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A magyar, cseh-szlovák, lengyel és NDK kö
zös színképelemzési és analitikai kémiai kapcso
latok és együttműködések jelentó'sebb lépéseinek 
az idó'rendi rendszerezése az 1. táblázatban van 
feldolgozva, ahol az ezekhez a rendezvényekhez 
kapcsolódó bolgár, román, szovjet és jugoszláv 
rendezvények is fel vannak tüntetve.

Az együttműködés témaköreinek rendszerezése

A közép- és keleteurópai analitikusok és 
színképelemzó'k már az 1954 és 1958 között meg
tartott rendezvényeken sikeresen meghatározták 
az együttműködés prioritásainak a témaköreit. 
Ezek a követ kezó'k:

a) Az egyes említett országok analitikai 
és színképelemzési laboratóriumainak a le ltá ro 
zása” úgy a személyek, mint a műszerezettség 
szempontjából. Ez a munka azért volt lényeges, 
mert kezdetben az egyes oktatók és kutatók nem 
ismerték egymást, és a műszerezettség foka sem 
volt eléggé ismert.

b) Egyformán fontos lépés volt az említett 
országok kutatási irányzatainak a felmérése és 
klasszifikálása. Ez a felmérés fó'leg az egyes or
szágok analitikai és színképelemzési akadémiai 
munkabizottságainak a keretén belül történt. Ez
zel kapcsolatban megkezdó'dött a műszerfejlesz
tési lehetó'ségek felmérése is.

c) Az együttműködések perspektívája szem
pontjából meg kellett vizsgálni az egyes érdekelt 
országok törvényhozási viszonyait, eló'írásait és 
jogi lehetó'ségeit is. Itt elsó'sorban az ikerpartne
rek, majd a lehetséges többirányú partnerkapcso
latok megszervezésére irányult a figyelem.

d) Legnagyobb jelentó'ségű volt azonban a 
közös kongresszusok, konferenciák és egytémájú 
szimpóziumok szervezése. Már itt fontosnak te
kintették azt a tényt, hogy ezek a rendezvények 
úgy legyenek megszervezve, hogy ne versenyezze
nek a CSI és a IUPAC által szponzorált rendezvé
nyekkel, vagy más általános nemzetközi konferen
ciákkal, hanem inkább egészítsék ki a nagy kon
ferenciák témaköreit. A másik szempont az volt, 
hogy lehetó'séget teremtsenek az említett orszá
gok analitikusainak és színképelemzó'inek a közös 
tájékozódásra. A tervezett rendezvények rendsze
rezésénél külön ki lett hangsúlyozva az a tény, 
hogy az általános analitikai és színképelemzési 
konferenciákon kívül igen fontos az egy témával 
foglalkozó, leszűkített témakörű, vagy határterü
leteket érintő' szimpóziumok rendezése is.

Lényeges probléma volt azonban a rendezvé
nyek nyelve. Itt éppen Zimmer Károly volt az, aki 
elsőként foglalkozott a nemzeti és az általánosan 
elismert nemzetközi kommunikációs (angol, fran
cia, német és orosz) nyelvek használatának kér
désével. Szükségesnek tartotta, hogy a nemzet
közi kommunikációs nyelvek általánosan tapasz
talható gyér ismerete ne riassza el, főleg a kezdő 
kollégákat a rendezvényeken való részvételtől és 
főleg a vitába való bekapcsolódástól.

e) Igen jelentős volt az a javaslat, amely az 
analitikai és színképelemzési kiadványok, progra
mok, körlevelek intézményes, többirányú cseréjét 
szervezte meg. Ezzel a javaslattal párhuzamosan 
kezdődött meg az egyes egyéni kapcsolatokon ke
resztül a szakmai cikkek cseréje és a közös mun
kák publikálása a szomszéd államok tudományos 
szaklapjaiban.
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1. táb lázat
A közép- és keleteurópai analitikai kém iai tevékenységek időrendi feldolgozása

1954
1955

Banská Stiavnica 
(Selmecbánya)

Szlovák Vegyészkonferenciák
Az első' szlovák-m agyar kapcsolatok felvétele

1956 Bratislava (Pozsony) 
Budapest

Az első szlovák-m agyar egyetemi szintű cserelátogatások

1958 Budapest Jubileumi Vegyész Konferencia
Sopron I. Magyar Színképelemzési Vándorgyűlés. Az első többirányú közép- és keleteurópai 

analitikai és színképelemzési kapcsolatok felvétele
1959 Tatranská Lomnica 

(Tátralomnic)
II. Cseh-Szlovák Spektroszkópiai Kongresszus. A közép- és keleteurópai analitikai és 
színképelemzési együttműködés megalapozása — a későbbi CANAS-konferenciasorozat 
megalapozása

Debrecen II. Magyar Színképelemzési Vándorgyűlés 
Az oldatos színképelemzési ku tatások egyeztetése

1960 Veszprém III. Magyar Színképelemző Vándorgyűlés (II. CAN AS) 
A magyar és cseh-szlovák együttm űködés kidolgozása

1961 Jelitkowo Lengyel Spektroszkópiai Konferencia (III. CANAS)
A nemzetközi együttműködés területeinek a m eghatározása, az NDK színképelemzőinek 
a felzárkózása

Miskolc V. Magyar Színképelemzési Vándorgyűlés
A színképelemzéses fémipari kutatások egyeztetése. Etalonok cseréjének a megszervezése

1962 Görlitz NDK Színképelemzési Konferencia (IV. CANAS)
Kísérlet a Szovjetúnió és Rom ánia intenzívebb és szervezettebb bekapcsolódására a 
közép- és keleteurópai konferenciák láncolatába.

1963 Smolenice (Szomolány) Az első színképelemzési m onotém atikus szimpózium a nemvezető anyagok elemzéséről 
és a gerjesztési folyamatok értelmezéséről. A nyugati szakemberek első megjelenése a 
közép-keleteurópai régióban (V. CANAS) A közép- és keleteurópai kutatók lényeges 
bevonása

1966 Marianské Lázne III. Cseh-Szlovák Spektroszkópiai Konferencia (VI. CANAS) 
Nyugat- közép- és keleteurópai kutatók részvétele

Dresden (Drezda) Reinstoffsymposium
1966 Zakopane Lengyel Színképelemzési Konferencia

A rendezvények keretén belül m ár nagy hangsúlyt kapnak egytém ájú kerekasztal 
megbeszélések. A közép- és keleteurópai spektroszkópiai egyesületek közötti 
kapcsolatok és együttműködési témakörök egyeztetése. Az egyes akadémiai 
spektroszkópai bizottságok bevonása az együttm űködésbe

Smolenice (Szomolány) Egytémájú szimpózium. Szilikátmátrixok analitikája
1967 Debrecen XIV. CSI

Kosice (Kassa) 1. CSI-Postkolloquium
Egytémájú szeminárium a gerjesztésről a nem vezető anyagok szem pontjából

1969 Smolenice (Szomolány) Egytémájú szimpózium. A nyomelemek színképelemzési m eghatározása
1969-1972 Általános m egtorpanás Cseh-Szlovákiában, Lengyelországban és az NDK-ban. A nem zeti konferenciák 
majdnem kizárólag csak belföldi részvétellel kerülnek megrendezésre, a kiutazások még meghívások esetében 
is lényegesen korlátozódtak. NDK és R om ánia nem rendez színképelemzési konferenciát.

1970 Beograd-Zenica
(Belgrád)

Jugoszláv Össznemzeti Spektroszkópiai konferencia

1973 Smolenice (Szomolány) Spektroszkópiai szimpózium. A spektroszkópia és a nyomelemzés problémái
1974 Pécs A MTA Spektroszkópiai M unkabizottság ülése, külföldi kutatók részvételével. Az ülés 

keretén belül m egtörtént az 1970 és 1974 közötti munkának az áttekintése és az 
1975-1980-as évek számára pontosítva lettek az együttm űködések témaköreinek a 
célkitűzései, és a várható konferenciák sorrendje.

1975 Cingov Egytémájú szimpózium a szám ítástechnika és a kem om etria színképelemzési 
felhasználásáról

1976 Várna Bolgár Spektroszkópiai Konferencia. A bolgár-lengyel-m agyar-N D K  és cseh-szlovák 
konferenciák és egyéb rendezvények rendszerezése. Kísérlet a CANAS-konferenciák 
legalizálására

1977 Balatonfüred CSI-Praekolloquium. Egytémájú szimpózium a gerjesztési folyam atok klasszifikálásáról 
és a folyam atok értelmezéséről
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1. táb lázat folytatása

P rah a  (Prága) XX. CSI
Strbské Pleso 
(Csorba-tó)

2. CSI-Postkolloquium. Egytém ájú szimpózium a kiértékelési folyam atokról és a statisztika 
alkalmazásáról az analitikai adatok értékelésében

1978 Radzejowice Egytém ájú spektroszkópiai szimpózium a m átrixhatások m egállapításáról, ezek 
rendszerezéséről és analitikai hatásukról

1979 Finsterbergen Analytiktreffen ’79 -  Atomspektroskopie. A korábbi együttműködési egyezmények 
kiértékelése és újraszövegezése. A CAN AS-konferenciák végleges szabályozása

1980 és 1993 között a külföldi kutatók részvételével megrendezett nemzeti analitikai és színképelemzési rendezvények 
keretén belül mindig meg le tt rendezve az egyes együttm űködő országok képviselőinek a tanácskozása. Ezeken 
elsősorban a következő konferenciák időpon tja  és a témakörök rögzítése volt a fő téma.

1980 N itra  (Nyitra) VI. Cseh-Szlovák Spektroszkópiai Konferencia
1981 Bialowiezsa VI. Lengyel Spektroszkópiai Konferencia
1982 Sopron XXV. Magyar Színképelemző Vándorgyűlés -  VIL CANAS
1984 Ceské Budéjovice VII. Cseh-Szlovák Spektroszkópiai Konferencia -  VIII. CANAS
1986 Neubrandenburg Analytiktreffen ’86 -  Atomspektroskopie -  IX. CANAS
1987 Debrecen XXX. Magyar Színképelemző Vándorgyűlés
1988 Sírava Cseh-Szlovák A tom spektroszkópiai Értekezés
1989 Torun VII. Lengyel Spektroszkópai Konferencia -  X. CANAS

Sofia (Szófia) XXVI. CSI
1990 Szekszárd XXXIII. Magyar Színképelemző Vándorgyűlés

N eubrandenburg Analytiktreffen ’90 - Atomspektroskopie
Moskva (Moszkva) XI. CANAS

1991 Brünn II. Chemometrics
1993 O berhof Colloquium A nalytische Atomspektroskopie. Ossznémet Színképanalitikai Konferencia a 

közép- és keleteurópai kutatók bevonásával; a CANAS új megfogalmazása
Brünn III. Chemometrics. Nemzetközi kemometriai és analitikai konferencia a nyugati és a közép- 

és keleteurópai ku ta tók  és egyesületek bevonásával
Lillafüred XXXVI. Magyar Színképelemző Vándorgyűlés és a 6. Magyar-Olasz Spektroszkópiai 

Szimpózium: A Környezetvédelem Analitikai Kémiai Problémái.

Az említett témakörökben előirányzott tevé
kenység igen körülményes volt és sok nehézségbe, 
főleg kicsinyes megnemértésbe ütközött, főleg a 
hivatalos hatalmi szervek oldaláról. Ezzel szem
ben a szakemberek lelkesedése igen pozitív ered
ményekhez vezetett.

Végül, de nem utolsó sorban, az együttmű
ködést lényegesen előmozdította az egyes orszá
gok szakembereinek kölcsönös meghívása konfe
renciákra és főleg meghatározott témájú előadá
sokra, ami a mai napig is tart.

Kronológiai értékelés

Már 1954 és 1955-ben is léteztek cseh
szlovák és magyar kapcsolatok az elektrokémia 
területén. Azonos kapcsolatok létesültek, Kemula 
professzor aktivitása révén, a cseh-szlovák és len
gyel partnerek között. Főleg a prágai Polarog- 
ráfiai Intézet fogadott magyar elektrokémikuso- 
kat (Bodor, Pungor, Réti) rövidebb kutatási fel
adatokra. Az 1956-os év volt e kapcsolatokban 
a legjelentősebb áttörés. Ebben az évben látoga
tott el Török Tibor, Kőrös Endre és Zimmer Ká

roly először Pozsonyba és részben Brünnbe meg 
Prágába is. Itt ismerkedtek meg az analitikai és 
színképelemzési egyetemi és akadémiai szintű la
boratóriumok felszerelésével és az oktatást meg 
a kutatást végző személyekkel. Ez a tény azért 
volt lényeges, mert 1955-ben Buzágh, Erdey és 
Schulek akadémikus-professzorok csak a Selmec
bányán megtartott Szlovák Kémikusok évi kon
ferenciáján vettek részt. Ezen kívül a Budapesti 
ELTE és a Műszaki Egyetem vegyészei is ellá
togattak Pozsonyba. A szlovák vegyészek, főleg 
a pozsonyi Műszaki Egyetemről, még abban az 
évben viszonozták a magyar vegyészek látogatá
sát Budapesten. Ezeken a találkozásokon a leg
vitatottabb témakör a komplex együttműködés 
megszervezése volt, az adott, sajnos kicsinyes és 
leszűkített, politikai légkörben.

Az együttműködések 1956 és 1959 között 
nem csak a cseh-szlovák és magyar vonalon kez
dődtek meg, hanem párhuzamosan lengyel és 
cseh-szlovák, lengyel és magyar vonalon is. A 
lengyel kollégák (Fialkovski, Hulanicky és Pszo- 
nicky) Kemula professzor útján kezdeményezték 
ezeket a kapcsolatokat, és használták fel a már
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létező személyes ismeretségeket is. Különösen a 
magyar és cseh-szlovák kapcsolatokban volt igen 
lényeges az az együttműködés, amely az elektro
kémia területén jött létre. Már az 1957-ben felújí
tott együttműködés meghozta az első eredménye
ket egy közösen megrendezett (Prága-Pozsony) 
polarográfiai szimpózium formájában. Később 
(1965-75) az oszcillometria területén sikerült tar
tós együttműködést kifejleszteni. Itt szlovák rész
ről Molnár László és magyar részről Püngor Ernő 
aktivitása volt döntő. Az oszcillometrián kívül 
még az ionszelektív elektródok alkalmazása az 
elektrokémiai mérések területén vált igen lénye
ges együttműködési témakörré. Az 1958-ban Bu
dapesten megrendezett „Jubileumi Vegyész Kon
ferencia” igen megfelelő alkalom volt a külön
böző, említett országokból Magyarországra láto
gató oktatóknak a véleménycserére. Elsősorban 
itt és azután Sopronban az „I. Magyar Színképe
lemző Vándorgyűlésen” , főleg a színképelemzés 
területén lettek meghatározva az egyes feltétle
nül szükséges együttműködési prioritások.

Már 1959-ben, a Tátralomnicon megrende
zett Cseh-szlovák Színképelemzési Kongresszu
son, a magyar és lengyel delegációk voltak legna
gyobb számban (kb. 70) képviselve. Az NDK-beli 
kollégák, főleg az eredményes 1960-as veszprémi 
és az 1961-es jelitkowói kongresszusok hatására, 
igen szorosan felzárkóztak az együttműködő szer
vezetekhez, és ezáltal ezeknek az államoknak az 
analitikusai és színképelemzői, ahol a színvonal 
körülbelül azonos volt, igen hatásos eredmények
kel dicsekedhettek.

A legnagyobb sikereket vitathatatlanul ép
pen a közös rendezvények szervezése és megvaló
sítása terén érték el. Ezek közül a CANAS (Con
ference on Analytical Atomic Spectroscopy) vég
leges legalizálása és elismertetése volt a legjelen
tősebb eredmény. Ezt a tényt az is bizonyítja, 
hogy 1993-ban, 3 éves megszakítás és bizonyta
lanság után, újra meg lett szervezve Oberhofban 
(a már egyesített Németországban) a CANAS, 
de már aktualizált formában mint „Colloquium 
Analytische Atomspektroskopie”.

Az említett országok a IUPAC-on keresz
tül más nemzetközi rendezvényekkel is koope
ráltak és társultak. Az EUROANALYSIS kon
ferenciát 1975-ben Budapesten rendezték meg, 
ahol. egy önálló színképelemzési szekció keretén 
belül, főleg a cseh-szlovák, lengyel, NDK, de a

bolgár és jugoszláv színképelemző-analitikusok is 
nagy számban vettek részt. Sajnos, az „Inter
national Symposium on Microchemical Techni
ques” , a „Festkörperanalytik”, meg az „Ange
wandte Oberflächenanalytik”, témaköreik sokol
dalúsága és sajátossága következtében, már nem 
kooperáltak ilyen szorosan a közép- és keleteu
rópai színképelemzőkkel. Ez egy bizonyos „me
mento” a jövő számára, mert ezek a határterüle
tek nem fejlődhetnek eléggé intenzíven az anali
tikusok és a színképelemzők nagyobb arányú be
vonása nélkül.

Végezetül meg kell állapítani, hogy Zimmer 
Károly professzor logikusan felépített, szorgal
mas, konstruktív és mérhetetlenül önfeláldozó 
szervezési tevékenysége az említett 35 éves idő
szakban meghatározó irányban befolyásolta a 
közép- és keleteurópai színképelemzők együttmű
ködését.

Ö sszefoglalás

A szerző áttekinti az 1954 és 1991 közötti 
közép- és keleteurópai színképelemzési és anali
tikai tevékenységeket, különös tekintettel a kü
lönböző idetartozó országok kutatói és oktatói 
közötti szakmai kapcsolatok lehetőségeire. Idő
rendi sorrendben megadja a megrendezett kon
ferenciák helyét, témakörét és jelentőségét a kap
csolatok kiépítésének szempontjából.

A ctiv ity  in th e field o f analytical chem 
istry  and spectroscopy in C entral and 
E astern Europe in th e period 1954-1991.
M. Matherny __ _

The activities in the field of analytical chem
istry and spectroscopy in Central and Eastern 
Europe in the period 1954-1991 are reviewed, 
with special emphasis on the possibilities of 
cooperation between the scientists of the special 
area. The topics, places and times of the confer
ences organized in the field are listed, and their 
importance in the establishment of cooperation 
is pointed out.

Kassai Műszaki Egyetem, Kémiai Tanszék 
Érkezett: 1994. VI. 2.
Közlésre elfogadtuk: 1994. VI. 2.
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D iffúz reflex iós infravörös sp ek troszk óp ia  alkalm azása  
szerv etlen  v eg y ü le tek  m en n yiség i m eghatározására , I.

A m egbízható m intaelőkészítés kidolgozása

KRIVÁCSY Zoltán
M TA Veszprém Tanszéki Analitikai Kémia Kutatócsoport, Veszprémi Egyetem, Analitikai Kémia Tanszék, 8201

Veszprém, Pf. 158.

HLAVAY József
Veszprémi Egyetem, Analitikai Kémia Tanszék, 8201 Veszprém, Pf. 158.

A diffúz reflexió már régóta ismert és vizs
gált jelenség. Az első törvényt Lambert1 alkotta 
meg 1760-ban, mely azon a megfigyelésen ala
pult, hogy a napfény által megvilágított fehér fal 
bármilyen megfigyelési szögből nézve egyformán 
fényesnek tűnik. Lambert ezért azt feltételezte, 
hogy egy ilyen felület úgy viselkedik, mintha ön
maga emittálná a fotonokat, teljesen függetlenül 
a felületet megvilágító fény beesési szögétől. En
nek alapján alkotta meg a későbbiekben róla el
nevezett törvényt (Lambert Cosine Law), mely 
kimondja, hogy a minta elemi felületéről (dA) 
reflektált sugárzás elemi térszögre (du) eső in
tenzitása (I t/ w,a ) a megfigyelési szög (d) cosinu- 
sának és egy arányossági tényezőnek (B) a szor
zata:

Ir,“'A = d ^ d Ä  (1)
А В arányossági tényezőt Lambert sugárzási sű
rűségnek vagy felületi fényességnek nevezte el, 
melynek értéke az (1) egyenlet alapján függet
len mind a megvilágítás körülményeitől, mind a 
megfigyelés szögétől. Lambert törvénye az ideá
lis diffúz reflektorként viselkedő felületre vonat
kozik, amely viselkedést a fekete testek sugárzása 
közelíti meg leginkább. A gyakorlatban azonban 
minden esetben eltérést tapasztalunk az ideális 
esethez képest.

Seeliger2 levezetése azon a feltevésen alapul, 
miszerint a fotonok valamilyen mélységig beha
tolnak a minta belsejébe, ahol egy részük ab- 
szorbeálódik, másik részük pedig bizonyos számú 
belső reflexió, refrakció és diffrakció után a minta 
felületéről az azt körül vevő térbe lép vissza. A 
reflektált sugárzás fluxusára a következő össze
függést vezette le:

г/ш,А
cos a ■ cos d

К oust ■ —----- ------ —
cos a -f- cos d ( 2)

Seeliger szerint tehát a felületi fényesség mind 
a megvilágítás szögének (a), mind a megfigyelés

szögének (d) függvénye. A kísérleti eredmények 
azonban nem igazolták a (2) egyenlet széleskörű 
alkalmazhatóságát, sőt inkább azt támasztották 
alá, hogy kis a  és d értékek esetén a Lambert- 
törvény jobban közelíti a valóságot.

Pokrowski3 a Lambert-féle összefüggéstől 
való eltérést úgy magyarázta, hogy a felületről 
reflektált fényintenzitást (1(d)) két részre bon
totta:

1(d) = Ireg + Idiff (3)

ahol Ireg a felületről tükörszerűen, míg Idiff a 
felületről diffúzán reflektált fotonok intenzitása. 
A két komponenst külön kezelte, Idiff értékét a 
Lambert-feltételezés ((1) egyenlet), míg Ireg ér
tékét a nemabszorbeáló anyagokra leírt Fresnel- 
egyenlet alapján határozta meg, mely szerint:

a sin2(a  — ß) tg2(a — ß)' 
2 _sin2(a  -f ß) + tg2(a + ß)_ (4)

ahol Ireg a tükörreflexió mértéke, amely a bee
sési szögön (a) kívül a fénytörést szenvedett fo
tonok beesési merőlegessel bezárt szögének (/?), 
azaz a minta törésmutatójának (n) is a függvénye 
(a Snell-törvény értelmében sin a /  sin ß  = n), a 
pedig kísérletileg meghatározandó állandó (lásd 
Kortüm4, 31. old.). A gyakorlat azt mutatja, 
hogy a  növekedésével egyre nagyobb eltérés ta
pasztalható a Lambert-törvénytól. Mivel a nö
vekedésével Ireg értéke is nő, Pokrowski elmélete 
kvalitatív magyarázatot szolgáltat az eltérés okát 
illetően.

A Pokrowski által felvetett alapproblémát 
többen is tanulmányozták, de olyan megoldás, 
amely a beesési és megfigyelési szög teljes tar
tományában érvényes lenne, nem született. Az 
azonban mindenképp beigazolódott, hogy bár
mely felületről visszavert fény minden eset
ben tartalmaz tükörszerűen és diffúzán reflektált 
komponenst is. A két komponens aránya a kísér-
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leti körülmények (pl. részecskék mérete, törésmu
tatója és abszorbanciája, a foton hullámhossza, a 
beesési és megfigyelési szög stb.) függvénye.

Egy abszorbeáló minta abszorpciós és szó
rási tulajdonsága, valamint reflexiója közti ma
tematikai függvénykapcsolat a sugárzás tovater
jedését leíró egyenlet megoldásából adódik. En
nek az egyenletnek a megoldása csak közelíté
sek és feltételezések bevezetésével végezhető' el. 
A különböző elméleteket Kortüm4 tárgyalja ki
merítően. Az elméletek közül a legelterjedtebb 
a Kubelka-Munk elmélet5,6, melynek végered
ménye az ún. Kubelka-Munk (К-M) függvény 
(/(Доо)). A függvény a „végtelen vastag” minta 
reflexiója (Доо)> valamint abszorpciós (к) és szó
rási koefficiense (s ) között teremt összefüggést:

f ( R  \ С1 ~  Д оо) 2 _  / r \ДЯоо) -  2Roo -  s (5)

A К-M függvény az alábbi feltételek mellett 
érvényes:

1. A mintát alkotó részecskék mérete nagyság
rendekkel kisebb, mint a minta makroszko
pikus mérete.

2. A minta a szórás szempontjából izotróp, 
a tükörreflexió mértéke a diffúz reflexió 
mellett elhanyagolható.

3. A minta homogén rétegekből épül fel és 
így a szórás és az abszorpció arányos a 
rétegvastagsággal.

4. A minta „végtelen vastagságúnak” tekint
hető, amely azt jelenti, hogy a minta vastag
ságának további növelése nem befolyásolja a 
К-M függvény értékét; a fotonok nem hatol
nak a minta aljára.
Az itt felsorolt feltételek a gyakorlatban jó 

közelítéssel megvalósíthatók. A mintát alkotó ré
szecskék mérete őrléssel csökkenthető, a minta 
homogenitása pedig egy adott mérettartomány 
kiválasztásával biztosítható. A részecskeméret ki
választása történhet egyrészt szitálással, más
részt pedig úgy, hogy a mintát addig őröljük, 
amíg az összes részecske mérete kisebb nem lesz 
egy alkalmasan megválasztott értéknél. A ré
szecskeméret csökkentése a tükörreflexió kikü
szöbölése miatt is fontos. A tükörreflexió mér
téke ugyanis akkor jelentős, ha a fotonok hullám
hossza kisebb, mint a részecskék átmérője. Mind
ezen túl, abszorbeáló minta esetén a tükörrefle
xió (Rreg) nagysága a minta törésmutatójától (n) 
és abszorpciós képességére jellemző abszorpciós 
indexétől (к) függ (Fresnel-egyenlet abszorbeáló 
minta esetére):

R r e g  —
(n — l )2 + Tl2K2 
(n + l )2 + n2*2 ( 6 )

Az egyenlet alapján látható, hogy mind n, mind 
к növekedésével R reg értéke növekszik. Ez az
zal jár, hogy a nagyintenzítású abszorpciós sávok 
tartományában a К-M függvény nem érvényes 
(anomális diszperzió)7. Mindebből az következik, 
hogy, ha a К-M függvényt mennyiségi analízisre 
kívánjuk felhasználni, akkor közepes vagy kisebb 
intenzitású abszorpciós sávokat célszerű válasz
tani.

A „végtelen vastag minta” kritériumát el
méletileg Fraser és Griffiths8 vizsgálták kimerí
tően. Mivel a fotonok behatolási mélysége annál 
nagyobb, minél kisebb az abszorpciós és a szó
rási koefficiens értéke, vizsgálataikat különböző 
abszorpciós és szórási tulajdonságokkal rendel
kezőmintákra végezték el. Megállapították, hogy 
nagyintenzitású abszorpciós sávok esetén (к > 
200 cm-1), s > 25 cm-1 szórási koefficiens mel
lett, a fotonok behatolási mélysége < 100 /rm, 
ill. ha 200 cm-1 > к > 20 cm-1 és s > 1 cm-1 
a „végtelen vastagság” feltétele 1 mm rétegvas
tagságon belül ez esetben is teljesül. Legkritiku
sabb a helyzet a nem abszorbeáló (k = 0 cm-1 ) 
minták esetében, ahol az x mélységből történő 
reflexió (Rx) mértéke csak a szórási koefficiens 
függvénye:

Rx
S  ■ X

S  • X  +  1
(7)

Ez alapján kiszámítható, hogy kis szórási koefR- 
ciensű (s < 25 cm-1), nem abszorbeáló minták 
esetén a behatolási mélység néhány cm-t is elér
het. (Pl. s — 25 cm-1 esetén Rx = 0,99, ha x 
= 4 cm.) Ez a mérés szempontjából azért fontos, 
mert a gyakorlatban az abszorbeáló minta refle
xióját általában egy nem abszorbeáló referencia 
anyag (pl. KBr) reflexiójához viszonyítjuk. Ezért 
különös gondot kell fordítani arra, hogy a vég
telen vastag minta kritériuma a referencia anyag 
esetében is teljesüljön.

A referenciaanyaggal szembeni fontos köve
telmény tehát az, hogy megfelelő szórási tulaj
donságokkal rendelkezzék. A további kívánalmak 
közé tartozik, hogy a referenciaanyag könnyen 
aprítható, inert, olcsón beszerezhető legyen, de 
ne legyen higroszkópos, valamint az adott hul
lámhossztartományban ne abszorbeálja a fotono
kat. A közepes hullámhosszú IR-tartományban 
számos referencia- és mátrixanyag került kipró
bálásra. Ezek egy jelentős része alkáli-halogenid 
(KC19,10, KBr és CsI11), de CaF2, MgF2, AgBr, 
AgCl és elemi kén12, gyémántpor10’12, germá- 
nium és szilícium11 is megtalálható a vizsgált 
mátrixok között. A különböző szempontok figye-
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lembe vétele alapján a legmegfelelőbb mátrix- és 
referenciaanyagnak a KC1 és a KBr bizonyult.

A К-M függvény lehetőséget kínál a dif
fúz reflexiós spektroszkópia mennyiségi analí
zisre történő felhasználására. Az (5) egyenletben 
ugyanis к = 2,303ac, ahol a a tiszta minta kon
centrációegységre — szilárd minták esetén álta
lában m /m  %-ra — vonatkoztatott abszorpciós 
együtthatója (abszorptivitása), c pedig a minta 
koncentrációja (m /m  %). Ezáltal az (5) egyenlet 
az alábbi alakra hozható:

/(Ясс)
2,303a

( 8)

A (8) egyenlet szerint a К-M függvény lineáris 
a koncentrációval, ha a szórási koefficiens értéke 
állandó. A szórási koefficiens értéke a kísérleti 
paraméterek függvénye. Ezek közé tartozik a ré
szecskeméret és -alak, a részecskék mintatartó
beli elhelyezkedése: sűrűsége és orientációja (a 
részecskék hossztengelye és a mintatartó felületi 
síkja által bezárt szög), valamint a minta kon
centrációja,.

Ahhoz, hogy a minta szórási koefficiense füg
getlen legyen a minta koncentrációjától, a mintát 
annyira meg kell hígítanunk, hogy a meghígított 
minta szórási koefficiensét a mátrix szórási tulaj
donságai határozzák meg. Számos kísérlet ered
ménye alapján a kutatók azt állapították meg, 
hogy a К-M függvény és a koncentráció közti li- 
nearitás általában a c < 2-5 m/m % koncentráci
ótartományban áll fenn4,13. A linearitás további 
feltétele, hogy a már említett kísérleti körülmé
nyek állandóak legyenek. A részecskék mérete az 
előzőekben tárgyalt módon, őrléssel és szitálással 
szabályozható. A részecskék mintatartóbeli elhe
lyezkedése viszont adott részecskeméret esetén is 
csak akkor lehet állandó, ha a mintatartó meg
töltése reprodukálható módon történik. Ezért az 
adott tömegű mintát rövid ideig tartó  állandó 
nyomással célszerű a mintatartóba tölteni. A ta
pasztalatok szerint a jellemző abszorpciós sávok 
intenzitása ekkor sre/ = ±0,8-3% között változik 
a nyomás nélküli mintabetöltés srei = ±20-30%- 
os szórásával szemben14,15.

A fentiek értelmében a К-M függvény és a 
minta koncentrációja közti lineáris függvénykap
csolat akkor áll fenn, ha:

1. A minta koncentrációja kicsi, legfeljebb né
hány m /m  %.'

2. A mintát alkotó részecskék — elsősorban a 
mátrixanyag — méreteloszlása homogén.

3. Az abszorbeáló mintakomponensek mérete 
kisebb, mint az abszorbeált fotonok hullám
hossza.

4. Mind a mintára, mind a referenciaanyagra 
nézve teljesül a „végtelen vastag minta” 
kritériuma.

5. A mintaelőkészítés a mintabetöltéssel együtt 
reprodukálható módon történik.
Annak ellenére, hogy a diffúz reflexió fizikai 

törvényszerűségei már régóta ismertek, a mód
szer analitikai célú felhasználása az IR spekt
roszkópiában mindössze 15 éves múltra tekint 
vissza16. Ennek alapvető oka az, hogy a diffúz 
reflexiós felvételi technika alkalmazásakor a be
lépő fény intenzitásának jóval kisebb hányada 
jut el a detektorba, mint a hagyományos áte
resztési felvételi technika esetén. Ezért a mód
szer analitikai célú felhasználásának alapfeltétele 
a nagyon jó jel-zaj viszonnyal dolgozó Fourier- 
transzformációs fotométerek elterjedése volt. To
vábbi feladatot jelentett az olyan optikai fel
tét kidolgozása, amely összeépíthető a keres
kedelemben kapható fotométerekkel és megfe
lelő hatásfokkal gyűjti össze a diffúzán reflektált 
fotonokat16.

A diffúz reflexiós infravörös Fourier-transz- 
formációs spektroszkópia (DRIFTS) első anali
tikai célú alkalmazását a módszer vékonyréteg- 
kromatográfiával16 és HPLC-vel17 való összekap
csolása jelentette. A technika népszerűsége ezt 
követően egyre növekedett, mert a hagyomá
nyos, áteresztési technikával szemben a DRIFTS 
egyszerűbb mintaelőkészítést igényel és alkal
mas a minták (pl. felületek) eredeti állapot
ban történő vizsgálatára. A vizsgált minták 
között találhatunk kromatográfiás állófázist18, 
polimerfilmet19,20, elektródfelületet21 stb. A mód
szer egyedülálló lehetőséget kínál heterogén — 
pl. katalizátor felületén végbemenő — reakciók 
in situ nyomonkövetésére is22,23. A módszer nép
szerűségét összefoglaló irodalmak is jelzik24,25.

A minőségi analízisre történő felhasználás 
mellett egyre nagyobb számban találkozhatunk 
a DRIFTS mennyiségi meghatározásra történő 
alkalmazásával is20,26 -  28. Kutatásaink során cé
lunk az volt, hogy megbízható eljárást dolgoz
zunk ki aeroszol minták ásványi komponensei
nek mennyiségi meghatározására. Első közlemé
nyünkben a reprodukálható mintaelőkészítés ki
dolgozásáról számolunk be.

K ísérleti rész

A mérésekhez használt kvarc és kalcit min
ták olyan hiteles anyagmintákból (Veszprémi 
Egyetem, Ásványtan Tanszék) készültek, ame
lyek porröntgendiffrakciós vizsgálattal 95-98%-
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os tisztaságúaknak bizonyultak. A minták hígítá
sára szolgáló mátrixanyag, egyben a referencia- 
minta, spektroszkópiai tisztaságú KBr (Merck) 
volt. A standard mintákat és a KBr-ot achátmo- 
zsárban, 5 percen keresztül aprítottuk. A min
ták szemcseméret-eloszlását (d) és átlagos szem
cseméretét (djííO JEOL JSM-50A (Japán) pász
tázó elektronmikroszkóp és OPTON részecske- 
méret integrátor (Németország) segítségével ha
tároztuk meg. A minták részecskeméret-eloszlása 
az alábbi értékeknek adódott: kvarc -  d < 3 gm 
(dáíj =  1,3 /лп), kakit -  d < 6 /rm (d^ti = 3,5 
/im), KBr -  d < 15 gm (d^ti — 9,9 /im).

2 . egység

A standard mintákból 10 m /m  %-os és 1 
m/m %-os keverékeket készítettünk. Az 1 m/m 
% > c > 0,2 m / m %  tartományba eső kalibrá
ciós standardokat a 10 m/m %-os keverék, míg az 
ennél kisebb koncentrációjú kalibrációs standar
dokat az 1 m/m %-os keverék további hígításával 
állítottuk eló'. Az analitikai pontossággal bemért 
mintát adott nyomással, az 1. ábrán látható, sár
garézből házilag elkészített présszerszámmal ké
szítettük elő a mérésre. Az 1. egység szerepe az, 
hogy a teljes mintamennyiséget veszteség nélkül 
a mintatartóba töltsük. Ezután a mintatartót át
helyezzük a 2. egységbe, amelynek felső záróré
szét úgy méreteztük, hogy éppen elérje a minta- 
tartó peremét. A nyomást a zárórész tetejére he

lyezett 0,5 -  5 kg tömegű súlyokkal hoztuk létre. 
Az áteresztési IR felvételekhez a standard min
tákból, hígításos módszerrel, 800 mg össztömegű 
és 20 mm átmérőjű KBr-os pasztillákat készítet
tünk. Az alkalmazott nyomás 25 MPa volt.

Az IR felvételeket Digilab BIORAD (USA) 
FTS-45 típusú fotométerrel végeztük, DTGS de
tektor alkalmazásával. A diffúz reflexiós mérések 
a fotométerhez illeszthető diffúz reflexiós feltét
tel (Model DR 975-0044) készültek. A felbontás 
4 cm-1 , az átlagolt felvételek száma általában 
64, egyes esetekben 256 ill. 1024 volt („végtelen 
vastag minta” kritériumának vizsgálata). A dif
fúz reflexiós spektrumokat a К-M függvény vs. 
hullámszám alakban regisztráltuk. Vizsgálatain
kat a kvarc 799 cm-1 és 780 cm-1 (i/s Si-O-Si) 
és 695 cm-1 (deformációs rezgés) ill. a kalcit 876 
cm-1 (7 C O 3 - ) és 711 cm-1 (ß C O 3 - ) abszorp
ciós sávjaival végeztük. Az abszorpciós sávok in
tenzitását kétpontos alapvonalkorrekció után ha
tároztuk meg.

