komponensek rezgési sávjai átlapolnak egymással: igen 
nehéz olyan sávot kiválasztani, amely kizárólag egyetlen 
komponensre jellemz�.

4.3.2. Sokváltozós kiértékelési módszerek

A problémára megoldást jelentenek a többváltozós 
adatelemzési (kemometriai) módszerek, melyeknek számos 
fajtája alkalmazható a kémiai térképek kiértékelésére. 
Ezek a módszerek többnyire kétdimenziós adatmátrixok 
feldol-gozására lettek kifejlesztve, így a kiértékelés el�tt a 
három-dimenziós adatszerkezet kétdimenzióssá alakítása, 
ún. feltárása (unfolding) szükséges. Ezt az egyik térbeli 
dimenzió másik mellé rendezésével érjük el, ahogy az az 
5. ábrán látható. A kemometriai algoritmusok lefuttatása 
után az eredményt tartalmazó adathalmazt visszarendezik 
három-dimenzióssá, amennyiben ez szükséges. (Mára 
már olyan adatfeldolgozó módszerek is léteznek, melyek 
három- vagy többdimenziós adatszerkezeteket is kezelni 
tudnak, de a kémiai térképezés területén nem bizonyultak 
olyan hatékonynak, mint a tradicionális mátrixkezel� 
algoritmusok8).

5. Ábra. A kémiai térkép „feltárása”, a háromdimenziós adatszerkezet 
kétdimenziós mátrixszá konvertálása.

Az algoritmusok alapvet�en két típusra oszthatók. Az egyik 
típust az a priori ismereteket igényl� módszerek alkotják, 
amelyeknél felhasználunk a mintával kapcsolatos el�zetes 
információkat (mintát alkotó komponensek spektrumai, 
kalibráló sorozatok ismert koncentrációkkal, stb.). Az 
algoritmusok másik csoportjába az a priori ismereteket 

nem igényl� módszerek tartoznak, melyek alkalmazásakor 
semmilyen el�zetes tudás nem szükséges a vizsgált mintá-
ról, minden információ a kémiai térkép által szolgáltatott 
adatrendszerb�l származik. Így anélkül vizualizálható a 
legfontosabb információhordozók (komponensek) térbeli 
elhelyezkedése, hogy ismernénk magukat az alkotóeleme-
ket. E módszerek el�nye, hogy megbízhatóságuk számít-
ható, illetve képesek kvantitatív információ szolgáltatására 
(pl. komponensek koncentrációinak meghatározására a 
térkép pontjaiban).

4.3.2.1. A priori ismereteket felhasználó módszerek

Számos esetben a kémiai térképet alkotó spektrumok 
felírhatók az alkotó komponensek spektrumainak lineáris 
kombinációiként. Ez a közelítés jól ismert a klasszikus 
rezgési spektrometriában. Amennyiben p komponens van 
jelen egy pontban, melyr�l a spektrum készül:

 X = CST + E (1)

ahol ST (p × k) a tiszta komponensek referencia-spektrumaiból 
képzett mátrix. Minden spektrum k intenzitásértékb�l áll, és 
egy sort alkot ebben a mátrixban. X (i × k) a feltárás (ld. 5. 
ábra) után a Raman-térképb�l kapott mátrix, mely az összesen 
mért i darab spektrumot tartalmazza sorok formájában. A 
C (i × p) mátrix sorvektorok formájában tartalmazza az 
egyes mérési pontok koncentrációpro� lját az összes (p) 
komponensre. Az E mátrix a reziduális zajt reprezentálja. Az 
egyenletnek egy igen szemléletes illusztrációja megtalálható 
Gendrin és társai összefoglalójában.9

Amennyiben ismerjük a referencia-spektrumokat, a mérési 
pontok koncentrációpro� ljai igen egyszer�en számíthatók az 
egyenlet átrendezésével (a pszeudoinverz mátrix elemeinek 
kiszámításával).

 C = XS(STS)-1 (2)

Természetesen az alkotó komponensek spektruma is 
meghatározható, amennyiben az egyes mérési pontok 
koncentrációpro� lját ismerjük.

 ST = (CTC)-1CTX (3)

Ez a legtriviálisabb és � zikailag legkorrektebb módszer a 
komponensek térbeli koncentráció-eloszlásának meghatáro-
zására, és a klasszikus legkisebb négyzetek módszere 
(classical least squares, CLS) nevet viseli. Számos 
publikáció található, melyben ily módon nyertek információt 
a komponensek eloszlásáról.24-27

Ugyan � zikailag korrekt az el�z�ekben bemutatott okfejtés, 
matematikailag (és gyakorlatilag) mégsem tekinthet� 
a legjobbnak. Amennyiben a komponensek spektrumai 
nagyon hasonlítanak egymáshoz (pl. egy hatóanyag 
különböz� polimorf módosulatai), és/vagy rossz a jel/zaj 
viszony, a kapott megoldás esetenként igen pontatlanná 
válhat. Ilyen esetekben célszer� használni az ún. parciális 
legkisebb négyzetek módszerét (partial least squares, PLS), 
melynek a matematikai alapját az eredeti változók lineáris 
kombinációinak, ún. látens változóknak regressziója képezi10 
(ld.  még a faktoranalízist a 4.3.2.2. fejezetben). Ekkor egy 
ún. tanítóhalmazon (training set) felállítjuk a lineárisnak 
tekintett összefüggést a spektrumok és a koncentrációk 
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között, majd validálás (test/validation set) után ezt a modellt 
alkalmazzuk a kémiai térképet alkotó ismeretlen összetétel� 
spektrumokra. A módszer igen elter-jedt az analitikai 
gyakorlatban, ennek megfelel�en a kémiai térképezésben is 
megszokottá vált az alkalmazása.28-31

Egy PLS módszeren alapuló technika (partial least squares 
- discriminant analysis, PLS-DA) a tiszta komponensek 
referencia-spektrumait tekinti tanítóhalmaznak, és ezek 
alapján becsüli a keverékspektrumok koncentráció-pro� l-
ját.32 Érdekes fejlemény, hogy bár mindenhol külön mód-
szerként tárgyalják ezt az algoritmust, 2009-ben bebizonyí-
tották róla, hogy a kémiai térképezés esetében matematikai-
lag – így persze eredményét tekintve is – teljesen ekviva-lens 
a közönséges legkisebb négyzetek módszerével.33

A spektrumok osztályozhatók is, ha de� niálunk megfelel� 
spektrum-osztályokat, melyekkel összevethet�k a mért 
spektrumok. Az osztályozási (és az ún. klaszterezési, ld. 
4.3.2.2. fejezet) módszerek vizuálisan jól interpretálhatók. 
Minden spektrumot egy vektornak tekintünk a k dimenziós 

térben (hiszen egy spektrum k számértéket tartalmaz). Az 
osztályozási módszereknél az a priori információt arra 
használjuk, hogy régiókat különítsünk el ebben a térben. 
Ezután az ismeretlen mintáról felvett spektrumokat az 
alapján értékeljük, hogy melyik el�re de� niált régióba esnek 
a k dimenziós térben.

A kémiai térképezésben alkalmazott tradicionális 
osztályozási módszerek az LDA (linear discriminant 
analysis) és a SIMCA (soft independent modeling of class 
analogies). Az LDA esetén a spektrális tér egyes régióit 
elkülönít� „falak” helye oda kerül, ahol az osztályok közötti 
és az osztályokon belüli variancia aránya a legnagyobb 
(azaz a különböz� osztályokba tartozó spektrumok 
legjobban elválnak egymástól). A módszert leginkább 
biológiai szövetek IR térképeire alkalmazták.34,35 A SIMCA 
módszernél a régiók elkülönítése nem az eredeti spektrális 
térben, hanem annak egy transzformált alterében (az ún. 
f�komponens-térben, ld. még 4.3.2.2. fejezet) történik.36 Ezt 
a módszert agydaganatok metasztázisainak IR térképezéses 
vizsgálatában használták37.