Eredmények és értékelés

A mintaelőkészítés optimalizálása

A megbízható mennyiségi analízishez repro
dukálható mintaelőkészítés szükséges. A minta
előkészítés kritikus pontja a mintatartó megtöl
tése. Azért, hogy a vizsgált minták szórási ko
efficiense állandó és így a К-M függvény lineáris 
legyen a koncentrációval, a mintát adott nyomás
sal kell a mintatartóba tölteni.

A 2. ábrán a kvarc és a kalcit egy-egy 
abszorpciós maximumán mért sávintenzitásának

1 . abra
A diffúz reflexiós mérések során a m in ta ta rtó  meg

töltéséhez használt segédeszközök sem atikus rajza.
A -  m in tatartó , В -  m in ta ta rtó t rögzítő alaplap, C -  

segédeszköz a m in ta ta rtó  veszteség nélküli megtöltéséhez, 
D és E -  segédeszközök a m inta m in ta ta rtóba  történő 
nyomás alatti betöltéséhez.

2 . ábra
Az abszorpciós sávok intenzitásának relatív szórása 

a m intabetöltésnél alkalm azott nyomás függvényében. A 
nyomás idő tartam a 1 min. A vizsgált abszorpciós sávok: 
q -  kvarc, 799 cm - 1 ; c -  kalcit, 876 cm - 1 .
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relatív szórását ábrázoltuk a mintabetöltésnél al
kalmazott nyomás függvényében (a párhuzamos 
mérések száma n — 4). Az eredményekből kitű
nik, hogy a relatív szórás értéke a 0,1-0,5 MPa 
tartományban kvarc esetén fokozatosan csökken, 
míg kakit esetén közelítőleg állandó. Egy MPa 
nyomás alkalmazása során mindkét komponens 
jellemző elnyelési sávján mért intenzitás relatív 
szórása jelentősen csökkent, kvarc esetén ekkor 
±1,8%, míg kalcit esetén ±0,8% volt. A nagyobb 
reprodukálhatóság ára azonban ’ az abszorpciós 
sávok intenzitásának csökkenése lett (3. ábra). 
A kvarc 799 cm_1-nél lévő abszorpciós sávjának 
intenzitása mintegy 25-30%-kal csökkent a p — 
0,1-0,5 MPa tartományban mért intenzitáshoz 
képest. A kalcit 876 cm-1-es elnyelési sávjának 
intenzitáscsökkenése kisebb mértékű, de a kvarc
hoz hasonló tendencia itt is megfigyelhető. Ezt 
azzal magyarázhatjuk, hogy a nyomás növelésé
vel a minta szórási koefficiense megnőtt és a foto
nok minta belsejébe történő behatolási mélysége 
csökkent.

Megvizsgáltuk a nyomás idejének (t ) a diffúz 
reflexiós spektrumra gyakorolt hatását (4. ábra) 
és azt tapasztaltuk, hogy 1 MPa nyomás alkalma
zása során a t < 2,5 min tartományban a sávok 
intenzitása gyakorlatilag állandó volt, míg t > 
2,5 min idó'tartam után a jellemző' sávok inten
zitása mintegy 10-15%-kal csökkent. Az eredmé
nyek alapján a t =  1 min nyomási időt választot
tuk a mintabetöltéshez.

A továbbiakban azt vizsgáltuk, hogy a 
minta tömegének változtatása milyen mérték
ben befolyásolja a mérések reprodukálhatóságát. 
Netto tömegnek neveztük el azt a mintatöme

A kvarc 799 cm - 1  abszorpciós sáv intenzitásának 
változása a m intabetöltésnél alkalm azott nyomás időtar
tam ának függvényében. A nyomás 1 M Pa. A vizsgált min
ták koncentrációja: q l -  1 m /m  %; q2 -  0,25 m /m  %.

get, amellyel az adott mintabetöltési paraméte
rek mellett a mintatartót éppen megtölthettük. 
Az 5. ábrán a netto tömegtől való eltérés hatá
sát ábrázoltuk az abszorpciós sávok intenzitására 
és reprodukálhatóságára vonatkozólag. Az ered
ményekből látható, hogy a netto tömegtől való 
eltérés a sávintenzitás növekedésével járt, ugyan
akkor viszont romlott a mérések reprodukálható
sága. Ha a minta tömege túl kicsi, akkor a min
tatartó nem tölthető meg teljesen, a mintafelület 
nem lesz homogén, a felületen „lyukak” marad
nak vissza. Ha a minta tömege túl nagy, akkor 
egyrészt a minta változó nagyságú hányada nem 
kerül bele a mintatartóba, másrészt a megnöve
kedett mintatömeg csökkenti a nyomás tömörítő 
hatását. Mindkét esetben csökken a szórási koef-

3. ábra
Az abszorpciós sávok intenzitásának változása a 

m intabetöltésnél alkalm azott nyomás függvényében. A 
nyomás idő tartam a 1 min. A vizsgált abszorpciós sávok: 
q -  kvarc, 799 cm - 1 ; c -  kalcit, 876 cm - 1 .

5. ábra
A kvarc 799 cm - 1  abszorpciós sáv intenzitásának 

változása a netto  m intatöm egtől való eltérés függvényé
ben. Az egyes mérési pontok körüli intervallum ok a sávin
tenzitás relatív  szórásával arányosak, a számértékek pedig 
az RSD értékeket jelentik.
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ficiens értéke, nő a fotonok behatolási mélysége a 
minta belsejébe és ezáltal nő a sávok intenzitása 
is. Az 5. ábra alapján az is megállapítható, hogy 
a megfelelő, kb. ±3%-os reprodukálhatóság elé
réséhez a minta tömegének bemérését kb. ± 2% 
pontossággal kell végrehajtanunk.

A „végtelen mintavastagság” kritériumának 
vizsgálata

A „végtelen mintavastagság” kritériumának 
biztosítása a referenciaminta esetén igényli a 
legnagyobb mintamélységet. Ekkor ugyanis egy 
nem abszorbeáló, kis szórási koefficiensei anyagot 
használunk és a fotonok behatolási mélysége 
nagy a minta belsejébe. Vizsgálatainkat — az 
optimális mintabetöltési paraméterek mellett — 
KBr referenciaanyaggal végeztük.

Először meghatároztuk a KBr szórási koeffi
ciensét. A feltételezések szerint, ha a minta elég 
híg (c < 1-2 m /m  %), akkor annak szórási koef
ficiense gyakorlatilag a mátrix szórási koefficien

sével egyezik meg. Ebben az esetben a К-M függ
vény lineáris a koncentrációval és a (8) egyenlet 
értelmében az analitikai mérőgörbe meredeksé
géből — az abszorptivitás (a) ismeretében — а 
szórási koefficiens kiszámítható. Az abszorptivi- 
tást az áteresztési IR spektrumokból, a Bouguer- 
Lambert-Beer törvény alapján határoztuk meg. 
Az optimális mintabetöltési körülmények mellett 
a diffúz reflexiós analitikai mérőgörbék lineari- 
tása megfelelő (1. táblázat, lineáris regressziós 
koefficiensek). A különböző abszorpciós sávokon 
mért abszorptivitás és a szórási koefficiens érté
kei szintén az 1. táblázatban láthatók. Habár a 
szórási koefficiens hullámhosszfüggő mennyiség, 
a vizsgált abszorpciós sávok relatív közelsége mi
att egy átlagértéket számoltunk, amely 107,2 ± 
11,5 cm-1-nek adódott. Ez azt jelenti, hogy ha 
a mintabetöltést 1 MPa nyomáson 1 percig vé
gezzük, akkor a KBr szórási koefficiense kb. 100 
cm-1 . A (7) egyenlet alapján s = 100 cm-1 esetén 
R x akkor > 0,99, ha x > 1 cm, vagyis a „végte
len mintavastagság” kritériuma elméletileg csak 
1 cm-nél nagyobb rétegvastagság esetén teljesül.

1. táb lázat
KBr szórási koefficiense és a meghatározáshoz szükséges kísérleti paraméterek a kvarc és a kai ci t különböző' 

abszorpciós sávjai alapján.

Abszorpciós sávok [cm ']
Kvarc Kalcit

799 780 695 876 711
abszorptivitás [cm-1 (m /m  % )-1 ] 23,7 21,3 9,7 23,2 11,3
DRIFTS analitikai m érőgörbe lineáris regressziós koefficiense 0,9964 0,9956 0,9932 0,9979 0,9959
A DRIFTS analitikai mérőgörbe meredeksége [(m /m  % )-1 ] 0,524 0,408 0,189 0,580 0,257
KBr szórási koefficiense [cm-1 ] 104 120 118 93 101

A „végtelen mintavastagságot” , KBr-re nézve 
kísérleti úton is meghatároztuk. Ehhez a minta
tartó aljára 1 m/m %-os kvarc- ill. kalcitmintát 
tettünk, majd föléje tiszta KBr-ot rétegeztünk. A 
két réteg össztömegét állandó értéken tartottuk 
és a KBr rétegvastagságát fokozatosan növeltük 
az abszorbeáló minták rétegvastagságának rová
sára. A híg minták és a tiszta KBr sűrűségét kö
zelítőleg azonosnak tekintve, a tömegekből és a 
mintatartó méreteiből az egyes rétegek vastag
sága számítható volt. A KBr rétegvastagságának 
növelése függvényében ábrázoltuk az abszorpciós 
sávok intenzitásának változását (6. ábra). A sá
vok intenzitása kezdetben rohamosan csökkent (a 
tiszta 1 m/m %-os kvarc- ill. kalcitminták esetén 
az intenzitás 0,5236 ill. 0,5393 volt), ami azt bizo
nyítja, hogy a fotonok abszorpciója gyakorlatilag 
a felső 100-300 /zm-es rétegben következett be. 
A KBr rétegvastagságát tovább növelve a sávin-

6. ábra
Az abszorpciós sávok intenzitásának változása az 

abszorbeáló m in ta  fölé rétegezett KBr vastagságának 
függvényében. A vizsgált m inták és abszorpciós sávok: c 
-  1 m /m  % kalcit, 876 cm - 1 ; q -  1 m /m  % kvarc, 799



M agyar K ém iai F o lyó ira t, 101. évf. 1996. 1. ez. Krivácsy Z. és m tsa : Diffúz reflexiós infravörös spek troszkóp ia , I. 1 1

tenzitás gyengül, majd kb. 1,5-1,8 mm rétegvas
tagságot elérve az abszorpciós sávok gyakorlati
lag eltűntek és csak spektrális zajt detektáltunk. 
Ez azt jelenti, hogy 1,5-1,8 mm KBr-rétegen a 
fotonok gyakorlatilag már nem jutnak keresztül 
és teljesül a „végtelen mintavastagság” kritéri
uma. Ez gyakorlati szempontból azt jelenti, hogy 
a mintatartó mélységét > 2 mm-re kell választa
nunk.

A szerzők köszönetét mondanak Oravecz Dezsőnek 
az elektronmikroszkópos felvételek elkészítéséért és Kár
páti Péternek az ábrák elkészítésében nyú jto tt segítségért. 
A m unka az O TK A 2546  tám ogatásával készült. A tám o
gatást ezúton is köszönjük.

Összefoglalás

Munkánkban a diffúz reflexiós IR-spektrosz- 
kópia kísérleti körülményeit vizsgáltuk. Célunk 
olyan mérési körülmények biztosítása és mintae- 
ló'készítési eljárás kidolgozása volt, amelyek se
gítségével megbízható mennyiségi analízist vé
gezhetünk. A kísérleti eredmények alapján meg
állapítottuk, hogy a pontos és megbízható elem
zéshez a mintaeló'készítés során az alábbi feltéte
leket kell biztosítani:

1. A minta tömegét ±2%-os pontossággal kell 
bemérni és azt veszteség nélkül mintatar
tóba tölteni.

2. A mintatartó megtöltését 1 MPa nyomás 1 
percig tartó alkalmazásával végezzük.

3. A minta vastagsága legalább 2 mm legyen.

Application o f diffuse reflectance in
frared spectroscopy for the quantitative 
determ ination o f inorganic com pounds, I. 
O ptim ization o f sample preparation .29,30 Z.
Krivácsy and J. Hlavay

Optimization of sample preparation for dif
fuse reflectance IR spectroscopy has been carried 
out in order to obtain reproducible results and 
linear calibration curve between the Kubelka- 
Munk function and the sample concentration. 
The optimum conditions for sample preparation 
were found to be as follows:

1. The quantity of the sample is just enough to 
fill the sample cup perfectly and the mass of 
the sample is controlled within ± 2%.

2. The sample packing is performed using 1 
MPa pressure for 1 min.

3. The sample thickness is > 2 mm and thus 
the criterion of ’’infinite sample thickness” 
is practically fulfilled.
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D oxiciklin  szelek tív  elektród  kialakítása és v izsgálata

NOVÁKNÉ PÉKLI Márta
SO T E  Gyógyszerészi Kém iai Intézet, 1092 Budapest, Hőgyes E. u. 9.

NAGY Anita és NAGY Géza
BM E Általános és Analitikai Kémiai Tanszék, M TA Műszaki Analitikai K utató Csoport, 1111 Budapest, Gellért tér 4-

A tetraciklineket, mint a legszélesebb ha
tásspektrumú antibiotikumokat, igen kiterjed
ten alkalmazzák az állat- és az embergyógyá
szati gyakorlatban1-3. Hatásosak Gram pozitív 
és Gram negatív baktériumok által okozott kü
lönböző' bakteriális fertőzésekben, vírusok ellen 
és egyéb speciális fertőzésekben, mint pl. Rickett
sia, Spirocheta, Mycoplasma, vagy Clamydia, va
lamint hatnak egyes protozoonokra. Terápiás ha
tásuk alapja, hogy specifikusan gátolják a bakte
riális proteinszintézist.

A gyakorlatban használatos tetraciklinszár- 
mazékok sárga, kristályos, vízben rosszul oldódó 
amfoter karakterű anyagok. Hatóanyagként ál
talában sósavval képezett sóikat alkalmazzák a 
különböző gyógyszerformákban. A tetraciklinek 
négy kondenzáltgyűrűs alapvázán több analitikai 
szempontból fontos funkciós csoport van, ezek 
egy része oxidációra érzékeny, más része a mo
lekulát különböző fémionokkal és fehérjékkel tör
ténő komplexképzésre teszi hajlamossá.

Napjainkig számos spektroszkópiás4-8, kro
matográfiás8-12 és elektrokémiai13’14 módszert 
alkalmaztak a tetraciklinek mennyiségi megha
tározására. Történtek kísérletek tetraciklin-sze- 
lektív érzékelők kialakítására is15-18. Yao17,18 és 
Shoukry16 írnak le többféle ionpárképzésen ala
puló potenciometriás tetraciklinszenzort.

A különböző gyógyszerkönyvek19,19“’196 a 
gyógyszerkészítmények ill. gyógyszerformák tet- 
raciklintartalmának ellenőrzésére a biológiai ér
tékmérést használják, amelynek lényege az, hogy 
Echerichia coli baktériumtenyészet metabolikus 
aktivitását detektálják széndioxidgáz-szenzorral 
megfelelő inkubációs idő eltelte után. Az aktivi
táscsökkenés ill. annak mértéke utal az antibio
tikum jelenlétére ill. annak koncentrációjára.

Napjainkban a doxiciklin (a továbbiakban 
DOC) vált a leggyakrabban használt tetracik- 
lintípusú antibiotikummá, mert kedvezőbb tulaj
donságainak köszönhetően, mint pl. a kisebb po

laritás és az ezzel együtt járó jobb reszorpciós ké
pesség, megelőzte a korábban alkalmazott oxitet- 
raciklint (a továbbiakban OTC). A DOC további 
előnye a retard, azaz nyújtott hatás, mellyel elér
hetővé vált a kapszulában adagolt kisebb dózisok 
felhasználásával is a megfelelő terápiás hatás.

1. ábra
a: az O xitetraciklin, 
b: a Doxiciklin szerkezete

Az 1. ábrán látható a két említett tetracik- 
lintípusú antibiotikum szerkezete, melyek közötti 
különbséget a C6-on a DOC esetében hiányzó 
OH-csoport adja. Ez egyben polaritáskülönbsé
get is jelent a két molekula között.

Jelen közleményünkben az általunk készített 
DOC-szenzitív mérőelektród kialakítását ered
ményező munkát és a kifejlesztett elektród, műkö
dését bemutató vizsgálatainkat foglaljuk össze.
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K ísérleti rész Vegyszerek és oldatok

Eszközök

Méréseinket Radelkis OP211/2 precíziós pH- 
méró'vel, Radelkis OP-0831P telített kálóméi vo
natkozási elektród mellett, szobahőmérsékleten, 
nemkevert oldatokban végeztük. A méró' és a vo
natkozási elektródokat tartalmazó félcellák kö
zött 0.1 mol/1 KNC>3-ot tartalmazó agarkulcs 
biztosította a kapcsolatot.

Az injektálásos mérésekhez saját készítésű 
átfolyó analíziscsatornát használtunk. A készülék 
vázlatos rajza a 2. ábrán látható. Az analíziscsa
tornában állandó (0.5ml/perc) térfogat sebesség
gel áramló alapoldatot a perisztaltikus szivattyú 
tartja mozgásban (Labor MIM Contiflo 28 csa
tornás szivattyú). A szivattyút elhagyó oldat a 
hurokinjektorba jut (Rheodyne model 7125).

méröelektród
vonatkozási
elektród

áramlási irány

perisztaltikus
szivattyú

-hurok l i r mérőcella

2. ábra
Az injektálásos mérésekhez használt átfolyó analízis- 

csatorna

A mérésekhez 100 /rl térfogatú bemérő' hur
kot használtunk, amelynek feltöltését manuálisan 
fecskendővel végeztük. Az injektor és a mérőcella 
közé 100 cm hosszú, 0.5 mm belső átmérőjű, Tef
loncsőből készített diszperziós csőspirált iktat
tunk. Ezt úgy alakítottuk ki, hogy a Tefloncsövet 
1 cm átmérőjű üvegcsőre csévéltük. A diszperziós 
szakasz után az oldat a plexiből készült átfolyó 
mérőcellába ju t. A mérőcella hengeralakú, mely
nek belsejében lévő központi csatornába nyúlik 
be a mérőelektród. Ennek mérőfelületét a cella
üreg fenéklapjával párhuzamosan, annak közép
pontja felé pozícionáltuk. Az oldat a mérőcella 
alsó véglapjának közepén lévő furaton át jut az 
üregbe. A mérőelektród és az üreg alja közötti 
0.5-1 mm vastag résen sugárirányban áramlik az 
oldat. A mérőfelületet elhagyó folyadék a cella 
üregének kiszélesedett részébe, majd onnan a pe
risztaltikus szivattyú másik csatornáján át a le
folyóba távozik. A mérőcella kiszélesedő részébe 
nyúlik a vonatkozási elektród is.

A méréseinkhez felhasznált DOC és OTC a 
Chinoin, az ionpárképző nátrium-tetrafenil-borát 
[NaTFB] és a lágyító [oNPOE] a Fluka gyártmá
nya volt. A szelektív membrán elkészítéséhez fel
használt matrixalapanyagot, a PVC-t a TVK-tól, 
a kromatográfiás tisztaságú oldószert, a tetrahid- 
rofuránt, a Reanaltól szereztük be.

Az oldatok minden méréshez frissen készül
tek kétszer desztillált vízzel. Az ionerősséget 
NaCl-dal [Merck] állandó 0.15 mol/1 értéken tar
tottuk, amely izotóniás a biológiai környezettel.

Eredm ények és értékelés

Munkánk lágyított PVC-alapú membránból 
készített szelektív DOC-elektród kifejlesztésére 
irányult. Vizsgálataink első, és egyben legfon
tosabb része a legkedvezőbb membránösszeté
tel megállapítása volt, amihez részben irodalmi 
adatok15-18,20, részben korábbi és újabb kísér
leti tapasztalataink23 szolgáltattak alapot. Fi
gyelembe véve a DOC rossz oldékonyságát ill. a 
DOC-TFB ionpár nagy molekulatömegét, a sa
ját oldékonyságra vonatkozó kísérleteinket és a 
korábbi irodalmi tapasztalatokat, a teljes ionpár- 
koncentrációt 2 t%-ban állapítottuk meg22.

Mindezek alapján a klasszikusnak mondható 
membránkészítési módszert20 alkalmazva, figye
lembe véve az előbb említett oldási kísérlete
ket, valamint korábbi elektródkészítési kísérlete
inket 49 t% PVC, 49 t% lágyító [oNPOE] és 2 
t% ionpárképző [DOC + TFB] összetételt ter
veztünk. Több DOC/TFB arányt is kipróbálva, 
minden esetben megtartva a 2 t% ionpárképző 
mennyiséget, vizsgáltuk a különböző membrá
nokból készült elektródok elektrokémiai viselke
dését, DOC koncentráció-válaszát. A kalibrációs 
egyenes meredeksége a DOC/TFB = 2/3 esetben 
57 mV/dekád értékeket vett fel, ezért a további
akban a méréseinket, 2 t% ionpárképző tartalom 
mellett, DOC/TFB = 2/3 tömegarányban tör
ténő bemérésével készült elektródokkal végeztük.

A 3. ábrán [A görbe] látható elektródkalib
ráció 0.1-10 mmol/1 koncentrációtartományban 
mutat linearitást 57 mV/dekád meredekséggel. 
Az elvégzett kísérletek azt igazolták, hogy ab
ban az esetben, ha az elektródot előkezelés nélkül 
kalibráljuk, a válaszidő egyrészt nagyon hosszú, 
másrészt az elektród meredeksége nem megfe
lelő. Amennyiben használat előtt kondicionáljuk 
az elektródot, kb. 1 órán át 10 mmol/l-es DOC
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3. ábra
A. görbe: A doxiciklin elektród kalibrációs görbéje
B. görbe: A 2 hónapos elektród kalibrációs görbéje

oldatban áztatva, az elektród stabil és gyors vá
laszt ad.

Az élettartamra vonatkozóan az egy-két hó
napig különböző' időpontokban elvégzett nagy
számú kísérlet azt igazolta, hogy a maximális 
élettartam általában 1 hónap. Az öregedés során 
csökken az elektród meredeksége, amit ugyan
csak a 3. ábra [B görbe] szemléletesen mutat be 
és amely ábrán látható, hogy ugyanaz az elektród 
2 hónap múlva már csak 47 mV/ dekád meredek
séget mutat.

4. ábra
A doxiciklin kalibrációja OTC-HC1 ill. szervetlen 

kloridsók [Na+ , K+ , C a2+] jelenlétében

Különoldatos módszerrel határoztuk meg a 
DOC-mérőelektród szelektivitását. A különböző, 
a biológiai közegben is jelenlevő szervetlen kati
onok [K+, Na+, Ca2+] kloridsói és a DOC-hez 
szerkezetileg hasonló OTC sósavsója (továbbiak
ban OTC) jelenlétében végzett kalibrációs görbé
ket szemlélteti a 4. ábra és az ezeknek a kalibráci
óknak alapján számolt szelektivitási állandók lo
garitmusértékeit tünteti fel 10 mmol/1 koncentrá
ciónál az 1. táblázat. Jól látható, hogy a szervet
len kationok [K+, Na+ , Ca2+] jelenlétében csak 
kismértékű zavaró hatás tapasztalható a DOC- 
koncentráció mérésekor és közülük legkevésbé a

Na+-ionok zavarnak, ezért a NaCl, mint ionerős- 
ségbeállító só DOC-oldatokban bátran használ
ható. Az OTC jelentősen zavarja a DOC-mérést 
azonban meg kell jegyezni, hogy nincs egyetlen 
olyan gyógyszerforma sem, amelyben ez a két tet- 
raciklinszármazék együtt szerepelne, ezért gyógy
szeranalitikai mintákban nem kell számolnunk 
OTC egyidejű jelenlétével.

1. táblázat
A  D O C - e l e k t r ó d  s z e l e k t i v i t á s i  t á b l á z a t a

vizsgált ion vagy molekula log К ,,
DOC 0

OTC -1,78
K+ - 2 , 2 2

Na+ -2,67
Ca2+ -2,41

Áramló oldatos vizsgálataink során a DOC- 
elektródot wall jet típusú mérőcellában rögzítet
tük és folyamatosan nyomon követtük az elekt
ródpotenciál értékét. A fent említett módon kon
dicionált elektród 0.1 mmol/1 koncentrációban 
doxiciklint tartalmazó, 10 mmol/1 koncentráci
ójú, konyhasó alapoldatban néhány perccel a cel
lába helyezés után stabil potenciálértéket vett fel.

Különböző koncentrációjú DOC-oldatokat 
injektálva a koncentrációtól függő magasságú 
elektródpotenciál-idő csúcsokat regisztráltunk. 
Az injektálást követő kellő hosszúságú várako
zási idő után az alapoldat áramoltatása esetén 
kapott elektródpotenciál-értéket nyertük vissza, 
nem észleltünk emlékezési jelenséget. Az azo
nos koncentrációjú oldatok injektálásakor kapott 
csúcsmagasságok reprodukciója igen kedvezőnek 
mutatkozott.

10 sec

5. ábra
5 mmol/1 koncentrációjú doxiciklinoldat injektálása 

u tán  kapott E / t -görbe

A 5. ábra 5 mmol/1 koncentrációjú doxi
ciklinoldat injektálása után regisztrált elektród- 
potenciál-idő görbét mutat. Látható, hogy az 
áramló rendszerben végzett injektálásos megha
tározásoknál, az alkalmazott körülmények kö
zött, egy mérés 40 másodperc idő alatt elvégez
hető. A 6. ábrán látható az új DOC-elektród FIA 
kalibrációs görbéje, amely az injektációs csúcsok



M agyar K ém iai Folyóirat, 101. évf. 1995. 1. sz. N ovákné Pékli M. és m tsai: P o ten c io m etriá s  gyógyszerelektródok, I 1 5

magasságát a koncentráció negatív logaritmusa 
függvényében ábrázolja.

Megállapítható, hogy a vizsgált 0.03-10 
mmol/1 tartományban a függvény lineáris. A ka
librációs görbe segítségével a fenti tartományban 
a minta oldatok doxiciklinkoncentrációja megha
tározható az injektálásos méréstechnikával. Az 
áramló oldatos mérésekben az adott körülmények 
között kissé szélesebb a méréstartomány, de a 
diszkrét potenciometriás cellájú mérésekkel ka
pottnál kisebb detektálási érzékenység érhető' el.

Az e munkánkban kidolgozott DOC-elektród 
tehát alkalmasnak mutatkozott mind diszkrét ol
datokban, mind injektálásos mérésekben doxicik- 
lin koncentrációtól függő analitikai jel képzésére.

Az új elektród analitikai értékét az dönti el, 
hogy gyakorlati mennyiségi elemzési feladatok
ban milyen hatékonysággal alkalmazható.

Potenciometriás elektródok esetében az al
kalmazás lehetősége ill. hatékonysága elektroké
miai jellemzőik alapján előzetesen becsülhető, ha 
tudjuk, hogy a tervezett mérés folyamán milyen 
zavaró komponensekkel kell számolni, ill. ezek 
ténylegesen milyen maximális koncentrációban 
fordulhatnak elő a mátrixban.

A becsléshez a kalibrációs adatok mellett jól 
használható a korábban leírt összefüggés24, mely 
szerint az elektród egy feladat megoldásához ak
kor használható, ha szelektivitási koefficiense ki
sebb а К ^ 1тах-пгк nevezett maximális elfogad
ható értéknél [az összefüggést lásd később].

Ideálisan viselkedő doxiciklinelektród alkal
mazása két fő analitikai területen látszik előnyös
nek: Egyrészt testfolyadékokban végezve mé
réseket különböző készítményekről lehetne far- 
makokinetikai információkat szerezni. Másrészt 
a gyógyszerkészítmények hatóanyagtartalmának, 
kioldódási sebességének ellenőrzésére lehetne a 
doxiciklinszenzitív elektród alkalmas mérőérzé- 
kelő.

A közvetlen farmakológiai mérésekhez nem 
rendelkezik az elektród a szükséges alsó mérés
határral, mert a rendelkezésünkre álló szövet
ben való megoszlási adatok, melyek kb 2.6-26 
mmol/1 tartományban mozognak, azt mutatják. 
Ilyen mérésekhez előzetesen szükség lenne egy 
dúsítási lépésre.

Más a helyzet a gyógyszerellenőrzési felada
tok esetében. A kereskedelmi forgalomban kap
ható doxiciklinkapszula pl. 115 mg doxiciklin- 
hiklátot (hiklát = hemihidrát hemialkoholát) 
tartalmaz.

A hatóanyagtartalom-vizsgálathoz készíthető 
az elektród dinamikus méréstartományába eső 
megfelelően pontos, ismert koncentrációjú oldat: 
pl. az 1 kapszula hatóanyagtartalmának megfe
lelő mennyiségű, átlagmintát 0.01 mólos oldat
nak elkészítve és felhasználva az előzőleg emlí
tett alábbi a Nikolsky egyenleten alapuló össze
függést:

t Zi. -
a t , m i n  +  K ik m a x ( a k , m a x ) Zk 

2a = Sí • log --------------- 1------------------

ahol
a a standard deviáció 

Si a szóban forgó elektródnak a kalibráci
óból leolvasható meredeksége 

ai,min a saját ion várható legkisebb aktivitása 
a mintaoldatban

ak,max az interferáló ion várható legnagyobb 
aktivitása a mintaoldatban

A feladat megoldásához még alkalmas leg
nagyobb szelektivitási koefficiens:

j.rpot _  ( í j ,min ( ,  n  § r  Л
n i k ,max  — Zj_ -  Í J

(®fc,?nax)

Ha az alkalmazhatósági becsléshez a, értékét 
10-2-nak (még ± 10% kapszula tartalom szórást 
feltételezve is) vesszük, ak<max-ot pedig rendre 
0.05 mol/l-nek, 0.1 mol/l-nek ill. 0.15 mol/l-nek, 
a értékét pedig 0.5 mV-пак, majd ezen értékeket 
behelyettesítjük a fenti képletbe, К ^ т értéke 
rendre 7.29-8.9M0~3, 3.65-4.46-10~3, ill. 2.43- 
2.97-10_3-nek adódik.

A feladat megoldásához tehát a nátrium- 
ionokra vonatkozó szelektivitási koefficiensnek 
ezeknél az értékeknél kisebbnek kell lennie a 
különböző ionerősségű oldatokban.

összevetve ezt a 0.01 mol/1 doxiciklinkon- 
centrációnál mért Na+-ion-szelektivitással, mely
nek értéke 2.14-10“ 3, megállapítható, hogy az

6 . ábra
Az új elektród FIA kalibrációs görbéje
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elektród rendelkezik a feladat megoldásához szük
séges szelektivitással és használhatunk az oldat
készítéshez és a méréseinkhez akár 0.01, 0.10 ill. 
0.15 mólos NaCl háttéralapoldatot is.

Ö sszefoglalás

Doxiciklintetrafenilborát-ionpár-tartalmú 
PVC-alapú doxiciklinszenzitív elektródot fejlesz
tettünk ki. A szenzitív elektródok fó'bb jellem
zőit, úgy mint használható koncentrációtarto
mány, meredekség, szelektivitás, élettartam, stb. 
vizsgáltuk.

FIA módszert alkalmaztunk a jól működő 
membránelektród tesztelésére.

Az elektród alkalmazhatóságát a vizsgált 
elektrokémiai tulajdonságok alapján megfontolva 
megállapítható volt, hogy pl. doxiciklin-tartalmú 
kapszula vagy egyéb gyógyszerforma doxiciklin- 
tartalmának megállapítására alkalmas lehet az 
a potenciometriás mérőmódszer, amelyik indiká
torelektródként az általunk kialakított doxicik- 
linelektródot használja.

Investigation  w ith  p oten tiom etric drug 
sensitive e lectrod es, I. P reparation  and 
work w ith  doxycyclin e  antibiotic sensors.
M. Novák-Pékli, A. Nagy and G. Nagy

Doxycycline-tetraphenylborate ion pair con
taining PVC-based doxycycline-sensitive elec
trodes have been prepared. The main electro
chemical characteristics of the electrodes such 
as response concentration range, response time, 
slope of concentration dependence, selectivity, 
lifetime, etc. were investigated. The measure
ments were carried out partly in conventional 
potentiometric measuring cell, partly in flow
through analysis channel.

In the flow measurements FIA conditions 
were employed. Considering the potential field 
of application it could be concluded that the 
potentiometric doxycycline measuring method 
can be worked out for the analysis of e.g. the 
doxycycline capsules in everyday use with the 
doxycycline electrode as sensor.
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Fém ionok fizikai-kém iai form ájának m eghatározása
szilárd  anyagokban, I.

M orfológiai vizsgálatok

PÓLYÁK Klára, BÓDOG Ildikó és HLAVAY József
Veszprémi Egyetem, Analitikai Kémia Tanszék, 8201 Veszprém, Pf. 158.

A mai kor egyik komoly kihívása a hulla
dékok környezetbarát elhelyezése. A hulladékle
rakó helyek veszélyeztetik a felszíni és a mélyré
tegekben lévő' vízkészleteket és a talaj elszennye- 
zó'déséhez vezetnek. Különösen veszélyesek a sza
bad, vagy szerves vegyületekhez kötött fémionok, 
mivel a környezetbe kerülve már kis koncentrá
cióban is mérgezőek lehetnek. A káros anyagok 
esetében fontos a szennyező' komponensek összes 
koncentrációjának ismerete, mert az eredmények
ből következtetni lehet a környezetet ért terhe
lés mértékére és adatokat nyerhetünk a védekezés 
vagy a környezeti kár elhárítási módjának kidol
gozásához.

Az elmúlt években a kutatók elsősorban a 
toxikus fémek összes koncentrációjának meghatá
rozására dolgoztak ki megbízható analitikai mód
szereket. Ma már felismertük azt a tényt, hogy 
fontosabb a fémionok fizikai-kémiai formájának 
(ionforma, molekulaforma, vegyületforma) isme
rete, melyet a természetes környezetben uralkodó 
folyamatok (pH, redoxipotenciál, biotához kö
tődés, stb.) határoznak meg. A veszélyes anya
gok környezeti hatásainak felmérésénél a valósá
got minél inkább megközelítő modellvizsgálato- 
kat kell végeznünk. Az egészségre káros vegyüle- 
tek fizikai-kémiai formájának meghatározása el
sősorban a biológiai felvehetőség becslését cé
lozza. Számos bizonyíték igazolja, hogy az élő 
szervezetre leginkább a szabad fémionok károsak 
és a természetes ligandumokkal való komplex
képződés csökkenti a toxikus hatásokat1. A meg
bízható analitikai vizsgálatok azonban a legtöbb 
esetben csak több lépéses, bonyolult és költséges 
módszerekkel végezhetők el és komoly vizsgáló 
műszereket vagy műszeregyütteseket igényelnek. 
A környezeti minták elemzésével foglalkozó ana
litikus ma olyan kihívással néz szembe, amelynek 
csak nagyon alapos felkészültséggel és mély hiva
tástudattal képes megfelelni.

A természetes vízkészletek felhasználható
sága, folyóink, tavaink vízminősége a beömlő 
szennyezők mellett a fenéküledékekben felhalmo

zódott és mobilis toxikus fémionok mennyiségé
től is függ. A különböző komplexekben lévő fém
ionok az egyensúlyi állapottól való nagyon kis el
térés esetén (pH, redoxpotenciál változása) sza
baddá válnak, visszakerülnek az oldatfázisba, a 
növények és állatok számára közvetlenül felve
hetők. Fontos tehát, hogy az üledékekben lévő 
fémionok fizikai-kémiai formáját megbecsüljük, a 
fenéküledék morfológiáját és ásványi összetételét 
meghatározzuk.

Calmano2 kutatási eredményei alapján meg
állapította, hogy az élő szervezetek által fel
vett káros anyagok mennyiségét elsősorban a 
szennyező anyag terjedésének mechanizmusa, a 
részecskék szemcsemérete és a fémionok vegyüle- 
teinek hidratált mérete (átjutnak-e a sejtmemb
ránokon) befolyásolja. A bioakkumuláció mérté
két a fémion vegyületeinek formája (felvehető-e 
az élő szervezet számára) és az élő szervezet fizi
ológiai és ökológiai tulajdonságai határozzák meg 
(Lund1, Calmano2). A szilárd anyagokból a káros 
komponensek felvétele többek között a fémionok 
fizikai-kémiai formájától is függ.

A szilárd mintákban a fémionok ionformá
jának meghatározása számos műszeres analitikai 
módszerrel lehetséges. A szélesebb körben elter
jedtek közül az elektronmikroszonda, a raszter- 
elektronmikroszkópia (RÉM) fénymikroszkóppal 
kiegészítve, a töltött részecskével indukált rönt
genemisszió (PIXE), a pásztázó elektronmik
roszkópia energiadiszperzív röntgenanalizátorral 
(SEM-EDAX) és por-röntgendiffrakciós analízis 
(XRD) érdemel említést. Az elemspecifikus meg
határozási módszerek lehetővé teszik a főkompo
nensek és a kis koncentrációjú összetevők meg
határozását a részecskék felületén (egyedi ré
szecskék analízise), kiegészítve ezzel a szilárd 
minták morfológiájáról nyert adatokat. Caba- 
niss és Linton3 szénnel működő erőműből szár
mazó elektrofilterpernye-részecskék felületének 
kémiai összetételét vizsgálták meg röntgensugár- 
fotoelekron-spektroszkópiával (ESCA). A per
nyerészecskék mágnesezhető és nem mágnesez
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hető frakcióját szétválasztották és mindkét min
tarészlet ben vasat, szilíciumot, oxigént, kalciu
mot és alumíniumot találtak fó'komponensként. 
A szén, oxigén, kén és nitrogén a pernyeré
szecskék felületéhez részben illékony, másrészt 
stabilis vegyületek formájában kötó'dött. Camp
bell és munkatársai4 széntüzelésű eró'művi per
nyék ESCA-val végzett vizsgálatainak eredmé
nyei alapján megállapították, hogy az Al, Ca, Fe, 
Si és Ti a pernye m átrix alkotói, nem a részecs
kék felületén helyezkedtek el, míg a Na, S, és 
C elsó'sorban a felületen koncentrálódtak. Han
sen és munkatársai5 röntgendiffrakciós (XRD)- 
módszerrel határozták meg az eró'művi pernyék 
összetételét. Eredményeik alapján megállapítot
ták, hogy a mintákban kvarc, mullit és mágnesez
hető' vas-oxidok (magnetit és т-ЕегОз) azonosít
hatók. A kristályos fázisok koncentrációja csök
kent a pernye szemcseméretének csökkenésével. 
A mágnesezhető' frakciók elemzésekor azt tapasz
talták, hogy azok a megolvadt szilikátok átalaku
lásából keletkeztek.

Farmer és Linton6 a környezetet szennyező 
szilárd részecskék kémiai jellemzésére különböző 
felületvizsgáló módszerek (SEM/EDAX, szekun
der ion tömegspektrometria, SIMS; röntgensugár- 
fotoelektron-spektroszkópia, ESCA) eredményeit 
hasonlították össze. Az ESCA vizsgálatok ered
ményei azt mutatták, hogy a vas-oxidok felületén 
lévő vízoldható frakciók főként szulfátvegyülete- 
ket tartalmaztak. A SEM/EDAX és a SIMS ered
mények összehasonlításából pedig arra következ
tettek, hogy néhány kiválasztott fém (Cr, Cu, Fe, 
Mn, Mo, Pb, Zn) milyen mértékben oszlott meg 
a vízben oldható és oldhatatlan frakciókban.

A szennyező vegyületek a környezetbe ter
mészeti folyamatok során kerülnek, pl. a légkör
ből csapadékkal kimosódás révén, a talajból ta
lajvízbe oldódhatnak, míg az emberi szervezetbe 
a tüdőn keresztül jutnak. A levegőben szálló 
szennyező részecskék és egyéb szilárd anyagok fe
lületének vizsgálatára alkalmas módszerek hátrá
nya az, hogy az analízist nagyon kis mintatöme- 
gekkel végezzük (<0,5 mg) és ez a legtöbb eset
ben nem felel meg az átlagminta követelménye
inek. A megbízható kémiai analízis alapfeltétele 
a reprezentatív mintavétel, az alapos és körül
tekintő mintaelőkészítés és a nemzetközileg elfo
gadott etalonokkal való összevetés. A szűrőpa
píron összegyűjtött minták toxikus komponen
seinek mennyiségi elemzésére szolgáló etalonok 
kereskedelmi forgalomban még nem kaphatók, 
így a felületi analízis eredményeit csak tájékoz
tató adatként fogadhatjuk el, a pontos elemzés

hez a teljes mintamennyiség feltárására és ana
lízisére van szükség. Mivel a környezetben le
játszódó folyamatok elsősorban a részecskék fe
lületének kémiai összetételét változtatják meg, 
ezért a közvetlen, tájékoztató felületi analízis
nek kiemelkedő jelentősége van. A vizsgálatok 
további komoly előnye az egyszerű mintaelőké
szítés: a legtöbb esetben a mintavételre szolgáló 
szűrőpapír kis részlete közvetlenül a mikroszkóp 
mintatartójába helyezhető, nincs szükség a jelen
tős mintavesztességgel járó visszanyerésre és a 
hosszadalmas kémiai kezelésre. A morfológiai és a 
tájékoztató jellegű elemanalízis mellett a szilárd 
részecskék ásványi összetételének meghatározása 
alapvetően szükséges a környezetben lejátszódó 
folyamatok megértéséhez, a kémiai reakciók nyo- 
monkövetéséhez. Az analitikai vizsgálatokat por- 
röntgendiffrakciós (XRD)- és infravörös spektro- 
metriás (IR)-módszerekkel végezhetjük el.

Az erőművek és szemétégetők elektrofilteré- 
ben keletkezett pernye finom eloszlású részecs
kékből álló hulladék. A pernyének a levegőbe 
jutó és a természetben kémiai reakcióban részt
vevő frakciója jelentősen károsíthatja az élővize
ket és a növényvilágot. Hasonló veszélyekkel kell 
számolni akkor is, amikor a pernyét tárolókban 
helyezik el. A pernyékben lévő toxikus fémionok 
összes koncentrációja a környezeti terhelés mérté
kének, míg a fizikai-kémia formája reakcióképes
ségének, mobilitásának is biológiai felvehetőségé- 
nek becslésére szolgál. A fenéküledékek vizsgá
latának jelentősége az, hogy információt nyerhe
tünk a természetes vizek szilárd fázisaiban stabi
lisán kötött, vagy könnyen mobilizálható elemek
ről. A folyókban gyűjtött mintákban azonosított 
vegyületek alapján a szennyező anyagok vándor
lása is nyomonkövethető.

Kutatási munkánk során fenéküledékek, kom
munális szemétégetők, valamint barna- és fekete
szénnel működő erőművek pernyéiben található 
fémek fizikai-kémiai formájának meghatározásá
val foglalkoztunk. A morfológiai vizsgálatok és 
egyedi részecskék elemi összetételének meghatá
rozása mellett (SEM/EDAX), a minták ásványi 
összetételét is megbecsültük (XRD, IR). Dolgo
zatunk következő részeiben a különböző erősségű 
oldószerekkel végzett oldási kísérletek eredmé
nyeiről számolunk be.

Felhasznált anyagok, v izsgá lati módszerek

A balatoni fenéküledék-mintákat a Magyar 
Állami Földtani Intézet munkatársai a Keszthelyi- 
öbölben 15 frakcióban, 0-45 cm mélységből vet
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ték. Az elektrofilterek pernyéit különböző erő- 
művekben gyűjtöttük: barnaszénnel (Ajka, EFA, 
Ausztria) és feketeszénnel (Pécs) működő hőe
rőművekben, valamint svájci (P) és osztrák (S) 
kommunális szemétégetőkben. A minták átla
gos szemcseméretét a szitafrakciók alapján Allen7 
módszerével határoztuk meg.

Az ásványi fázisok meghatározására por- 
röntgendiffrakciós (XRD; Philips M-1051, USA) 
és infravörös spektrometriás módszereket (IR, 
Digilab FTS 45 FT-IR, USA) használtunk. A 
morfológiai vizsgálatokat pásztázó elektron-mik
roszkóppal (SEM, Jeol JSM-50A, Japán) végez
tük. Az egyedi részecskék elemanalízisére ener- 
giadiszperzív röntgenanalizátort (EDAX 711 F, 
USA) használtunk. Az XRD-vizsgálatokhoz a 
mintákat rázott mintatartóba helyeztük el, hogy 
az orientációs hatásokat kiküszöböljük. A SEM/ 
/EDAX analízishez a mintákat széngyurmára 
rögzítettük, majd a felületre spektráltiszta gra
fitot gőzöltünk 20-30 nm vastagságban. Az IR 
spektrumok felvételéhez a pasztillákat az alábbi 
módon készítettük: 2 mg mintát mértünk be 
achátmozsárba és 5 csepp etanolt adtunk hozzá. 
A szuszpenziót az alkohol elpárolgásáig intenzí
ven őröltük, majd ismét 5 csepp etanolt és 800 
mg KBr-t adtunk a mintához. A keveréket az al
kohol elpárolgásáig intenzív dörzsöléssel homoge
nizáltuk és a légszáraz anyagot 20 mm átmérőjű 
gyűrűbe helyezve fokozatosan növekvő nyomással 
(2,5-107 Pa-ig) pasztillává préseltük8.

A minták szemcseméret-eloszlásának meg
határozása során minden frakcióból 20,00 g min
tát alkalmasan választott szitasorozattal szét
választottunk és megmértük az egyes szitafrak
cióknak megfelelő anyagtömeget. A <150 /rm 
szemcseméret-tartományban 7 különböző szita
méret (<45, 45-56, 56-71, 71-80, 80-90, 90-100, 
100-150 д т )  alapján számítottuk ki az átlagos 
szemcseméretet.

Eredm ények és az eredm ények értékelése

Szemcseméret-analízis

A pernyék szemcseméret-eloszlását és átla
gos szemcseméretét az 1. táblázatban foglaltuk 
össze. Az adatokból megállapítható, hogy a bar
naszénnel működő erőművek (Ajka, EFA) per
nyefrakciói gyakorlatilag azonos átlagos szemcse- 
méretűek, függetlenül a technológia paraméte
rektől, az égetőberendezések korszerűségétől, az 
elégetett szenek összetételétől, minőségétől. A fe
keteszénnel üzemelő erőmű pernyéjének átlagos

szemcseméretét 87 /хт-nek találtuk. A szemété
getőkből származó pernyék (P, S) átlagos szem
csemérete közel azonosnak, 96-97 /хт-nek adó
dott. Az 1. táblázatban feltüntettük a <56 д т  
szemcseméretű frakciók %-os arányát is. Az ered
ményekből megállapítható, hogy a szemétégető
ben gyűjtött pernyék nagyobb méretű szemcsék
ből állnak, a szemcsék 88-97 %-a 56-150 д т  mé
rettartományban vannak, csupán 3-12 % a <56 
/хт-es frakciók aránya. A barnaszénpernyék 37- 
46 %-ban, míg a feketeszén pernyéje csak mintegy 
20 %-ban tartalmazza a <56 /хт-es frakciókat.

1. táb lázat
A  pernyék átlagos szemcsemérete

Minta
jele

Átlagos
szemcseméret, fim

<56 pm frakció,
%

Ajka 67 ±  2 37.1
EFA 69 ±  2 46.5
Pécs 87 ±  3 20.4

P 97 ±  3 3.0
S 96 ±  3 11.9

A tapasztalatok szerint1 minél kisebb ré
szecskéket tartalmaz a levegőben szálló pernye, 
annál veszélyesebb a környezetre. Az emberi szer
vezet számára elsősorban a kisméretű, respirá- 
bilis részecskefrakciók jelentenek egészségkároso
dást, mivel az 5 /хт-nél kisebb méretű részecs
kék eljuthatnak a tüdő alveolusaiba és az oldható 
komponensek a tüdőn keresztül a szervezetben 
maradva fejtik ki káros hatásukat. A szemcsemé
rettel szoros összefüggésben van a kristályos fá
zisok koncentrációjának változása is. Hansen és 
munkatársai5 megállapították, hogy a kristályos 
fázisok koncentrációja a szemcseméret csökkené
sével csökken. A hőerőművekre készített anyag
mérlegek alapján azt találták1, hogy 100 kg szén 
elégetésekor 77 kg pernye keletkezik, és a nagy 
(>800°C) hőmérsékletű reakciók során az illé
kony és toxikus fémek a kis szemcseméretű ré
szecskékben dúsúlnak. Az oxidos összetételű per
nyék nagy fajlagos felülete kedvező szorpciós tu
lajdonságokkal rendelkezik és jelentős mennyi
ségű fém- és anion megkötésére alkalmas, vagyis 
a toxikus anyagok hordozójaként károsítja a ter
mészetet.

M orfológiai vizsgálatok

A pernye- és fenéküledék-minták szemcse
szerkezetének vizsgálatára pásztázó elektronmik
roszkópos (SEM) felvételeket készítettünk az al
kalmasan megválasztott mintarészekről. A jel
legzetes egyedi részecskék közelítő összetételének
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1. ábra
A P-jelff minta SEM képe (1 cm =  3.3 fim)

2. ábra
Az S-jelfl minta SEM képe (1 cm =3.3 fim)

becslésére energiadiszperzív röntgenanalizátorral 
(EDAX) 9 elem meghatározását végeztük el. A 
SEM felvételek alapján megállapítottuk, hogy a 
kommunális szemétégetőkből származó pernyék
ben (P és S) a nagyobb méretű (5-10 /xm) agglo
merátumok mellett sok apró szemcse is található 
(1. és 2. ábra). Az S-jelü mintában jól megfigyel
hetők a gömbölyű, üveges szerkezetű részecskék, 
amelyek a szénben lévő ásványi anyagokból ke
letkeztek az égés során. A barnaszénnel (Ajka, 
EFA) és feketeszénnel (Pécs) működő erőművek

ben gyűjtött pernyék SEM vizsgálatának ered
ményeit a 3-5. ábrákon mutatjuk be. A felvételek 
alapján megállapítottuk, hogy a 25-40 /xm mé
retű részecskék mellett nagyon sok kis szemcse 
(0,3-1,2 /xm) alkotja a pernyéket. Ezt támasztja 
alá a szitaanalízissel végzett szemcseeloszlási mé
rés eredménye is (1. táblázat), miszerint az erő
művekben gyűjtött pernyékben a <56 /zm méret- 
tartományban a részecskék 20-46 %-a található. 
A balatoni fenéküledékek elektronmikroszkópos 
vizsgálata alapján megállapítható, hogy a min
ták jelentős része biológiai eredetű, növényi és 
állati maradék (6- 8 . ábra). Az üledékek átlagos 
szemcseméretét <10 /xm-пек találtuk.

3. ábra
Az Ajka-jelff minta SEM képe (1 cm =  1 fim)

2. táblázat
A pernyeminták elemi összetétele (tel. %)

Minta a i2o 3 CaO Fe2<I>3 K20 MgO so 3 S i0 2 t ío 2 ZnO
P 8 .6 9.7 68 .1 0.1 - 3 .7 6.1 0 .8 3 .0

S* 8 .9 30 .7 3 .5 10.1 1.4 9 .8 14.5 1.5 3 .8

Ajka 9 .9 28 .8 0.1 0 .3 13.7 29 .7 13.8 3.8

EFA 2 2 .5 4 .5 7 .0 6 .6 3.0 2.2 5 2 .7 1.6

Pécs 23 .9 1.8 7.1 5 .7 2.7 1.9 5 5 .7 1.2

* P20 5 =  2.1%; Cl2 =  13%; MnO =  0.2%; 
PbO =  0.4%

A pernyeminták egyedi részecskéin végzett 
elemanalízis eredményeit a 2. táblázatban foglal
tuk össze. Az S-jelű mintában a főkomponen
seken kívül még foszfort, klórt, mangánt és ól
mot azonosítottunk SEM/EDAX módszerrel. A 
kén egy része vízoldható szulfátionok formájában
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4. áb ra
Az EFA-jelff m inta SEM képe (1 cm =  3.3 fim)

6 . ábra
Balatoni üledék ( 6  cm mélység, В m inta) SEM-képe 

( 1  cm =  1 0  (im)

5. áb ra
A Pécs-jel ff m inta SEM képe (1 cm =  3.3 fim)

található (SO4-  = 1,5 m/m%), míg a minták
15,6 m/m % vízoldható kloridtartalma igazolja 
a műszeres vizsgálatok eredményeit9. A 2. táblá
zatban összefoglalt eredmények alapján megálla
pítható, hogy a barna- és feketeszénnel működó' 
eró'művek pernyéiben főkomponensként az alábbi 
oxidok találhatók: AI2O3, CaO, ГегОз, K2O, 
MgO, SÍO2 és T i0 2. A szénben lévő kalcium- 
karbonát CaS04-á alakul át, mivel az égés során 
H2SO4 is keletkezik4.

A fenéküledékek elemanalízisének eredmé
nyeit a 3. táblázatban foglaltuk össze. Az ada
tokból kitűnik, hogy az egymás alatt lévő' minta
frakciók elemösszetétele közel azonos, elsó'sorban 
Ca-, Si- és Al-tartalmú ásványi fázisok alkotják 
az üledéket. A vizsgált mintákat az üledékek felsó' 
15 cm-ében gyűjtötték és ilyen kis rétegben nem 
is várható jelentó's eltérés az egyes frakciók kö
zött.

7. áf>ra
Balatoni üledék (9 cm mélység, C m inta) SEM-képe 

(1 cm =  3.3 fim)
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8. ábra
Balatoni üledék (15 cm mélység, E minta) SEM-képe 

(1 cm =  3.3 fim)

3. táblázat
A balatoni üledékminták elemi összetétele (rel. %)

Minta a i2o 3 CaO Fe2 O 3 K2 O MgO so 3 SÍO2 Ch
A 5.8 66.7 2.3 0.8 3.7 0.7 19.9 0.2
В 4.6 61.7 1.7 0.7 3.5 1.1 26.3 0.4
C 5.0 61.3 1.3 0.7 4.4 0.9 25.9 0.4
D 4.2 72.2 1.8 0.6 4.3 1.4 15.1 0.4
E 4.3 69.8 1.5 0.6 4.1 1.1 18.1 0.3

Ásványi fázisok vizsgálata

Az ásványi fázisok ismerete elősegíti a ter
mészetben lejátszódó folyamatok modellezését, 
a szilárd anyagok reakcióképességének becslését. 
Mivel azonos kémiai összetétel esetén a kristá
lyos fázisok mérgezőbbek, mint az amorf fázi
sok, ezért az ásványi komponensek meghatáro
zásának egészségvédelmi szempontból is jelentő
sége van. A kristályos és amorf fázisok arányai 
meghatározzák az anyagok fizikai és kémiai tu
lajdonságait, valamint az összetétel birtokában 
következtetni lehet az anyag eredetére, a kelet
kezés körülményeire. A kutatók az erőművi per
nyékben elsősorban kvarcot, hematitot, mullitot, 
gipszet, magnetitet és ferritet azonosítottak XRD 
módszerrel4,9-11.

Az általunk vizsgált mintákban (Ajka, EFA, 
Pécs) a következő kristályos fázisokat azonosítot
tuk12: anhidrit (d =  3,50 Â), hematit (d =  2,7 Â), 
gipsz (d = 7,63 Â), kakit (d = 3,02 Â), kalcium- 
oxid (d =  2,41 Â) és mullit (d = 6,38 Â). A hema
tit (а-Ре20 з) a szenek nem természetes alkotóré

sze, kis hőmérsékleten (~900°C), oxigénben dús 
környezetben, szilikátokból keletkezik. A mullit 
az alumínium-szilikátok égésterméke. A kommu
nális szemétégetőkben gyűjtött pernyékben (P- 
és S-minták) anhidrit, kvarc, kalcit, gehlenit (d 
= 2,86 Â), halit (d =  2,82 Â), kalcium-oxid, bas- 
sanit (d = 6,00 Â), hematit, mullit és rutil (d 
= 3,25 Â) ásványi fázisok találhatók. A bala
toni fenéküledékek ásványai közül kalcitot, ara- 
gonitet (d = 3,40 és 3,25 Â), kvarcot, kloritot 
(d =  7,05 Â) és muszkovitot (d = 9.98 Â) azo
nosítottunk, mint főkomponenseket. A mélységi 
minták között számottevő eltérést nem tapasz
taltunk, csak az aragonit mennyisége csökkent a 
mélyebb rétegekben. Az ásványos fázisok azono
sítására IR vizsgálatokat is végeztünk. A jellemző 
abszorpciós sávok alapján a pernyemintákban an
hidrit (595 cm-1 ), gehlenit (485 cm-1), kalcit 
(880, 1438 cm-1 ), kvarc (800, 780 cm-1) és mul
lit (1185 cm-1) jelenlétét igazoltuk.

A kvarc, a mullit és a vas-oxidok az em
beri szervezetbe kerülve elsősorban a tüdő lég
zési felületét károsítják. Az amorf és kristályos 
vas-oxidok a toxikus elemeket adszorpcióval fe
lületükön megkötik és így a káros szennyezé
seket akkumulálják. Az ioncserével vagy felü
leti kémiai reakcióval megkötött ionok adszorp- 
ciója/deszorpciója a környezeti hatások következ
tében, pl. esővízzel, talajvízzel, a tüdő nedveivel, 
stb. való érintkezés után, jelentősen megváltoz
hat. Az elemek természetben előforduló fizikai
kémiai formája határozza meg a reakcióképessé
get és az emberi szervezetre ható veszély mérté
két.

A kutatás az OTKA 2564 tém a része. A támogatást 
köszönjük.

Összefoglalás

Balatoni fenéküledékek, kommunális sze
métégetők és széntüzelésű erőművek elektrofilte- 
rében keletkező pernyék morfológiájának, ásványi 
fázisainak és egyedi részecskéi elemi összetételé
nek meghatározásával foglalkoztunk. Szitaanalí
zissel és pásztázó elektronmikroszkópos vizsgá
latok alapján megállapítottuk, hogy a minták
ban a részecskék mérete 0,1-150 /лп között válto
zott, a nagyobb méretű (>56 /лп) részecskehal
mazok mellett számos apró szemcse is megfigyel
hető volt. A SEM/EDAX vizsgálatokkal a min
ták főkomponenseit azonosítottuk: AI2O3, CaO, 
MgO, Si02, Fe20 3, T i02, S03. Az S-jelű mintá-
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ban még mangán-, foszfor-, klór- és ólomvegyü
leteket is találtunk.

A mintákban az ásványi összetételt por- 
röntgendiffrakciós és infravörös spektrometriás 
módszerekkel határoztuk meg és az alábbi fő
komponenseket találtuk: anhidrit, hematit, gipsz, 
kaiéit, kalcium-oxid, mullit és rutil a pernyékben, 
míg kaiéit, aragonit, klorit, muszkovit és kvarc a 
fenéküledékekben.

Az ásványi fázisok, pl. hematit, rutil, kvarc 
vagy amorf vas-oxidok az ionokat felületükön 
ioncserével, kémiai reakcióval és/vagy elektrosz
tatikus kölcsönhatással megkötik, toxikus kom
ponensek koncentrálódnak a szilárd anyagon. 
Az adszorpció/deszorpció folyamata a környezeti 
hatások következtében megváltozhat, a hordozók 
felületéről az ionok ismét mobilis formába kerül
hetnek és a természetben szennyezést okozhat
nak.

Spéciation o f m etal ions in solid sam
ples, I. Morphological investigations. K.
Pólyák, I. Bódog and J. Hlavay

Morphological investigations, determination 
of mineral phases, and single particle analysis 
were performed on samples collected from the 
Lake Balaton at the Keszthely-basin, coal fired 
electric plants and municipal incinerators. The 
particle size of the fly-ashes was mostly found 
as >56 gm, however, small particles were also 
observed. The main compounds of samples were 
identified by SEM/EDAX. The determination of 
minerals was carried out by XRD and IR meth
ods and mainly anhydrite, hematite, gypsum, 
calcite, calcium oxide, mullite, and rutil were 
found. In the sediments calcite, aragonite, chlo

rite, muscovite, and quartz were identified. Metal 
ions can be adsorbed on the surface of the miner
als by ion exchange, chemical reaction, and/or 
electrostatic interaction. The process of adsorp- 
tion/desorption is controlled by environmental 
effects like pH, redox potential, and toxic metals 
can re-enter the nature.
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Fém ionok fiz ikai-kém iai form ájának m egh atározása
szilárd  anyagokban , II.*

Pernyék vizsgálata

PÓLYÁK Klára, BÓDOG Ildikó és HLAVAY József
Veszprémi Egyetem, Analitikai Kémia Tanszék, 8201 Veszprém, Pf. 158.

Közleményünk első részében1 széntüzelésű 
eró'művekben és kommunális szemétégetők- 
ben gyűjtött pernyék, valamint balatoni fe
néküledékek morfológiájának, ásványi fázis és 
egyedi részecskék elemi összetételének megha
tározása során elért eredményeinket foglaltuk 
össze. A vizsgálatokhoz pásztázó elektronmik
roszkópot energiadiszperzív röntgenanalizátorral 
(SEM/EDAX), por-röntgendiffrakciót (XRD) és 
infravörös spektrometriát (IR) használtunk. Az 
eredmények alapján megállapítottuk, hogy az 
XRD- és IR-módszerekkel a fó'bb ásványi fázi
sok azonosíthatók, míg a SEM/EDAX eredmé
nyei arra utaltak, hogy a vizsgált 10~4- 10~2 mm2 
felületen végzett elemzésekkel csak néhány egyedi 
szemcséró'l kaphatunk információt, a minta teljes 
mennyiségében nem jellemezhető.

Calmano2 szerint a minták felületét vizsgáló 
módszerek kiegészítik azokat a kémiai módsze
reket, amelyek segítségével a fémionok mobili
tása, reakcióképessége és biológiai hatása becsül
hető. A kémiai módszerek alatt ebben az eset
ben olyan kivonási (extrakciós) eljárásokat ér
tünk, amelyek során különböző erősségű oldósze
reket, érintkeztetési időt és hőmérsékletet, vala
mint szilárd/folyadékfázis-arányt alkalmazva az 
oldatokban határozzuk meg a fémionok koncent
rációját. Az eredmények alapján jó közelítéssel 
megbecsülhető, hogy a fémionok mely fázisokhoz 
kötődnek leginkább. Az alkalmazott oldószerek 
összetétele és erőssége a vizsgálandó környezeti 
minták eredetétől függ (pl. talaj, üledék, pernye, 
városi por, stb.). A szekvens kioldási módszer
nél az egymást követő frakciókban egyre agresszí
vebb kezelésnek vetjük alá a mintákat, ami az 
egyes vegyületek stabilitásának becslésére ad le
hetőséget. így mód van a gyengén kötött és kicse
rélhető kationok vizsgálatára, a karbonátokhoz 
kötött, a redukálható (pl. Mn- és Fe-oxidokhoz 
kötött), az oxidálható (pl. szerves anyagokhoz és

Előző közlemény: 1

szulfidokhoz kötött) és az oldás után visszama
radt fázisokhoz (pl. szilikátok) kötött fémionok 
meghatározására4’5.

Zeien és Brümmer6,7 kutatásaikban mód
szert dolgoztak ki a redukálható frakciókban 
a mangán-oxidokhoz, az amorf és a kristá
lyos vas-oxidokhoz kötött fémionok megkülön
böztetésére. A kicserélhető kationok a szilárd 
anyagokból ioncserével eluálhatók. Az ioncserét 
pl. MgCl2, CaCl2, NaN03, NH4NO3, NH4C1, 
CH3COONH4 1 M koncentrációjú semleges ol
datával végezzük. A karbonátos fázisokhoz kö
tött fémionokat gyengén savas acetátpufferrel 
oldják ki. Az eredményekből a fémionok szorp- 
ciós/deszorpciós folyamatainak és mobilitásá
nak pH függésére következtethetnek. A vas- és 
mangán-oxidokhoz/-hidroxidokhoz kötött fémi
onok savas közegben redukáló tulajdonságú ol
datokkal (pl. hidroxil-amin-hidroklorid, oxálsav, 
nátrium-ditionit, citrát/ditionit puffer) extrahál- 
hatók. Zeien és Brümmer6,7 az amorf vas-oxidhoz 
kötött fémionok kivonására ammónium-oxalát 
pH 3,25 oldatát, a kristályos vas-oxidhoz kötött 
fémionok extrakciójára pedig az aszkorbinsav- 
oxálsav pH 3,25 oldatát ajánlja. Az amorf és kris
tályos állapotú hidratált oxidokon/hidroxidokon 
a fémionok ioncserével és felületi komplexek 
kialakításával2,8 kötődnek meg, azonban talajok
ban és üledékekben előfordul más fémoxidokkal/- 
hidroxidokkal való együttleválás is.

A szerves vegyületekhez és szulfidokhoz kö
tött fémionok meghatározásához erősebben oxi
dáló reagenseket (pl. H20 2, NaOCl) használnak. 
A kísérletek során nehézséget jelenthet, hogy 
a mintában lévő huminanyagok fémkomplexei 
nátrium-hidroxiddal oldatba vihetők, így a szul- 
fidos fázisoktól elkülöníthetők, de az oldószerrel 
a legtöbb fémhidroxid is leválik, és az agyagásvá
nyok rácsszerkezete is károsodhat. A szilikátok- 
hoz kötött fémionok meghatározása során az elő
zetes kezelések után megmaradt frakciót tömény, 
forró savakkal, pl. HF, HNO3 és HCl-al, vagy sav
keverékekkel (HF-HNO3-HCIO4, HF-HNO3-HCI,
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királyvíz pl.) hosszabb ideig (néhány óra) reagál- 
tatják.

A hulladékokban lévő fémionok ionformái
nak meghatározása során számos egyéb, általá
ban egyszerűbb és gyorsabb oldási módszert is 
alkalmaznak. Dreesen és munkatársai10 külön
böző koncentrációjú erős savakkal (HCl, HNO3), 
gyenge savval (citromsav), desztillált vízzel, vala
mint NH4OH-oldattal oldható fémionok mennyi
ségét határozták meg erőművi pernyékből. A 
vizsgálatba bevont fémionok koncentrációját az 
erőműből elfolyó szennyvízben is meghatároz
ták és az eredményeik alapján korrelációt ta
láltak a pernyékből kioldódó és a szennyvízben 
lévő fémtartalom között. A hulladékok minősítése 
során11 mindössze háromféle eluálószert használ
nak: acetátpuffer (pH 4 ,5), desztillált víz és a 
hulladéklerakó szivárgó vizének megfelelő modell 
oldat (ecetsav, nátrium-acetát, glicin, pirogallol, 
vas(n)-szulfát). A vizsgálat célja annak meghatá
rozása, hogy az egyes oldatokkal milyen mennyi
ségű fémion oldható ki.

Pickering12 az üledékekben és talajokban 
lévő fémek ionformáinak meghatározására al
kalmas módszereket foglalta össze. A sziliká- 
tokhoz kötött frakció kioldására a HF/HCIO4, 
HNO3/HCIO4, HNO3/HCI/HF savkeverékeket 
használta. A kicserélhető kationok mennyiségét 1 
M MgCl2 oldatban határozta meg. Förstner13 kí
sérleteiben a szekvens kioldási technikát 5 frakci
óban végezte el: cserélhető (mobilis), karbonátok
hoz, Fe- és Mn-oxidokhoz, szerves vegyületekhez 
és szilikátokhoz kötött fémionokat különböztetett 
meg. Módszerét üledékek, városi porok, pernyék 
Co, Cr, Ni, Mn, Cu, Zn, Pb, és Cd vegyületeinek 
azonosítására alkalmazta. Megállapította, hogy a 
Cd az üledékekben főként a karbonátokhoz kö
tötten fordult elő, míg az Pb gyakorlatilag min
den fázisban jelen volt.

Kísérleti munkánkban széntüzelésű erőmű
vek és kommunális szemétégetők pernyéiben lévő 
fémek fázisok közötti megoszlását vizsgáltuk Ze- 
ien és Brümmer6 módszere szerint. A szerzők ta
lajok vizsgálatára ajánlják módszerüket, de úgy 
ítéljük meg, hogy a hőerőművekből származó 
pernyéknek a füstgázzal kijutó részét hasonló 
környezeti hatások érik, mint a talajokat, és így 
a módszer alkalmas pernyék és fenéküledék vizs
gálatára is.

Felhasznált anyagok, vizsgálati módszerek

A pernyeminták feketeszénnel (Pécs) és bar
naszénnel (Ajka; EFA, Ausztria) üzemelő erő

művek elektrofilteréből származtak1. A Zeien és 
Brümmer6 által javasolt szekvens kioldási mód
szert az alábbiakban adjuk meg:

1. frakció: kicserélhető kationok, mo
bilis rész

1,0 g légszáraz mintát analitikai pontosság
gal centrifugacsőbe mérünk és hozzáadunk 25,0 
ml 1 M NH4N03 -t (pH 6), majd 24 órán keresztül 
szobahőmérsékleten rázatjuk. A szuszpenziót 15 
percig centrifugáljuk (2500 ford./min) és az olda
tot 50 ml-es mérőlombikba szűrjük. Az oldathoz 
0,5 ml tömény salétromsavat adunk és műanyag 
edényben tároljuk.

2. frakció: karbonáthoz kötött fémio
nok

Az 1. frakció maradékához 25,0 ml 1 M 
ammónium-acetát-oldatot adunk, (pH 6, ecet
savval), majd 24 órán keresztül szobahőmérsék
leten rázatjuk. A szuszpenziót centrifugáljuk, az 
oldatot 50 ml-es mérőlombikba töltjük és 0,5 ml 
cc. HN0 3 -al konzerváljuk. A minta maradékához
12,5 ml 1 M NH4NO3 oldatot adunk, 10 percig 
rázatjuk, centrifugáljuk és az oldatot szűrés után 
az előzővel egyesítjük.

3. frakció: Mn-oxidokhoz kötött fémi
onok

A 2. frakció maradékához 25,0 ml 0,1 M 
hidroxil-amin-hidroklorid és 1 M ammónium- 
acetát-oldat (pH = 6) elegyét adjuk, 30 percig 
szobahőmérsékleten rázatjuk, 2500 1/min fordu: 
latszámon 15 percig centrifugáljuk, majd az ol
datot 50 ml-es mérőlombikba töltjük.

4. frakció: szerves anyagokhoz kötött 
fémionok

A 3. frakció maradékához 25,0 ml 0,025 M 
(NH4)2EDTA oldatát (pH = 4,6) adjuk, 90 per
cig szobahőmérsékleten rázatjuk, centrifugáljuk, 
és a szűrletet 50 ml-re töltjük.

5. frakció: am orf Fe-oxidhoz kötött 
fémionok

A 4. frakció maradékához 25,0 ml 0,2 M 
ammónium-oxalát oldatát (pH = 3,25) adjuk, 
4 órán keresztül szobahőmérsékleten rázatjuk, 
centrifugáljuk, majd az oldatot 50 ml-re töltjük.

6. frakció: kristályos Fe-oxidokhoz kö
tött fémionok

Az 5. frakció maradékához 25,0 ml 0,1 M 
aszkorbinsav és 0,2 M ammónium-oxalát elegyét 
(pH = 3,25) adjuk, 30 percig 100°C-on rázatjuk, 
centrifugáljuk és a szűrletet 50 ml-re töltjük.

7. frakció: szilikátokhoz kötött fémio
nok

A 6 . frakció maradékához 7,5 ml tömény 
HNC>3-t és 5 ml tömény HC104-t adunk, 2 óra



26  Pólyák К. és m isai: Fém ionok m eghatá rozása , II. M agyar K ém iai Folyóirat, 101. évf. 1995. 1. sz.

hosszat 100°C-os vízfürdőn forraljuk, az oldatot 
szűrjük és 50 ml-re töltjük.

Az oldatokból az Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, 
Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn és V koncentrációját 
atomabszorpciós módszerrel (Zeiss AAS IN ace- 
tilén/levegő lánggal; Perkin-Elmer 303 tip. gra- 
fitküvettával és deutérium háttérkompenzálóval; 
Perkin-Elmer 5100 PC GÉM szoftverrel) hatá
roztuk meg.

Ca (g/kg)

Mg (g/kg)

Ajka, 18 EFA, 8.3 Pécs. 3 P. 6 .3  S. 17.8

1. ábra
A kalcium- és magnéziumionok %-os megoszlása a 

különböző fázisok között

В karbonát

Ajka, 60.2 EFA, 54 Pécs, 22.5 P, 39 S, 70

Fe (g/kg)

Ajka. 134

2. ábra
Az alumínium-, vas- és m angánionok %-os megosz

lása a különböző fázisok között

Eredmények és az eredm ények értékelése

A barna- és feketeszénnel üzemelő hőerőmű
vekben, valamint a kommunális szemétégetőkben 
gyűjtött pernyékből szekvens kioldási módszerrel 
meghatározott fémionok %-os megoszlását az 1-  
5. ábrákon foglaltuk össze. Az ábrákon feltüntet
tük a 7 frakcióban talált összes fémion mennyi
ségét is.

Az erőművi pernyemintákban a kalciumio
nok a természetes ásványoknak megfelelő meg
oszlást mutatnak ( l /а  ábra). Az összes Ca 37- 
65 %-a szilikátokhoz kötött, de jelentős a mobilis 
(21-36 %) és a karbonátos (11-16 %) frakcióban 
található hányad is. Az Ajka-, P- és S-jelű min
tánál a nagy mennyiségű (249, 229 és 122 g/kg)

kalciumionnak 23-50 %-a a könnyen cserélhető, 
mobilis frakcióban található, de jelentős а СаСОз 
aránya is, mintegy 15-20 %. Ezek a kalciumve- 
gyületek könnyen a talajvízbe juthatnak, ha a 
pernyét szabadban tárolják. А СаСОз a réz- és 
cinkionoknak szorpciós felületet is biztosít.

A magnéziumionok nagyobb mennyiségben 
megtalálhatók a talajban, vízben, az állati, és 
főként a növényi anyagok hamujában. Főbb ás
ványai közül a magnezit, dolomit, karnalit és a 
magnézium-szilikátok érdemelnek említést15. A 
pernyékben a magnéziumionok (1/b  ábra) első
sorban szilikátokhoz (33-49 %), kristályos vas- 
oxidokhoz (9-30 %) és amorf vas-oxidokhoz (4- 
16 %) kötötten fordulnak élő. A barnaszenek ha
mujában (Ajka, EFA) 4-11 % a szerves anyag-
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Cu (mg/kg) Pb (mg/kg)

Zn (mg/kg) Cd (mg/kg)

Ajka, 125 Pécs, 126 Ajka, 0.19 EFA, 2.22 Pécs, 0.06

V (mg/kg) As (mg/kg)

Ajka, 291 S. 42.8
■ • I

Ajka, 34

□  mobilis
■ karbonát
□ Mn-oxid
□ szerves vegy.
■ amorf Fe-oxid
■ krist. Fe-oxid
□ szilikát

EFA, 42

3. ábra
A réz-, cink- és vanádiumionok %-os megoszlása a 

különböző fázisok között

4. ábra
Az ólom-, kadmium- és arzénionok %-os megoszlása 

a különböző fázisok között

hoz kötött frakció. Az EFA-jelű mintában a moz
gékony (16 %) és a karbonátokhoz kötött (26 
%) frakciók aránya több mint kétszerese a Pécs- 
vagy Ajka-jelű minták hasonló frakciójában talált 
anyaghányadnak. A szemétégetó'i pernyékben a 
magnéziumionok eloszlása hasonló, mint az erő- 
művi pernyékben. A mobilis és karbonáthoz kö
tö tt frakcióban lévő' magnéziumionok természe
tes körülmények között leginkább a vízkeménység 
növekedését okozzák.