6. Ábra. Kémiai térképek feldolgozására használt kemometriai módszerek. A lineárisnak nevezett módszerek az objektumok normális eloszlását feltételezik.

Az osztályozást aszerint is elvégezhetjük, hogy a térkép-
spektrumokat korreláltatjuk a referencia-spektrumokhoz 
egy egyszer� korrelációs együttható számításával. Amelyik 
komponens spektrumával leginkább korrelál az adott 
pontban mért spektrum, ahhoz a komponenshez rendeljük a 
vizsgált felület adott pontját. Ez a cosine correlation analysis 
(CCA), melyet gyógyszertabletták komponens-eloszlásának 
felderítésére is lehet alkalmazni.38

Az utóbbi évtizedben egyre komolyabb jelent�séget kapnak 
a nemlineáris osztályozási módszerek, melyeknek ugyan 
nehéz m�ködés közben nyomonkövetni a lépéseit, de 
olyankor is kiváló osztályozást végeznek, amikor a többi 
(lineáris) módszer cs�döt mond. Mesterséges ideghálóza-
tokat (arti� cial neural network, ANN) alkalmaztak m�a-
nyagok NIR térképezéses39 és szövetek FTIR mikroszkó-
piás40 vizsgálataiban. Más szerz�k tápszerek41 illetve 
faanyagok42 osztályozást végezték el kémiai térképezéssel 
és ún. SVM (support vector machine) osztályozással.

4.3.2.2. A priori ismereteket nem igényl� módszerek

Az el�z� módszerek mindegyike akkor m�köd�képes, 
ha ismerjük a mintát alkotó komponensek referencia-
spektrumait. Ez a gyakorlatban igen gyakran teljesül (pl. 

egy fejlesztés alatt álló gyógyszer esetében), azonban 
bizonyos esetekben ez egyáltalán nincs így (pl. ismeretlen 
szennyez�k eloszlásának meghatározása ill. hamisítványok 
vizsgálata). Ekkor lehet szükség nem felügyelt módszerek 
alkalmazására, melyek pusztán a felvett térkép által 
szolgáltatott adatokból dolgoznak.

A kemometriai adatelemzés egyik általánosan használt 
módszere a faktoranalízis. E módszerekkel kisz�rhet�k 
az egymással er�s korrelációban álló változók, és az 
adathalmaz (pl. kémiai térképek) f� információhordozói 
különválaszthatók a nem informatív tényez�kt�l (pl. 
spektrális zaj, polarizációs effektusok). 

A faktoranalízis egyik leggyakrabban alkalmazott típusa 
a f�komponens-analízis (principal component analysis, 
PCA).10 Az adatokat az eredeti változótér helyett egy 
olyan ortogonális altérre vetítjük, ahol az új változók 
a lehet� legjobban leírják az adathalmazban jelen lév� 
varianciát. Másképp megfogalmazva, az els� néhány 
új változó tartalmazza az adathalmazban jelen lév� 
információ túlnyomó részét, és ezeket elválasztjuk a többi 
változótól, melyek f�ként zajt és egyéb zavaró effektusokat 
tartalmaznak. Ezt a módszert igen kiterjedten alkalmazzák 
komponensek térbeli koncentráció-eloszlásának meghatáro-
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zására NIR14 és Raman43,44 térképekb�l. A módszer hátránya, 
hogy bár az új változók jól leírják a varianciát, � zikailag 
nem értelmezhet�k (nem tekinthet�k spektrumoknak, és 
nem is rendelkeznek ugyanazokkal a tulajdonságokkal). 
Léteznek egyéb faktoranalízises módszerek is, melyek 
hasonló m�ködési elven az alkotó komponensek 
spektrumainak becslését segítik el� (key-set factor analysis 
– KSFA,45 iterative target transformation factor analysis 
– ITTFA,46 window-evolving factor analysis –WEFA47,48). A 
BTEM (band-target entropy minimization) módszer szintén 
faktoranalízis alapú, a f�komponensek transzformációjával 
(forgatásával) és egy entrópia jelleg�nek de� niált érték 
minimalizálásával egyenként határozza meg az alkotóelemek 
spektrumait. (A módszer alapja az a tény, hogy a tiszta 
anyagok entrópiája mindig kisebb, mint a keverékeké.) 
Igen kis koncentrációban jelen lév� komponens Raman 
spektruma is meglep�en jól becsülhet�nek bizonyult 
egy tablettáról felvett Raman-térkép BTEM-mel történ� 
feldolgozása során.49

A 4.3.2.1. fejezet elején ismertetett CLS módszer szerinti 
modellezés akkor is lehetséges, ha nem rendelkezünk 
referencia-spektrumokkal és egyéb a priori információval 
a vizsgált rendszerr�l. A tiszta komponensek spektrumai 
a keverékek alapján számos módszerrel becsülhet�k. A 
modellezési metodikák a nyers X mátrixszal dolgoznak 
transzformációk alkalmazása nélkül. A SIMPLISMA 
(simple-to-use interactive self-modeling mixture analysis) 
algoritmus az X mátrix oszlopainak statisztikai elemzésével 
megbecsüli, hogy melyek a legkevésbé átlapoló sávok (mely 
sávok tartoznak valószín�leg csak egyetlen komponenshez), 
majd e sávok intenzitásértékeit helyettesíti be a C mátrixba.50 
Ezután a CLS megfelel� egyenletével ((3) egyenlet) becsüli 
a tiszta komponensek spektrumait. Az OPA (orthogonal 
projection approach) algoritmus kiválasztja az egymástól 
leginkább különböz� spektrumokat.51 Egy harmadik 
módszer (sample-sample 2D correlation spectroscopy) 
az X mátrix kovariancia-mátrixát hozza létre és elemzi: 
segítségével kiválaszthatók a térkép spektrumai közül a 
“legtisztábbak”, melyek leginkább csak egy komponens 
sávjait tartalmazzák.52 Ezt a megközelítést több esetben 
is alkalmazták gyógyszerekr�l készített kémiai térképek 
vizsgálatára.53,54 Az ICA módszer (independent component 
analysis, ICA) szintén a korrelációt � gyeli, és az egymással 
legkevésbé korreláló spektrumokat választja ki.55

Az a priori ismereteket nem igényl� módszerek egy 
további típusát alkotják az iterációs algoritmusok. Közös 
tulajdonságuk, hogy bemen� adatként szükségük van 
egy (akár igen rosszul becsült) kiindulási spektrum- vagy 
koncentráció-pro� lra, és ezt különböz� � zikai korlátozások 
érvényesítésével � nomítják addig, míg elegend�en jó 
min�ség� “tiszta” spektrumokat, illetve elegend�en 
pontos koncentráció-pro� lt nem kapunk. Korlátozások 
lehetnek például, hogy a spektrumok intenzitásértékei és 
a komponensek koncentrációi nem lehetnek negatívak, és/
vagy a számolt koncentrációk összegének konstansnak kell 
lenniük. A legjobban m�köd� algoritmusok az MCR-ALS56 
(multivariate curve resolution – alternate least squares), az 
NMF57 (non-negative matrix factorization), és ennek egy 
módosított válfaja, a PMF58 (positive matrix factorization). 
Általánosságban elmondható, hogy a fenti-ekben ismertetett 
nem felügyelt módszerek (SIMPLISMA, OPA stb.) által 

durván becsült spektrumok ezen iteratív módszerekkel 
történ� � nomításával meglep�en jó eredményt lehet elérni. 
Ezt jól bizonyítják m�anyagok,59 k�zetek,60 biológiai 
minták60 és gyógyszerek61 térképezéses vizsgálatairól 
készült közlemények is. A különböz� iterációs módszerek 
összehasonlítása is megtalálható mind NIR,62 mind Raman63 
térképezés esetében.