Az alumínium- és vasvegyületek természe
tes ásványaikból, pl. aluminátokból, szilikátok- 
ból, vegyes oxidokból, hematitból, magnetitbó'l, 
stb. keletkeznek a szenek 900-1000°C-on történő' 
elégetésekor15. Az alumíniumionok a pernyék fő
komponensei, a 22-70 g/kg-nyi mennyiség első

sorban szilikátokhoz és vas-oxidokhoz kötött for
mában található (2/a  ábra), amit az irodalmi 
adatok is kellően alátámasztanak15. A vasionok 
— hasonlóan az alumíniumionokhoz — 39-68 %- 
ban szilikátokhoz kötötten fordulnak elő. Jól kris
tályosodott vas-oxidokban a teljes mennyiség 25- 
41 %-a, míg amorf fázisban csupán 4-17 % talál
ható (2/b. ábra).

A mangánionok a természetben leginkább 
oxidok, karbonátok, és szilikátok formájában ta
lálhatók meg, de a vasionok kísérőiként is igen 
gyakoriak15. A pernyemintákban 134-957 mg/kg 
mennyiségben találhatók mangánionok. Az egyes 
fázisok közötti megoszlását tekintve (2/c. ábra) 
látható, hogy a mangánionok kisebb-nagyobb 
mértékben mind a hét frakcióhoz kötődnek. Leg-
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nagyobb Mennyiségben (38-43 %) szilikátokhoz 
kötötten fordulnak elő. A kristályos és amorf vas- 
oxidokhoz együttesen 25-51 % mangánion ren
delhető'. A könnyen redukálható mangán-oxidos 
fázisban mindössze 1-6 % mangánion található. 
A szerves anyagokhoz (pl. növényi részek ma
radékához) kötött mangánionok mennyisége kü
lönbözik a barnaszénnel és a feketeszénnel üze
melő erőművekben gyűjtött pernyemintákétól. A 
„jobban elszenesedett” feketeszén pernyéjében 
(Pécs) lévő mangánionok 2 %-a szerves vegyü- 
letekhez kötött, míg a barnaszenek pernyéiben 
(Ajka, EFA) ugyanezen fázisban 9-11 % man
gánion akkumulálódott. Az alumínium-, vas- és 
mangánionok hidratált oxidjai/hidroxidjai a ta
lajban, az üledékekben és a természetes vizek

ben olyan vegyületeket alkotnak, amelyek a vizek 
anion- és kationkoncentrációjának szabályozásá
ban jelentős szerepet játszanak8. Aktív felületü
kön ioncserével, komplexképzéssel és elektroszta
tikus kölcsönhatások következtében koncentrál
ják a nyomnyi mennyiségű ionokat.

A rézionok természetes ásványai főként szul- 
fidos és karbonátos ércek, de szilikátokban, fosz
fátokban és szulfátokban is megtalálhatók15. 
A vizsgált pernyemintákban az összes rézion 
mennyisége jelentősen eltér az elégetett anyag 
minőségétől, a szenek eredetétől és az üzeme
lés körülményeitől függően. Az Ajka-jelű min
tában lévő rézionoknak (80,5 mg/kg) 22 %-a, 
az EFA-jelű mintában (54,3 mg/kg Cu) 48 %- 
a, míg a Pécs-jelű mintában (16,5 mg/kg Cu) 60 
%-a stabilis formában, szilikátokhoz kötve fordul 
elő (3/a. ábra). Jelentős a különbség a karboná
tokhoz kötött frakciók rézt art almában is, mivel 
az Ajka-jelű mintában 66 %, az EFA- és Pécs- 
jelűekben csupán 1-4 % a frakcióban koncent
rálódott rézionok aránya. A P- és S-jelű min
tákban a rézionok 34-46 %-át találtuk szilikát- 
hoz kötött formában. Az összes rézionmennyiség- 
nek (P: 450, S: 451 mg/kg) 37-39 %-a kicserél
hető és karbonátos fázishoz rendelhető, de a többi 
frakcióban is megtalálható. A karbonátos fázis
ból a rézionok könnyen felszabadíthatok és a kör
nyezetbe kerülve szennyezést okozhatnak. A vas- 
oxidokhoz kötött réztartalom is jelentősen külön
bözik a minták eredetétől függően; az Ajka-jelű 
mintában csak 5 % Cu-t találtunk, míg a Pécs- 
jelűben 21 %, az EFA-jelű mintában 32 % volt a 
rézionok mennyisége.

A cinkionok természetes ásványai a szul- 
fidok, a karbonátok és szilikátok15. Az erő
művi pernyemintákban cink-szilikátokat azono
sítottunk legnagyobb mennyiségben, az összes 
cinknek 48-84 %-a koncentrálódott ebben a frak
cióban (3/b. ábra). A kristályos vas-oxidokhoz 
10-29 % Zn kötődött, a mozgékony, könnyen cse
rélhető és karbonátos frakciókban 3-15 % Zn ak
kumulálódott. A P- és S-minták cinkiontartalma 
lényegesen nagyobb (P 10028, S 15465 mg/kg), 
mint az erőművi pernyéké. A szilikátos fázisban 
is csupán 13-14 %-ot találtunk. Jelentős a kicse
rélhető (32-39 %) és a könnyen bontható karbo
nátos frakció (6-9 %) aránya, ami a szemétégetői 
pernyék veszélyességére hívja fel a figyelmet.

A vanádium a szénhamuk természetes alko
tórésze, ásványaiban ólommal, cinkkel, rézzel, és 
vassal együtt fordul elő15. A barnaszéntüzelésű 
erőművek pernyemintáiban (Ajka: 292, EFA: 395 
mg/kg) nagyobb mennyiségű vanádiumot talál-

5. ábra
A kobalt-, króm- és nikkelionok %-os megoszlása a 

különböző' fázisok között
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tunk, mint a feketeszénnel üzemelő erőmű per
nyemintájában (Pécs 71 mg/kg; 3/c. ábra). A 
vanádium 8-15 %-a mobilis és karbonátos frak
ciókhoz kötött formában, a többi szilikátokhoz 
(58-63 %) vagy amorf vas-oxidokhoz kötve for
dult elő. A szemétégetői pernyékben csupán 29 
és 42.8 mg/kg vanádium található, amely szili- 
kátokban és vas-oxidokhoz kötött formában azo
nosítható.

A pernyemintákban az összes ólomnak 49- 
89 %-a stabilis szilikátokhoz kötött (4/a. ábra), 
az EFA-jelű minta vizsgálata során a többi frak
cióban csupán 11 % Pb-t találtunk. A Pécs- és 
Ajka-jelű mintákban jelentős a mangán-dioxidos 
frakcióhoz kötött ólomvegyületek aránya (22 és 
34 %), ami elsősorban a hidratált МпОг jó szorp- 
ciós képességének tulajdonítható16,17. A kommu
nális szemétégetőkben gyűjtött pernyékben egy
két nagyságrenddel nagyobb ólomtartalmat ta 
láltunk: a P-jelű mintában 2916 mg/kg-ot, az S- 
jelűben 3732 mg/kg-ot. A jelentős mennyiségű 
ólomion közel egyenletesen oszlott meg a 7 frak
cióban, mintegy negyedrésze van stabilan, szip
kátokban kötött formában.

A kadmiumionok elsősorban szulfidos ér
cek formájában találhatók meg a természetben, 
vegyületeik általában könnyen redukálhatok és 
illékonyak15. A pernyemintákban főként a mobi
lis, kevésbé stabilis vegyületek formájában azo
nosíthatók (4/b. ábra). Az EFA-jelű mintában 
az összes Cd-tartalom 98 %-a (385 mg/kg) két 
fázis között oszlott meg: a mozgékony fázishoz 
22 %, a szilikátokhoz pedig 76 % kötődött. A 
Pécs-jelű mintában lényegesen kevesebb kadmi- 
umiont találtunk (71 mg/kg); a Cd 25 %-a a 
mobilis, 55 %-a pedig karbonátos fázisban kon
centrálódott. Az Ajka-jelű pernyemintában a 291 
mg/kg kadmiumion az alábbi frakciókban osz
lott meg: mobilis 6%, karbonátokhoz kötött 25 
%, mangán-dioxidhoz kötött 38 %, vas-oxidokhoz 
kötött 2 % és szilikátokhoz kötött 29 %. Lényege
sen kisebb a kadmiumvegyületek koncentrációja 
a kommunális szemétégetőkben gyűjtött pernye
mintákban: P 29 mg/kg, S 41,4 mg/kg, de ez 
a mennyiség szinte teljes egészében a vízzel old
ható, könnyen mobilizálható frakcióban akkumu
lálódott. Az eredmények arra utalnak, hogy kü
lönös figyelmet kell fordítani az égetőkből szár
mazó hulladékok elhelyezése során, nevezetesen 
gondoskodni kell arról, hogy a vízoldható frakció 
ne szennyezhesse a talajvizeket. Az ólom- és kad
miumionok eloszlását tekintve az eredményeink
ből levont következtetések megegyeznek Wadge

és Hutton18 hasonló jellegű mintákkal végzett ku
tatásainak eredményeivel.

Az arzén érceiben rendszerint oxidok, szul- 
fidok, nehézfém arzenidek formájában fordul elő, 
számos esetben pirithez keveredve, arzonopirit- 
ként található meg15. A vasvegyületekhez való af
finitását mutatja, hogy a pernyemintákban talál
ható arzénionoknak 11-22 %-a vas-oxidhoz, míg 
6-71 %-a szilikátokhoz kötött formában talál
ható (4/c. ábra). Az EFA-jelű mintában a mo
bilis (15 %) és a karbonátokhoz kötött (24 %) 
frakció arra utal, hogy a 42 mg/kg As mintegy 
40 %-a könnyen visszakerülhet a természetes kör
nyezetbe. A Pécs-, P- és S-jelű pernyemintákban 
a stabilis, szilikátokhoz kötött As-ionok aránya 
60-70 % között volt, ami kedvezőbb lehetőséget 
teremt a hulladékelhelyezés tervezésénél.

A pernyemintákban található összes kobalt
nak 13-54 %-a szilikátokhoz, 6-71 %-a vas- 
oxidokhoz kötötten fordul elő a minták termé
szetétől függően (5/a. ábra). Jelentős a könnyen 
cserélhető kobaltionok mennyisége az Ajka-jelű 
mintában: a 19,5 mg/kg-nak 76 %-a, és az EFA- 
jelű mintában: a 31 mg/kg-nak 46 %-a mobilizál
ható. A mangán-oxid kedvező adszorpciós tulaj
donságai miatt a Pécs-jelű mintában a kobaltio
nok 16 %-a ebben a fázisban koncentrálódott. A 
szemétégetői pernyékben a kobaltionok jelentős 
része a stabilis fázisokhoz, szilikátokhoz (13-54 
%), kristályos vas-oxidokhoz (23-42 %) és amorf 
vas-oxidokhoz (13-29 %) kötötten fordult elő.

A króm természetes ásványa a krómvaskő, 
az ólomkromát, de előfordul agyagokban, szipká
tokban is15. A pernyemintákban talált eloszlás jól 
tükrözi a krómionok természetbeni viselkedését; 
nevezetesen a szipkátokhoz (27-51 %) kristályos 
vas-oxidokhoz (26-42 %) és amorf vas-oxidokhoz 
(7-20 %) kötött a krómvegyületek jelentős része 
(5/b. ábra). A vizsgált pernyemintákban nem ta
láltunk nagyobb mennyiségben mobilis frakció
hoz kötött króm ion okát.

A nikkelionok a természetben vas-, kobalt-, 
kén- és arzénionokkal együtt fordulnak elő, de szi
pkátokban és foszfátokban réz- és krómionokkal 
közösen is megtalálhatók15. A pernyemintákban 
a szipkátokhoz a nikkelionok 29-75 %-a, a kristá
lyos vas-oxidokhoz 11-37 %-a kötődött. Az EFA- 
és Pécs-jelű mintákban mindössze 10-11 % Ni-t 
találtunk többi frakcióban. Az Ajka-jelű mintá
ban jelentősebb a mobilis (16 %) és a karbonátok
hoz kötött (15 %) frakciók aránya. (5/c. ábra). A 
szemétégetői pernyék az Ajka-jelű minta vizsgá
lata során talált eloszláshoz hasonlítanak legin
kább.
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A ku ta tás az O TKA 2564 téma része. A tám ogatást 
köszönjük.

Összefoglalás

Szénnel üzemelő hőerőművekben és kommu
nális szemétégetőkben gyűjtött pernyeminták
ban lévő fémionok fizikai-kémiai formáját hatá
roztuk meg. A kutatás során a talajokra aján
lott kioldási módszert alkalmaztuk, mivel a per
nyéknek a füstgázokkal távozó részét a talajra, 
növényre kerülve ugyanazok a környezeti hatá
sok érik, mint a termőtalajt. A szekvens kioldási 
mószerrel 7 frakciót választottunk el és 14 elem 
megoszlását becsültük meg.

Az eredmények alapján megállapítottuk, 
hogy a pernyékben a főkomponensek, (Ca, Mg, 
Al, Fe) főként természetes ásványaiknak megfe
lelő formában találhatók meg. A kis koncentráci
óban lévő egyéb komponensek természetüktől és 
környezeti állapotuktól függően különbözőkép
pen oszlanak meg a frakciók között. A természeti 
folyamatok szabályozásában fontos szerep jut a 
hidratált Al, Si, Fe és Mn oxidjainak, amelyek ak
tív felületük révén a kationok és anionok koncent
rációjának szabályozásában vesznek részt. Ezt 
igazolják azok az eredmények, miszerint jelen
tős a mangán-oxidhoz, vas-oxidokhoz és a sziliká- 
tokhoz kötött fémionok mennyisége. A fémionok 
fizikai-kémiai formáinak vizsgálatára kidolgozott 
eljárások jelentősége az, hogy az összes koncent
ráció ismerete mellett, lehetőséget adnak a ter
mészetben könnyen mobilissá váló, az egészségre 
veszélyes vegyületek azonosítására és meghatáro
zására is.

Spéciation of m etal ions in solid sam
ples, II. Investigation on fly-ashes. K.
Pólyák, I. Bódog and J. Hlavay

Chemical spéciation of 14 elements was car
ried out after sequential leaching experiment. 
Samples were collected at coal-fired electric 
plants and municipal waste incinerators and 7 
fractions were separated by solvent extraction 
suggested for soils. The main elements (Ca, Mg, 
Al, Fe) were found in the mineral forms simi
larly as they exist in the nature. The distribution

of toxic trace metals showed different patterns 
among the 7 fractions depending on the origin 
of raw materials. The high amount of Cd (385 
mg/kg) was observed in the mobile fraction of 
the fly-ash sample collected in a brown coal-fired 
electric plant. Along with the total concentration 
of the elements, the chemical spéciation of mobile 
and stable metals is of great importance.
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A szilárd fázis hatása a h idrogénfejlődési reakció sebességének  anom áliás 

hőm érsékletfüggésére szilárd G a-elektródon

SZABÓ Kálmán és VARGA-PÁL Katalin
E LT E  Fizikai-Kémiai és Radiológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 2.

Korábbi közleményünkben1 beszámoltunk 
arról, hogy szilárd galliumelektródon HC104, 
HC1 és H2SO4 vizes oldatai esetében az olda
tok fagyáspontjánál kisebb, de ahhoz közeli hő- 
mérsékleteken a polarizációáram értéke (7) ál
landó elektródpotenciáloknál (EJ) a hőmérséklet 
csökkenésével növekszik, majd csökken, vagyis 
az I  — T  görbéken maximum figyelhető meg. 
Az áram maxim um megjelenését az /  — T  gör
béken, p-benzokinon és ferrocén Pt-elektródon 
végzett redukciója során szerzett tapasztalatok 
alapján azzal magyarázták2,3, hogy az oldószer 
egy részének kifagyásával növekszik az elektroak
tiv szpecieszek koncentrációja, ami adott hőmér
sékletintervallumban túlkompenzálja az elekt
rokémiai folyamatok sebességének a hőmérsék
let csökkenése okozta lassulását, majd maxi
mum elérése után már a hőmérséklet sebesség
csökkentő hatása válik meghatározóvá. Az em
lített munkákban2,3 fontos szerepet tulajdoní
tanak az ún. folyékony mikrofázisoknak, ame
lyekben az elektroaktiv szpecieszek koncentrá
ciója megnövekszik. Az általunk vizsgált savol
datok esetében1 csak részben magyarázható az 
árammaximum megjelenése az oldószer kifagyása 
okozta koncentrációváltozással, emellett az akti
válási paraméterek (az aktiválási energia E* és 
a preexponenciális faktor A') fagyáskor bekövet
kező változását is figyelembe kell venni. Feltéte
leztük, hogy az aktiválási paraméterek megvál
tozása a jégbe beágyazott folyékony mikrofázisok 
és a jégfázis együttes jelenlétével magyarázható1; 
nevezetesen azzal, hogy az elektrokémiai fo
lyamat mind a Ga/mikrofázis, mind pedig a 
Ga/jégfázis határfelületen végbemegy.

A fagyás során kiváló szilárd fázis szerepé
nek jobb megértéséhez vizsgálatokat végeztünk 
különböző összetételű és koncentrációjú LiCl + 
HCl, KCl + HC1 és НСЮ4 oldatok esetében, 
amikor is pl. perklórsav oldatok esetében 10,9 
mol%-ig fagyáskor a szilárd fázist tiszta jég,

* 1 Előző közlemény:

míg a 10,9 és 15,4 mol% közötti intervallumban 
HC104’5,5H20 alkotja. A HCIO4-H 2O rendszer 
fázisdiagramja az 1. ábrán látható4.

1. ábra
A HCIO4-H 2 O rendszer fázisdiagramjának részlete4

K ísérleti rész

Vizsgálatainkat az 5 közleményben leírtak 
szerint 280-200 К hőmérséklettartományban vé
geztük. Az oldatokat analitikai tisztaságú (Merck) 
vegyszerek (HCIO4, HC1, LiCl és KC1) és két
szer desztillált víz felhasználásával készítettük. 
Referenciaelektródként a vizsgált oldattal azo
nos összetételű és hőmérsékletű oldatba merülő 
egyensúlyi hidrogénelektródot használtunk.
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2a. és a 2b. ábrán látható lg j  — T  görbéket. A 2a. 
ábrán a különböző', 4,2; 6,5; 7,0, 8,3; 9,0 és 9,8 m 
koncentrációjú perklórsav oldatokban, a 2b. áb
rán pedig 2,4 m LiCl + 0,1 m HC1 és 2,5 m KC1 
4- 0,1 m HCl-oldatokban mért lg j  — T  görbéket 
mutatjuk be. A perklórsavoldatok koncentráció
ját úgy választottuk meg, hogy azok egy része 
az 1. ábra A-В szakaszára (4,2-6,5 m), másik 
része pedig (7,0-9,8 m) a B-C szakaszra esnek. 
Amint az az 1. ábrából kitűnik, az A-В szakaszra 
eső koncentrációk esetében a fagyáskor tiszta jég, 
míg a B-C szakaszon HC104-5,5H20 összetételű 
szilárd fázis válik ki. Az oldatok koncentrációját 
úgy választottuk ki, hogy egy adott koncentráci
ójú oldat fagyáspontja az A-В szakaszon mege
gyezzen — vagy legalábbis közel legyen — a B-C 
szakaszra eső valamelyik koncentrációval, így pl. 
a 6,2 m koncentrációjú НСЮ4 oldat fagyáspontja 
— ez a koncentráció az A-В szakaszra esik (-47 
— 50°C) — ebben a hőmérsékletintervallumban 
van a B-C szakaszon lévő 8,3 m koncentrációjú 
perklórsav-oldat fagyáspontja is (lásd az 1. táb
lázatot). A 2a. ábrán látható, hogy a Így csökken 
a hőmérséklettel, majd a vizsgált koncentrációk 
többsége esetében 218-208 К hőmérsékletinter
vallumban a Így értéke maximumot mutat (a to
vábbiakban a jmax értékét y'-vel jelöljük), aleghí- 
gabb (4,2 m) vizsgált oldat esetében a Így' értéke 
243 К értéknél van.

A 2a. ábrából az is kitűnik, hogy a külön
böző koncentrációjú perklórsavoldatokban mért 
Így — T  görbék esetén azoknál az összetételek-

2 b. ábra
lg j  — T  görbék (•)  2,4 m LiCl +  0 , 1  m HC1 és 

(0 ) 2,5 ш KC1 +  0 , 1  m HC1 oldatokban j? =  -0 ,6  V 
túlfeszültségnél.

Kísérleti eredmények

Az egyes oldatokban különböző hőmérsék
leteken mért T] — I  értékpárok felhasználásával 
állandó túlfeszültségnél (77) megszerkesztettük a

2 a. ábra
lg j  — T  görbék különböző (*) 4,2; (+ ) 6,2; (□) 6,5; (v ) 7,0; (x )  8,3; (•) 9,0 és (▼) 9,8 m koncentrációjú vizes 

perklórsavoldatokban, r] =  - 0 , 6  V túlfeszültségnél.
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1 . táb lázat

А. А НСЮ 4 -Н 2 О rendszer adatai
m h c (0 4 (lg ] '/] )•* (lg 3*1 j)m Tmax

[K]
T fP
[K]

4,2 0,03 > átlag 0,08  ̂ átlag 243 252
6 , 2 0 , 2  V  0,17 0,18 ) 0,14 215 226
6,5 0,3 J 0,16 J 218 216
7,0 0,44 ■) átlag -  1  átlag ' - 216
8,3 0,30 } 0,29 0,35 \  0,30 218 226
9,0 0,15 J 0,25 J 213 231

B. A LiCl - H 2 O-HCI ill. К а -Н г О  rendszer adatai
2,4 m LiCl +  
0,1 m HC1

0 , 1 0,24 254 261

2,5 m K Q  +  
0,1 m HC1

0,05 0,08 265 265

m: mol/ 1  kg oldószer
(lg j ' / j ) s z '  az áram sűrűség változása Tmax-nál, az 

( 1 ) egyenlet alapján számítva.
(lg j ' / j ) m -  az áramsűrűség változása Tmax-nál a 2 a., 

ill. a 2 b. ábrán lá tható  kísérleti adatokból nyerve.
T m a x -  az áram m axim um  helye.
T fp: az o ldat kísérletileg m ért fagyáspontja.
A 2-3. ábrákon feltün tete tt lg j  értékekben az áram

sűrűség (j ) hibája nem haladja meg a ± 1 0 %-ot.

nél, amelyek az 1. ábra A-В szakaszára esnek, 
a lg j  értéke 77 = állandó és T > 250 К hő- 
mérsékleteknél határozottan növekszik a HCIO4- 
koncentráció növekedésével, míg a B-C szakaszra 
esó' összetételek esetében a Így közelítőleg füg
getlennek mutatkozik a koncentrációtól. A lg j  
változását a koncentrációval T — 253 К hőmér
sékletnél és T) = -0,6 V túlfeszültségnél a 3. ábrán 
mutatjuk be.

3. ábra
lg j  — lg m görbe vizes perklórsa,voldatokban T  = 253 

К hőmérsékleten és ij — - 0 , 6  V túlfeszültségen.

Az ábrából látható, hogy a Így — lgm 
görbe tendenciájának megváltozása az eutekti- 
kus összetételnél van (lásd 1. ábra В pont). A 
szóban forgó T — 253 К hőmérsékletnél a vizs
gált elektorlitok mindegyike folyékony halmazál
lapotú. Az áram maximumához, y'-hoz tartozó

Tmax hőmérsékletértékek — amint erre már fen
tebb utaltunk — 10 К hőmérsékletintervallu
mon belül vannak mindegyik vizsgált koncent
ráció esetében (kivétel a 4,2 m koncentrációjú ol
dat), ezzel szemben a lgy'/y értékek átlaga a B- 
C szakasznak megfelelő összetételeknél — ahol 
a kifagyott szilárd fázis HC104-5,5H20 — na
gyobb mint az A-В szakaszon lévő összetételek 
esetében, ahol a szilárd fázis tiszta jég. A T  < 
208 К hőmérsékleten a Így értéke a B-C sza
kasz összetételei esetén jelentősebben csökken, ez 
a hőmérséklet а НСЮ4-Н2О eutektikus pontja 
alatt van* 3 4. A 2b. ábrán a 2,4 m LiCl + 0,1 m 
HC1 és 2,5 m KC1 + 0,1 m HC1 oldatban mért 
Így — T  görbék láthatók. Amint az az ábrából 
kitűnik, a 2,4 m LiCl + 0,1 m HC1 oldatban a 
Így monoton csökken a hőmérséklettel, majd a 
fagyáspont, 261 К közelében4 a lgy-nek az előző 
hőmérsékletnél tapasztaltaknál nagyobb mértékű 
csökkenése figyelhető meg, a hőmérséklet további 
csökkenésével a Így értéke növekszik és 254 K- 
nél maximumot ér el, majd ismét csökken. Kü
lönösen szembetűnő a Így nagymértékű csökke
nése 243-248 К hőmérsékletintervallumban. Az 
előzőhöz hasonló lefutású Így — T  görbét kap
tunk 2,5 m KC1 + 0,1 m HC1 oldat esetében is 
(2b. ábra), ahol a Így ebben az esetben is csök
ken a hőmérséklet csökkenésével, majd az oldat 
fagyáspontjánál 265 К-en a Így — T  görbén kis
mértékű lokális maximum figyelhető meg. A hő
mérséklet további csökkenésével 263-253 К hő
mérsékletintervallumban — hasonlóan a LiCl + 
HC1 oldat esetében tapasztaltakhoz — a Így igen 
meredeken csökken a T  csökkenésével. A 253 К 
a KC1-H20  rendszer eutektikus hőmérsékletének 
felel meg4. Az előző közleményünkben bemutat
tuk, hogy az árammaximum kialakulásában sze
repe van — a koncentrációváltozás mellett — az 
aktiválási paramétereknek (A', E *) az oldat fa- 
gyásakor bekövetkező megváltozásának is. Ezért 
az 1 közlemény (3) egyenletének

lg -  = lg — ------ ^ —
6 j  ё В 2 ,3RTmax ( 1 )

felhasználásával kiszámítottuk a Tmax hőmérsék
lethez tartozó lgy'/y értékeket és összevetettük 
a 2a. és 2b. ábrából Tmax-nál leolvasott lgy'/y 
értékekkel. A mért és a számított értékeket az 
1. táblázatban foglaltuk össze. Az (1) egyenlet
ben В = mA' ill. В' =  m'A", ahol A! ill. A" 
a preexponenciális faktor, m  ill. m' a megfelelő 
koncentrációk, E * ill. E'* az aktiválási energia az 
oldat fagyása előtti, ill. utáni hőmérsékleteken rj 
= állandó értéknél és AE* = E'* — E*. A В, B'
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ill. E* és E'* értékeket a mért rj — I  görbékből 
számítottuk.

Az eredm ények érte lm ezése

Az 1. táblázat adataiból látható, hogy a fá
zisdiagram (1. ábra) A-В szakaszára eső összeté
telek esetében mind az (1) egyenletből számított 
(lg j '/ j) s z ,  mind a Így — T  görbékből leolvasott, 
mért (lg j'/j)m  átlagértékek — amikor a szilárd 
fázis tiszta jég — kisebbek, mint a fázisdiagram 
B-C szakaszához tartozó összetételek esetében, 
amikor a kifagyott szilárd fázis НСЮ^б^НгО 
aránynak felel meg. Figyelembe véve, hogy az A- 
B szakaszon a fagyás során az oldószer egy része 
kifagy és ezért az oldat koncentrációja növekszik, 
ami a reakciósebesség, a j  növekedését eredmé
nyezi, de emellett változik az aktiválási paramé
terek értéke is, ami szintén a j  növekedés irá
nyába hat1. A B-C szakaszon az oldat fagyásakor 
HC104'5,5H20 válik ki, ami az oldat koncentrá
ciójának a csökkenését eredményezi (lásd az 1. 
ábrát), s ez a Így csökkenése irányába hat. Ezzel 
szemben az oldat fagyásakor a Így értéke ebben 
az esetben is növekszik (lásd a 2a. ábrát), ami 
arra utal, hogy az 1. ábra B-C szakaszához tar
tozó összetételek esetében az aktiválási paramé
terek értékei olyan mértékben változnak az oldat 
fagyásakor, hogy túlkompenzálják a koncentráció 
csökkenésének hatását, s így a két hatás eredője
ként a Így értéke növekszik.

Noha a lgy'/y értékek — amint ez az 1. 
táblázatban látható — változnak a HCIO4 kon
centrációjával, átlaguk azonban a B-C szakaszra 
eső összetételek esetében mindig nagyobb, mint 
az A-В szakaszhoz tartozó koncentrációk ese
tében. Valószínű, hogy az aktiválási paraméte
rek ilyen változása azzal lehet összefüggésben, 
hogy a HC104'5,5H20 fázis szerkezete kedve
zőbb a proton kisülése számára, mint a folyadék, 
ill. a tiszta jégfázis. Az irodalomból ismeretes, 
hogy a HC104-5,5H20 rendszer T  > 170 К hő
mérsékleteken klatrát-hidrátot alkot6. A klatrát- 
hidrát bonyolult cellájában a H20-hiányos he
lyeket elfoglaló protonok rácson belüli mozgé
konysága igen nagy6. A fém/elektrolit határré
teg szempontjából fontos az a kísérleti tapasz
talat, miszerint Au/HC104-5,5H20 rendszerben7 
a kettősréteg kapacitásából számítva a proton 
átlagos távolsága az elektródfelülettől kb. 0,5 
nm, ami a klatrát elemi cellája méretének a 
fele, ami kedvező lehet a kisülési reakció szem
pontjából, ugyanis több esetben azt tapasztal
ták, hogy az elektronátlépés szempontjából a re

agáló ion és a tükörképtöltés között 0,6- 0,7 nm 
távolság a legkedvezőbb8. A fent említett szer
kezeti jellegzetességek feltehetőleg hozzájárulnak 
a HC104-5,5H20 szilárd fázis kisülés szempont
jából előnyös tulajdonságainak a kialakulásához. 
A 2a. ábrán látható, hogy a vizsgált rendszer eu- 
tektikus pontjánál kisebb hőmérsékleteken az eu- 
tektikus összetételnek megfelelő szilárd fázis már 
a kisülési reakció szempontjából nem kedvező, 
ezért — főleg a B-C szakasz összetételei eseté
ben — jelentősen csökken a Így értéke ezeken a 
hőmérsékleteken. Ez kifejezettebb a LiCl, ill. KCl 
+ HCl-tartalmú oldatok esetében (lásd a 2b. áb
rát).

A fentiekben a szilárd fázisok eltérő tulaj
donságaival magyaráztuk a Így változásának el
téréseit az A-В, ill. a B-C szakaszhoz tartozó 
összetételek esetében. A 3. ábrán bemutatott 
Így — lg m  görbe arra enged következtetni, hogy 
az A-В szakaszoknak megfelelő oldatok szerke
zete már folyékony halmazállapotban (T  = 253 
К-en) eltér a B-C szakaszra eső összetételű ol
datok szerkezetétől, mert míg az előző összeté
telű oldatok esetében a Így növekszik az oldat 
koncentrációjával, az utóbbi oldatok esetében a j  
nem függ a HCIO4 koncentrációtól.

A szilárd fázis összetétele és a reakciósebes
ség változása közötti kapcsolat pontosabb ma
gyarázatához további vizsgálatokra van szükség.

A munka az O TK A  1/3  támogatásával készült. 
Nytsz.: 2100.

Ö sszefoglalás

Vizsgáltuk a hőmérséklet és az oldat fagyá
sakor kiváló szilárd fázis összetételének hatását a 
hidrogénfejlődési reakció sebességére szilárd gal
liumelektródon HCIO4-H 2O- és LiCl- ill. KC1- 
H2 0-HCl-rendszerekben. Azt tapasztaltuk, hogy 
a vizsgált rendszerek esetében a Így értéke az 
oldatok fagyáspontjánál kisebb, de ahhoz közeli 
hőmérsékleteken növekszik a hőmérséklet csök
kenésével, majd csökken, vagyis a Így — T  görbé
ken maximum figyelhető meg. Az árammaximum 
értéke általában akkor nagyobb, ha a kifagyott 
szilárd fázis HC104-5,5H20 összetételű, mint ab
ban az esetben, ha a szilárd fázis tiszta jégből áll. 
A HC104-5,5H20 összetételű szilárd fázis eseté
ben a fagyáskor az oldat koncentrációja csökken, 
ami a reakciósebesség csökkenését eredményezné, 
ezért az árammaximum megjelenése valószínű
leg arra vezethető vissza, hogy az elektródfelület
tel érintkező HC104-5,5H20-összetételű szilárd
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fázis/Ga-határréteg szerkezete (s ezzel az akti
válási paraméterek értéke) energetikailag kedve
zőbb lesz a proton kisülése számára, mint a jégfá
zis vagy a folyadékfázis esetében. Az eutektikus 
összetételű szilárd fázis szerkezete — a vizsgált 
esetekben — feltehetőleg energetikailag nem ked
vező a proton kisülése számára.

E lectrochem ical stud ies at low tem 
peratures, III. Influence o f  solid phase and 
anom alous tem perature dependences on 
hydrogen evolution  at solid  gallium  elec
trod es. K. Szabó and K. Varga-Pál

The effects of temperature and composition 
of the solid phase on the rate of hydrogen evol
ution on solid gallium electrodes were studied in 
НСЮ4-Н2О and LiCl or KC1-H20-HC1 systems. 
We found that in these systems the values 
of lg j increase at lowering the temperature 
below freezing point, then at further lowering of 
temperature it started decreasing again, i.e. on 
the lg j  — T  curves a maximum was observed. The 
maximum values of the lg j were generally greater 
when the solid phase consisted of HCIO4-5,51120 
than when it was pure ice.

If the freezing-out solid phase consists of 
HC104-5,5H2 0 , it causes a decrease in the con
centration of the solution which would result

the lowering of lg j .  Therefore, the appear
ance of a maximum of the lg j  vs. T  curves 
can be explained only by assuming that the 
HC104-5,5H20 solid phase/Ga layer structure is 
energetically more favourable for the proton dis
charge than structures with ice or liquid phases.

Our investigations indicate that the struc
tures of eutectic phases are probably less favour
able for proton discharge.
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A gyökös p o lim erizáció  k inetikája, LV III.*
M olekulainhib itorok  hatásának vizsgálata  p -m etil-sztirol (pM S) gyökös 

polim erizációjában. p-Benzokinon és szárm azékai

GYÖNGYHALMI Ida és FÖLDES-BEREZSNICH Tamara
M TA Központi K ém iai Kutató Intézet, 1525 Budapest, Pf. 17.

TÜDŐS Ferenc
E L T E  Kémiai Technológia Tanszék, 1518 Budapest 112, Pf. 32. és 

M TA Központi K ém iai Kutató Intézet, 1525 Budapest, Pf. 17.

Előző közleményeinkben1,2 a p-metil-sztirol 
(pMS) tömb- és oldószeres gyökös polimerizá
ciójában C-nitrozo- és aromás nitrovegyületek- 
kel végzett inhibíciókinetikai kísérleteinket ismer
tettük és meghatároztuk a gyenge és erős in
hibitorok, valamint a retarderek inhibíciókine

tikai jellemzőit. Jelen közleményünkben a ta 
lán legrészletesebben vizsgált vegyületcsoport, 
a p-benzokinon-származékok képviselőivel, a p- 
benzokinonnal (BK), tolukinonnal (TK), ill. 2,3- 
dimetil-benzokinonnal (o-xilokinon, o-XK) vég
zett vizsgálatainkról számolunk be.