A 4.3.2.1. fejezetben ismertetett osztályozási módszerek 
nem felügyelt rokonai az ún. klaszterezési eljárások. Itt nem 
régiókat különítünk el a spektrális térben egy tanítóhalmaz 
segítségével, hanem a hasonló tulajdonságú, azaz a spektrális 
térben csoportokat alkotó spektrumokat keressük meg.

7. Ábra. LDA osztályozási (felügyelt) és klaszterezési (nem felügyelt) 
eljárások m�ködésének értelmezése és illusztrációja két dimenzióban.

A klaszterezési módszerek az objektumok (ebben az 
esetben spektrumok) közötti távolságok alapján végzik 
a csoportosítást. A legrégebbi technika a hierarchikus 
klaszterezés, mellyel mi állíthatjuk be, hogy az objektumokat 
mekkora távolság esetén tekintsük különböz� klaszterbe 
tartozónak. A másik legelterjedtebben alkalmazott metódus 
a K-közép (K-means, KM) módszer, mely szintén minden 
objektumot egy-egy klaszterbe sorol be, de a klaszterek 
számát el�re meg kell adni. Ez utóbbi rokona a fuzzy-C-
means (FCM) algoritmus, mely egy objektumot nem csak 
egy csoportba sorol be, hanem meghatározza, hogy melyik 
csoportba milyen mértékben sorolható be az adott objektum. 
Mindhárom módszert összehasonlították egy biológiai 
szövetek kémiai térképeinek elemzésével foglalkozó 
tanulmányban.64 Bár ez esetben a hierarchikus klaszterezés 
bizonyult a leghatékonyabbnak, a legtöbb közleményben 
mégis FCM módszerrel65-67 vagy annak továbbfejlesztett 
változataival68 dolgozták fel a kémiai térképeket.

A klaszterezési módszerek egy része kifejezetten a 
kémiai térképek feldolgozására lett továbbfejlesztve. 
A SIM (spectral identity mapping) módszer a felügyelt 
módszereknél tárgyalt CCA rokona,69 míg más módszerek 
a spektrális információ mellett a térbeli információt is 
felhasználják.70,71 Ez utóbbi megközelítés lehet�vé tette 
hatóanyagok különböz�, de hasonló rezgési spektrummal 
rendelkez� polimorf módosulatainak pontos elkülönítését 
egy tablettáról készített Raman-térképen.71

5. Kémiai térképezés gyakorlati alkalmazásai

A kémiai térképezés útján elérhet� nagy információmen-
nyiségnek köszönhet�en a módszer egyre nagyobb jelent�-
ségre tesz szert számos tudományos és ipari területen, 
melyek közül hazánkban az egyik legjelent�sebb ágazat a 
gyógyszeripar. Jelen közleményünkben ennek megfelel�en 
gyógyszertabletták esetében mutatjuk be a Raman-térképe-
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zés és az adatelemz� módszerek alkalmazhatóságát. (A 
gyógyszeripari alkalmazások igen részletes összefoglalója 
magyar nyelven is megtalálható a szakirodalomban61).

5.1. Vizsgálati módszer ismertetése

A vizsgálatokat a HORIBA Jobin Yvon cég által gyártott 
LabRam típusú Raman-mikroszkóppal végeztük. A 785 
nm hullámhosszú gerjeszt� fényt egy félvezet� diódalézer 
sugárforrás biztosította. A berendezésben a lézersugár egy 
megfelel� optikai tükör- és sz�r�rendszeren keresztül egy 
(mikrométeres felbontást biztosító) Olympus BXC-40 típusú 
optikai mikroszkópba jut. A sugár a mikroszkóp cserélhet� 
objektívein keresztül kerül a mintára. Vizsgálataink 
alkalmával 10x-os nagyítást alkalmaztunk, mellyel a lézer 
fókuszpontjának átmér�je  kb. 3,0 µm. A visszaszórt fényt 
ugyanez az objektív gy�jti össze, majd egy tükörrendszeren, 
köztük egy, a Rayleigh-szórást kisz�r� féligátereszt� tükrön 
keresztül egy optikai rácsra (1800 vonás/mm) bocsátja. A 
hullámhossz szerint felbontott fény egy CCD detektorra 
kerül.

5.2. Gyógyszertabletták analízise

Jelen tanulmányban két tabletta példáján bemutatjuk, hogy 
a kémiai térképezés és a korszer� adatelemzési (kemomet-
riai) módszerek ötvözésével el�zetes információ nélkül is 
felderíthet� a minták bels� szerkezete. Két gyógyszertárban 
kapható, Na-ibandronát hatóanyagot tartalmazó készít-
ményt (Bondronat® és Bonviva®, F. Hoffmann-La Roche 
Ltd., Svájc) hasonlítottunk össze úgy, hogy az elemzéshez 
semmilyen a priori információt nem használtunk fel. Az 
ellen�rzéshez felhasználtuk a tabletta kvalitatív összetéte-
lét, mely a betegtájékoztatóban megtalálható. A tabletták 
korpuszának (magjának) összetev�i: Na-ibandronát, laktóz-
monohidrát, mikrokristá-lyos cellulóz, polivinil-pirrolidon 
(PVP), keresztkötött PVP, sztearinsav, kolloid SiO

2
. Célunk 

annak felderítése volt, hogy az elvileg azonos ösz-szetétel�, 
de mégis eltér� gyártmányú tabletták megkülön-böztethet�k-
e egymástól. Az eredménynek a gyógyszer-hamisítványok 
vizsgálatában kiemelt jelent�sége van, különösen a magas 
színvonalon végzett hamisítás esetében.

5.2.1. Vizsgálati körülmények és kiértékelés módja

A vizsgálandó tablettákat félbevágtuk és vágott felülettel 
fölfelé a tárgyasztalra helyeztük. A vágott felületr�l 400 µm 
× 400 µm-es területen Raman-térképet készítettünk 10 µm-
es lépésközzel (térbeli felbontással). A spektrumok felvételét 
200-2000 cm-1 tartományban végeztük 28 s felvételi id�vel 
és pontonként 2 spektrum átlagolásával.

A térkép spektrumait el�ször alapvonal-korrekcióval és 
normálással korrigáltuk. A mintát teljesen ismeretlennek 
tekintettük, és nem használtuk fel a betegtájékoztatóban 
található, az alkotó komponensekre vonatkozó információt. 
A spektrumok statisztikus becslésére a 4.3.2.1.alfejezetben 
említett SIMPLISMA módszert alkalmaztuk, majd a becslés 
jóságát MCR-ALS iterációval (lásd ugyanott) � nomítottuk. 
A számításokat MatLAB 7.6 szoftverrel (MathWorks, USA) 
és PLS_Toolbox 5.5 kiegészít�vel (Eigenvector Research, 
USA) végeztük. A térkép spektru-mait ezután a klasszikus 
legkisebb négyzetek módszerével (CLS) modelleztük az 
így becsült „tiszta” spektrumok fel-használásával, ezáltal a 

térkép minden pontjában meghatá-roztuk a komponensek 
koncentrációit. A koncentrációkat a hely függvényében 
vizuálisan ábrázoltuk a Labspec 4.02 szoftver segítségével. 
A fentiek után ellen�rzésképpen a kiindulási komponensek 
referencia-spektrumainak felhasz-nálásával is elvégeztük a 
vizsgálatokat CLS módszert alkalmazva.

5.2.2. Eredmények

A 8. ábrán látható, hogy mindkét tabletta esetében öt 
komponens azonosítható az elvileg hét komponensb�l. Ez 
az eredmény nem meglep�, hiszen a keresztkötött és a nem 
keresztkötött polivinil-pirrolidon (PVP) Raman-spektruma 
a legapróbb részletekig megegyezik, illetve a kolloid 
szilícium-dioxid gyakorlatilag nem rendelkezik mérhet� 
Raman-spektrummal. A becsült spektrumok elhanyagolha-
tó mértékben különböznek a tiszta komponensekr�l felvett 
Raman-spektrumoktól.

8. Ábra. Bonviva (világosszürke) és Bondronat (sötétszürke) tabletták 
alkotó komponenseinek SIMPLISMA/MCR-ALS módszerrel becsült 
Raman-spektrumai összehasonlítva a referencia-spektrumokkal (fekete).

A becsült spektrumok segítségével ábrázolható a 
komponensek koncentráció-eloszlása. Négy komponens 
eloszlásának jellege nagyon hasonló a két tablettában (pl. 
a hatóanyagé, ld. 9. ábra), ellenben a PVP eloszlásában 
jelent�s különbség tapasztalható: a PVP elmosódó, homogén 
elrendez�dést mutat a Bonvivában, míg jól elkülönül� önálló 
szemcséket  alkot a Bondronatban.

A kép alapján szemmel látható különbséget számszer�en is 
alátámasztja a PVP egyes pontokban számolt koncentráció-
jának szórása (a Bonviva esetén 73%, míg a Bondronatnál 
149%). Az eredmény valószín�leg azzal magyarázható, hogy 
a PVP-t oldat formában vitték be a Bonviva készítménybe 
egy granulálási m�velet során, míg a Bondronat esetében 
a PVP-t szilárd formában adták a többi komponenshez. (A 
hatóanyag-koncentrációk szórásában is meg� gyelhet� némi 
különbség, de ez nem szigni� káns.)

E tanulmány szempontjából leglényegesebb szempont, 
hogy a priori ismeretek nélkül is megkülönböztethet� 
két hasonló készítmény, melyek csak egy technológiai 
lépésben különböztek egymástól. Így valószín�leg olyan 
hamisítványok azonosítására is mód nyílik, melyek kémiai 
összetételükben nem, csak gyártási technológiájukban (így 
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az alkotók térbeli eloszlásában) térnek el a valódi tablettáktól. 
Másik lehetséges alkalmazás annak megállapítása, hogy két 
illegális készítmény (hamisítvány vagy kábítószer) azonos 
kiindulási anyagokból és azonos technológiával (azaz 
ugyanabban a laborban) készült-e.

9. Ábra. Hatóanyag (A,B) és PVP (C,D) koncentráció-eloszlása a Bonviva 
(A,C) és Bondronat (B,D) tablettákban. Zárójelben az adott komponens 
egyes pontokban számított koncentrációinak relatív szórása látható.

6. Összefoglalás

Közleményünkben összefoglaltuk a kémiai térképezés 
felvételi módszereit és az eddig alkalmazásra került mate-
matikai adatelemzési módszereket. Számos példa bizonyítja 
a kémiai térképezés széleskör� alkalmaz-hatóságát a leg-
különböz�bb területeken. Saját kísérleteink azt bizonyítják, 
hogy Raman-térképezés és a priori információt nem igény-
l� modellezési módszerek (SIMPLISMA és MCR-ALS) öt-
vözésével apró különbségek is kimutathatók hasonló készít-
mények közt. Ez el�revetíti a módszer alkalmazhatóságát a 
gyógyszer-iparban és a b�nügyi vizsgálatok területén.
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Methods of vibrational chemical imaging and their 
evaluation with chemometric methods

Chemical imaging is a novel analytical tool based primarily on 
vibrational spectrometric methods. The aim of this study is to 
review the acquisition and evaluation methods of chemical images 
and to illustrate the applicability in counterfeit drug analysis.

A chemical image has a three-dimensional data structure with two 
spatial and one spectral dimension (Fig. 1). One way to obtain 
imaging data is point or line mapping, where a motorized stage 
is moving the sample step-by step and a spectrum is taken from 
an area of 1-10 µm2 after each step, until the whole surface is 
scanned (see Fig.2). Another way is to perform global imaging, 
where a large surface is illuminated, and the re� ected light is 
collected through an adjustable wavelength � lter, acquiring one 
image at a certain wavelength at a time. Multiple images at several 
wavelengths form the 3D hyperspectral image.

A chemical imaging experiment requires a spectrometer with an 
appropriate excitation source, imaging optics and a computer. A 
microscope is needed to perform point/line mapping. Advanced 
objectives are required for MIR/NIR mapping (diffuse re� ection or 
attenuated total re� ection, Fig. 3). The excitation source is diluted 
in the case of global imaging, and the re� ected light is directly 
collected on a couple-charged device (CCD) or focal plane array 
(FPA) detector. 

The main aim during sample characterization is to determine the 
spatial distribution of certain or all of the components. Univariate 
modeling (based on peak intensities, areas or ratios) is possible, 
but usually leads to inaccurate results due to the overlapping of 
bands of different components. Alternatively, several multivariate 
approaches can be found in the literature (Fig. 6). Since most 
of them were developed to evaluate two-dimensional data, the 
data cube has to be unfolded into a two-dimensional matrix by 
unfolding one spatial dimension (Fig. 5). Supervised methods 
can be applied if there is a priori information about the sample 
(e.g. the reference spectra of the pure components are available). 
Classical least squares (CLS) modeling is a direct method to 
estimate component concentrations with Equation (2) or pure 
spectra with Eq. (3). Partial least squares (PLS) is a factor-analysis 

based method providing more stable prediction even if the pure 
component spectra are highly overlapped. The spectra can be 
grouped with supervised classi� cation methods.

Unsupervised techniques are used when information about the 
analyte is sparse. The distribution of the components can be 
directly estimated with factor analysis methods such as principal 
component analysis (PCA), or the pure component spectra 
can be estimated with self-modeling curve resolution methods 
(SIMPLISMA, sample-sample 2D correlation analysis, MCR-
ALS). Grouping of spectra can be carried out in an unsupervised 
way with several clustering methods (Fig. 7).

In the present study the authors tested the applicability of Raman 
mapping and unsupervised chemometric methods in comparing 
two pharmaceutical tablets (with the same ingredients) without 
a priori information. The aim was to model the case of high 
quality counterfeits in which the ingredients are the same, but the 
manufacturing technology is different from the original (and its 
administration might lead to unforeseen consequences).

Raman mapping spectra were collected using a Horiba Jobin-Yvon 
LabRAM system coupled with an external 785 nm diode laser 
source and an Olympus BX-40 optical microscope. An objective 
of 10x magni� cation was used for optical imaging and spectrum 
acquisition. The spectral range was 200-2000 cm-1.

Two different products from the same manufacturer (Bonviva® and 
Bondronat®, F. Hoffmann-La Roche, Switzerland) were compared. 
Their composition is shown in Table 1. The tablets were milled 
and cores were scanned on an area of 400 mm x 400 m with 10 
mm spatial resolution. Raman maps were evaluated with MCR-
ALS method (initial guesses were obtained with SIMPLISMA 
algorithm).

Fig. 8 shows that the spectrum estimation with MCR-ALS is 
very accurate, thus, so is the estimated distribution of spectral 
“concentration” (compared to CLS). As Fig. 9 shows, the two 
products  can be distinguished from each other based on the 
distribution of PVP. In conclusion, it was shown that Raman 
mapping and chemometric algorithms provide a good combination 
for the analysis of unknown pharmaceutical products.
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Mester László széleskör� nemzetközi elismerést ért 
el alapvet� kutatási eredményeivel a nitrogéntartalmú 
cukorszármazékok szerkezetének és biológiai hatásának 
terén.