1 . táb lázat
A p M S /B z /B K /A IB N /5 0 ° C  polimeiizációs rendszer inhibíciókinetikai adatai

Хм
eoООN

1j[

§ ^ • 1 0 2
X

t'

[min]

t,

[min]

К  • 1 0 3

[mol_1/(

К  ■ 103 

M ^ - m in - 1]
1 , 0 0 0,117 0 0 0 0 1,82

3,601 3,126 203,4 218,7 1,80
4,702 4,099 262,2 281,9 1,84 1,81 ±  0,04
5,874 5,148 336,6 361,9 1,81
6,935 6,105 392,3 421,8 1,84
9,439 8,368 484,1 520,5 1,72

0,809 0,118 0 0 0 0 1,81
3,734 3,205 208,2 223,0 1,77
4,673 4,025 260,7 279,3 1,82 1,76 ±  0,05
6,813 5,913 371,2 397,6 1,75
8,473 7,400 458,9 491,6 1,67

0,603 0,119 0 0 0 0 1,74
3,516 3,003 203,8 226,4 1,75
4,474 3,837 262,6 291,8 1,76 1,74 ±  0,02
5,860 5,043 317,4 352,7 1,72
6,920 5,981 382,1 424,6 1,72

0,349 0,149 0 0 0 0 1,58
2,999 2,042 152,9 169,9 1,62
3,964 2,704 186,2 206,9 1,57
5,055 3,455 214,9 238,8 1,54 1,56 ±  0,04
5,752 3,951 280,7 311,9 1,50
6,883 4,744 324,3 360,3 1,55

0,218 0,147 0 0 0 0 1,46
3,111 2,135 145,5 173,2 1,53
4,320 2,977 195,5 232,7 1,50
4,549 3,137 216,1 257,3 1,40 1,47 ±  0,04
5,141 3,550 233,8 278,3 1,48
6,653 4,623 327,5 389,9 1,44

0,0805 0,148 0 0 0 0 0,971
1,872 1,296 117,7 136,9 0,971
3,679 2,569 235,0 273,3 1,03 1,03 ±  0,05
5,618 3,959 363,6 422,8 1 , 1 1

7,226 5,125 457,4 531,9 1,06

* Előző közlemény: 2
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2 . táb lázat
A  p M S /B z /T K /A IB N /5 0 ° C  polimerizációs rendszer inhibíciókinetika.i adata i

Хм * 0 zo ■ 1 0 3 t' t, К  • 1 0 3 К  ■ 1 0 3

[mol- Г 1] [min] [min] [mól 1 / 2  l1 / 2  min *]
1 , 0 0 0,119 0 0 0 0 1,92

3,734 3,175 164,8 179,1 1,85
4,750 4,049 204,8 2 2 2 , 6 1,96
5,562 4,750 224,1 243,6 1,92 1,88 ±  0,05
7,124 6 , 1 1 0 292,1 317,5 1,83
8,350 7,174 313,5 340,8 1,85

10,131 8,764 417,5 453,8 1,82
0,646 0,117 0 0 0 0 1,69

3,535 3,073 190,7 219,2 1,74
4,513 3,926 206,5 237,4 1,65 1,71 ±  0,04
5,830 5,093 263,2 302,5 1,75
7,219 6,342 342,0 393,3 1,71

0,478 0,118 0 0 0 0 1,70
3,531 3,032 177,7 204,3 1 , 6 6

4,625 3,980 223,6 257,0 1,65 1 , 6 8  ±  0 , 0 2

5,441 4,703 274,3 315,3 1,67
6 , 8 6 6 5,965 351,7 404,3 1,70
7,861 6,867 429,7 493,9 1,67

0,347 0,123 0 0 0 0 1,55
3,940 3,260 2 1 0 , 1 236,1 1,60
4,929 4,091 271,7 305,3 1,57
5,120 4,256 287,9 323,5 1,55 1,58 ±  0,02
6,189 5,162 343,2 385,6 1,58
7,136 5,977 396,3 445,3 1,60

0,217 0,125 0 0 0 0 1,44
3,916 3,197 226,3 260,1 1,44
4,932 4,039 277,1 311,3 1,47 1,45 ±  0,01
5,415 4,446 316,4 351,6 1,45

0,0814 0,147 0 0 0 0 1,03
3,376 2,328 180,7 2 1 2 , 6 1,07
4,999 3,472 279,6 328,9 1,04 1,02 ±  0,04
5,997 4,194 331,0 389,4 0,985
7,095 4,962 414,2 487,3 0,972

K ísérleti rész

A felhasznált monomer (pMS) és az AIBN 
iniciátor tisztítását a 3 közleményben ismertetett 
módon végeztük, az oldószerként használt ben
zolt (Bz)4 szerint tisztítottuk.

A BK, TK és o-XK inhibitorokat kétsze
res szublimációval tisztítottuk, tisztaságukat o.p. 
méréssel, az o-XK esetében IR-felvétellel is el
lenőriztük. A kinetikai méréseket dilatometriás 
módszerrel végeztük, eló'zetes oxigénmentesítés 
után3,50°C-on.

K ísérleti eredm ények és kiértékelésük

A p-benzokinon-származékok inhibíciós ha
tásának vizsgálatát tömbpolimerizációban kezd
tük. Mérési adatainkat a különböző' móltörtek
nél (xm) végzett oldószeres polimerizációs kísér

letek adataival együtt az 1-3. táblázatban foglal
tuk össze. Az 1. ábrán az o-XK példáján mutat
juk be a tömbpolimerizáció lefutására jellemző 
logmo/m = f ( t ) függvényt, különböző kezdeti 
inhibitorkoncentrációk (zq) esetén. (A log jelölés 
a természetes alapú logaritmusra utal, то  a mo
nomer kezdeti, m a t  időpontban mért koncent
rációja, az inhibitorkoncentrációk pedig rendre 
megfelelnek a 3. táblázatban, = 1, azaz tömb- 
polimerizációra vonatkozó értékeknek.) Látható, 
hogy az inhibíciós periódusban mérhető, de na
gyon kis mértékű láncnövekedés megy végbe, az 
inhibíciós periódus után pedig a polimerizáció se
bessége megegyezik az inhibitor nélküli mintáé
val (a logmo/m = f ( t )  egyenesek párhuzamo
sak), а К  bruttó sebességi állandó értéke a mé
rési hibahatáron belül állandó, azaz másodlagos 
retardál ás nem lép fel. A polimerizációt jellemző 
kinetikai görbék hasonlóak voltak a BK és a TK 
esetében is.
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3. táblázat
A p M S /B z /o -X K /A IB N /5 0 ° C  polimerizációs rendszer inhibíciókinetikai adatai

Х м X o  I zo ■ 103 

[m o ll-1 ]

S .  10>
X

t'

[min]

t,

[min]

К  ■ 103 

[mol-lji

К  ■ 1 0 3 

2 l 1 / 2 -min-1 ]
1 , 0 0 0 , 1 2 0 0 0 0 0 1,90

5,412 4,586 179,8 193,3 1,83
7,094 6,032 232,2 249,7 1,83 1,83 ±  0,04
8,366 7,132 268,6 288,8 1,79

10,452 8,956 344,0 369,9 1,78
11,836 10,177 383,2 411,8 1,83

0,442 0,119 0 0 0 0 1,71
3,663 3,117 149,7 149,7 1 , 6 6

6,038 5,174 243,5 273,6 1 , 6 6 1,65 ±  0,05
7,280 6,270 315,5 350,6 1,58
8,900 7,712 400,4 444,4 -

0,354 0,124 0 0 0 0 1,53
3,579 2,926 175,5 197,2 1,54
6,457 5,323 293,0 329,2 1,55 1,56 ±  0,02
6,514 5,375 308,0 342,7 1,56
8,424 6,991 385,9 424,1 1,58
8,635 7,174 401,7 436,6 1,58

0,218 0,137 0 0 0 0 1,42
3,835 2,841 173,4 190,6 1,39
6,056 4,513 266,6 296,2 1,42 1,41 ±  0,02
6,697 4,998 282,0 313,3 1,41
8,486 6,361 347,0 394,3 1,42
9,436 7,098 397,3 456,7 1,38

0,0814 0,147 0 0 0 0 1,03
3,450 2,379 162,5 191,2 1,04
4,840 3,338 225,4 265,2 1,03 1,03 ±  0,02
6,133 4,259 275,9 324,6 0,997
7,119 4,944 324,8 382,1 1,03

Polimerizációkinetikai görbék a pM S/A IB N /o-X K / 
/50°C  rendszerben.

A sztöchiometrikus koefficiens (/z) számítá
sát a

№  m  
' Wi 2 ^  f x  1 ’ 

összefüggés alapján végeztük, ahol ti az inhibíciós 
idő, W\ az iniciálás sebessége, 2 k \f  az iniciálás 
sebességi állandója, x pedig az iniciátor átlagos 
koncentrációja az inhibíciós periódus alatt (loga-

ritmikus átlag). Az inhibíciós periódus hosszának 
meghatározását a logmo/m = f ( t ) egyenesek 
közvetlen extrapolációjával végeztük. A BK és a 
metil-benzokinonok esetében azonban ily módon 
csak az inhibíciós periódus látszólagos hosszát 
(t ') kapjuk meg5. A valódi inhibíciós idó':

t'
F*((p0)

ahol F*(<fo) egy korrekciós függvény (lásd 5’6), 
<po pedig az inhibíciós paraméter:

_ д z0 fik5

ß y f a  68 ß 2y/2kÿfk4

A jelölések megegyeznek az 1 közleményben 
ismertetettel. Az inhibíciós paraméter, az inhibí
ciós szakaszban mért relatív sebességből (Wrei = 
W inh/W ) számítható5:

¥>0 = 1/2 (Wr~ J - W rel) (4)

Az 1-3. táblázatban ti és t' értékét is 
közöljük.
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4. táb lázat
A  p-benzolánon és származékainak inhibíciós hatása p-metil-sztirol tömb- és oldószeres polimerizációjában 50°C-on

Inhibitor Хм Pm ért P szám
Pm ért Pszám  

Pszám  
[%]

K I K K*/K K ' /K

BK 1 , 0 0 1,17 1,16
0,809 1 , 2 0 1,19
0,603 1,26 1,24
0,349 1,31 1,35 2,73 ±  1,50 1,38 0,378 0,274
0,218 1,42 1,46
0,0805 1,77 1,70

TK 1 , 0 0 0,917 0,980
0,646 1,08 1,08
0,478 1,24 1,16
0,347 1,30 1,25 3,88 ±  2,24 0,961 0,381 0,396
0,217 1,35 1,40
0,0814 1,64 1 , 6 8

o-XK 1 , 0 0 0,750 0,847
0,442 1 , 0 0 0,939
0,354 1,05 0,976 6,00 ±  3,88 0,735 0,119 0,162
0,218 1,08 1,08
0,0814 1,30 1,35

2 . ábra
A í, =  f ( z o /x )  összefüggés a pM S/AIBN/50°C 

rendszer tömbpolimerizációjában, a vizsgált kinonok ese
tén.

A második ábrán a ti = f ( z o /x ) össze
függést mutatjuk be a vizsgált kinonok esetén, 
pMS tömbpolimerizációjában. Látható, hogy az 
összefüggés lineáris, sem láncregenerációval, sem 
egyéb mellékreakcióval nem kell számolnunk. Az 
egyenesek iránytangensébó'l számítottuk a sztö- 
chiometrikus koefficiens értékét, ehhez a

2k \ f  • 104 =  1,684 +  0,163 • х м  min-1 (5)

egyenlet alapján számolt iniciálási sebességi ál
landót használtuk7.

A mért tömbpolimerizációs értékeket az 4. 
táblázatban — 1 móltörtnél mutatjuk be. 
A kapott fi értékek, a tolukinon kivételével, kö
zel esnek a kutatócsoportunk által sztirol po
limerizációjában mért sztöchiometrikus koeffici
ens értékekhez8. A pMS-ban mért adatok mege- 
ró'sítik azt a megfigyelést, hogy szubsztituensek 
bevitele a sztöchiometrikus koefficiens fokozatos 
csökkenését idézi eló' az alapvegyület (BK) fi ér
tékéhez képest. A táblázatból látható, hogy va
lamennyi vizsgált kínon sztöchiometrikus koef
ficiense tömbpolimerizációban jelentó'sen eltér a 
Helm — 2 értéktől, В К esetén alig több, mint a 
fele, o-XK esetén csak harmada, annak ellenére, 
hogy a kinonok a következő reakcióséma szerint 
reagálnak a növekvő polimer gyökökkel9,10:

R* + 0 = C 6H4= 0  — > R-0-C6H4-0* —-

Re
— > R-0-C6H4-0R  (6)

A képet még bonyolítja, hogy jelzett kino- 
nokkal végzett kísérletek alapján az inhibíciós pe
riódus alatt képződő polimermolekulák átlagosan 
1,7-1,85 kinonmolekulát tartalmaztak10.

A sztöchiometrikus anomáliák ellentmodás- 
mentes értelmezésére egyedül a forró gyök el
mélet bizonyult alkalmasnak11. Ennek lényegét 
előző közleményünkben2 röviden ismertettük. Az 
elmélet szerint az inhibitor sztöchiometrikus ko
efficiense függ a hígítástól, illetve a monomer
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móltörtjétől (хм )'

í f  Хм  + ( 1 X M )

Хм + ĵ X m  +  1 Хм)
(7)

ahol кg a vibrációsán gerjesztett, ún. forró gyök 
és a monomer közötti láncregenerációs reakció, 
kg és kg pedig a monomerrel illetve az oldó
szerrel történő dezaktiválás sebességi állandója. 
(Az utóbbi ’’reakciók” során a forró gyök elveszíti 
többletenergiáját, és hideg köztitermék gyökként 
reagál tovább az 1-ben ismertetett (5) reakció- 
séma szerint.) Az elmélet értelmében a sztöchio- 
metrikus koefficiens végtelen hígításnál az elmé
leti értékhez tart:

lirn Ц = n dm = 2 (8)
X —* o

A hígítás hatása az inhibíciós periódus hosszára a 
pM S /A IB N /T K /B z/50°C  rendszerben, a 2. táb lázat ada
ta i alapján, a monomer m óltörtjének fe ltün te te tt értékei-
nél.
No. Хм
1 0,08
2 0 , 2 2

3 0,35
4 0,48
5 0,65
6 1

A (7) egyenlet érvényességét kísérletileg 
vizsgáltuk benzol oldószerben, különböző hígí
tásoknál. Kísérleteink részletes eredményeit az 
1-4. táblázat tartalmazza. A tolukinon példáján

A sztöchiometrikus koefficiens a pMS móltörtjének 
függvényében, a pM S /A IB N /B z/50°C  rendszerben, BK 
(1), T K  (2), ill. o-XK (3) inhibitor esetén. K ihúzott vonal 
a (7) elméleti egyenlet alapján számítva.

mutatunk be egy teljes méréssorozatot a 3. áb
rán, a 2. táblázat adatainak megfelelően. Lát
ható, hogy a t{ = f(zo /x )  egyenesek iránytan- 
gense (/i/(2fci/) a móltört csökkenésével nő. Az 
iránytangensből — 2fcj/ értékét az (5) egyen
letből számolva — kaptuk a 4. táblázatban kö
zölt sztöchiometrikus koefficiens értékeket, vala
mennyi vizsgált kinon esetén. A 4. ábrán а ц 
értékeket a móltört függvényében ábrázoltuk. A 
mérési pontokra nemlineáris legkisebb négyzetek 
módszerével a (7) egyenletnek megfelelő görbét 
illesztettünk, ezt az ábrákon kihúzott vonallal je
löltük.

A 4. táblázatban feltüntettük az elméleti 
görbe alapján számolt és a mért [i értékek átlagos 
eltérését, százalékban. Az adatokból és az ábrá
ból látható, hogy a sztöchiometrikus koefficiens 
értéke хм  —* 0 esetben valamennyi rendszerben 
az elméleti értékhez, 2-höz tart, a számított és 
mért érték átlagos eltérése 2,7± 1,5% (BK) és
6,00 ±  3,9% (o-XK) között változik, /r függése 
tehát kvantitatíve is jól leírható a forró gyök el
mélet alapján.

A 4. táblázatban feltüntettük a (7) elméleti 
görbék kg/kg és kg /kg paramétereit is. Tömb- 
polimerizációban a sztöchiometrikus koefficiens 
értékét a k^/kg hányados határozza meg, a (7) 
egyenlet szerint ugyanis хм  = 1 esetén

_  о K ike
M 1 -f kg/kg
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azaz
9 le*

A BK-TK-o-XK sorban а k^/k^ hányados 
értéke monoton nő, ez tükrözó'dik a tömbpolime- 
rizációban mért sztöchiometrikus koefficiens mo
noton csökkenésében.

Az inhibitorok relatív reakcióképességét jel
lemző £5/^2 hányados közelítő értékét a

logm0/m  = k2 / k 5 logz0/z  ( 11)

összefüggésből határoztuk meg, tömbpolimerizá- 
cióban. zq/ z értékének számítására a következő 
közelítő egyenletet használtuk5:

zo /  z — 1/(1 t/t{) (12)

Az 1. ábrán látható, hogy az inhibíciós pe
riódusban a konverzió növekedése rendkívül kis
mértékű. Mivel kísérleteinket a monomer magas 
ára miatt kis méretű dilatométerekben végeztük, 
a térfogatváltozásból számolt logmo/m = f ( t ) 
függvény meghatározása az inhibíciós periódus
ban kinetikai szempontból nem kielégítő pon
tosságú. Emiatt a (11), (12) egyenletek alapján 
az inhibitorok relatív reakcióképességének csak 
közelítő értékét tudtuk megbecsülni. ^5/^2 ér
téke 300-600 közötti tartományba esik, a vizsgált 
benzokinon-származékok tehát a p-metil-sztirol 
polimerizációjának hatásos inhibitorai.

5. ábra
Az 1-3. táb lázatokban  közölt К  értékekből számolt 

k í / V k í  értékek a monomer m óltörtjének függvényében. 
K ihúzott vonal: a 7 közlemény (7) és (8 ) egyenlete alapján 
számolva.

Az 1-3. táblázatban feltüntettük az inhibí
ciós periódus után mért polimerizáció bruttó se
bességi állandójának átlagos értékeit (К ), vala
mennyi hígításnál. Az adatok határozott oldó
szerfüggést mutatnak. A A'-értékekből a mono
merkoncentrációnak megfelelő iniciálási sebességi 
állandó ismeretében (5) kiszámoltuk а къ/у/к^ 
adatokat, ezt az 5. ábrán a monomer móltört- 
jének függvényében ábrázoltuk. Az ábrán kihú
zott vonallal az oldószeres polimerizációra a forró 
gyök elméletből következő egyenlet (lásd 7, (7)) 
alapján, a 7 közleményben ismertetett (8) para
méterekkel számolt elméleti görbét jelöltük. A 
mérési pontok eltérése az elméleti görbétől nem 
haladja meg a 10%-ot. Ez újabb kísérleti bizonyí
tékát adja a forró gyök elmélet érvényességének 
a pMS oldószeres polimerizációjában, s az inhibí
ciós vizsgálatokkal együtt tekintve, annak, hogy 
a gyökös polimerizációs reakciók kinetikája egy
séges elmélet alapján tárgyalható.

Köszönetét mondunk az Országos Tudományos Ku
tatási Alap Bizottságának munkánk pénzügyi tám ogatásá
ért (OTK A  szám: 1786).

Köszönetünket fejezzük ki Ladányi Andrásné ve
gyésztechnikusnak a kísérleti munkában nyú jto tt segítsé
géért.

Ö sszefoglalás

p-Benzokinon és származékainak (tolukinon, 
ill. o-xilokinon) inhibíciós hatását vizsgáltuk p- 
metil-sztirol (pMS) tömb- és oldószeres polime
rizációjában, dilatometrikus módszerrel.

Meghatároztuk a relatív reaktivitás (Л:5/ /c2 ) 
közelítő értékét tömbpolimerizációban, ennek 
alapján a vizsgált kinonok hatásos inhibitorok az 
adott rendszerben. A sztöchiometrikus koeffici
ens (/z) értékét inert oldószerben, benzolban a 
XM = 0,08-1 móltörttartományban határoztuk 
meg. Megállapítottuk, hogy a // értéke tömbpo
limerizációban szignifikánsan kisebb az elméleti 
Beim = 2 értéknél, és a szubsztituensek számá
nak növekedésével további csökkenést mutat. Ol
dószeres polimerizációban a monomer móltörtjé
nek csökkenésével a sztöchiometrikus koefficiens 
értéke nő, х м  —> 0 esetben az elméleti értékhez 
tart. A jelenség a forró gyök elmélet alapján ér
telmezhető és /г-nek a hígítással való változása 
kvantitatíve jól leírható az elméletileg levezetett 
В = /(Х м ) függvénnyel.
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K inetics o f  radical polym erization , 
LVIII. Investigation  o f the effect o f  m ol
ecule inhibitors on th e  radical polym eriza
tion  o f p -m ethyl styren e, p-benzoquinone  
and its derivatives. I. Gyöngyhalmi, T. Földes- 
Berezsnich and F. Tüdős

The inhibitive effect of p-benzoquinone and 
derivatives (toluquinone, o-xyloquinone) was stu
died in the bulk and solution polymerization of 
p-methyl styrene, with dilatometric method.

The approximative value of the relative re
activity (/05/^ 2) was determined in bulk polyme
rization, which suggested that the quinones stu
died were effective inhibitors in the given sys
tem. The value of the stoichiometric coefficient 
(/x) was determined in inert solvent, in the mole 
fraction range of х м  — 0.08-1. The value of // was 
found in bulk significantly lower than the theor
etical Htheor — 2 value, and it further decreased 
with the increase of the number of substituents. 
In solution polymerization, the stoichiometric co
efficient increases with the decrease of the mono
mer mole fraction, in the case of 0 it tends
to the theoretical value. The observation can be 
interpreted in terms of the hot radical theory and 
the variation of /t with the dilution can quanti
tatively be described by the 41 = / (х м )  function 
derived theoretically.
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V ízo ld h a tó  bu ck m in sterfu llerén  — 7 -c ik lod extr in  
zárványkom plexek  képződése*

BARCZÁNÉ BUVÁRI Ágnes, BRAUN Tibor és BARCZA Lajos
E L T E  Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 1443 Budapest, Pf. 123.

A buckminsterfullerén, Ceo, még szerves ol
dószerekben is elég rosszul oldódik1,2 és maga 
az oldódási folyamat is lassú (a telítés elérésére 2 
órát javasolnak szobahó'mérsékleten1, de 51 vagy 
242 óra eló'nyösebb). Az oldékonyság hőmérsék- 
letfüggó'sége szintén rendellenes3. Hasonlóképpen 
a szolvatálási kölcsönhatások is elég bonyolult
nak tűnnek2, és a feltételezett ideális oldószer 
képe2 vízben való oldhatatlanságot, vagy csak 
rendkívül csekély oldhatóságot jelez.

Ezeknek a tényeknek ellenére több ku
tató eró's érdekló'dést mutat a fullerének vi
zes oldatai iránt. А Сбо ciklodextrinekkel4-6 és 
kalixarénekkel7 képzett zárványkomplexei révén 
vihető' vizes oldatba. Elég szokatlan a ”host- 
guest” kémiában, hogy a zárványkomplexek csak 
több órás forralás után képződnek4,6-7, de a 
buckminsterfullerének rendkívül alacsony oldé- 
konysága vízben

Сбо (s) ^  Ceo (aq) (1)
akadályozza a (ciklodextrinnel, CD történő) 
komplexképződést :

Сбо (aq) + CD (aq) *=* CD-Сбо (aq) (2) 

és a heterogén reakció

C60 (s) + CD (aq) ^  CD C60 (aq) (3) 

feltételezhetően lassú.
Mivel laboratóriumunk a ciklodextrinekkel 

kapcsolatos egyensúlyi kémiában számos tapasz
talattal rendelkezik, és az eddig közölt adatok 
meglehetősen ellentmondóak, a ciklodextrinek és 
а Сбо közötti kölcsönhatás további vizsgálata ön
ként kínálkozott.

Kísérleti rész, eredmények

Vizsgálataink azt mutatták, hogy szoba- 
hőmérsékleten nem képződik 7-ciklodextrinnel 
(ciklooktaamilóz, 7-CD) a (3) egyenlet sze
rint számottevő koncentrációban Сбо komplex,

*
Angol nyelven megjelent: J. Supramolecular 

Chem., 1994.

sem hosszabb idő alatt, sem ultrahangkezelés 
hatására. Reagáltatási kísérleteink a folyadék
folyadék megoszlás útján is eredménytelenek vol
tak. Csak a n-hexán és a 7-CD vizes oldata kö
zötti megoszlás vizsgálata volt ígéretes, de végül 
is ez sem váltotta be a reményeket. Benzolos vagy 
toluolos Ceo-oldat nem használható, mivel ezek 
az oldószerek ciklodextrinnel oldhatatlan komp
lexeket képeznek8 és a kompetitiv hatás is túl 
erős. Mindegyik esetben a szerves oldószer 7-CD- 
komplexe vált ki csapadékként.

1. ábra
Сбо elektronabszorpciós spektrum a 2,0010~ 3 M 7 - 

CD oldatban, 4, 8 , 16, 24 és 40 órás forralás után.

A korábbi kísérletekhez hasonlóan4,6,9 víz
oldható komplexet a szilárd minta (kb. 0,1 mg, 
de mindig feleslegben) és a különböző' koncent
rációjú (8-10- 4—3,2-10—2 M) 7-CD oldatok for
ralásával (visszafolyóhú'tó't alkalmazva) állítot
tunk elő. Az oldat spektrumát az idő függ
vényében Perkin-Elmer Lambda 15 UV-VIS 
Spectrophotometer-rel vettük fel. A sorozatok 
egyikét az 1. ábrán mutatjuk be. A maximu
mok helyét összehasonlítva a n-hexánban mért 
spektrummal10 igen kismértékű vörös eltolódást 
észleltünk, azonban még feltűnőbb az abszorban- 
ciák arányainak változása és a csúcsok szélese
dése. А Л = 408 nm-nél található éles, keskeny, 
de nagyon jellemző csúcs eltűnése 16-24 órás for
ralás után még inkább az eredeti Сбо kémiai vál
tozására utal.

Alacsonyabb hullámhosszokon az abszor- 
bancia relatív növekedése nemcsak a forralás ide
jétől, hanem a ciklodextrinek koncentrációjától
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-Igty-CDl
2 . áb ra

A 215 és 260 nm-en m ért abszorbanciák arányai 40 
órás forralás után, a 7 -CD-koncentráció függvényében.

is függ. Amennyiben a 215 és 260 nm-es maxi
mumok arányait (40 órás forralás után) a 7-CD- 
koncentráció függvényében ábrázoljuk, az ala
csony koncentrációk még kifejezettebb hatásait 
jól szemléltethetjük (2. ábra). A hígabb oldatok 
spektrumai nagyon hasonlítanak azokéhoz, me
lyekről feltételezték, hogy valamilyen Сво oligo- 
mert tartalmaznak6,4.

А Сво oldódása, vagyis a zárványkomplexek 
képzó'dése az időfüggést tekintve telítési típusú és 
végsó' koncentrációja csak a 7-CD koncentráció
jától függ. Ez eléggé különös, mivel a nagy CD- 
felesleg ellenére bizonyos mennyiségű fel nem ol
dódott Ceo mindig marad vissza.

Megemlíthető, hogy az irodalomban a vizes 
oldatban elért legmagasabb koncentrációra (C'ecr 
re vonatkoztatva) 6-10~6 M 9, 1-10~5 M 4 és 
8-10-5 M 4 értékeket közöltek, míg mi 1,1-10—5 
M koncentrációt értünk el.

3. áb ra
A buckminsterfullerén vizes o ldatának koncentrá

ciója a CD-koncentráció függvényében (forralási idő: 40 
óra).

Hasonlóképpen, ha a feloldott Ceo koncent
rációját ábrázoljuk a 7-CD koncentráció függ
vényében (3. ábra), nem lineáris függést, ha
nem két, viszonylag instabilis komplex egyensú
lyi rendszerére utaló görbét figyelhetünk meg. A 
komplexek mind termodinamikailag, mind kine- 
tikailag instabilisak. A kinetikai instabilitás felté
telezése nélkül a 3. ábrának nincs értelme, mert 
bár két részecskefajta jelenlétét igazolja, de bár
mely sztöchiometriai arány (а Сво átalakulása 
nélkül) más alakú görbét eredményezne.

Közvetlenül ebből az következik, hogy maga 
a Ceo alakul át az idő függvényében és nem 
a viszonylag stabilis komplex bomlik el 7-CD 
felesleg hiányában, ahogy eddig feltételezték4.

A 2:1 zárványkomplex feltételezett szerkezete.

Az eredm ények tárgyalása

A CD legtöbb zárvány komplexe 1:1 ”host- 
guest” arányú11, azonban a 2:l-es sztöchiometria 
oldatokban is elég gyakori. A 2:1 arány, vagyis 
a 2(7-CD)-C6o komplex feltételezett szerkezetét, 
a 4. ábra mutatja be, és ebből az l:l-es szerke
zet levezethető. Az 1:1 komplex stabilitása (a 2. 
egyenlet alapján), a következő képződési állandó
val jellemezhető:

K i = ß i = [CD-C6o]/[CD][C60] (4)

ahol a szögletes zárójelek az egyensúlyi koncent
rációkat jelzik a vizes oldatban.

Hasonlóképpen, a 2:1 komplex képződése a 
következő módon jellemezhető:

ß2 = K i К 2 = [2CD-C60]/[CD]2[C6o] (5)

vagy

K 2 =  [2CD-C6o]/[CD][CD-C6o] (6)

Sajnos a Ceo oldékonysága vízben (vagyis a 
[Сво]) ismeretlen. (А Сво oldékonysága etanol- 
ban, a legpolárosabb vizsgált oldószerben2 meg
közelítően 10-6 M.) A 3. ábrán bemutatott görbe
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azonban két olyan egyenes vonallal közelíthető 
meg, melynek metszéspontja kb. 10-2 M CD kon
centrációnál van. Ezt a koncentrációt alkalmazva 
а К 2 értéke megközelítően 102-nek, vagy ennél 
nagyobbnak becsülhető.

A következőkben, feltételezve, hogy a köl
csönhatás típusát és helyét tekintve а 2СБ-Сбо 
komplexben (4. ábra), mindkét CD egyenértékű, 
így az egymást követő stabilitási állandók ará
nyát statisztikai tényezők határozzák meg, akkor

K \ > 4 • 102

összehasonlítva ezeket az értékeket а Сбо 
feltételezett oldékonyságával, látjuk, hogy a be
csült stabilitási állandók viszonylag alacsonyak, 
és azt a megállapítást támasztják alá, hogy a 
komplexek termodinamikailag instabilisak. Más
részt, összehasonlítva aromás vegyületek CD 
komplexeinek vizes oldatban mért stabilitási 
állandóival8, az itt feltételezett stabilitási állan
dók nagyságrendje reálisnak tűnik.

Az 1. és 2. ábrák bizonyítják a Cßo bomlá
sát 100°C-on, hosszabb forralás után, igazolva a 
kinetikai instabilitást. Jól ismert azonban, hogy 
a ciklodextrinek enzimszerű tulajdonságokkal is 
rendelkeznek11, és komplexeik hidráltak. Mint
hogy a zárvány komplexben а Сбо és а H2O mo
lekulák egymáshoz nagyon közel helyezkednek el, 
magasabb hőmérsékleteken az oldószer katalizált 
addíciója következhet be.

Mivel a hidratáció és a reaktív terület helye 
az 1:1 és a 2:1 komplexeknél nem azonos, mind 
a reakció sebessége, mind terméke eltérő lehet, 
amint ez a 3. ábrából kitűnik.

A hidrogénezett12 vagy hidroxilezett13 fulle- 
rének előállítása elég agresszív kémiai körülmé
nyeket követel meg, azonban a hidroxid reverzi
bilis addíciója14 (elszíntelenedés közben!) eléggé 
egyszerű reakció. Említésre méltó, hogy а Сбо 
elektrokémiai redukciója alatt a spektrum na
gyon hasonlóan változik15 ahhoz, amit az 1. ábra 
mutat be. A redukált Cg0 vízzel nagyon gyorsan 
egy epoxidot (CeoO) képez16.

A vizes oldatból történő Сбег kinyerés vizs
gálata alátámasztja a Ceo átalakulásával kapcso
latos megfigyeléseinket és ez ellentmond néhány 
korábbi megállapításnak4. Elméletben azt vár
nánk, hogyha a Ceo komplex toluollal (benzollal) 
kerül érintkezésbe, oldhatatlan és nagyon stabi
lis CD-toluolkomplex8 képződik és а Сбо átoldó
dik a szerves fázisba. A valóságban а Сбо kon
centráltabb oldatból nem nyerhető ki, hanem a 
CDtoluol komplexszel együtt kicsapódik. Gya
korlatilag eddig nem sikerült Сбо-t olyan olda

tokból sem kinyernünk, melyeket hígabb CD- 
oldatokkal történő hosszabb forralással készítet
tünk.

A reakció teljes felderítése további vizsgála
tokat igényel és ezen a területen, mely mind a 
fullerének, mind a ciklodextrinek kémiája szem
pontjából érdeklődésre tarthat számot, munkán
kat folytatni kívánjuk.

A szerzők köszönik a m agyar OTKA  Bizottság 
tám ogatását (2277 és 273524 sz.). A 7 -ciklodextrin a 
C YC LO LAB  ajándéka volt.

Ö sszefoglalás

Valószínűnek látszik, hogy a 7-ciklodextrin 
katalizálja a forralás során a Ceo és a víz között 
lezajló reakciót. A vízben oldódó 1:1 és 2:1 7- 
CD-fullerénkomplexek stabilitási állandóit ß\ > 
4-102 illetve /З2 > 4-104 értékűnek becsülhetjük, 
de mellettük néhány komplexben kötött fullerén- 
származék is keletkezik.

On the form ation  o f  water soluble  
buckm inster-fullerene -  7 -cyclodextrin  
com plexes. A. В arc za-Buvári, T. Braun and L. 
Barcza

7-Cyclodextrin seems to catalyse the reac
tion of Ceo with water during the reflux boil
ing and in addition to the water soluble 1:1 and 
2:1 complexes (whose stability constants could 
be estimated as > 4-102 and > 4-104, resp.) 
some (complexed) fullenere derivatives are also 
formed.
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Mint eló'zó' közleményünkben1 megállapí
tottuk, a diffúz reflexiós infravörös Fourier- 
transzformációs spektroszkópia (DRIFTS) szer
vetlen vegyületek mennyiségi analízisére történő' 
felhasználhatóságának sarkalatos pontja a min- 
taeló'készítés reprodukálhatósága, amely a min
tabetöltésnél alkalmazott állandó és megfelelő 
nagyságú nyomás segítségével javítható. A mód
szer pontossága azonban még mindig korlátozott, 
hiszen a részecskék geometriája, mintatartóbeli 
elhelyezkedése és ezáltal a minta szórási koeffici
ense (s) az egyes mintabetöltések esetén változ
hat. Ennek következtében változik a minta refle
xiója (Roo) és a Kubelka-Munk (К-M) függvény 
(í(Roo)) értéke is:

(1 — Roo) 2 к 2.303ac
/(Л «,) = 2 r Z  7 s (1)

(к a minta abszorpciós koefficiensét, a a minta 
abszorptivitását, c a minta koncentrációját je
löli).

A К-M függvény relatív hibájára (df(R00)/ 
//(•Roo)) Kortüm2 vezetett le összefüggést:

df(Roo)   1 T Roo dRoo /„\
/(Roo) “  "  1 -  Roo ' R^T 1 j

A 2. egyenlet alapján látható, hogy a hiba 
a minta reflexiójának bizonytalansága (dJ?oo)

*
Előző közlemény: 1

mellett a reflexió abszolút értékének is függvénye. 
Kortüm arra is rávilágított, hogy a mérés hibája 
a 0,2 < Roo < 0,6 tartományban viszonylag kicsi 
(a legkisebb akkor, ha R ^  = 0,414), ám kisebb 
és nagyobb reflexióértékek esetén a relatív hiba 
jelentősen növekszik.

Reinecke és munkatársai3 kis mennyiségű 
szerves komponensek meghatározása esetén a kí
sérletileg mért К-M függvény ( / ( R o o ) * : )  módo
sítására tettek javaslatot. A módosítás alapját 
az a megfontolás képezte, hogy a gyakorlatban a 
minta reflexióját (Roo.m) a referencia anyag ref
lexiójához (R o o ,?-) képest mérjük:

R o o ,к —
R oo,m

Re (3)

ahol Rqo,к a kísérletileg megfigyelt reflexió.
A 3. egyenletből következik, hogy Roo,m = 

=  R oo,к • R o o ,г? vagyis a minta reflexiója csak 
akkor egyezik meg a kísérletileg mért reflexió
val, ha Roo,?- = 1. Ez- a feltétel a gyakorlat
ban csak megközelíthető, ezért a kísérletileg mért 
К-M függvényt módosítani kell Roo,?- valódi ér
tékével. Ha ezt nem tesszük, akkor méréseinket 
módszeres hiba terheli, amelynek következtében 
az analitikai mérőgörbe tengelymetszete nega
tív érték. Reinecke és munkatársai3 matemati
kai eljárást dolgoztak ki Roo,?- értékének kísér
leti adatokból történő meghatározására és KBr 
esetében Roo,г = 0,873 értéket kaptak, amellyel 
módosították a mért К-M függvény értékeit. Az
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így megszerkesztett analitikai mérőgörbe ten
gelymetszete a korábbi -0,015 értékről 0,0092- 
re változott, míg a mérőgörbe lineáris regressziós 
együtthatója 0,9980-ról 0,9992-re javult.

Dolgozatunkban a DRIFTS véletlen és mód
szeres hibáját elméletileg és kísérletileg vizsgál
juk. Az eredmények alapján módszert javasolunk 
a mennyiségi elemzés pontosságának és megbíz
hatóságának javítására.