Szászvárosban született 1918. május 26.-án. A székely  
nemes Parajdi családból származik. Szülei Kolozsvárra 
költöztek, ahol � a református gimnáziumban érettségizett. 
Érettségi után beiratkozott a budapesti (akkoriban József 
Nádor) M�egyetem vegyészmérnöki karára, ahol 1940-ben 
vegyészmérnöki oklevelet szerzett. Az egyetemi évek alatt 
nagy fordulatot jelentett Mester László számára a Szerves 
Kémiai Tanszékkel létrejött kapcsolata. Zemplén Géza 
professzor nagy szigorral követte a hallgatók munkáit, 
és nagy gonddal választotta ki leend� munkatársait, az 
elmélet és gyakorlat terén egyaránt kiváló hallgatók közül. 
A néhány kiválasztott negyedéves hallgató, esteleges leend� 
munkatárs, bekapcsolódhatott a kutató és oktató munkába, 
mint “kisegít� tanársegéd”. Zemplén nagyra becsülte Mester 
vegyészmérnök hallgató munkáját és hamarosan kinevezte 
tanársegédnek.

1. Ábra. Mester László professzor a francia Becsületrend kitüntetettje.

1940-t�l 1944-ig Mester László Zemplén mellett � avon 
glikozidokkal végzett vizsgálatokat és megszerezte a 
doktori címet. Bognár Rezs� adjunktussal együttm�ködve, 
� avanoidok extrakciójával, szerkezetvizsgálatával 
és szintézisévél foglalkozott. Megvalósította az 
apigeninglikozid, a sakuranin, a 4-metil-p-� órrhizin, 
az izoazebotin, a sakuranetin-4 glikozid és az azebotin 
szintézisét, új módszereket dolgozott ki � avonglikozidok 
extrakciójára és tisztítására.1–5

Úgy gondolom, el�segíti a háború alatti és utáni korszak 
megértését ha részben a szájhagyomány alapján, kicsit 
b�vebben térek ki a Szerves Tanszék életére. Sajnos 
kevés az él� tanú, aki részletesen be tudna számolni 
err�l az id�szakról. Az akkori körülmények és élmények 
rányomták a bélyegét a hallgatók és az ott dolgozó 
kutatógárda és tanszemélyzet gondolatvilágára és kés�bbi 
pályafutására. A Zemplén laborban nagyon szigorú volt a 
munkafegyelem, nem ismerték a munkaid�t. Különleges 
súlyt helyeztek a készülékék szabályos összeszerelésére. 
Vákuum desztillációhoz a készülékeket parafa-dugókkal 
kellett összeállítani. Szó sem lehetett a dugók lakkal való 
tömítésér�l. A dugók el�készítése (puhítása és fúrása) 
m�vészi fokot ért el. Csiszolatos készülékek hallgatok 
számára, ebben az id�ben nem voltak elképzelhet�k. 
A szigorú Bozó bácsi (Bozó Lajos) ellen�rizte a 
doktoranduszok és a � atal tanszemélyzet munkáját. Ennek 
ellenére kellemes baráti légkör uralkodott. Gyakornokok, 
tanársegédek és adjunktusok egy család tagjainak érezték 
magukat. A családhoz tartoztak a hajdani asszisztensek is, 
akik akkor az ipar és a tudomány vezet� pozícióit foglalták 
el.

A második világháború alatt, Budapest ostromakor, a 
M�egyetem Kémiai Épületének egy része, a Duna-parti 
oldal, a Szerves Tanszék emeleti helységeivel, elpusztult. 
Két alagsori laborban a megmaradt felszereléssel megindult 
a munka. A kutatáson kívül, a Szerves Tanszék fejlesztése 
érdekében, ipari megbízásokat is elvállaltak.

Említést érdemel, hogy a háború utáni években a M�egyetem 
tanszemélyzetének nagy része, ipari megbízásokból 
adódó munkákkal egészítette ki � zetését. Mindez ma 
már történelem. Az ipari munkák keretében szacharint 
is állítottak el�, a megmaradt alagsori “régi labor”-ban. 
A szacharin szintézis els� lépésében toluolt reagáltatnak 
jégh�tés mellett klór-szulfonsavval, keverés közben. Egy 
alkalommal a lombik elrepedt, a klórszulfonsav a reakció 
alatt a h�t�vízbe folyt és robbanásszer�en reagált a vízzel. 
A � atal Mester tanársegéd arca súlyos égési sebeket 
szenvedett. Az égés nyomai élete végéig emlékeztették a 
balesetre. Az arcsérülése nem volt akadály, hogy 1947-
ben feleségül vegye az egyik legszebb budapesti lányt, 
Szádeczky-Kardoss Magdát.

1946-ban lassan megindult a Kémiai Épület újjáépítése. 
1947-ben és 1948-ban a hallgatók laborgyakorlatait mind 
a két félévben még az alagsori helységekben tartották meg. 
Az építkezések alatt, az altisztekkel együtt, a tanszemélyzet 
minden tagja, az adjunktustól a kisegít� tanársegédig, 
kivette a részét a helyreállítási munkából. Az építkezés 
el�rehaladásától függ�en hurcolták a laborasztalokat és a 
berendezést emeltr�l fel és emeletr�l le, rendezték a romos 
részekben és a pincében a megmaradt felszerelést.

*e-mail: elemer.moczar@orange.fr, Korábbi cím: CRNS, Laboratoire de Biochimie du Tissu Cönjönctif

Mester László (1918 - 1986) életútja

MÓCZÁR Elemér*
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2. Ábra. Mester és felesége, Szádeczky-Kardoss Magdolna Budapesten, 
1949-ben.

A munka eredményeként a második emeleti helységek 1949-
re lettek beköltözhet�k. A harmadéves hallgatók egy féléven 
át heti 32 órát töltöttek a szerves laborban. Szükség is volt 
ennyi id�re, hogy elsajátítsák a szerves kémiai preparatív 
módszereket. A laborbevezet� el�adásokat Mester adjunktus 
tartotta. A laborgyakorlatokat is � szervezte és vezette, nagy 
szigorúsággal, a tanszéki hagyományoknak megfelel�en. 
Mester László vezetése alatt a “régi labor”-ban Berty 
József, Messmer András és Schuller Nóra dolgoztak, mint 
tanársegédek és doktoranduszok. A “szürke labor”-t (a 
laborasztalok szürkére voltak festve) a Duna-partra néz� 
alagsorban, a Chinoin gyár állíttatta helyre és szerelte fel, 
azonnal a háború befejezése után. Ezt a labort Bognár Rezs� 
vezette. A háború el�tti kellemes légkör még megmaradt 
a Tanszéken, legalábbis amíg a pártállam befolyása nem 
er�södött meg.

Stimuláló hatással voltak a hallgatókra a Mester László által 
szervezett szemináriumok. Egy jobb jegyért a hallgatónak 
egy-órás el�adást kellet tartani szabadon választott szerves 
kémiai témáról, mint pl. a barbiturátok szintézise és élettani 
hatása, a rák kemoterápiája, a Grignard reakció, vagy a 
szerves � uorvegyületek szintézise. 

A helyreállítás után, a lehet�ségekhez képest, megindult 
a kutatás. A Mester-csoport folytatta a munkákat a 
� avonglikozidokkal. E mellett a tanszék a tradíciónak 
megfelel�en számos ipari megbízáson is dolgozott. 
Példa lehet erre a digitális lanata glikozidok el�állítását, 
a sztreptidin-szer� ciklikus hidroxiaminok és diaminok 
szintézisét, a mák-alkaloidok elválasztását és analízisét, és 
a cement tixotrópiáját fokozó cukorszármazékok vizsgálata 
és el�állítása. A sokirányú megbízásokon dolgozva az 
asszisztensek széleskör� tapasztalatra és anyagismeretre 
tettek szert, és ennek szakmai pályafutásuk során nagy 
hasznát vették.

Az 1949-ben végzett évfolyamból Eckhart Ede, Móczár 
Elemér, Oláh György és Schügerl Károly kinevezett 
tanársegédek lettek Mester László munkatársai. Kés�bb 
Messmer András, Pallos László és Major Ádám csatlakoztak 
a Mester-csoporthoz. Oláh György (Nobel díj 1994-ben) 
hamar felismerte a szerves � uorvegyületekben rejl� nagy 
lehet�ségeket és függetlenítette magát.