E lm életi rész

A véletlen hiba koncentrációfüggése

Ha a К-M függvény kifejezésében (1. egyen
let) Roo  = R o o ,к = R o o ,m /R o o ,r  (3. egyenlet) he
lyettesítést alkalmazunk, a következő egyenlethez 
jutunk:

/ ( R o o )
( R o o ,r  R o o ,m ) 

2 R~.tRоо,гхьоо,т
(4 )

A К-M függvény értéke tehát Roo,m és Roo,T 
függvénye. Ebből az is következik, hogy a K-M 
függvény meghatározásának hibája mind Roo,m, 
mind Roo,r meghatározásának bizonytalanságá
ból eredhet. Az erre vonatkozó matematikai 
összefüggéseket úgy kaphatjuk meg, ha a 4. 
egyenletet R oo,m  Ш . -Roo,г szerint deriváljuk:

d f ( R o  

d R

R í R í

0 0 ,7 7 1 2R0o,rRo0,m
(5a)

A К-M függvény relatív  hibájának elméleti görbéje a 
m inta reflexiójának és az abból szám ítható К -M értékének 
a függvényében. A dRoo.m/Roo,m  ill. d-Roo,r/Äoo,r értékeit 
± 1 %-nak feltételeztük.

függvényében d Ä o o ,m /Ä o o ,m  = ±1% ill. c iÄ o o .r /

/R oo,t — ±1% esetén. A relatív hiba R oo ,k  < 
< 0,6 ( f ( R o o ) k )  > 0,133) esetén < ±4%, ám Лоо,*: 
növekedésével rohamosan növekszik és 
Roo,k — 0,9 ( f ( R o o ) k  = 0,006) esetén értéke már 
±19%.

Ha a mérési körülmények olyanok, hogy a 
К-M függvény lineáris a minta koncentrációjával 
(1. egyenlet), a 6a. és 6b. egyenletekből a K-M 
függvény relatív hibájának közvetlenül a minta 
koncentrációjától való függése vezethető le. Eh
hez az

d f ( R o o )  _  R lo ,r  -  R io

d R o o ,r  2  R o o ,m R lo ,T
(56)

Amennyiben az 5a. és 5b. egyenleteket / ( R o o )  
kifejezésével (1. egyenlet) osztjuk, a K-M függ
vény relatív hibájára vonatkozó összefüggéseket 
nyerjük:

d f ( R o o ) 1 ±  R oo,* dR oo,rn (6a)
/ ( R o o )  ' 1 R oo, к R oo ,m

d f ( R o o ) 1 4" R oo ,к d R o o ,r (66)
/ ( R o o )  ' 1 R oo ,к R oo ,r

Látható, hogy a K-M függvény meghatározásá
nak relatív hibája egyformán függ R o o .m  Ш . R o o ,r  

relatív hibájától. Formailag az 5a. és 5b. egyen
letek megegyeznek a Kortüm által közölt egyen
lettel (2. egyenlet), azzal a különbséggel, hogy 
Kortüm levezetése Roo,r = 1 esetre vonatkozik, 
a m i k o r  R o o  =  R o o ,к =  R o o ,m -

Az 1. ábrán a K-M függvény relatív hibá
jának elméleti görbéje látható Rqo,*: ill. / ( R o o ) *

Rio,к -  2(1 ±  fc*c)Roo,* ± 1  = 0 (7)

egyenletet kell megoldanunk, melyben k* — 

— 2,303a /s  (1. egyenlet), az analitikai módszer 
érzékenysége. Az egyenlet megoldása, figyelembe 
véve, hogy R«,,* < 1:

R oo,* =  1 +  k * c  -  y / k * c {2 ±  k * c )  ( 8 )

A 8. egyenlet eredményét a 6a.-ba ill. 6b.-be 
helyettesítve a következő egyenlethez jutunk:

df(Roo) _  _ Д  2 dRoo,m _
/ ( R o o )  V k*C R oo ,m

dRoo,r
R o o ,r

(9)

A 9. egyenlet azt mutatja meg, hogy minél 
kisebb a minta koncentrációja és/vagy a módszer 
érzékenysége, annál nagyobb a meghatározás 
relatív hibája. Ez egy általános törvényszerűség 
az analitikai kémiában, a 9. egyenlet ennek a
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2. áb ra
A  К -M  fü g g v é n y  r e la t ív  h ib á já n a k  e lm é le t i  g ö rb é i a 

m in ta  k o n c e n tr á c ió já n a k  fü g g v é n y é b e n  kü lönböző' a n a lit i
kai é rz ék en y sé g  (fc*) e s e té n .

törvényszerűségnek a matematikai modellje a 
diffúz reflexiós spektroszkópiában.

A 2 .  ábrán a К-M függvény relatív hibájá
nak elméleti görbéit tüntettük fel — különböző' 
k* értékek esetén — a koncentráció függvényé
ben. A görbék lefutása hasonló az 1. ábrán be
mutatott görbe lefutásához. Ha c > 0 , 4  m/m % 
és k* >  0 , 5 ,  akkor a relatív hiba < ± 4 % ,  de a 
minta koncentrációjának és/vagy a módszer ér
zékenységének további csökkenése a hiba jelentős 
növekedését eredményezi. (Pl. c = 0 , 0 5  m/m % 
és k* = 0 , 1  esetén a relatív hiba már ± 2 0 % . )

A módszeres hiba elméleti vizsgálata

A relatív módszeres hiba nagyságát (Ar) az 
alábbi kifejezéssel adhatjuk meg:

Ar f ( R o o ) k  -  / ( Ä o o ) m

f ( R o o ) m
( 10)

ahol f(Roo)k a módszeres hibával kísérletileg 
mért, f ( R o o ) m  pedig a minta valódi értékére jel
lemző К-M függvényt jelenti. Mivel f ( R o o ) k  érté
két Roo  =  R o o }k ,  míg f ( R o o ) m  értékét 
Rœ = Roo k ■ Roo,r helyettesítéssel számíthatjuk 
ki, a relatív módszeres hibára az alábbi matema
tikai összefüggés adódik:

A T — (1  R qo,t ) ■
1 Roo.rRlo'k 

( 1  -  R o o ,rR o o ,k )1 2
( 11)

A relatív módszeres hiba tehát Roo,r mellett 
R o o ,к értékének és ezen keresztül a minta kon
centrációjának is függvénye. Mivel Roo,r < 1, 
ezért Ar < 0, vagyis a módszeres hiba előjele ne
gatív. Ez azt jelenti, hogy a kísérletileg mért K-M

függvény mindig kisebb a mintát valóban jel
lemző К-M függvénynél. A l l .  összefüggés alap
ján, ha Roo,к — 0 (teljes abszorpció), akkor Ar = 
= -(1  -  iüoo.r). Ha viszont Roo,к -* 1 (c —► 0), 
akkor Ar —* -1, azaz a relatív módszeres hiba 
a maximális -100%-os értéket közelíti. Roo,r = 1 
esetén azonban Ar = 0, vagyis a meghatározás
nak nincs módszeres hibája. 1

A К-M függvény m eghatározását terhelő relatív 
módszeres hiba elméleti görbéi különböző R 00]r értékek 
esetén az 1 — Roo,к param éter függvényében.

A 3. ábra a relatív módszeres hiba elméleti 
görbéit mutatja 1 — Roo,к függvényében, külön
böző Roo,T értékek esetén. Látható, hogy a mód
szeres hiba nagyságát alapvetően Roo,r értéke ha
tározza meg. Amennyiben Roo,r közel van 1-hez 
(pl. Roo,r = 0,99), a módszeres hiba abszolút ér
téke az (1 — Roo,к) > 0 , 4  tartományban < 4%. 
Azonban ha Roo,r értéke jelentősen eltér 1-től (pl. 
Roo,r = 0,8), a módszeres hiba 1 — Roo,k értéké
nek, azaz a minta koncentrációjának csökkenésé
vel meredekebben nő és 1 — Roo,к = 0,4 esetén 
már -52,7%. Nem szabad azonban figyelmen kí
vül hagyni azt sem, hogy a módszeres hiba az 
1 — Roo,k < 0,2 tartományban Roo,r = 0,99 ese
tén is rohamosan növekszik. Ez azt jelenti, hogy 
kis koncentrációk esetén a módszeres hiba akkor 
is jelentős, ha Roo,г értéke közel 1.

A módszeres hibának közvetlenül a minta- 
koncentrációtól való függése a 4. ábrán látható. 
Az ábrán а с < 1 m/m % tartományt tüntet
tük fel, amely tartományban a К-M függvény li
neáris a minta koncentrációjával. Ekkor a relatív 
módszeres hiba nagysága R oo,t értékén és a minta 
koncentrációján kívül még az analitikai módszer 
érzékenységének (к*) függvénye. Ezért a 4. áb
rán bemutatott görbék különböző k* értékekre 
vonatkoznak Aoo.r = 0,8 esetén.
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4. ábra
A К-M függvény meghatározását terhelő relatív 

módszeres hiba elméleti görbéi különböző k* értékek 
esetén a minta koncentrációjának függvényében. Roo,r =  
=  0 , 8 .

5a. ábra
A К-M függvénynek az 1. eljárással meghatározott 

relatív hibája a minta koncentrációjának függvényében. 
Vizsgált minta: kvarc. Abszorpciós sávok : q l -  695 cm - 1  ; 
q2 -  780 cm- 1 ; q3 -  799 cm- 1 ; q4 -  1095 cm - 1 .

K ísérle ti rész

A kísérletekhez a korábban leírt módon elké
szített kvarc és kalcit kalibrációs standard min
tasorozatot használtuk. A mintaeló'készítést az 
optimálisnak talált feltételek mellett hajtottuk 
végre. Az IR spektrumok felvétele és a sávinten
zitások meghatározása az első' közleményben kö
zöltek szerint történt1.

A véletlen hiba vizsgálatát kétféle szempont
ból végeztük el:

1 . eljárás: az Roo,m értékének bizonytalan
ságából eredő' hibát úgy vizsgáltuk, hogy ugyan
azon kalibrációs standardból több (n =  4 vagy 5) 
betöltést végeztünk, majd az így kapott mintákat 
egy és ugyanazon referenciával szemben mértük 
(Лоо^ = állandó).

2 . eljárás: az Roo,r értékének bizonytalansá
gából fakadó hibát úgy határoztuk meg, hogy a 
KBr-ból több (n = 5) referenciamintát készítet
tünk és a kalibrációs standardokból egyszeri be
töltéssel kapott mintákat (Äoo,m = állandó) több 
referencia mintához képest vizsgáltuk. A párhu
zamos mérésekből a К-M függvényre kapott ér
tékek relatív szórását (RSD) határoztuk meg. A 
korábban1 ismertetett abszorpciós sávokon túl
menően a kvarc 1095 cm_1-es (vas Si-O-Si) ab
szorpciós sávját felhasználva is végeztünk méré
seket.

A módszeres hiba vizsgálatánál a kísér
leti f(Roo)k adatokból meghatároztuk R ^  = 
— Roo,к (1- egyenlet), majd Reinecke és munka
társai módszerével3 az Äoo.r értékeket. Ezek után 
Roo,m = Roo,к ■ Roo,r helyettesítéssel kiszámítot
tuk a módszeres hibától mentes К-M függvény 
f{Roo)m értékeit, majd meghatároztuk az egyes

A К-M függvénynek az 1. eljárással meghatározott 
relatív hibája a minta koncentrációjának függvényében. 
Vizsgált minta: kalcit. Abszorpciós sávok: c l -  711 cm - 1 ; 
c2 -  876 cm - 1

mérési pontokhoz tartozó relatív módszeres hi
bát.

E redm ények és értékelés

A véletlen hiba kísérleti vizsgálata

A К-M függvény relatív hibáját a minta kon
centrációjának függvényében ábrázolva az 5a., 
5b. ill. a 6a., 6b. ábrákon látható görbéket kap
tuk. Az 5a. és 5b.ábrák arra a kísérleti körül
ményre vonatkoznak, amikor a hiba Roo,m (A 
eljárás), míg a 6a. és 6b. ábrák arra az esetre, 
amikor a hiba Äoo.r értékének bizonytalanságá
ból (2 . eljárás) fakad. Látható, hogy a kísérleti 
görbék lefutása megegyezik az elméleti görbéké
vel.
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6 a. ábra
A К-M függvénynek a 2. eljárással m eghatározott 

relatív  hibája a m inta koncentrációjának függvényében. A 
vizsgált minta: kvarc. Abszorpciós sávok : q l -  695 cm - 1 ; 
q2 -  780 cm - 1 ; q3 -  799 cm - 1 .

6 b. ábra
A К-M függvénynek a 2. eljárással m eghatározott 

relatív hibája a m inta koncentrációjának függvényében. A 
vizsgált minta: kalcit. Abszorpciós sávok: c l -  711 cm - 1 ; 
c2 -  876 cm - 1 .

1 . táblázat
A z  analitikai módszer érzékenysége (k*) az analitikai mérőgörbék meredeksége alapján, a kvarc és a kalcit 

különböző abszorpciós sávjain.

Kvarc Kalcit
Abszorpciós sávok [cm '] 1095 799 780 695 876 711
Módszer érzékenysége (к *) 0,7138 0,4724 0,3534 0,1482 0,4435 0,2179

A görbék egymáshoz viszonyított helyzete is 
követi az abszorpciós sávok intenzitásának, azaz 
a meghatározás érzékenységének (к*) változását. 
Az egyes abszorpciós sávokra kapott k* értékeket 
az 1. táblázatban foglaltuk össze.

A kísérleti adatok alapján a 9. egyenlet 
segítségével meghatároztuk a d R o o ^m /R ^^  ill. 
dRoo,r/Roo,r értékeket, melyek 1,1 ± 0,3%-nak 
ill. 0,9 ± 0,1%-nak adódtak. Ezek az eredmények 
azt igazolják, hogy az elméleti görbék ábrázolása 
során feltételezett ±  1%-os értékek jól közelítik 
a kísérleti körülmények, s így az elméleti és a 
kísérleti görbék az alakjuk azonossága mellett az 
egyes koncentrációkhoz tartozó függvényértékek 
tekintetében is összehasonlíthatók.

Tapasztalatunk szerint, adott k* mellett a 
kísérletileg meghatározott hibák értéke az 1 . eljá
rás esetén d-ßoo.m/Roo,m értékének bizonytalan
ságán belül a teljes koncentrációtartományban, 
míg a 2 . eljárás esetén d R ^ ^ /R ^ y  bizonytalan
ságán belül a c > 0,2 m/m % tartományban egy
beesett az elméletileg számított értékkel. A 2. 
eljárás esetén a c < 0,2 m/m % tartományban 
általában az elméletileg számított értéknél na
gyobb hibákat kaptunk. Ez az eltérés a módszeres 
hiba additív hatásának tudható be. A módszeres 
hiba a c < 0,2 m/m % koncentrációtartomány

ban ugyanis már jelentős és értéke R ^ s  értéké
nek változása miatt a párhuzamos mérések során 
szintén különböző. Ezért a módszeres hiba a kí
sérlet szempontjából véletlen hibaként viselkedik; 
növelve annak nagyságát az elméletileg várható 
értékhez képest.

Az eredmények alapján megállapíthatjuk, 
hogy a К-M függvény relatív hibájára kapott kí
sérleti eredmények jól illeszkednek az elméleti ér
tékekhez. Ez a К-M függvény relatív hibájának 
koncentrációfüggését a 9. egyenlettel leíró mate
matikai modell helyességét igazolja.

Az elmondottakból az következik, hogy a 
mennyiségi analízis során az analitikai mérő- 
görbe készítésekor a kis mintakoncentrációkhoz 
(c < 0,2 m /m  %) tartozó értékeket viszonylag 
nagy — akár ±  30-60 %-os — relatív hibával 
határozhatjuk meg. A meghatározás pontossága 
és megbízhatósága úgy javítható, ha az analiti
kai mérőgörbe felvételét az 1 . eljárással hajtjuk 
végre, vagyis minden egyes standard anyaggal 
több (n = 3-5) mérést végzünk és a párhuza
mos mérések eredményeinek átlagával közelítjük 
a valódi értéket.

A továbbiakban ezért meghatároztuk a kü
lönböző abszorpciós sávokon az 1 . eljárás során 
párhuzamos mérésekkel készített analitikai mérő
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görbék lineáris regressziós koefficiensét és össze
hasonlítottuk azokat az egy mérés alapján, vala
mint több mérés és a módszeres hiba (1. a követ- 
kezó'kben) kiküszöbölésével készített analitikai 
méró'görbék regressziós koefficienseivel (2. táblá

zat). Azt tapasztaltuk, hogy a párhuzamos mé
rések alapján elkészített méró'görbék regressziós 
koefficiense valamennyi abszorpciós sáv esetén je
lentős javulást mutatott az egyetlen mérésből ké
szített kalibráció során kapott értékekhez képest.

2 . táblázat
Lineáris regressziós koefficiensek különböző módon készített analitikai mérőgörbék esetén, a kvarc és a kalcit 

abszorpciós sávjain, a 0,05 m /m  % < c < 1 m /m  % koncentrációtartományban.

Kvarc Kalcit
Abszorpciós sávok [cm-1 ] 799 780 695 876 711
Egy mérés alapján készített analitikai 
méró'görbe esetén

0,9975 0,9959 0,9921 0,9980 0,9974

Több mérés alapján készített analitikai 
mérőgörbe esetén

0,9991 0,9986 0,9961 0,9994 0,9986

Több mérés és a módszeres hiba kiküszöbölésével 
készített analitikai mérőgörbe esetén

0,9998 0,9996 0,9992 0,9997 0,9996

3. táblázat
A módszeres hiba kísérleti vizsgálata során kapott eredmények a kvarc és a kalcit különböző abszorpciós sávjain.

Kvarc Kalcit
Abszorpciós sávok [cm 799 780 695 876 711
R o o , r 0,825 0,818 0,752 0,878 0,853
Analitikai mérőgörbe tengelymetszete 
/ ( - R o o ) í c  értékek alapján

- 0 , 0 2 2 1 -0,0183 -0,0105 -0,0142 -0,0115

Analitikai mérőgörbe tengelym etszete 
f ( R o o ) m  értékek alapján

+0,0186 +0,0204 +0,0410 +0,0084 +0,0126

Korrelációs koefficiens 
f ( R o o ) k  értékek alapján

0,9986 0,9980 0,9950 0,9993 0,9980

Korrelációs koefficiens 
f (R < x> )m  értékek alapján

0,9998 0,9996 0,9992 0,9997 0,9996

A módszeres hiba kísérleti vizsgálata

Először meghatároztuk a jellemző abszorp
ciós sávok К-M intenzitásának ismeretében az 
Rooj értékeket (3. táblázat). Az eredményekből 
kitűnik, hogy Roo,r jelentősen eltért 1-től, értéke 
0,878 és 0,752 között változott. A továbbiakban, 
a kísérleti részben leírtak szerint, meghatároztuk 
az analitikai mérőgörbe pontjaira a relatív mód
szeres hiba nagyságát. A kapott eredményeket a 
minta koncentrációjának függvényében ábrázol
tuk (7a. és 7b. ábrák) és összehasonlítottuk azo
kat az elméleti görbékkel (4. ábra).

Az összehasonlítás alapján látható, hogy az 
elméleti és a kísérleti görbék alakja hasonló. 
A módszeres hiba annál nagyobb, minél kisebb 
R oo ,r  és/vagy minél kisebb a minta koncentráci
ója és/vagy az analitikai módszer érzékenysége. A 
legkisebb koncentrációk (c = 0,025-0,05 m/m %) 
esetén a relatív módszeres hiba már megközelíti 
a -100 %-os értéket. Mindez azt bizonyítja, hogy 
a mennyiségi meghatározás olyan nem lineáris

7 a. ábra
A К-M függvény relatív  módszeres hibája a m inta 

koncentrációjának függvényében. A vizsgált minta: kvarc. 
Abszorpciós sávok: q l -  695 cm- 1 ; q2 -  780 cm - 1 ; q3 -  
799 cm - 1 .

módszeres hibával terhelt, amely a К-M függvény 
értékének meghatározásakor az f2oo,r valódi ér
tékének figyelmen kívül hagyásából adódik. Ezt 
alátámasztja az is, hogy a közvetlenül a kísér
leti eredményekből (f(Roo)k) készített analitikai
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A továbbiakban korrelációs vizsgálatot vé
geztünk a kalibrációs standardok valódi koncent
rációja, valamint az f(Roo)k ill. f(Roo)m érté
kekkel szerkesztett analitikai méró'görbék alap
ján meghatározott koncentrációja között. A kor
relációs egyenesek egyenletében eltérést nem ta 
pasztaltunk. Az egyenesek meredeksége mindkét 
esetben 0,9999 és 1,0002, míg tengelymetszete 
-0,0001 és 0,0002 között változott. Ennek oka az, 
hogy az esetünkben fellépő' nem lineáris módsze
res hiba olyan tulajdonságú, hogy egyes pontokon 
növeli, míg más pontokon csökkenti a valódi ér
tékhez képest a mért koncentrációk értékét. Ez
által a pontok egyenes körüli szórása nő, de a 
korrelációs egyenes egyenlete gyakorlatilag nem 
változik. A korrelációs koefficiensek (3. táblázat) 
azonban minden esetben jelentősen jobbnak bi
zonyultak az f(Roo)m értékek alkalmazása ese
tén és megegyeztek az /(J?oo)m értékekkel szer
kesztett analitikai mérőgörbék regressziós koeffi
cienseivel (2. táblázat). Ez azt bizonyítja, hogy 
a módszeres hiba J?oo,r valódi értékének a figye
lembevételével a módszerből gyakorlatilag kikü
szöbölhető.

4. táb lázat
Lineáris regressziós koefficiensek, különböző' módon készíte tt analitikai méró'görbék esetén, a kvarc és a kalcit 

abszorpciós sávjain a c < 0,2 m /m  % koncentrációtartományban.

Kvarc Kalcit
Abszorpciós sávok [cm-1 ] 799 780 695 876 711
Egy mérés alapján készített analitikai 
mérőgörbe esetén

0,9858 0,9792 0,9713 0,9820 0,9836

Több mérés alapján készített analitikai 
mérőgörbe esetén

0,9922 0,9900 0,9848 0,9917 0,9838

Több mérés és a módszeres hiba kiküszöbölésével 
készített analitikai mérőgörbe esetén

0,9974 0,9986 0,9911 0,9973 0,9958

7b. ábra
A К -M függvény relatív  módszeres hibája a m inta 

koncentrációjának függvényében. A vizsgált minta: kalcit. 
Abszorpciós sávok: c l  -  711 cm -1 ; c2 -  876 cm - 1

mérőgörbék tengelymetszete minden esetben ne
gatív érték volt, míg az Äqo.t- valódi értékével 
módosított К-M függvény értékekkel (/(Äoo)m) 
készített analitikai mérőgörbék tengelymetszete 
minden esetben pozitív értékre változott (3. táb
lázat).

A módszeres hiba kiküszöbölésével a mód
szer pontossága is tovább növekedett, amit az 
f(Roo)m értékekkel szerkesztett analitikai mérő
görbék regressziós koefficiensének további javu
lása, elsősorban a mérőgörbe c < 0,2 m/m % 
tartományába eső pontjainak pontosabb és sza- 
batosabb meghatározása jelez (2. táblázat). Az 
analitikai mérőgörbék c < 0,2 m/m % tartomá
nyára jellemző regressziós koefficiensek (4. táblá
zat) ez esetben ugyanis megközelítik, egy esetben 
pedig annak értéke meg is haladja az egy mé
résből készített mérőgörbék teljes koncentráció
tartományra jellemző regressziós koefficienseinek 
értékét.

A k u ta tás t az O TKA 2546 tám ogatta. A tám ogatást 
ezúton is köszönjük.

Ö sszefoglalás

Dolgozatunkban a diffúz reflexiós IR-spekt- 
roszkópia véletlen és módszeres hibájának a 
minta koncentrációjától való függését vizsgáltuk. 
Matematikai összefüggéseket vezettünk le a hi
bák és a koncentráció, .vagy koncentrációfüggő 
mennyiség között, melyek helyességét kísérleti 
úton igazoltuk.

Mind az elméleti, mind a kísérleti ered
mények alapján azt a következtetést vonhatjuk 
le, hogy a mérés hibája a mennyiségi analízis 
szempontjából fontos koncentrációtartományban 
(c < 0.1-0.2 m/m %) igen jelentős, akár 30-100% 
is lehet. Ezért a megbízható mennyiségi analízis 
elvégzéséhez az alábbi kísérleti feltételek betar
tását javasoljuk:
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1. Az analitikai mérőgörbe pontjainak érté
két több párhuzamos mérésből határozzuk meg, 
így az i?oo,m értékének bizonytalanságából fa
kadó véletlen hibát csökkenthetjük.

2. A kalibráló standard mintákat és a vizs
gálandó mintákat egy és ugyanazon referencia- 
mintához képest mérjük, így az Доо)Г értékének 
bizonytalanságából fakadó hibát kiküszöböljük.

3. A kísérletileg mért К-M függvényt Roo,r 
valódi értékével módosítjuk, s így a módszeres 
hibát megszüntetjük.

Application o f diffuse reflectance in
frared spectroscopy for the quantitative 
determination of inorganic compounds,
II. Investigation and reduction of the 
measurement error.4’5 Z. Krivácsy and J. 
Hlavay

Concentration dependence of the errors in 
diffuse reflectance IR Fourier transform spec
troscopy (DRIFTS) was investigated. Theoreti
cal mathematical models were developed and ex
perimentally controlled. It has been found that 
the relative error in DRIFTS measurements can 
increase up to 30-100% if the sample concentra
tion is < 0.1- 0.2 m /m  %.

Therefore, the precision and the reliability 
of the method should be increased as follows:

1. The uncertainty of the determination of 
the sample reflectance should be decreased by 
parallel measurements on the samples and the 
calibration standards (multiple calibration).

2. The uncertainty of the determination 
of the reference reflectance (Äoo,r) should be 
excluded by measuring all the samples and the 
calibration standards against one and the same 
sample of reference.

3. If Roo.r < 1, the experimentally obtained 
К-M functions should be modified by the exact 
value of Äoo,r> otherwise the method is distorted 
by systematic error.
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Az utóbbi években több orvosbiológus, ve
gyész és fizikus foglalkozott az elméleti és a 
gyakorlati szempontból egyaránt fontos lipid- 
peroxidációval (LP)1,2. Közismert, hogy a LP a 
biomembránok destrukciójához vezethet és ez
által szívinfarktust, daganatos folyamatot vagy 
gyorsított szervezet-öregedést idézhet eló'1,2.

Kimutatták, hogy a fontos LP-antioxidánsok 
egyike, az E-vitamin (VE) reagál a LP során ke
letkező' peroxidgyökökkel (RO*) és a reakcióter
mék E-vitamin-gyök (VER). Továbbá, a koráb
ban közölt eredmények szerint, a VE-típusú an
tioxidánsok (butil-hidroxi-toluol család) gátolják 
a biomembránok tetrapirrol-szenzibilizátorok ál
tal okozott fotodestrukcióját is3. Ezzel szemben 
ha a VER koncentrációja elég nagy, a VE típusú 
vegyület antioxidánsból az oxidáció promotorává 
válik2.

Fény hatására a szenzibilizátor VE VER-ré 
alakulhat át, ezért fontos megvizsgálni a környe
zet befolyását a VE típusú vegyületek fotokémiai 
átalakulása során, annál is inkább, mert az apo- 
láros oldószerben oldható VE antioxidáns hatása 
növelhető, ha a VE-t együtt alkalmazzák vízben 
oldható C-vitaminnal (VC). Megfigyelések sze
rint ez utóbbinak egymagában nincs jelentős an
tioxidáns hatása poláros közegben1,2.

Hasonló szinergikus effektusról már beszá
moltunk, amikor tanulmányoztuk a Fotodinami- 
kus Terápia (PDT) egyik szenzibilizátorának, a 
hematoporfirinnek (Hp) fotostabilitását4. A VE 
típusú antioxidánsnak nem volt hatása a tiszta 
Hp monokation fotodegradációjára, ezzel szem
ben ugyanaz az antioxidáns leállította a Hp foko
zott optikai kifehéredését, ha hidrogénhídkötést 
létrehozó telített vagy telítetlen zsírsav is volt je
len a poláros oldószerben (metanolban)4. Az an
tioxidáns fotokémiai aktivitását feltételezhetően 
befolyásolja a reakcióközeg polaritása, ezért je

len munkánkban a VE típusú antioxidáns, a ß -  
naftol, fotokémiai poláros és apoláros oldószer
ben történő átalakulásáról számolunk be. A fo
tokémiai átalakulást (az О-H kötés szakítása) a 
kis energiájú fotonokat (Л > 480 nm) elnyelő kati
onos szenzibilizátorok gerjesztett molekulái segí
tették elő az elektron-akceptor poláros oldószer
molekulák jelenlétében: Hp-kationjai vagy meti- 
lénkék (MB+).

Tanulmányoztuk továbbá ezen szenzibilizá
torok oldószerből szabadgyököket eredményező 
fotokémiai reakcióit is, valamint megvizsgáltuk 
a szingulett oxigén (г0 г) szerepét.

Kísérleti rész

A spincsapdázás módszerét és a kísérleti 
technikát korábbi közleményeinkben már leír
tuk4,6-8. Spincsapdaként 2,6-diklór-nitrozoben- 
zolt használtunk (DCB).

Az oldatok besugárzásához impulzus-lézer
berendezést (10 ns fényimpulzus, Л = 530 nm), 
illetve folytonos üzemű halogénlámpát és 2Z-S-17 
típusú fényszűrőt (Л > 480 nm) alkalmaztunk. 
Az oldatok elnyelési spektrumát Specord UV 
VIS spektrofotométerrel vettük fel. Kísérletein
ket szobahőmérsékleten, spektroszkópiai tiszta
ságú oldószerekkel, Merck-gyártmányú metilén- 
kékkel, valamint Hp-dihidro-kloriddal (HpH^) és 
frissen átkristályosított naftollal végeztük.

Kísérleti eredmények és értékelésük

Korábbi munkánk során4 megállapítottuk, 
hogy naftolok oxigénnel telített benzolos olda
tában, protoporfirin szenzibilizátor jelenlétében, 
530 nm-es fénnyel végzett besugárzás hatására, 
nem keletkeznek hosszú élettartamú gyökök, míg
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C elle s  oldatban végrehajtva ezt a reakciót, a 
400 nm körüli tartományban fényt adszorbeáló, 
instabilis termékek is képzó'dnek.

Újabb kísérleteinkben protoporfirin helyett 
metilénkéket és hematoporfirint alkalmaztunk 
szenzibilizátorként (1-3. ábra).

Л, nm
300 350 400 500 600 700

H pH ^+ és /З-nafto l (PhOH) fotokém iai reakciója 
(Л =  560 ±  20 nm);

oldószer: 11 % СНзО Н , 89 % СвНв [HpH^2] =  
9-10- 5  M; [PhOH] =  4-10 3 М, [I0 -I] =  б -Н Г 4 molfoton 
l^ s - 1

2 . ábra
/З-naftol fotokém iai átalakulása a M B+ jelenlétében 

(Л >  480 nm)
[MB+] =  1СГ6 M; [/J-naftol] =  10"3 M

A /?-naftol +  metilénkék metanolos közeg
ben, illetve HpH^" -I- /З-naftol halogénlámpával 
végzett besugárzása hatására benzolos elegyben,

MB+ fotokémiai átalakulása /?-naftol jelenlétében, 
nitrogénben (N2 ), valamint Ch-ben (Л >  480 nm)

[MB+] =  IO“ 6 M; [/?-naftol] =  10~ 3 M

megváltozott mind a /З-naftol, mind a szenzibi- 
lizátor koncentrációja, mind pedig ezek elnyelési 
spektruma (lásd 1. és 2. ábra). A kísérleteket O2 
jelenlétében végeztük. Megfigyeléseink szerint a 
besugárzás hatására akkor is fogyott a szenzibili- 
zátor, ha a kísérleteket ^-atm oszférában végez
tük (3. ábra).

Hasonló eredményét kaptunk a-naftol -f me
tilénkék metanolos oldata esetében. Itt gondosan 
légtelenített és leforrasztott ampullákban lévő' 
oldattal is elvégeztük a kísérletet, majd a ter- 
mékelegyet gázkromatográf-tömegspektrométer- 
rendszerrel (GC-MS) analizáltuk. (Készüléktí
pus: MM-12F1A; körülmények: üvegoszlop, 3 % 
OV-17, Chromosorb Q, oszlophó'fok: 130°C, ioni
záló elektron-energia: 70 eV).

A GC-MS kromatogramban az a-naftol csú
csán (retenciós idő' 6,6 perc) kívül mindössze 
egyetlen komponenst észleltünk (retenciós idó' 5,2 
pare), amelyet tömegspektruma (m/z (I %): 158 
(100 M+); 130 (37); 104 (44); 102 (33); 76 (39); 
51 (12); 50 (16)) és irodalmi adatok5 alapján 1,4- 
naftokinonként azonosítottunk.

Ha metanol helyett 9:1 arányú benzol/meta- 
nol oldószerelegyre tértünk át, N2 atmoszférában 
a naftokinon keletkezési sebessége az eredetinek 
1/5-ére csökkent. (A két kísérletben a megvilágí
tás intenzitása és hullámhossza, valamint az a-
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1 . táblázat
A  porfirinek illetve  a m etilénkék és a ß-nafto l közti 

reakció során keletkező  (R*) és nitrózó vegyület (NO ) 
segítségével csapdázott nitroxilgyök (RN O )

Hfs-állandó
A Oldószer R* mT

nm CUN Ol H
MB+ >310 CH 3 OH nincs
MB+ >480 C 6 H6 nincs
MB+ 530 CH 3 OH + NphO* lézer

naftol
pp 530 С С Ц  + NphO ,b lézer

naftol
pp >310 15% CH 3 OH •сн ос 0,64 0,33

85% СбН6 сн2о н с 1,31 0,80
HP >310 C 2 H5OH С Н з ’ С Н О Н 1,31 0,84
HP >310 С Н з О Н nincsc
(HpH2)2+d >310 25% CH 3 OH •сн ос 0,64 0,33

75% C 6 H6 

15% CH 3 OH
•сн2о н с 1,31 0,81

(HpH2)2+d >310 52,5% C 6 H6 с6н5*сщ 1,31 0,98
32,5% C 6 H5 CH 3

15 %  С Н з О Н

(HpH2)2+d >310 52,5% C 6He 
32,5% hexán 
15% СН 3ОН

И ’ С Щ 1,31 0,58

“ 5%  С Н з О Н  
ь 5 irodalom
c NO; 2,6-diClNO benzol 
d [Hp kationos formája] =  710~ 4 M

naftol és a metilénkék koncentrációja, 1-10-3 M, 
illetve 6-10—6 M, is megegyezett.)

A naftolok és a triplett metilénkék között 
metanolos oldatban lejátszódó reakciót impulzus- 
lézer-berendezés segítségével tanulmányoztuk, O2 
jelenlétében. Ezekben a kísérletekben a rend
szerhez 102-akceptort, 1,3-difenil-izobenzofuránt 
is adagoltunk, mégpedig olyan koncentrációban, 
hogy a jelenlévő' 10 г csak ezzel reagáljon (eh
hez ismertük az х0 г + naftol, ill. 402 + dife- 
nilizobenzofurán közötti elemi reakció sebességi 
állandóját)1. E vizsgálatoknál figyelembe vettük

hv~

azt is, hogy a difenil-benzofurán elnyelési maxi
muma (430 nm) gyakorlatilag egybeesik a trip
lett metilénkék egyik maximumával, valamint a 
naftoxigyök egyik maximumával is6. A lézeres be
sugárzás után a naftolt tartalmazó oldat fényel
nyelése 430 nm hullámhosszon megnőtt (20 %), 
a naftolos oldaté viszont csökkent [MK]o = 10-6 
M, [naftol]o =  IO“4 M. [DPBF]0 = 3,5-HT5 M).

Vizsgálataink eredményeiből valószínűsíthe
tő, hogy metanolban a triplett metilénkék a naf
tolok OH-csoportjáról H-atomot szakít le (O2 je
lenlétében ill. távollétében egyaránt), valamint 
az, hogy az oldószer is részt vesz a kémiai reak
cióban, reagál az instabilis köztitermékkel. Ilyen
kor a metilénkékkoncentráció is csökken. Felté
telezhető, hogy maga a szenzibilizátor gerjesz
tett molekulája is reagálhat a poláros oldószer- 
molekulával és a továbbiakban szabad gyököket 
eredményez az antioxidánsból. Spincsapdázásra 
több poláros-apoláros oldószerelegyet választot
tunk (1. táblázat).

Az 1. táblázat adatai szerint oxigén távol
létében a 2MB+ +  CH3OH reakciója nem ered
ményez szabad gyököket. Ezzel szemben viszont, 
ha antioxidáns is volt az oldatban, az oldat besu
gárzása a kis energiájú fotonokkal (A > 480 nm) 
naftoxigyököket eredményezett (1. táblázat). Is
meretes, hogy a porfinvázú szenzibilizátor szin- 
gulett (44 kcal/mol), valamint triplett energia
szintje (38 kcal/mol) kb. 10-15 kcal/mol maga
sabb, mint a metilénkék gerjesztett molekuláé 
és az eredményeink szerint, ha a tetrapirrolvázú 
szenzibilizátor oldatát 95 kcal/mol energiájú fo
tonokkal sugároztuk be, több oldószergyököt si
került csapdázni (1. táblázat).

Ismeretes továbbá, hogy (ET)allfás alkohol «  
130-140 kcal/mol10,11, ily módon nem kizárható, 
hogy a gerjesztett porfirinek jelenlétében csapdá
zott oldószergyök kétfotonos reakció terméke:

(Hp) - 40 kcal/mol (Hp)4 - 95 kcal/mol
3(CH3OH) szabad gyök

Пу módon a gerjesztett szenzibilizátor (TPP)* -f hidrogénkötéses QH-csoportot tartalmazó 
oldószer + antioxidáns(PhOH)-rendszerben az antioxidáns gyök kétféleképpen is keletkezhet:

a)

b)

TPP* + PhOH

TPP* + oldószer

hv = 35-40 kcal/mol----------------------1
poláros oldószer

hv = 95 kcal/mol---------------------- 1
kétfotonos reakció

TPPH + PHO

oldószergyök (R*)

( 1 )

( 2)

R* + 0 2 — * RO£ (3)

RO^ + PhOH PhO* + RO2H (4)

Előző kísérleteinkben azt találtuk, hogy a 
tiszta TPP* + PhOH-rendszerben (1) az anti
oxidáns nem gátolta a fotodestrukciót4, továbbá
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ugyanaz az antioxidáns leállította a Hp fotodeg- 
radációját, ha hidrogénhídkötéseket létrehozó te
lített vagy telítetlen zsírsav volt a rendszerben.

Az irodalmi adatok szerint a VE és a VC 
együttes alkalmazása esetén az antioxidáns gyök 
(VER = PhO*) és VC (aszkorbinsav) reakciója:

VER-(PhO') + VC —► VE(PhOH) + termék (5)

kulcsszerepet játszik a két antioxidáns szinergi- 
kus védési mechanizmusában. Feltételezhető',hogy 
az aszkorbinsav és az E-vitaminhoz hasonló an
tioxidáns együttes alkalmazása esetén nagyobb 
antioxidáns hatás érhető el.

Köszönetnyilvánítás: Ez a munka az O TK A  T-4073 
keretén belül készült.

Összefoglalás

Kationos szenzibilizátor és antioxidáns (Zó
náitól) fotokémiai reakciója során E-vitamin- 
gyök típusú instabilis termék, valamint kinon tí
pusú végtermék keletkezik az oldat besugárzása
kor, metanolban, A > 480 nm-nél. Az apoláros 
benzolban az átalakulási folyamat sebessége lé
nyegesen kisebb mint a poláros metanolban.

Environment effects in the cationic- 
dye sensitized photochemical transforma
tion of the antioxidant. G. Móger, M. Paró- 
czay and A. Darmanyan

served upon the irradiation of solutions of cati
onic dye and /ó-naphthol in CH3OH (A > 480 
nm). Replacing polar CH3OH by apolár СбЩ 
the transformation rate drastically diminishes.

IRODALOM

1 M. Takahashi, J. Tsuchiya, E. Niki: J. Am. Chem. 
Soc., 111. 6350. 1989.

2  K. Mukai: Sixth International Symposium on Orga
nic Free Radical; A bstracts, Noordwij, Kerhout, The 
Netherlands, 22-23 August, 1992. 27. oldal

8  Zheng-Xu Han, A . Riecker, Zhong-Ы  Liu, You-Chen 
Liu: Sixth In ternational Symposium on Organic 
Free Radical; A bstracts, Noordwij, Kerhout, The 
Netherlands, 22-23 August, 1992. 293. oldal

4  G. Móger, L. Korecz, D. Gál: Tetrahedron Lett., 38. 
5167. 1991.

5 M .J. Thomas, C.S. Foote: Photochem. Photobiol., 
27. 683. 1978.

6  G. Móger, A .P . Darmanyan: J. Radioanal. Nucl. 
Chem. Lett., 94. 9. 1985.; 105. 303. 1986.; J Pho
tochem., 26. 269. 1984.

7  A .P . Darmanyan, T. Vidóczy, G. Irinyi, D. Gál: 
Oxid. Com mun., 3. 15. 1983.

8  G. Móger, M. Győr: Tetrahedron Lett., 30. 7467. 
1981.

® L .V . Romashev, Yu.U. Kirjuchin, H .S. Bagdasarjan: 
Doki. Akad. Nauk SSSR, 230. 1145. 1976.

1 0  J. Land, G. Porter: Trans. Faraday Soc., 59. 2010. 
1963.

1 4  V.A. Smirnov, N .B . Nazarov, V.J. Gerho, M .V.
Alfimov: Chem. Phys. Lett., 34. 500. 1975.

12 Y. Terenin: Photochem istry of Dyes (Nauka, Mos
cow, 1967).

Vitamin-E radical-like radicals as intermedi
ates and quinone as end-product have been ob-

Budapest, MTA K özponti Kémiai K utató  Intézete 
Érkezett: 1994. III. 25.
Közlésre elfogadtuk: 1994. IV. 27.



M agyar Kémiai F olyóira t, 101. évf. 1995. 2. sz. 59

A kalcium ionok hatása a foszfonsav adszorpciójára
Összehasonlító vizsgálatok felületanalitikai módszerekkel

KÁLMÁN Erika, KÁRMÁNNÉ HERR Franciska és TELEGDI Judit
Központi Kém iai Kutató Intézet, M TA, 1525 Budapest, Pf. 17.

CSERNY István, KÖVÉR László és VARGA Dezső'
Atom m ag Kutató Intézet, M TA, 4001 Debrecen, Pf. 51.

A szerves foszfonsavak az ötvözetlen acél 
korróziójának kitűnő inhibitorai semleges kö
zegben, s hatékonyságuk további adalékokkal 
növelhető1. A foszfonátok fémkorróziót gátló ha
tását bizonyos kationok oly módon befolyásolják, 
hogy feltételezhetően egy vékony film képződését 
segítik elő a fém felszínén. Ez többmolekulás vé
dőréteget jelent a korrodeálódó anyag és a korro- 
zív közeg határfelületén. Mivel az 1-hidroxietán- 
1,1-difoszfonsav (továbbiakban:HEDP) széleskö
rűen alkalmazott inhibitor, munkánk vaselektró
dok esetében e vegyület kalciumionok által befo
lyásolt adszorpciós tulajdonságainak vizsgálatára 
irányult.

Előző munkánkban2 leírtuk, hogy a HEDP 
hatékonyságát kétértékű kationok jelenléte szi- 
nergetikusan befolyásolja (1. ábra). A HEDP 
adszorpcióját vas felszínén a kalciumionok je
lenléte növelte abban az esetben, ha a móla
rányok az oldatban 0,5 és 8 között változtak. 
A jelenség kimutatására alkalmazott rádioaktív 
izotóp-nyomjelzéses módszer azonban csak indi
rekt bizonyítékot szolgáltatott az inhibitorréteg 
összetételéről3.

Jelen munkánkban felületanalitikai módsze
reket: röntgensugárral gerjesztett foto- és Auger- 
elektronspektroszkópiát (XPS-t és XAES-t) al
kalmaztunk, hogy a felszíni réteg szerkezetéről 
közvetlen információt nyerjünk.

Fémek felszínén lévő inhibitorrétegek tanul
mányozására az elektronspektroszkópiai módsze
rek jól alkalmazhatók, mivel nagy felületi érzé
kenységgel rendelkeznek. A röntgensugárral ger
jesztett foto- és Auger-elektronspektroszkópiai 
vizsgálatok során a besugárzott felületből keltett 
foto- vagy Auger-elektronok kinetikus energiáját 
mérve közvetlen információt kaphatunk a felületi 
réteget alkotó atomok kémiai kötésállapotáról. 
Az Auger elektronspektroszkópiában (AES) a fe
lület gerjesztésére általában 1-10 KeV-os primer 
elektronokat használnak. A belső héjon ionizált 
atom gerjesztett állapota az elektronhiányt be
töltő átmenet következtében Auger-elektron ki-

1 . ábra
1 4 C-es és 4 5 Ca-os nyomjelzést használva a jelzett 

H EDP adszorpciója a C a/H E D P mólarány változásának 
függvényében, 0,5 mól dm - 3  koncentrációjú NaC104 vizes 
oldatban

lépésével szűnik meg. Az Auger-elektronok ger
jesztésének egy másik lehetséges módja a foly
tonos energiaeloszlású röntgenspektrummal tör
ténő' besugárzás. A folytonos energiaeloszlású 
röntgensugárzás alkalmazásának előnye, hogy 
széles energiatartományban (sokféle elemre) biz
tosítható a jó hatásfokú gerjesztés.

Minták és előkészítésük

A 9 mm átmérőjű mintákat 0,25 mm vas
tagságú, polikristályos ötvözetlen acéllemezből 
vágtuk ki (összetétel: Fe: 99,57%; Si: 0,05%; C:
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0,05%; Mn: 0,30%; S:0,01%; P:0,02%). A mintá
kat 75 tf% ecetsavat és 20 tf% perklórsavat tar
talmazó vizes oldatban 2,5 percig elektropolíroz- 
tuk, majd desztillált vízzel leöblítettük.

Az adszorpciós egyensúly eléréséhez a min
talemezt 30 percig az inhibitor 50 cm3-nyi olda
tába merítettük. Az inhibitoroldat összetétele:

2,4-lCT3 mol dm-3 HEDP
0,5 mol dm-3 NaC104 (Merck, pro anal.

összetétele:
NaC104 99%; Cl-  max. 0,05%;
S0 ^+ max. 0,002%;
N max. 0,0005%;
Pb2+ max. 0,0005%;
Ca2+ max. 0,002%;
Fe2+ max. 0,0003%;
K+ max. 0,005%)

Az oldat pH-ját NaOH-val 7,0-re állítot
tuk. Egyes méréseknél Ca(N0 s)2-t használtunk a 
Ca2+/HEDP 0,5-4,0 mólarányának beállítására. 
Abban az esetben, ha Ca2+-t adtunk a rend
szerhez, a NaC104-oldatot meg kellett tisztítani 
a kalcium- és ólomszennyezőktől ammónium- 
oxalát-adagolással s az oldat cellulóztartalmú 
szűrőpapíron keresztüli szűrésével, azért, hogy 
ezen ionok zavaró hatását elkerüljük.

Minden esetben a kétszer desztillált vízzel 
leöblített mintát azonnal a berendezés zsilipéit 
vákuumrendszerébe helyeztük.

Kísérleti módszerek és a mérési 
eredmények kiértékelése

A korróziós inhibitorrétegeket XPS- és 
XAES-technikával analizáltuk. Az utóbbi mód
szer eló'nyeit (az XPS-hez viszonyítva nagyobb 
analitikai érzékenység, amit a röntgensugárzás 
által kiváltott KLL Auger-elektronok mérésé
vel lehet elérni) foszforvegyületek esetében már 
kimutatták4.

A méréseket ESA-31 típusú felületvizsgáló 
berendezéssel végeztük. A berendezés alkalmas 
röntgengerjesztéses foto- és Auger-elektronspekt- 
roszkópiai mérésekre4. A spektrométer 180°- 
os félgömböv analizátor-elektródáinak munkasu
gara 250 mm, a résszélesség 2 mm. A berendezés 
0-10 keV energiájú elektronok esetén, mind az ál
landó átmenő' energiájú, mind az állandó fékezési 
arányú üzemmódú mérésre alkalmas. Méréseink 
során 1:20 állandó fékezési arányt használtunk. A 
berendezés ikeranódos, 30 KV-os röntgenforrása 
A1 Ka sugárzást és Mo anóddal nagyenergiájú 
Auger-elektronok gerjesztésére alkalmas fékezési

sugárzást tud létrehozni. Méréseinknél az anód- 
feszültség 15 KV, az áramerősség 20 mA volt. A 
berendezés ultravákuum rendszerében a jellemző 
nyomásérték 1-10-7 P a 5.

Az adszorbeálódott inhibitor mennyiségét a 
P 2p és a P KLL spektrumvonalak intenzitásai
nak összegzésével mértük, míg a Ca/HEDP mól
arányt a minta felszínén a Ca/P intenzitásarány
ból határoztuk meg. A relatív fotoionizációs ha
táskeresztmetszeteket és a spektrométer hatásfo
kát ismert sztöchiometriai összetételű (CaHP04) 
vegyületre kísérletileg meghatározott érzékeny
ségi faktorarányokkal vettük figyelembe.

Kísérleteink szerint a meghatározott csúcs
intenzitások statisztikus hibája elhanyagolható 
volt a minta felszíni állapotának reprodukálha
tóságából eredőhöz képest. Azért, hogy ezen za
varó hatást minimáljuk, minden egyes kísérletet 
több mintán végeztünk el. Eredményeinket az 1-
8. ábrák foglalják magukba. A 6. és a 7. ábrán 
látható hibák az átlagértékek standard deviáció
ját mutatják.

Eredmények

Méréseink során azt tapasztaltuk, hogy az 
elektropolírozott, majd desztillált vízbe merí
tett és vákuumban szárított mintáink a fémálla
potú vason kívül vas(II)- és vas(III)-oxidokat és 
vas(III)-oxid-hidroxid komponenst tartalmaztak 
a felszíni rétegben (2. ábra)6.

Ha az oldat kalciumionokat tartalmazott, 
a fémes vas komponens aránya változott a 
spektrumban. Kis mennyiségű kalciumszennye
zés ( ~ 10-5 mól dm-3 kalciumion koncentráció) 
esetében a fémes vas csúcs intenzitása csökkent, 
töményebb kalciumtartalmú oldat használatánál 
a vascsúcsok keskenyebbé váltak, fémes vas nem 
volt detektálható, ezért csak egyetlen oxidkom- 
ponens létezését feltételeztük.

Foszfor- és kalciumionok együttes jelenlétét 
mutatják a fém felszínén a 3. és 4. ábrák (Ca 2p 
valamint a P 2p és P KLL spektrumok). Ezen 
túlmenően a kalciumionoknak a HEDP adszorp
ciójára kifejtett szinergetikus hatását a 4. ábrán 
lévő foszforspektrumon figyelhetjük meg. Mivel 
mind az 0 , mind a C foto-elektronspektrumok 
néhány „átfedő” komponensből állnak, ezért nem 
szolgáltatnak közvetlen információt az adszorbe
álódott inhibitorrészecskéről. Például az oxigén
járulék nemcsak az inhibitormolekulától szárma
zik, hanem az előkészítés során a mintán kép
ződött oxidrétegtől is. Ezen túlmenően számol
nunk kell az atmoszférából fiziszorpcióval meg-
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r— 3 +  f-  2+Fe Fe

Különböző módon kezelt elektropolírozott szénacél- 
m inták Fe 2 p röntgen-fotoelektron-spektrum ai

a) kezeletlen
b) 2,4-10 3 mol dm - 3  HEDP ionmentes desztillált 

vízben
c) 2 ,410-3  mól dm - 3  HEDP tisz títa tlan  0,5 mól 

dm - 3  N aC IO í-t tartalm azó vizes oldatban (P b2+- és 
C a2+ -szennyezés)

d) 2,4-10- 3  mól dm - 3  HEDP és 1,2-10- 3  mól dm - 3  

Са(ГГОз)г 0,5 mol dm - 3  NaClOí ta rta lm ú  oldatban kezelt 
m inták.

kötött oxigén jelenlétével is. Ehhez hasonlóan a 
szénspektrumok tartalmaznak olyan járulékokat, 
melyek nem a szerves inhibitortól, hanem felületi 
szénhidrogén-szennyezéstől származnak, amelyek 
még ultravákuumban is kialakulhatnak. A Ca2+- 
hozzáadás miatt képződő vastag inhibitorréteg 
felépülését láthatjuk a 4. ábrán. Ha az inhibitor
oldat nem tartalmaz Ca2+-ot (4.a. ábra), a fosz
for KLL Auger-spektruma majdnem teljesen la
pos hátterű és a foszforjel a kis intenzitású Mo La 
besugárzással gerjesztett 0  Is jelhez viszonyítva 
gyenge, ami azt jelenti, hogy a minta felszínén 
lévő oxidréteget az inhibitor csak részlegesen fedi. 
A Ca2+-hozzáadás esetében (4.c. ábra) a háttér
ben megfigyelhető ugrásszerű változás (melyet a 
P KLL Auger elektronok rugalmatlan energia
vesztése okoz), valamint a P /0  arányban bekö-

365 360 355 350 345 340 335
kötési energia, eV

3. ábra
Különböző oldatokkal kezelt elektropolírozott széna- 

célminták Ca 2p röntgen-fotoelektronspektrum ai
a) 2 ,4 1 0 -3 mol dm - 3  HEDP a P b2+- és a Ca2+- 

m entesített 0,5 mól dm - 3  NaClCh tartalm ú  oldatban
b) 2,4-10 3 mol dm “ 3 HEDP a P b2+- és a Ca2+- 

szennyezőt tartalm azó, tisztíta tlan  0,5 mól dm - 3  NaClCb 
tartalm ú oldatban

c) 2 ,4 1 0 -3 mól dm - 3  H EDP-t és 2 ,4 1 0 -3 mól dm - 3  

Ca(NC>2 )3 -t tartalm azó 0,5 mól dm - 3  NaCICb tartalm ú 
oldatban kezelt minták.

vetkező növekedés a vastagabb (néhány monoré- 
tegnyi) inhibitorréteg jelenlétére utal.

A foszfor és a kalcium elektronspektrumai
nak intenzitásai jelzik (5. ábra), hogy a HEDP 
szinte ugyanolyan mértékben adszorbeálódott a 
vas felszínén, ha az oldószer ionmentes desztil
lált víz (A), illetve 0,5 mol dm-3 NaC104 tar
talmú desztillált víz (D) volt, s egyik sem tartal
mazott kétértékű kationt. A szennyező kalcium 
jelenléte viszont jelentősen megnövelte a fém fel
színén adszorbeálódott foszfonát mennyiségét. A 
6. ábra az oldatban lévő, Ca/HEDP mólaránya 
függvényében mutatja az adszorbeálódott HEDP 
és a Ca2+ mennyiségének a változását. Figye
lemre méltó, hogy mindkét komponens adszor
beálódott mennyiségének változása az oldatban 
lévő Ca/HEDP arány változását hasonló módon 
követi. Maximális HEDP és Ca2+-adszorpciót ér
tünk el, ha a Ca/HEDP ~  2. Ha az oldatban a 
Ca/HEDP mólarányt 0,5 és 4,0 között változtat
tuk (7. ábra), a fém felszínén ez a Ca/HEDP mól- 
arányban 0,4 és 1,1 közötti változást eredménye
zett, mely eltér a radioaktív nyomjelzéses tech-
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kötési energia, eV

4. ábra
Különböző oldatokkal kezelt elektropolírozott széna- 

célm inták P 2p fotoelektron és P KLL Auger-spektrum ai
a) 2 ,410~3 mol d m - 3  HEDP a Pb^+ - és a Ca2+- 

m entesített 0,5 mól d m - 3  NaCICU ta rta lm ú  oldatban
b) 2,410~3 mol d m - 3  HEDP a P b 2+- és a Ca2+- 

szennyezőt tartalm azó, tisz títa tlan  0,5 mól d m - 3  NaCIOí 
ta rta lm ú  oldatban

c) 2 ,410-3 mól d m - 3  HEDP-t és 2 ,4 1 0 -3  mól dm - 3  

C a(N 0 2 )3 -t tartalm azó 0,5 mól dm - 3  NaClCU tartalm ú 
oldatban kezelt m inták.

nikával (1. ábra) a felszínen mért Ca/HEDP = 
1 aránytól. Ezt a különbséget okozhatja az old
ható, gyengén adszorbeálódott kalciumvegyüle- 
tek lemosása az elektronspektroszkópiai vizsgá
latok során.

Az adszorpciós folyamatoknak a polarizá
ciós potenciáltól való függését radioaktív nyom- 
jelzéses technikával, az oldatban lévő' Ca2+-ionok

5. ábra
Az elektropolírozott szénacélm inták foszfor P 2P 

és P KLL spektrum ainak intenzitásösszegei különböző 
oldatokkal való előkezelés után:

A) 2 ,410~3 mól dm - 3  HEDP ionmentes desztillált 
vízben

B) 2 ,410-3 mól dm - 3  HEDP tisztíta tlan  0,5 mól 
dm - 3  NaCIOí-t tartalm azó vizes oldatban (Pb2+- és 
Ca2 +-szennyezés)

C) 2,4-1 0 —3 mól dm - 3  H ED P-oldat Ca2 +-szennye- 
zővel, 0,5 mól dm - 3  NaClOé-oldatban

D) 2 ,410-3 mól dm - 3  HEDP tisz títo tt, P b2+- és 
Ca2+-szennyezésmentes 0,5 mól d m - 3  NaCIOí-oldatban 
kezelt minták

6 . ábra
A fotoelektronspektroszkópiai mérésekből m eghatá

rozott adszorbeált HEDP és kalcium mennyiségének a vál
tozása a C a/H E D P mólarány függvényében. A HEDP- 
koncentráció minden esetben 2 ,4 1 0 -3 mól dm - 3  volt.

7. ábra
A m inta felszínén kísérletileg m eghatározott C a/ 

/H E D P  mólarány a m inta előkezelésére használt ol
dat C a/H E D P m ólarányának függvényében. A HEDP- 
koncentráció minden esetben 2 ,4 1 0 -3 mól dm - 3  volt.
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jelenlétében1 45Ca- és 14C-izotópok felhasználá
sával tanulmányoztuk. Mint a 8. ábrából kitűnik, 
az adszorpció nem függött az alkalmazott poten
ciáltól.

A szerzők köszönetüket fejezik ki az Országos Tudo
mányos Kutatási Alap (1808. és В 011082 sz.) által nyúj
to tt tám ogatásért.

Ö sszefoglalás

HEDP korróziós inhibitort tartalmazó ol
datban a Ca2+-ionok jelenléte az inhibíciós fo
lyamat hatékonyságát oly módon javította, hogy 
megkönnyítette egy összefüggő', jól tapadó oxid- 
film képződését valamint megnövelte a felszínhez 
kötődött HEDP mennyiségét. Ennek következ
tében a passzív réteg minősége, s így korróziós 
ellenállása javult. Mérési eredményeink alapján 
Ca/HEDP = 1:1 komplex képződését feltételez
zük az ötvözetlen acél felületén, semleges vizes 
közegben.

The effect o f calcium  ions on the ad
sorption o f  phosphonic acid: a com para
tive investigation  w ith  em phasis on the  
surface analytical m ethods. E. Kálmán, F.H. 
Kármán, I. Cserny, L. Kövér, J. Telegdi and D. 
Varga

The presence of Ca2+ cations in the solution 
containing HEDP as corrosion inhibitor impro
ves the effectivity of the inhibition process by fa
cilitating the formation of a continuous, tightly 
bond surface oxide film, as well as by increasing 
the adsorbed quantity of HEDP on the surface. 
As a consequence, the quality of the passive layer 
is improving as well, from the point of view of 
corrosion resistance. On the basis of the present 
results, the formation of a 1:1 Ca/HEDP ratio 
complex is probable on the surface of mild steels 
in neutral aqueous media.
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8 . ábra
A 1 4 C-vel je lzett HEDP és a 45Ca adszorpciójá

nak potenciálfüggése 0,5 mol dm - 3  NaClCb-oldatban. A 
HEDP koncentrációja 3-10- 4  mol dm - 3 , a C a/H ED P 
arány értéke 1 volt.
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A mecsekvidéki kőszén két nevezetes tulaj
donsága, hogy egyrészt, szorbeált állapotban 
igen sok metánt tartalmaz (20-50 n m3/to), más
részt — ezzel összefüggésben — rendkívül kitö
résveszélyes. Hazánkban a kőszénbányászat kez
dete óta több mint százan haltak meg szén
gáz kitörések következtében, világméretben ez a 
szám tizenöt-húszezer főre becsülhető. A szén
bányászat visszaszorulásával a biztonságtechni
kai problémák mellé hasonló fontos kérdés meg
oldása került előtérbe: hogyan lehet a kőszenek
ben felhalmozódott metánt felszabadítani („le
csapolni”) és energiaforrásként hasznosítani? E 
kérdéssel számos országban nagyon sok kutató 
sikerrel foglalkozott, azonban ezekre a vizsgála
tokra az jellemző, hogy főként a kőzetmechanika 
oldaláról közelítették meg a kérdést, a fizikai ké
miai kutatások jobbára marginális szerepet já t
szottak. Ez volt jellemző az egyébként kitűnő ha
zai kutatásokra1-6 is, egyetlen kivételként említ
hetők a Mecseki Szénbányák Kutatási Központ
jában végzett vizsgálatok7-9.

Az eddigi eredmények ösztönöztek bennün
ket arra, hogy a mecseki kőszén fizikai kémiai tu
lajdonságait — elsősorban a folyadékokkal és gá
zokkal történő kölcsönhatásokat — egy OTKA- 
téma keretében egységes módszerekkel és rész
letesen meghatározzuk, majd az eredményekből 
következtetéseket vonjunk le a fentebb említett 
két probléma megközelítésére.

* A közleménysorozat a  116/1991. sz. OTKA-tém a 
kutatási eredményeit foglalja össze. **

** Levelezési cím: Tóth József, lásd fenn

Kísérleti rész

Vizsgálati módszerek

A vizsgálatokat kétféle mintán végeztük. Az 
első minta a Komló Bányaüzem Zobák akna II. 
szintjéből származott, amelyet a Bányaműszaki 
Főfelügyelőség — tapasztalati adatok alapján 
— kitörésveszélyesnek minősített (KV-minta). 
A másik mintát a komlói Béta akna X. szint
jéből vettük, amelyet nem kitörésveszélyesnek 
(NKV) minősítettek. A vizsgálatokat a KV- és 
NKV-mintákon mindig párhuzamosan végeztük. 
A folyadékszorpciós mérésekhez 0,5-2 mm át
mérőjű, előzetesen Soxhlett készülékben tisztí
to tt, majd 80°C-on 24 órán át vákuumszekrény
ben szárított mintákat használtuk. A folyadék- 
szorpció következtében beálló koncentrációválto
zást (AXi) Zeiss-folyadékinterferométerrel, ill. 
LCD 201 (Melz, Berlin) differenciálrefraktomé
terrel határoztuk meg. A szorpciós többleteket, 
a szokásos módon, a n \ = n°A X i/m  egyenlettel 
számítottuk.

A petrográfiai vizsgálatokat a tankönyvek
ben10 is leírt módon végeztük. Többlépcsős őr
léssel (< 0,1 mm), majd 1,35 és 1,55 kg/dm3 
sűrűségű ZnCb-os oldatban történt frakcionálás- 
sal vitrinitben, exinitben, intertinetben és szer
vetlen komponensekben dús frakciókat nyertünk. 
A mintákat teljesen tiszta petrográfiai kompo
nensekre nem lehetett feltárni, ennek ellenére 
a reprodukálhatóság 5 % alatt volt. A frakciók 
röntgendiffrakciós vizsgálatait Philips diffrakto- 
méterben CuKa sugárzás mellett végeztük, míg 
az immerziós nedvesedést entalpiákat LKB-2107 
típusú mikrokaloriméterrel 25 ±  0,01°C-on hatá
roztuk meg.
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Folyadékszorpciós izotermák az eredeti 
szénmintákon

E vizsgálatok főként azt célozták, hogy me
tanolnak a szén szerkezetére gyakorolt hatá
sát e módszerrel is meghatározzuk. Azt ugyanis 
már korábban igazolták, hogy kőszenek és me
tanol között valamilyen kölcsönhatás van11, de 
a kölcsönhatás egzakt méréssel is definiált fizi
kai tartalmáról nincs információnk. Az 1. ábrán 
a metanol-víz, a 2. ábrán a metanol-benzol több
letizotermákat tüntettük fel, amelyeket a KV- és 
NKV-szénmintákon mértünk 25°C-on.

Metanol ( 1 ) -  víz (2) többletizoterm a KV- és NKV- 
szénmintákon, 25°C-on

Az 1. ábrán jól látható, hogy az I. típusú 
(a metanol preferenciális adszorpcióját igazoló) 
izomtermák nem szabályosak, azokban több sza
kasz különíthető' el. Ezért a szénminták szorp- 
ciós kapacitásának jellemzésére csak a metanol
dús elegyekben, X \  = 0,8-1,0 összetétel között, 
alkalmaztuk a Schay-Nagy-féle grafikus extrapo
lációs módszert12. Az így számított ekvivalens

fajlagos felület NKV-szénre 91 m2g_1 ± 10 %, 
a KV-szénre 190 m2g_1 ± 10 %-nak adódott. A 
metanol-benzol elegypár kiválasztását az indo
kolta, hogy a metanolnál kisebb polaritású, de 
a szén felületét nedvesítő komponens szerepét is 
megvizsgáljuk. A hatás meglepő, mert nemcsak 
az izoterma típusa változott meg (Schay-Nagy- 
féle IV. típusra), hanem az izotermák közbülső, 
közel lineáris szakaszaiból számítható ekvivalens 
fajlagos felületek is lényesen megnőttek (NKV- 
szén 404 m2g_1 ± 10 %; KV-szén 754 m2g-1 ± 
10 %).

Mindez arra utal, hogy a szénminták pórusa
inak belső feltáródása (dezaggregációja) ebben az 
elegyben igen jelentős, és a KV-szénben közel két
szer olyan mértékű, mint az NKV-szénben. Fon
tos észrevételünk továbbá, hogy a szerves anya
gokkal hidrofóbizált agyagásványokon szintén IV. 
típusú és — véletlen folytán — azonos szorp- 
ciós kapacitást tükröző izotermákat határoztunk 
meg. Ez a meglepő azonosság arra enged követ
keztetni, hogy a dezaggregáció a szénminták szer
kezetében — a hidrofóbizált rétegszilikátok ese
tében már jól ismert — mozaikszerkezetű belső 
felületrészeket tár fel. Ezt a feltevést a röntgen
diffrakciós kísérletek (lásd alább) megerősítették.

Folyadékszorpciós izotermák macerálokon

A macerálokat (a petrográfiai alkotókat ta r
talmazó dúsítványokat) a röviden már ismerte
tett módszerrel állítottuk elő. A KV- és NKV- 
szenek frakcióinak ilyen értelmű összetételét az 1. 
táblázatban foglaltuk össze. Szignifikáns különb
ségek a g = 1,25-1,55 kg/dm3 sűrűségű frakciók 
exinit- és inertinit-, valamint g = 1,55 kg/dm3 
sűrűségű frakciók inertinit-tartalmában vannak, 
így megállapítható, hogy az inertinit az a petrog
ráfiai alkotó, amely mindhárom frakciót illetően 
szignifikáns különbséget mutat a KV- és NKV- 
szenek között.

További lényeges különbség a KV- és NKV- 
frakciók között a metanol-benzol többletizoter
mákból számítható fajlagos felületek nagyságá
ban mutatkozik. Mind a hat többletizoterma IV. 
típusú, a lineáris szakaszokból az ekvivalens faj
lagos felületek ± 10 %-on belüli hibával jól szá
míthatók, ezeket az értékeket a 2. táblázatban 
foglaltuk össze. Megállapítható, hogy az eredeti 
szénmintákon tapasztaltakkal teljes összhangban 
a KV-szén mindhárom frakciójában mintegy 30 
%-kal nagyobb a macerálok szerkezetében végbe
menő dezaggregáció, s csupán a zömében szervet-

2 . ábra
Metanol (1) -  benzol (2) többletizoterm a KV- és 

NKV-szénmintákon, 25°C-on
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1 . táb lázat
A K V  és N K V  mecseki szénm inták petrográfiai 

összetétele tömegszázalékban

Petrográfiai KV-minta
alkotók в =  1,25-1,35 д =  1,35-1,55 в > 1,55

kg /dm 3 kg/dm 3 k g /dm 3

V itrinit 81,21 6,45 3,05
Exinit 12,81 19,54 9,43
Inertinit 4,45 56,51 8,94
Szervetlen 1,53 17,50 78,58

4KV-minta
V itrinit 72,52 5,38 3,48
Exinit 15,85 9,48 7,62
Inertinit 9,34 65,97 15,14
Szervetlen 2,29 19,17 73,76

2 . táblázat
A K V- és K N V -m in ták maceiáljaln m ért m etanol

benzol IV. típusú folyadékszorpciós izoterm ákból szám í
to tt ekvivalens fajlagos felületek

A m etanol-benzol KV-minta
IV. típusú folya- в =  1,25-1,35 в = 1,35-1,55 в >  1,55
dékszorpciós izo- kg /dm 3 kg /dm 3 kg/dm 3

term ából számi- 1092 1031 1 0 0 0

to tt ekvivalens faj- NKV-minta
lagos felület m 2/g 723 740 1130

len komponenseket tartalmazó NKV-frakció faj
lagos felülete haladja meg a 1000 m2g-1-t.

Röntgendiffrakciós vizsgálatok

A KV- és NKV-szén három-három macerál- 
ján végzett röntgendiffrakciós vizsgálatok ered
ményeit a 3. táblázatban foglaltuk össze. Az ered
mények két vonatkozásban figyelemre méltóak. 
Az egyik az, hogy valamennyi maceráiban ki
mutatható a kaolinitre jellemzó' 7,14 Á-ös bá- 
zislaptávolság, tehát bizonyítottnak tekinthető, 
hogy a mecseki kőszénbe ez a réteges szerkezetű 
agyagásvány beépült és ez a beépülés csakis hid- 
rofóbizált ásványfelület esetében képzelhető el. 
Ezen feltételezésünk abból indul ki, hogy korábbi 
kísérleteinkben13 a hidrofóbizált kaolinit és illit 
felületén szintén 4-es típusú többletizotermákat 
határoztunk meg metanol-benzol elegyekben. A 
másik érdekes tény, hogy a kaolinit mellett az il- 
litre jellemző 10,58 Á-ös csúcs csak a KV-szén 
két kisebb sűrűségű maceráljában (vagyis a vit- 
rinit, exinit és inertinitben dús frakciókban) mu
tatható ki. További bizonyításra szorul az az e 
tényen alapuló feltevés, amely szerint KV-szén 
„veszélyes” mozaik-szerkezetét éppen az illit be
épülése okozza.

Mivel a folyadékszorpciós mérések igazolták, 
hogy a metanol megváltoztatja a szén szerkeze

3. táb lázat
A KV- és N K V -m in ták maceráljain végzett röntgen

diffrakciós vizsgálatok eredményei

KV-m inta
в =  1,25-1,35 

kg/dm 3

в =  1,35-1,55 
kg /dm 3

в > 1,55 
kg /dm 3

db
(A)

Irel db
(A)

drei db
(A)

drei

10,56 22,7 10,58 22,7 - -
7,14 45,1 7,16 45,1 7,14 32,4
3,34 1 0 0 , 0 3,35 1 0 0 , 0 3,34 91,0

N K V-m inta
- - - - - -

7,14 38,6 7,15 41,7 7,11 70,9
3,33 1 0 0 , 0 3,34 1 0 0 , 0 3,34 1 0 0 , 0

tét, diffrakciós vizsgálatokat végeztünk a mace- 
rálokon tiszta metanollal történt kezelés után is. 
A vizsgálatok egyértelműen igazolták várakozá
sunkat, amely szerint a KV-szenek belső' mozaik
szerű rendezettsége lényegesen csökken a kezelés 
hatására, míg az NKV-minták belső szerkezeté
nek változása szignifikánsan kisebb.

Az immerziós nedvesedési entalpiák méré
sével további bizonyítékot kívántunk szerezni 
arra vonatkozóan, hogy a metanol, illetve a 
metanol-benzol elegy lényegesen nagyobb köl
csönhatásba lép а КV-macerálokkal, mint az 
NKV-frakciókkal. A 4. táblázat adatai ezt a vá
rakozásunkat is messzemenően igazolják.

4. táb lázat
A KV- és N K V -szenek macerái jajnak immerziós ned

vesedési (többlet) entalpiája (J /g ) metanolban, m etanol
benzol elegyben és benzolban

Nedvesítő KV-minta
folyadék
(elegy)

в =  1,25-1,35 
kg /dm 3

в =  1,35-1,55 
kg /dm 3

Metanol
M etanol-benzol

42,4 ±  4,9 % 38,5 ±  16 %

elegy azeotrópos 
összetételnél

54,7 ±  3,6 % 40,9 ±  1,6 %

Benzol 6,1 ±  44 % 5,2 ±  17 %
NKV-minta

Metanol
M etanol-benzol

28,4 ±  30 % 29,7 ±  13 %

elegy azeotrópos 
összetételnél

33,7 ±  27 % 31,3 ±  17 %

Benzol 4,3 ±  21 % 3,6 ±  9,7 %

A nedvesedési (többlet) entalpiát (A WH ) az 
alábbi összefüggéssel számítottuk:

AWH = H -  n°H°m -  hsm ,

ahol H  a rendszer teljes entalpiája, n° a tiszta 
folyadék moláris mennyisége, H!f a moláris en
talpiája, hs az adszorbens fajlagos entalpiája
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és m  a tömege. Érdemes megjegyezni azt is, 
hogy a maximális nedvesedés elegyösszetétel- 
tartománya jól egyezik az elegyadszorpciós több
letizotermából számított nedvesedési szabadener
gia-minimummal és az adszorpciós azeotróp- 
összetétellel. Benzolban a nedvesedési entalpia 
egy nagyságrenddel kiseb, amelynek valószínűleg 
az az oka, hogy a benzol a szén belső' mozaik
struktúrájában lévő agyagásványokkal nem tud 
jelentős szörp dós kölcsönhatásba lépni.

Következtetések

A célkitűzésben megjelölt két probléma meg
közelítése (később megoldása) érdekében a kuta
tási eredményeket az alábbi fogalmazásban fog
lalhatjuk össze.

A mecseki kőszén belső struktúrája a hidro- 
fób agyagásványokra jellemző felületi szerkezetre 
ill. lamellás réteges struktúrára hasonlít. E szer
kezet kialakulását elősegíthette, hogy a szén kia
lakulásának folyamatában a kaolinit felülete hid- 
rofóbizálódott és beépült a szén struktúrájába.

A réteges szerkezet metanollal vagy metanol
benzol elegykomponensek interkalációja miatt 
szétrombolható, s ezért javasoljuk, hogy ilyen bá
zisú repesztőfolyadékkal kíséreljék meg a metán 
lecsapolását. A repesztőfolyadék konkrét össze
tételének, további fizikai kémiai (reológiai) tulaj
donságainak meghatározása már a fejlesztő ku
tatások kategóriájába tartozik.