Zemplén professzor 1947-ben a Georgetown University 
meghívására Washingtonba utazott. Nyelvrákja 
miatt azonban nem tudta folytatni a munkáját, s így 
1948 februárjában visszatért az USA-ból. Betegsége 
megakadályozta az oktatásban való részvételét, s így az 
el�adásokat Bognár Rezs� tartotta. Zemplén 1956-ban 
bekövetkezett haláláig otthonról irányította a kutatást és 
tanszékvezet� maradt. Ez id�ben írta érdekes, élvezettel 
olvasható, Szerves Kémia tankönyvét. Bognár Rezs�t 
megbízták a Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszéke 
vezetésével. Bognár távozása után, politikai okokból, Beke 
Dénest nevezték ki professzornak a Zemplén-tanszékre. 
Az egységes vezetés hiánya sajnos megérezhet� volt a 
tanszéken az ötvenes években. Ebben az id�ben Mester 
kutatómunkájának a súlypontja a cukorformazánok és egyéb 
nitrogéntartalmú cukorszármazékok felé fordult. Az oktatás 
terén “Természetes szerves anyagok” cím� magántanári 
el�adásait nagy élvezettel követték a hallgatók.

A formazánok kémiája

Aldehid-fenilhidrazonokat piridines közegben diazotált 
aromás aminokkal reagáltatva kapjuk a vörös szín� 
formazánokat. Ezek egyes fémekkel sötét szín� 
komplexeket alkotnak. Oxidálószerek hatására színtelen 
tetrazólium-sókká alakulnak. A tetrazólium-sókat a cukrok 
és más redukáló-szerek híg lúgos közegben visszaalakítják 
formazánná.7 Formazánokat el�ször von Pechmann állított 
el�, 1892-ben. Szerkezetüket és reakcióikat Richard Kuhn 
és munkatársai6 tisztázták a negyvenes évek végén. A két 
izomer formazán hidrogén kötéssel kelát-rendszert képez 
(3. ábra ).
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3. Ábra.

A cukorformazánok kémiája Mester nevéhez f�z�dik.8-10

El�állításukhoz cukor-fenilhidrazonokat reagáltatott 
diazotált anilinnel, alkoholos piridinben. A keletkezett 
form-azánok jól kristályosítható, vörös, vízben oldhatatlan 
anyagok, míg az uronsavak formazánjai vízben oldhatók.

Mester a cukor-formazánok esetében is bebizonyította 
a formazánok kelát-gy�r�s szerkezetét.11 A glukoz-
fenilhidrazon diazotált p-bróm-anilinnel kapcsolva 
ugyanazt az anyagot adja, mint a glukoz p-bróm-
fenilhidrazon reakciója diazotált anilinnel. Úgyszintén a 
formazán reakciót használhatjuk a fenilhidrazinok nyílt-
láncú és acetálos struktúráinak megkülönböztetésére 
a mutarotáció folyamán.12 Az acetilezett cukor-
formazánok ólomtetraacetáttal tetrazólium-sókat adnak, 
s ezek aszkorbinsavval formazánná redukálhatók. A 
szabad cukor-formazánok N-bróm-szukcinimiddel 
oxidálhatók tetrazólium sóvá.7 A fenilhidrazon-
származékok egy érdekes csoportja, az oszazonok, 
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tanulmányozása terén a formazán reakció alkalmazása 
szintén fontos eredményeket hozott.15-17 Ha a cukor-
fenilhidrazonokat két további fenilhidrazin-molekulával 
reagáltatjuk, oszazonokat kapunk.
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4. Ábra.

Az oszazonok jól kristályosodó, er�sen sárga anyagok, 
ezért sokáig használták �ket a cukrok karakterizálására. 
Az Emil Fischer által javasolt nyílt láncú képlet után 
különböz� szerz�k számos félacetálszer�, gy�r�s formulát 
ajánlottak. 1944-ben Fischer a 4. ábrán feltüntetett formula 
mellett döntött, de ezt a feltételezett szerkezetet nem tudták 
kísérlettel bizonyítani. Az oszazonok alkoholos KOH-
ban sötétlila formazánokat képeznek (4. ábra). Mester 
és munkatársai mutatták be az els� kísérleti bizonyítékát 
az oszaznok kelát-szerkezeténék, a formazán reakció 
segítségével és UV spekrumuk alapján.15-17

Az eredmények rámutattak a formazán-reakció széleskör� 
felhasználhatóságára a cukrok és származékaik 
karakterizálása és szerkezetvizsgálata terén. Piridines 
közegben a ketózok nem adják a formazán-reakciót, így 
ezzel a módszerrel megkülönböztethet�k az aldozoktól.19 A 
reakció a cukrok perjodátos oxidációjával nyert termékekre  
is alkalmazható. A lánc közepén hasított molekulák egy 
szabad aldehidet és egy félacetálos részt adnak. Ebb�l csak 
a szabad aldehid képez formazánt. A formazán-reakció 
kiterjeszthet� perjodáttal oxidált oligo- és poliszaharidokra 
is.20,21 Példaként említhet� a baktérium oligoszaharidok 
tanulmányozását Ivanovics professzorral.22

A kutatómunkát 1956-ban megszakította a forradalom. Az 
októberi események el�tt Mester németországi meghívásnak 
tett eleget. Hazatérés közben nagy meglepetéssel és öröm-
mel vette észre a vonatablakból, hogy a vörös csillagokat 
eltávolítják az állomásépületekr�l. A forradalmi napokban 
a M�egyetem és a laborok nem szenvedtek kárt. Az 
oroszok bevonulása után egy darabig még m�ködött a 
Mester-labor. Két munkatársa kiment Németországba. 
Mester, hazatérése után, gyanússá vált a pártnak. Helyzete 
egyre kellemetlenebbé vált a M�egyetemen. Kísérletei 
folytatásához, visszatérve a keláció problémájára, rádióaktív 
izotópokra és megfelel� felszerelésre lett volna szüksége, 
de ezekhez Magyarországon nem juthatott hozzá. 1957-
ben Weygand professzor meghívta Nyugat-Berlin-i 
laboratóriumába. Nehezen, de megkapta a kiutazási 
engedélyt és Charlottenbourgban dolgozott közel egy évig. 
Így, ezúttal rádióizotópok segítségével, összehasonlította a 
glukoz- és a glioxáloszazon formazánjait. Bebizonyította, 
hogy a glukoz 3-as hidroxilja kelációban van az 1-es szénen 
lév� nitrogénnel.15, 16

Közben feleségének és két � ának (László és Gábor) sikerült 
kiutazniuk Bécsbe, a felesége rokonaihoz. Mestert Ausztria 

“tiszteletbeli állampolgárrá” fogadta. Ez a megtiszteltetés 
h�en tükrözi Mester László tudományos hírnevének 
nemzetközi elismerését.

Franciaországi munkásság

1958-ban, Edgar Lederer professzor, az akkoriban 
legismertebb francia szénhidrátkémikus ajánlására, 
meghívást kapott Franciaországba, a “Centre National de 
la Recherche Scienti� que” (CNRS) -nek, a természetes 
anyagok kémiájával foglalkozó intézetébe, az “Institut 
de Chimie des Substances Naturelles”-be. Az intézet 
Páris mellet épült Gif-sur-Yvette-ben, nagyon szép erd�s 
völgyben, de csak az 1960-ban lett készen. 

A Mester család a Páris melletti Bourg la Reine-i lakásban 
talált új otthonra. Feleségével együtt, ideiglenesen , a 
Párisi Faculté de Pharmacie egyik laboratóriumában, 
Marie Maurice Janot professzor tanszékén dolgoztak pár 
hónapig. Itt csatlakozott hozzájuk németországi ipari 
m�ködése után Móczár Elemér, régi munkatársa és volt 
tanítványa. A tanszéken a volt francia afrikai gyarmatokon 
és Indonéziában talált növényekb�l kinyert alkaloidok 
hatásának és szerkezetének vizsgálatával foglalkoztak. Az 
egyik kutatócsoport az amino-szteroid alkaloidok élettani 
hatását vizsgálta. Mester ezeknek a cukorszármazékait 
állította el�. Talán ez volt az els� olyan ötlete, ami sokkal 
kés�bb, egyéb gyógyszerhatású amino-csoportot tartalmazó 
molekulák glikozidos szubsztitúcióján keresztül, a 
lepraellenes gyógyszerek el�állításához vezette.

1961-ben beköltözhettek a Gif sur Yvette-i intézetbe. 
A  Mester csoport nagyon szép helységeket kapott. Nagy 
volt az öröm, megindulhatott a rendszeres munka. A 
korszer�en felszerelt laboratóriumokban az ultraibolya, 
infravörös spektroszkópok, magrezonancia és tömeg-
spektrométerek legújabb modelljei álltak rendelkezésre. 
A vegyszerekkel és az üvegfelszereléssel sem kellet 
takarékoskodni. A vékonyréteg kromatográ� a használata 
nagyban meggyorsította és megkönnyítette a munkát, 10-15 
perc alatt meg lehetett tudni hogy ( nagyjából) mi történt 
egy reakcióelegyben. Ma már nehéz elképzelni, hogyan is 
lehetett dolgozni e m�szerek és módszerek nélkül. Az évek 
multával aztán sajnos jobban kellett gondolkodni, hogy mire 
költsük a pénzt. Kés�bb a kutatási hitelekért is ugyanúgy 
meg kellett küzdeni, mint minden más nyugati országban. 

A laborhoz csatlakozott állandó munkatársként Szabados 
Lenke és Vass György. Weygand professzor tanszékér�l két 
� atal német lány dolgozott vendégkutatóként a laborban. 
Magyarországról nehéz körülmények között érkezett 
Medgyesi György doktor labororvos, aki ideiglenes 
munkatársként m�ködött. Mestert hamarosan kinevezték 
a legmagasabb állami tudományos fokozatba, “directeur 
de recherche”-nek. Felesége is aktívan vett részt a kémiai 
munkában. Franciaországban megszületett András, a 
harmadik � uk.

Gif-ben folytatódott az oszazon-származékokkal folyó 
munka. Az oszazonokat lúgos oldatban leveg�vel oxidálva 
kapjuk a dehidro-oszazonokat. Az elmúlt 100 év alatt 
számos szerkezeti képletet javasoltak a szerkezetükre, de 
egyik formula sem magyarázta meg a vegyületcsoport 
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viselkedését. Fomazán-reakció alkalmazásával, ultraibolya, 
infravörös és magrezonancia spekroszkópiai módszerekkel 
meg lehetett határozni a dehidro-hexóz és metil-pentóz 
oszazonok pontos térszerkezetét. A kapott eredményeket a 
perjodátos lebontás termékeinek izolálásával, szintézisével 
és kémiai azonosításával is meg lehetett er�síiteni.23

Mester ebben az id�ben írta meg monográ� áját a 
nitrogéntartalmú cukorszármazékok ról, a cukorkémia általa 
legjobban ismert területér�l “Dérivés hydraziniques des 
glucides” cimmel.24

Mester László széleskör� érdekl�dése kiterjedt a 
poliszacharidok kémiájára is. Ivanovics szegedi 
professzorral együttm�ködve a baktérium poliszacharidok 
szerkezetét és szerepüket tanulmányozta az immunológiai 
reakciókban.22,25,26 Klasszikus módszerekkel (metilezés, 
perjodátos oxidáció) és a formazán-reakció alkalmazásával 
vizsgálta a Bacillus Cereus különböz� törzseinek és 
a Bacillus Anthracis poliszaharidjának a szerkezetét. 
Kimutatta a poliglukózamin vázhoz kötött D-galaktóz 
végcsoport szerepét az Anthrax antiszérum-mal való 
reakcióban.22,25

Mester professzor a hatvanas évek elején meghívást 
kapott, mint tanácsadó és el�adó, a Rio de Janiero-i 
Oswaldo Cruz intézetbe. Ezek után három hónapot töltött 
vendégkutatóként Bethesdában a “ National Institute of 
Health “-ben, Laki Kálmán, a Nobel-díjas Szentgyörgyi 
Albert volt munkatársának laboratóriumában. Itt kezdett a 
� brinogén proteinláncához kötött oligoszaharid csoportok 
szerkezetével és élettani szerepével foglakozni.

A véralvadás igen bonyolult, sok lépésb�l álló biológiai 
folyamatában, számos enzim vesz részt. A vérben oldott 
� brinogén átalakul az oldhatatlan � brinné. A proteinláncok 
kezdetben hidrogénhidakkal képeznek keresztkötéseket, 
majd ez a proteinháló kovalens kötésekkel stabilizálódik. 
Több magyar biokémikus foglalkozott a � brinogén 
szerepével a véralvadásban a Szent-Györgyi iskolából. Laki 

Kálmán 1951-ben klasszikus analitikai módszerekkel úgy 
találta, hogy a � brinogén 1,7% hexózt, 1% glukozamint 
és 0,8% szialinsavat tartalmaz,27 amit hat oligoszaharid 
csoportnak tulajdonított egy � brinogén molekulán. Bagdy 
Dániel és Száraz László szerint28 a � brinogén véralvadáskor 
elveszti cukortartalmának egy részét.

Laki Kálmán egy évet töltött Gifben egy “sabbatical year 
“ keretében, hogy a Mester-csoporttal együttm�ködve új 
ismereteket szerezzen a � brinigén molekuláról. Három 
kérdés vet�dött fel: cukorláncok szerkezete, kötési helyük a 
proteinláncon és szerepük a véralvadásban.29

Az 1960-as évékben, amikor ezek a kérdések felvet�dtek, 
keveset tudtak a gliko-proteinek cukor-részének szerkezetér�l. 
A � brinogénnel kapcsolatban felmerült problémákhoz több 
új analitikai és elválasztási módszert kellett kidolgozni. 
A kísérleti program els� lépése a cukorláncok feldúsítása 
volt. A bovin-� brinogén peptidolizise után kapott elegyb�l a 
peptidoglikánokat molekulasúly szerint szefadex kolonnákon 
lehetett elválasztani a peptidekt�l és az aminosavaktól. 
A nagy-molekulájú frakcióból nagyfeszültség� papír-
elektroforézissel két f� glikopeptid frakciót lehetett izolálni. 
Mindkét glikopeptid négy molekula N-acetilglukozamint, 
három molekula mannózt és két molekula galaktózt 
tartalmaz. A gyorsabban vándorló frakcióban mindkét 
galaktózhoz szialinsav van kötve. A kisebb elektroforetikus 
mozgékonyságú glikánban csak az egyik galaktózhoz van 
szialinsav kötve, a másik galaktóz végcsoportot képez. A 
monoszialilglikánok a � brinogén �-láncának az Asn-Lys-
Thr szekvenciáján találhatók, míg a diszialil termékek a �-
lánc Val-Gly-Glu-Asn szekvenciájához kapcsolódnak.30-34

A pontos szerkezetet csak 20 évvel kés�bb, 1985-ben 
határozták meg Jean Montreuil professzor intézetével 
együttm�ködve, kimerít� metilezéssel és H-NMR 
spektroszkópiával.35 (5. ábra ) A meghatározást nagyobb 
számú glukozamin, mannóz, galaktóz és szialinsav-ból álló, 
ismert szerkezet� oligoszacharid NMR spektrumának az 
ismerete tette lehet�vé.

NeuAc(�����Gal����	)GlcNAc�����)Man�����)

                                                                                              Man(���	�GlcNAc����	)GlcNAc����
)�sn

NeuAc(�����Gal����	)GlcNAc�����)Man�����)

5. Ábra.A � brinogén diszialoglikánja.

Hasonló szerkezet� biantennáris mono- és diszialinizált 
glikánok vannak az emberi � brinogénben és a 
legkülönböz�bb állati és emberi szövetek glikoproteinjeiben. 
A � brinogén esetében kimutatták, hogy a szialinidázzal 
kezelt � brinogénb�l keletkezett � brin kevéssé keresztkötött, 
karbamid oldatban oldható, az alvadási ideje azonban azonos 
a natív termékével.36,37 Egyes, genetikailag abnormális, 
rosszul alvadó � brinogének glikánjai is rendellenesek. 
Feltételezhet� ezek szerint, hogy más, a véralvadásban 
résztvev� glikoproteinekhez kötött szialinsavnak is 
szerepe van a véralvadás szabályozásában. A vérlemezek 
aggregációja fontos folyamat az alvadék keletkezésénél.38 

Mester több eljárást dolgozott ki az emberi vérlemezek 
szialinsav tartalmának dúsítására és csökkentésére. Egy 
francia (Caen és Levy-Toledano)39 és egy angol (Born 
és Michal)40,41 biokémikus csoporttal együtt dolgozva, 
különböz� aggregációt szabályozó anyagok hatását 
tanulmányozta a szialinsavban dúsított és a szialinidázzal 
kezelt, szialinsavban szegény, vérlemezek aggregációjára. 
Az ADP lelassítja, míg a szerotonin (5-hidroxitriptamin) 
gyorsítja a szialinsavban dús vérlemezek aggregációját. 
A hasonló kísérleti eredmények szerint a szialinsav a 
vérlemezekben lév� szerotonin receptorok lényeges 
komponense.
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A szerotonin cukorszármazékai

Számos biológiai folyamatban ismerték fel a szerotonin és 
receptorainak a szerepét. Feltételezhet� volt, hogy analógjaival 
vagy származékaival egyes folyamatokat módosítani 
lehetne. Így juthatott el Mester az 5-hidroxitriptamin 
cukorszármazékainak el�állítása gondolatához.42-44 A cukrok 
aldehid-formája primer aminokkal instabil Schiff-bázist 
képez. A Schiff-bázisok Amadori átrendez�déssel könnyen 
stabil 1-dezoxiketo-cukor származékká alakulnak. Ez a 
reakció egy aránylag egyszer� módszer az 5-hidroxitriptamin 
cukorszármazékainak el�állítására. Vérlemezeken végzett 
kísérletek bizonyították, hogy az 5-hidroxi-triptamin és a 
glukóz Amadori átrendez�déssel dezoxifruktoszerotonint 
ad, ami a szerotonin antagonistája. 

6. Ábra. Mester a Máltai Lovagrend nagymesterénél a Lovagrend által 
fenntartott leprakutató laboratóriumban.

A Máltai Lovagrend fel� gyelt Mester kutatási eredményeire. 
A Lovagrend közvetítésével felvette a kapcsolatot indiai 
kutatókkal, akikkel az indiai gyógynövények glikozidjainak 
szerkezetét és élettani hatását tanulmányozta.45,46

Az indiai együttm�ködés során terel�dött Mester � gyelme 
a lepra gyógyításának lehet�ségére. A leprás sebek 
keletkezésében szerepe van a szerotoninnak,47 s így 
kézenfekv� volt a dezoxifruktoszerotonint (DFS), mint 
lepraellenes szert kipróbálni. Számos kísérlet mutatta, 
hogy a DFS gátolja a leprabaktériumok adhézióját egyes 
sejtekhez. In vivo állatkísérletek arra utaltak, hogy a 
vegyület az emberi lepra ellen is hatásos lehet. Afrikában 
(Bamakoban és Maliban) a Francia “Ministére de la 
Cooperation”, Indiában a Máltai Lovagrend, tették lehet�vé 
a klinikai kísérleteket az új molekulán.48,49 Kit�nt, hogy ez az 
anyag in vivo is akadályozza a lepra-bacillus szaporodását, 
el�segíti a leprás sebek gyógyulását, s ezen kívül anti-stressz 
hatása is van és kevéssé toxikus.50 A dezoxifruktoszerotonin 
az antibiotikumok mellett hasznos anyagnak bizonyult a 
lepra gyógyításánál.51,52,53

Mester ezért a munkájáért megkapta az egyik legmagasabb 
francia állami kitüntetést, a Legion d’Honneur-t, a 
„Becsületrend”-et.

A halála el�tti években Mester a szerotonin származékokon 
kívül tovább folytatta munkáit a nitrogén-tartalmú 

cukorszármazékok területén. Új vérlemez aggregációs 
inhibitorokat izolált növényekb�l. Antilipémiás hatású és 
csak gyengén antikoaguláns heparin-metakrilát polimereket 
állított el�.54 Tanulmányozta a Maillard reakciót (szabad 
cukrok polikondenzációval egybekötött, nem enzimatikus, 
Schiff bázis addiciója szabad amino-csoportokra). 
A glukozilált termékek Amadori átrendez�déssel 
stabilizálódnak, vagy tovább kondenzálnak nagy-
molekulájú barnás szín� termékekké. Élelmiszerekben, 
sejtproteineken és szintetikus lizin polimereken vizsgálta 
a reakció termékeit.55,56 Cukorbetegeknél a magas 
vércukorszint miatt a fehérjék szabad aminocsoportjai 
reagálnak a glukózzal. A kezdeti Schiff-bázisok itt is stabil 
Amadori termékeket adnak, amelyek nehezen bonthatok 
le in vivo. Ezek a glikozilált proteinek nem tudják 
betölteni biológiai funkciójukat. Mester az ilyen típusú 
glikozilált proteinek képz�désének megakadályozását vagy 
enzimatikus lebontását t�zte ki célul. A szürke hályog korai 
megjelenésének a megakadályozásával is foglalkozott. 
Sajnos ezeket a témákat már nem tudta eléggé el�re vinni.

Az 5-hidroxitrptamin cukorszármazékainak el�állítására 
és felhasználására feleségével együtt (László Mester and 
Madeleiene Szádeczky-Kardoss) az USA-ban szabadalmat 
jelentettek be.57 1986 februárjában feleségével együtt 
Indiába voltak meghívva. Az indulás el�tt pár nappal február 
23.-án Mester László váratlanul meghalt. A szabadalom 
megadásáról való értesítés 1986-ban már csak nem sokkal 
halála után érkezett meg.

Mester Lászlónak, mint sok 1956-ban külföldre ment kiváló 
magyar természettudományokkal foglakozó embernek, meg 
kellet küzdeni kezdetben anyagi és szakmai nehézségekkel és 
féltekénységgel. A nemzetközileg ismert kutatónak sikerült 
egy jól felszerelt intézetben egy kis, nagyrészt magyarokból 
álló, kutatócsoporttal és külföldi vendégkutatókkal folytatni 
a munkáját. Számos francia és külföldi szerves- és biokémiai 
intézet munkatársaival dolgozott együtt. Nagy örömet talált 
a munkájában, s ebben felesége is h� segít�társa volt.

Kutatási eredményeit több mint 200 közleményben foglalta 
össze, nagyszámú el�adást tartott a világ minden táján, 
könyveket és fejezeteket irt monográ� ákban. A felsorolt 
közlemények csak munkásságának fontosabb állomásairól 
adnak számot. Eredményeit nagyon érdekesen és érthet�en 
adta el� és írta le. Pályafutására rányomta bélyegét a 
M�egyetem és a Zemplén iskola. Az elmélet mellett 
mindig szem el�tt tartotta a reakciók megvalósításának 
és ipari hasznosításának a lehet�ségét. A kiváló vegyész 
mellet mérnök is volt, jól összekapcsolta, a Zemplén 
hagyománynak megfelel�en, az elméletet és a gyakorlatot, 
a szerves kémiát és a biokémiát.
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