A KV- és NKV-szenek objektív (összehason
lítás nélküli) megkülönböztetésére alkalmas lehet 
az illit kimutatása, amelyet eddigi méréseink sze
rint csak a kitörésveszélyes minták maceráljaiban 
lehetne azonosítani.

Összefoglalás

A szerzők petrográfiai és röntgendiffrak
ciós vizsgálatokkal igazolták, hogy a mecseki kő
szén belső struktúrája az agyagásványokra jel
lemző réteges szerkezetre hasonlít. Ehhez kapcso
lódóan folyadékszorpcióval és immerziós nedve
sedési vizsgálatokkal kimutatták, hogy hidrofó- 
bizált felületű agyagásványok (kaolinit, illit) ta 
lálhatók a szén szerkezetében. Folyadékszorpciós 
többletizotermák analíziséből és a szorpciós ka
pacitásból számítható fajlagos felületekkel, vala
mint nedvesedési entalpiák mérésével igazolták, 
hogy a kőszén említett struktúrája metanollal 
vagy metanol-benzol eleggyel dezaggregálható.

Ezért javasolják, hogy a metántartalmú kőszenek 
gázmentesítését metanol-benzol elegypárt tartal
mazó repesztőfolyadékkal kíséreljék meg.

Physicochem ical properties of M ecsek  
coal, I. Coal-liquid interactions. I. Dékány,
J. Tóth and L. Bokányi

The authors have proved by petrographic 
and X-ray diffraction analysis that the internal 
structure of Mecsek coal is similar to the lamellar 
structure of clay minerals. In connection to this 
fact it has also been demonstrated by measure
ments of liquid excess isotherms and molar en
thalpy of wetting that clay minerals (kaolin, 
illite) of hydrophobic character are present in 
the internal structure of coal. It has also been 
proved, based on the analysis of excess isotherms 
and on the specific surface areas calculated from 
the adsorption capacity, that the structure of 
the coal mentioned above can be disaggregated 
by methanol-benzene mixture. Therefore, the 
authors propose a fracturing liquid based on 
methanol-benzene mixture for degasification of 
coalbed methane reservoirs.
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K őszén-gáz kölcsönhatások**

TÓTH József és LAKATOS János
M TA Bányászati Kémiai Kutatólaboratóriuma, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Pf. 2.

A bányabiztonság növelése és a metántar
talmú széntelepek lecsapolási (gázmentesí
tési) technológiájának megalapozása érdekében 
részletesen megvizsgáltuk a szén/gáz1 és szén
folyadék2 közötti kölcsönhatásokat. E dolgozat
ban a gáz- és folyadékszorpciós vizsgálatokat egy
ségesen értelmezve képet kívánunk kapni a me
cseki szén belső szerkezetéről.

A problémával napjainkban is foglalkozó iro
dalom alapvetően két csoportba osztható. A na
gyobbik rész klasszikusan értelmezett adszor- 
bensnek tekinti a kőszenet. A szorpcióképessé- 
get a makro-mikropórusos struktúrához rendeli. 
A szén mikropórusainak mérete miatt a szorp- 
ció diffúziókontrolláltnak tekinthető. E gondolat 
elindítója Maggs3 volt, aki a metánszorpció hő
mérsékletfüggését vizsgálva bizonyította4, hogy a 
szorpciós izobárok 175 К-en maximumot mutat
nak, amit kézenfekvőén azzal magyarázott, hogy 
a mikropórusokba a metánmolekulák csak akti
vált diffúzióval tudnak bejutni, amelyhez szüksé
ges energia 175 K-ig hőmozgás formájában nem 
áll rendelkezésre. Magasabb hőmérsékleten ez az 
akadály nem áll fenn és így a mikropórusokban 
is végbemegy a szorpció. Ez a fizikai kép ma is 
elterjedt, és ennek egyik következménye, hogy a 
kőszenek ekvivalens fajlagos felületét a Dubinyin- 
egyenlettel, vagyis a póruskitöltő modell alapján 
számítják.

Az utóbbi 10-15 évben megjelent másik el
képzelés szakít a klasszikus pórusos modellel, s 
a szorbeált gáz-szén rendszert szilárd oldatnak 
(solid solution-nak) tekinti. E modell szerint a 
metán úgy „oldódik” a szénben, mint a hidro
gén a platinában. Ez az elképzelés tehát a szén 
metánra és egyéb gázokra (pl. CO2, N2 stb.) vo
natkozó abszorpcióképességét hangsúlyozza, fel
tételezve, hogy a gázmolekulák a szén molekulá-

* A közleménysorozat a 116/1991. sz. O TKA -tém a 
kutatási eredményeit foglalja össze.

** Előző közlemény: 2

ris szilárd rácsszerkezetében (molecular lattice) 
helyezkednek el5.

Kísérleteinkkel arra is választ akartunk kapni, 
hogy a gáz-szén és folyadék-szén kölcsönhatások 
értelmezhetők-e valamelyik modellel.

K ísérleti rész

Vizsgálati módszer

A szorpciós izotermákat volumetrikus BET- 
készüléken határoztuk meg, 5,0 g szénmintatö- 
meg, 15 cm3 holttér és 35 cm3 károstér térfo
gatok mellett. A minták szemcsenagysága 200 
pm  alatti volt. A vákuumot olajszivattyú (6,5 
Pa) és a sorba kapcsolt higanydiffúziós szivattyú 
(2,6-10-2 Pa) biztosította. A vizsgált gázok nit
rogén, metán, etán, propán és szén-dioxid voltak, 
mindegyik az Oxigén- és Dissousgázgyár Válla
lat termékei, tisztaságuk 99,99 % -  99,95 % kö
zött változott, kivéve az etánt, amely csak 99,3 
%-os tisztaságú volt. A fenti kísérleti elrendezés
sel a fajlagos felületi adatok reprodukálása ±3- 
10 %-os hibával volt lehetséges. A vizsgált szenek 
összetételét előző közleményünkben2 részletesen 
ismertettük.

A gázszorpciós mérések eredményei

Első lépésként mecseki szénmintákon igazol
tuk Maggs már említett állítását, amely szerint a 
szorpciós izobárok minimum-maximum (harang
görbe) jellegűek. A haranggörbe jellegű izobá
rok egyértelműen bizonyítják a szorpciós folya
mat aktiválási energiaszükségletét. Az 1., 2. és 3. 
ábrákon a nitrogén, metán és szén-dioxid izobár- 
jait tüntettük fel. A méréseket a kitörésveszélyes 
(KV) Vasas bányából származó mintákon végez
tük. A СОг-izobáron a maximum már nem volt 
mérhető, mert annak feltételezett helye a CO2 
forráspontja (195 K) alatt van.

A különböző hőmérsékleteken meghatáro
zott izotermákból számítható ekvivalens fajlagos 
felületeket az 1. táblázatban hasonlítottuk össze.
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1 . ábra
Nitrogén szorpciós izobárjai mecseki kitörésveszélyes 

telepről származó szénen
P: 1 0  kP a (■), P: 2 0  kP a (+ ), P: 30 kPa (л ), P: 50 

kPa (□), P: 70 kP a (x )

3. ábra
Szén-dioxid szorpciós izobárjai mecseki kitörésveszé

lyes telepről származó szénen
P: 10 kPa (■), P: 20 kP a (+ ), P: 30 kPa (д), P: 50 

kPa (□), P: 70 kPa (x )

2 . ábra
Metán szorpciós izobárjai mecseki kitörésveszélyes 

telepről származó szénen
P: 1 0  kP a (■), P: 2 0  kP a (+ ), P: 30 kPa (д), P: 50 

kPa (□), P: 70 kP a (x )

A fajlagos felület számítása a BET- és a 
Dubinyin-egyenlet alkalmazásával történt. Bár 
vitatható, hogy mennyiben tekinthető' valódi fe
lületnek a számított érték, az azonban nem 
vonható kétségbe, hogy a szorpciós kapacitás 
hőmérséklet- és gázminőség-függő, mégpedig 
olyan trendben, mint ahogy azt a 4. ábra érzé
kelteti: egy adott hőmérsékleten annál nagyobb 
a szorpciós kapacitás, minél kisebb a gömba
lakúnak feltételezett gázmolekula átmérője. Az 
is látható, hogy a szobahőmérséklethez (298 K) 
rendelhető „fajlagos felület” 65-120 m2/g között 
van. A Maggs-féle modell alapján a fajlagos fe
lület függése a szorptívum anyagi minőségétől és 
a hőmérséklettől logikusan magyarázható a gáz-

1 . táb lázat
A Vasas bányai KV-szén B E T- és Dubinyin-mód- 

szeriel szám íto tt fajlagos felületeinek összehasonlítása

Gáz T PO Um аs
(K) (1 0 5 Pa) (m ol/g) (m 2 /g)

BET
n 2 77 1 , 0 0 1,77-10—5 1,7

103 9,33 1,6810-5 1 , 6

CH4 1 1 2 1,05 1,41 ■ 10—5 1,5
1 2 1 2 , 0 1 1,50 ■ 10—5 1 , 6

138 5,60 3,12 10_s 3,4
C2H6 196 1,82 1,57 10- 4 19,9

2 1 2 3,55 2,46-10 4 31,2 •
C3H8 292 7,99 2 .5910-4 42,7
c o 2 2 1 1 3,51 9,24 10- 4 94,6

Dubinyi n
n 2 137 54,2 3 ,2210 - 4 31,4

196 383,2 1 .2 1 -1 0 - 3 118,1
251 129,2 1 ,2 1 1 0 - 3 118,1

CH4 162 17,1 2,3-10—4 25,1
174 26,4

TОevT 29,4
196 51,2 7,1-10—4 77,4
226 104,2 9,5-10- 4 103,8

C2H6 273 23,85 5,11-10“ 4 64,6
C3H8 292 7,99 2,17-10 “ 4 35,8

298 9,44 2.58-10“ 4 42,5
c o 2 253 19,4 9,25-10“ 4 94,7

273 34,4 8,42-10-4 8 6 , 2

293 56,5 7,6610~4 78,4

molekula számára hozzáférhető pórusok mennyi
ségének változásával.

Hasonló trend volt kimutatható, a kitörésve
szélyes telepről és a nem kitörésveszélyes (NKV) 
telepről származó szenek maceráljain. Az ere
deti, a kitörésveszélyes telepről és a nem ki
törésveszélyes telepről származó minták, vala-
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T,  к
4. ábra

Különböző gázok szorpciós izoterm áiból szám ított 
ekvivalens fajlagos felületek függése a hőm érséklettől

N2 ( . ) ,  CH4 (+ ), C 2 H6 (д ), C 0 2 (x )

mint' azok vitrinitben és inertinitben dús mace- 
ráljai hasonló gázszorpciós tulajdonságokkal ren
delkeznek: a „fajlagos felület”, hasonlóan az ere
deti szénmintához, gázminó'ség- és hőmérséklet- 
függő'. A 298 К-hoz rendelhető as érték, függően 
a szorptívum minőségétől, 60-120 m2/g között 
van. Ezen összehasonlításból az is megállapít
ható, hogy a kitörésveszélyes telepről és a nem 
kitörésveszélyes telepről származó szenek között 
— as érték tekintetében — nincs szignifikáns kü
lönbség.

A gáz- és folyadékszorpciós tulajdonságok 
összehasonlítása

Előző közleményünkben2 bemutattuk, hogy 
a metanol-víz 25°C-on mért I. típusú, folyadék
szorpciós izotermából számítható ekvivalens faj
lagos felület NKV-szénre 91 m2/g  ±10 %-nak, 
KV-szénre 190 m2/g  ±10 %-nak adódott. Ezek 
az adatok hasonlóak a gázszorpció alapján szá
mított 65-120 m2/g  értékhez. A metanol-benzol 
folyadékszorpciós izotermákból számított ekviva
lens felületek azonban már igen lényeges eltérést 
mutatnak (NKV-szénre 404 m2/g  ±10 %, KV- 
szénre 754 m2/g ±10 %), míg a KV macerálo- 
kon 1092-1032 m2/g  ekvivalens felületek adód
tak. Ezek már nagyságrenddel nagyobbak, mint 
a gázszorpciós adatokból számított 65-120 m2/g 
értékek. Ilyen eltérések még e trendjellegű számí
tásoknál is igen lényeges különbséget jeleznek a 
gáz- és folyadékszorpció mechanizmusa között.

A kísérleti eredmények értelm ezése, 
következtetések

A gázszorpciós módszerekkel meghatáro
zott ekvivalens fajlagos felület hőmérséklet- és 
gázmolekulaméret-függő. Ennek oka, hogy a gáz
molekula belépése a mecseki szén belső szerke
zetébe aktiválási energiát igényel. Alacsony hő
mérsékleten a szorpció sebessége lecsökken, a 
mérhető időn belül elért egyensúlyi állapot csak 
látszólagos egyensúlyi állapot. Mesterséges aktív 
szeneknél — noha azok is döntően mikropórusú 
szerkezetűek — a gáz- és folyadékszorpció mecha
nizmusa között nem lehet lényeges különbség. Ez 
a megállapítás összhangban van Nagy és Schay 
méréseivel, akik bizonyították, hogy az aktív sze
nek ekvivalens fajlagos felülete független attól, 
hogy azt gáz- vagy folyadékszorpciós izotermá
ból számították6.

A mecseki kőszén metanol-benzol elegy 
szorpciójánál tapasztaltak a fizikai szorpciónál 
erősebb kölcsönhatásra utalnak. A jelenséget a 
kőszén réteges szerkezetével, a folyadékelegy ré
tegek közti térbe történő behatolásával hoz
zuk összefüggésbe. A réteges szerkezet, mint azt 
a röntgendiffrakciós vizsgálatok kimutatták2, a 
hidrofóbizált agyagásványok (illit és kaolinit) be
épülésével jön létre. Ez a szerkezet, mint azt 
Dékány és munkatársai7 korábban megállapítot
ták, megfelelő oldószer szorpciójakor dezaggregá- 
lódik. Ez a dezaggregáló hatás használható fel 
előnyösen a széntelepek gáztalanítása, „lecsapo- 
lása” során.

összefoglalóan megállapítható, hogy a gáz
molekulák a mecseki szénben aktiválási energiát 
igénylő szorpciós folyamatban kötődnek meg. Ezt 
az állítást a szorpciós izobárok igazolják. A gáz- 
és a folyadékelegy-szorpció összehasonlításakor a 
pórusos rendszerektől eltérő viselkedést lehet ki
mutatni. Ez arra enged következtetni, hogy a 
fenti folyamatokban fontos szerepe van a me
cseki szén — az agyagásványok beépülése mi
att létrejött — réteges, lamellás szerkezetének. 
További vizsgálatokra van azonban szükség an
nak megállapításához, hogy e szerkezeti elképze
lés mennyire „Mecsek specifikus”, s így mennyi
ben általánosítható.

Összefoglalás

A kőszenek belső szerkezetének értelmezése
kor kétféle modell ismeretes. Az egyik az aktív 
szenekhez hasonló makro- és mikropórus struk
túrát tételez fel, a másik szerint a szorbeált gáz
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molekulák a szén molekuláris rácsszerkezetében 
(molecular lattice) helyezkednek el. A szerzők 
meghatározták különböző gázok (nitrogén, me
tán, szén-dioxid) szorpciós izobárjait, az izoter
mákból számítható ekvivalens fajlagos felületeket 
(as), valamint ezek hőmérséklet- és szorptívum- 
minőség függését. Az eredményeket összehason
lították a metanol-víz és metanol-benzol folya- 
dékszorpciós többletizotermákból számítható ér
tékekkel. Megállapították, hogy a különböző gá
zok (N2, CH4, CO2) és metanol-víz elegy szorp
ciós izotermákból számított fajlagos felületek ha
sonlóak. A metanol-benzol többletizotermából 
számítható, az előzőnél egy nagyságrenddel na
gyobb felületek a fizikai szorpciónál erősebb köl
csönhatásra utalnak, ami a mecseki szén réteges 
szerkezetével és az agyagásványok beépülésével 
hozható összefüggésbe.

Physicochem ical properties of Mecsek 
coal, II. Coal-gas interactions. J. Tóth and
J. Lakatos

There are two models for interpretation of 
the internal structure of coals. One of them sup
poses that the coal structure is similar to the ac
tive carbons having macro- and micropores de
fined by Dubinin. The second model supposes 
that the molecules sorbed in the coal are pre
sent in a molecular lattice structure. The authors 
have measured the sorption isotherms and iso

bars of different gases (nitrogen, methane, carbon 
dioxide) in coals. They have calculated the equiv
alent specific surface areas and their tempera
ture dependences. The results have been com
pared to similar data calculated from methanol- 
water and methanol-benzene excess isotherms. It 
was found that the surface areas calculated from 
gas sorption isotherms and metanol water excess 
isotherms are comparable. From the methanol- 
benzene excess isotherms approximately one or
der of magnitude higher surface areas were ob
tained. This finding was attributed to the lamel
lar structure of Mecsek coal and to the inter
calated clay minerals.
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N itro g én ta rta lm ú  karbonsavak és karboxi-foszfonsavak
in h ib íciós hatékonysága

KÁLMÁN Erika, KÁRMÁNNÉ HERR Franciska, TELEGDI Judit és VÁRHEGYI Barna
Központi Kémiai K utató Intézet, M TA, 1525 Budapest, Pf. 1T.

BÁLLÁ József és KISS Tamás
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, 4OIO Debrecen

Korróziós inhibitorként ipari hűtővízrend
szerekben szervetlen vegyületek mellett, ill. he
lyett általában foszfono-, karboxi-, hidroxi- és/ 
/vagy aminocsoportot tartalmazó szerves ve- 
gyületeket alkalmaznak. Legelterjedtebben az 1- 
hidroxietán-l,l-difoszfonsavat és a nitrilotri(meti- 
lén-foszfonsav)at használják. Vizsgálataink olyan 
korróziós inhibitorok kifejlesztésére irányultak, 
ahol a szintéziseknél természetes aminosavakból 
indultunk ki. A különböző módszerekkel megha
tározott védőhatékonyságon kívül komplex stabi
litási mérésekkel is vizsgálni kívántuk a cinkionok 
hatékonyságnövelő szerepét.

Kísérleti módszerek

Az 1. táblázatban összefoglalt vegyületek 
egy része kereskedelmi termék* (Reanal) volt, a 
többit laboratóriumunkban szintetizáltuk.

1 . táb lázat
A vizsgált vegyületek

Vegyületek Rövid. Szerkezet
glicin* Gly H2 N-CH2-COOH
N-foszfono-

-metil-glicin
PGly h 2 o 3 p c h 2 -n h -c h 2-c o o h

Glutaminsav* Glu HOOC-CH 2-C H 2 -CH-COOH
n h 2

N-foszfono-metil-
-glutaminsav

PGlu HOOC-CH 2-C H 2 -CH-COOH
H2 0 3 P-C H 2-NH

Imino-diecetsav* IDAA HOOC-CH 2-NH-CH2-COOH
N-foszfono-metil- 

-imino-diecetsav
PIDAA HOOC-CH2-N -C H 2-COOH

c h 2 - p o 3 h 2

A szintézis során ekvimoláris mennyiségű 
aminosav és a foszforossav sósavas oldatából in
dultunk ki, a 100-105°C-ra hevített elegyet rea- 
gáltattuk feleslegben hozzáadott formaldehiddel. 
A reakcióidő elteltével az illő részeket rotációs 
vákuumbepárlón eltávolítottuk. A párlási mara
dékot metanol/vízből (5:1) átkristályosítottuk.

A polarizációs mérésekhez Elektroflex-450/A 
potenciosztátot használtunk. A számítógépes 
programmal vezérelt méréseknél 0,5 mól dm-3

NaClO^ban, 1,5T0-4 mól dm-3 inhibitorkon
centráció mellett, pH = 7-en, 200 cm3 térfo
gatú cellában dolgoztunk. A 30 perces várako
zás után elért egyensúlyi potenciál 5 perc alatt 
±2 mV változást m utatott. A Tafel-görbéket po- 
tenciosztatikus polarizációs módszerrel, -800 és 
-200mV potenciáltaxtományban, 300 másodper
cenként 50 mV-os változtatásokkal határoztuk 
meg. Referenciaelektródnak minden esetben te
lített kalomelelektródot használtunk.

A korróziós áramsűrűség meghatározására 
az inhibitormentes és az inhibitortartalmú közeg
ben felvett áram-potenciál féllogaritmikus gör
béket használtuk. A korróziós áramsűrűség érté
keket a Butler-Erdey-Grúz-Volmer egyenlet fel- 
használásával illesztettük, amelyből az inhibitor 
védőhatékonyságát az alábbiak szerint számítot
tuk ki:

7? = . 100(%)
г

ahol:
i az inhibitor nélküli áramsűrűség 

iinh az inhibitor jelenlétében mért áramsűrűség
A potenciometrikus vizsgálatokkal komplex 

stabilitási állandókat határoztunk meg.
A fémklorid törzsoldat pontos koncentráci

óját oxinátcsapadék formájában gravimetrikusan 
határoztuk meg. A ligandok proton és fémkomp
lexeinek stabilitási állandóit pH-metrikus titrá- 
lással határoztuk meg. A pH mérésére Radiome
ter pH M 64-es készüléket, G 2040 В üveg-, és 
4040 kalomelelektródot használtunk. Az elektró
dokat Irving és munkatársainak módszerével1 ka
libráltuk, oly módon, hogy a pH-mérőn leolva
sott érték közvetlenül szolgáltatta a hidrogénion
koncentrációt. A hőfok minden esetben 25,0 ± 
0,1°C, az ionerősség KCl-dal beállítva 0,2 mól 
dm-3 volt.

A stabilitási konstansokat:

ß pqr zz [MpA ,Hr] /  [M]P [А]9 [НГ

a PSEQUAD számítógépes program segítségé
vel számítottuk ki2. Az impedanciaspektroszkó-
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piás mérésekhez Solartren 1268 Electrochemical 
Interface és Solartren 1250 Frequency Response 
Analysert használtunk (0,01 Hz-től 10000 Hz-ig); 
a segédelektród platina félhenger, a referencia- 
elektród telített kálóméi, a munkaelektród 0,78 
cm2 felületű lágy vas volt; a korrodeáló közeg (in
hibitorral vagy anélkül) 0,5 mól dm-3 NaClO^t 
tartalmazott.

A kísérleti impedancia adatok kvantita
tív analíziséhez különböző' elméleti módszereket 
használtunk. Modell áramkörök paramétereit a 
legkisebb négyzetek módszerével illesztettük. A 
kísérleti és a számított impedancia értékek közti

legjobb egyezést akkor értünk el, ha a modell 
áramkör Rs ellenállások sorozatát tartalmazta 
egy vele párhuzamosan kötött Cd-kapacitással, 
R p polarizációs ellenállással és egy Q konstans 
fázis-elemmel3. Az inhibitorok hatékonyságát (77) 
az alábbi egyenlet segítségével számítottuk ki:

_  Rp(i) -  Др(0)
V ~ Rp(i)

ahol:
R p(i) jelenti a polarizációs ellenállást inhibi

tor jelenlétében
R p(0) a polarizációs ellenállás inhibitor nélkül

2 . táblázat
Korróziós áramsűrűség és a szám íto tt inhibíciós hatékonyság 0,5 M NaClOt-ban különböző szerves vegyületekkel 

és adalékanyagokkal

Inhibitor-
vegyület

A
ícorr'10

(/zA cm - 2 )
0

(%)

В
I c o r r  1 0

(/zA cm -2 )
V

(%)

C
ícorr 1 0

(/zA cm -2 )
V

(%)

D
г СОГГ "10

(/zA cm - 2 )
V

(%)
Inhibitor
nélkül

19

Gly 13 31.6 1 0 17.3 1 0 47.3 1 . 8 90.5
PGly 1 1 42.8 0.77 96.3 1.5 92.1 0 . 8 8 95.4
Glu 15 2 1 . 1 16 15.7 1 0 0.1 2 . 0 89.5
PGlu 5.5 71.1 3.1 83.1 8.9 53.1 2.4 87.4
IDAA 1 2 36.8 2.3 87.9 4.7 75.2 1.1 94.2
PIDDA 9 52.6 3.6 81.1 2.7 85.7 2 . 6 86.3

A: additív nélkül; B: 1,5-10—4 mól dm - 3  ZnSOí 
С: 3-10- 4  mól dm - 3  ZnSOíj D: 3 1 0 ~ 4 mól dm - 3  NaVCb 
Az inhibitorkoncentráció minden esetben 3 1 0 -4 mól dm - 3

cink ill. metavanadát/szerves molekula 
mólarány, M/M

1 . ábra
A glicin és az N-foszfono-metil-glicin hatékonysága 

cink- ill. m etavanadátionnal vagy anélkül, lágyacél kor
róziógátlásánál. Zn =  Zn2+ ZnSOí formában; V =  VOJ' 
NaVC>3 formában; a fémion/szerves vegyület mólaránya 
0,05 és 1,0.

100

0 0,5 Zn 1 Zn IV
ВИ 71,1 83,1 53,2 87, A
А E3 21,1 15.7 0,1 89,5

cink il. metavanadát/szerves molekula 
mólarány, M/M

2 . ábra
A glutaminsav és N-foszfonometil származékának 

hatékonysága cink- ill. m etavanadátionnal vagy anélkül 
lágyacél inhibíciójára. Zn =  Zn2+ ZnSO, formában; V 
=  VOj” NaVC>3 form ában; a fémion/szerves vegyület 
mólaránya: 0; 0,5 és 1,0.
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Kísérleti eredm ények és értékelésük

A különböző aminosavak és származékaik 
polarizációs görbéiből számolt hatékonyságokat 
a 2. táblázatban és az 1-3. ábrákban foglaltuk 
össze. A diagramokból látható, hogy:

1. az N-foszfono-metil-szubsztitúció minden 
esetben növeli a hatékonyságot.

2. a cink- és a metavanadátion jelenléte, a 
glutaminsav kivételével, az inhibitorok hatékony
ságát növelte.

cink íll.metavanadát/szerves molekula 
móiarany, M/M

3. ábra
Az imino-diecetsav és az N-foszfono-metil-imino- 

diecetsav hatékonysága cink- ill. m etavanadátion jelenlé
tében, vagy anélkül, lágyacél korróziójánál. Zn =  Zn2+ 
ZnSOí formájában; V =  V O J NaVCb form ában; a fém- 
ion/szerves vegyület mólaránya: 0; 0,5 és 1,0.

A jelenség megértése érdekében mértük és 
számoltuk a -COOH és -PO3H2 csoportokat tar
talmazó vegyületek cinkionnal alkotott komple
xeinek állandóit. Ezeket az adatokat a 4. ábra 
és a 3. táblázat foglalja magába. A cinkkomplex- 
koncentráció és a hatékonyság összehasonlítása 
nem adott egyértelmű magyarázatot. A 3. táblá
zat adatai bizonyítják, hogy az imino-diecetsav 
az adott körülmények között nem képez eró's 
komplexet cinkionnal, jóllehet a hatékonysága 
összehasonlítható a foszfono-metil-imino-diecet- 
sav hatékonyságával, mely utóbbi eró's cinkkomp
lexet ad.

A polarizációs vagy impedanciamérésekkel 
meghatározott inhibíciós hatékonyságok összeha
sonlítása csak azokban a kísérletekben mutatott 
jó egyezést, amikor a szerves molekulákat önma
gukban alkalmaztuk (2. és 4. táblázat).

4. ábra
PSEQUAD számítógépes program m al értékelt kon

centráció-eloszlási görbék N-foszfono-metil-glicin és N- 
foszfono-metil-imino-diecetsav esetében (t — 25°C; I  — 
1 , 0  mól dm - 3 )

3. táb lázat
Különböző vegyületek logK  értékei és a cinkkomp

lexek logß értékei*

Alkotók PGlu
(H3 L+)

IDAA
(H 3 L+)**

PIDAA
(H5 L+)

Proton komplexek
logA'(NH2) 1 0 .0 0 ( 1 ) 9.34 10.55(1)
logA -(P02- ) 5.39(1) - 5.45(1)
lo g A (C 0 2- ) 2.29(1) 2.60 2.24(2)
logA ^C O -) - 1.80 ~1.5*‘*
logA '(P 0 3 H -) ~1.0*** - ~1.0***
Zn(II)komplexek
log(ZnL) 7.68(5) 7.15 1 2 .1 1 ( 1 )
log(ZnLH) - - 16.68(1)
log(ZnL2) - 12.40 -

* A zárójelben lévő értékek az utolsó számérték hibái 
** 4. irodalmi hivatkozásból

*** Mivel a savas logA" értékeket nem lehetett pH- 
m etriásan m eghatározni, ezeket az illető vegyületek 
aciditási konstansa alapján állap íto ttuk  meg (4).

3. A két különböző módszerrel meghatáro
zott hatékonyság jó egyezést mutatott minden 
olyan esetben, amikor a vizsgált rendszerben az 
inhibitor önmagában, adalékok nélkül fejtette ki 
hatását. A jelenségek teljes megértése további be
ható munkát igényel.
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4. táb lázat
A kü lönböző inhibitorok hatékonysági adatai 0,5 mól 

dm ~3 NaCIOi-ban, adalék nélkül és adalékkal 0,5 és 1,0 
mólarányban

ZnSO N aV 0 3

Inhibitor RP V Rp V Rp V

(kQcm 2 ) (%) (к П с т 2) (%) (к П с т 2) (%)
Inhibitor
nélkül

0.73

Gly 1.65 56 1.71 57 1 . 8 6 60
PGly 1.93 61 1.87 60 2.58 72
Glu 0 . 8 6 15 0.81 1 0 0 . 8 8 17
PGlu 1.77 58 1.87 60 4.79 85
IDAA 1 . 2 0 39 1.26 42 1.38 47
PIDAA 1.24 41 1.37 47 1.51 51

A szerzők köszönetüket fejezik ki az OTKA  (T  4278) 
által nyú jto tt tám ogatásért.

Összefoglalás

Az inhibitormolekulák szerkezete és az in- 
hibíciós védó'hatékonyság között összefüggést ál
lapítottunk meg: kísérletileg bizonyítottuk, hogy 
egy újonnan beépített foszfono-metil-csoport nö
veli az antikorrozív aktivitást. A -PO3H2 és 
a -C 00H  csoportot tartalmazó savak komp- 
lexképzó' tulajdonságaiban mutatkozó különbség 
a foszfono és a karboxilcsoport bázicitásában, 
elektronátadó tulajdonságában és méretében mu
tatkozó különbségekkel magyarázható. A szer
ves vegyület inhibíciós hatékonysága és komplex- 
képző' viselkedése között összefüggést állapítot
tunk meg. Az azonos inhibitorokkal de különböző 
módszerekkel meghatározott védőhatékonyságok 
jó egyezést mutattak a szerves molekulákra. El
térőjelenséget tapasztaltunk akkor, ha a vizsgált 
rendszer cink- vagy metavanadát-iont tartalm a
zott.

Inhibition efficiency o f N-containing  
carboxylic and carboxy-phosphonic acids.
E. Kálmán, F.H. Kármán, J. Telegdi, B. Várhe
gyi, J. Balia and T. Kiss

Correlation could be observed between the 
structure of the inhibitor molecule and inhibition 
efficiency. A newly introduced phosphono group 
was found to increase the anticorrosion activity. 
The differences in the complex forming proper
ties of phosphonic and carboxylic acids are due 
to the differences in basicity, charge, electron- 
donating effect and size of phosphono and car
boxyl groups. Correlation was found between the 
complex forming behaviour and inhibiting effi
ciency of organic compounds. Efficiency results 
obtained for the same inhibitors by two different 
methods showed good correlation without the use 
of metal ions.
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M echanokém ia: új leh ető ség  fu llerén vegyü letek
előá llítására

Vízben oldható buckminsterfullerén -  7-ciklodextrin zárványkomplexek szintézise
szilárd-szilárd reakcióval*

BRAUN Tibor, BARCZÁNÉ BUVÁRI Ágnes, BARCZA Lajos és K0NK0LY-THEGE Попа
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 1144 Budapest, Pf. 123.

FODOR Márta és MIGALI Béla
Szilikátipari Központi K utató és Tervező Intézet (S Z IK K T I), Budapest

A fullerénkutatás járványszerű elterjedése1 
ezekről a vegyületekról jelentős mennyiségű in
formációt hozott létre2. A fullerénmolekulák hid- 
rofób jellege azonban a kutatásokat főleg a ful- 
lerének nem-elegyedő szerves oldószeres oldatai 
tanulmányozása felé irányította, annak ellenére, 
hogy a fullerének a legtöbb ilyen oldószerben is 
aránylag rosszul oldódnak3-5. Legújabban Wen- 
nerström és munkatársainak6,7 sikerült, hosszas 
reflux forralással, vizes Ceo-oldatokat előállíta
niuk а Сбо 7-ciklodextrin (7-CD)-be való beá
gyazásával.

Egy előzetes közleményben Kutner és munka
társai8 is tudósítottak a vízben és néhány poláros 
szerves oldószerben oldódó Сбо~7-СБ zárvány
komplexek előállításáról, azonban vizsgálataik 
részletei még nem ismeretesek. Nemrégen Ceo-t 
vízben oldható calixarénbe is ágyaztak9. Mivel a 
СбСгТ-CD-komplex szintézise a hosszantartó (kb. 
40-50 órás), reflux forralás miatt eléggé kényel
metlen és eredményeink szerint а Сбо molekula a 
hosszantartó forralástól bizonyos károsodásokat 
is szenved, célszerű volt egy egyszerűbb szintézis 
lehetőségét megvizsgálni.

Jelen dolgozatban a kristályos buckminster
fullerén és a 7-CD szilárd-szilárd mechanokémiai 
reakcióját tanulmányoztuk. A szilárd keveréket 
golyósmalomban szobahőmérsékleten reagáltat- 
tuk és a szilárd keverékben a vízben oldható Ceo-  
7-CD zárványkomplex mechanokémiai képződé
sét figyeltük meg. Megállapítottuk, hogy ez а Ceo 
és a 7-CD között lejátszódó szilárd-szilárd reak
ció eredménye. A reakció lefolyását а Сбо és felté
telezhetően a 7-CD mechanokémiai amortizálásá
val magyarázzuk. A mechanokémiai úton szinte
tizált C6o- 7-CD zárványkomplex vízben való old
hatósága fontos lehet а Сбо oldatkémiai vizsgá

* Angolul megjelent: Solid State Ionics, 74- 47. 1994.

latainál, sőt a fullerének grafitkoromból történő 
elválasztását és tisztítását is elősegítheti.

Legfőbb célunk az volt, hogy hatékonyabb 
módszert találjunk a Ceo vegyületek előállítá
sára általában, és a C6o~7-CD komplexekére kü
lönösen. A vizsgálatokat részben arra a megfigye
lésre alapoztuk, miszerint a mechanokémiai keze
lés stimulálja a résztvevők reaktivitását szilárd- 
szilárd reakciók esetében. Ismeretes, hogy a szi
lárd anyagok mechanokémiai reakciója gyakran 
nem követi a hagyományos termodinamikai tör
vényszerűségeket, főleg azért, mert mechanikai 
ráhatásra a reagáló szilárd anyagban tranziens, 
nagy reaktivitású helyek képződnek. Hasonlóan 
számos olyan kémiai folyamathoz, melyben rea
gáló szilárd anyagok vesznek részt, a mechanoké
miai reakciók nem zajlanak le a szilárd anyag tel
jes tömegében, sem annak teljes felszínén, hanem 
csak bizonyos pontokon. Ezek a pontok többnyire 
a reagáló szilárd anyagok érintkezésénél, vagy a 
képződő diszlokációk élein vannak. Ezeken a pon
tokon általában feszültségi mezők, nyíró defor- 
málódás, helyi magas hőmérsékletek és nyomá
sok keletkeznek10.

Kísérleti rész

Mechanokémiai vizsgálatainkhoz használt be
rendezés egy 50 ml-es achátgolyósmalom volt (át
mérője: 70 mm, magassága: 55 mm), mely achát- 
golyókat tartalmazott (átmérőjük: 15 mm) (Pul- 
verisette, Type 701, Fritsch, Németország).

Egy jellemző kísérletben 10 mg 99,5 %- 
os tisztaságú kristályos Ceo-ot (F & J Ltd., 
Moszkva, Oroszország) és 230 mg 7-CD-t (Chi- 
noin, Budapest) 20 órán át szobahőmérsékleten 
golyósmalomban reagáltattuk. A keveréket ezu
tán kigyűjtöttük a malomból és szobahőmérsék
leten 1 órán át tartó gyenge rázással 30 ml ion
mentes vízben oldottunk. A szuszpenziót ezt kö
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vetően centrifugáltuk, és a tiszta anyalúgot 50 
ml-es méró'lombikban vízzel feltöltöttük és spekt
rofotometriásán mértük (Perkin-Elmer Lambda 
15 UV/VIS). Ezzel párhuzamosan а Сво ciklo- 
hexános oldatáról is felvettünk egy spektrumot. 
Az elektronabszorpciós spektrumokat az 1. ábra 
szemlélteti.

1 . ábra
Сво ciklohexánhos oldatának (a), a mechanokémiai 

úton szin tetizált C e o—y-CD zárványkomplex vizes oldatá
nak [y-CD] =  6,5-10—3 mól dm -3 , [Сво]аае =  1,54-10—4 

mól dm - 3  (b) és a mechanokémiailag kezelt grafitkorom 
kivonata vizes oldatának (100 torr He) [7 -CD] =  6,5-10~ 3 

mól dm - 3 , [Сбо]ьесл = 10~s mól dm - 3  (c) elektronab
szorpciós spektrum a

Egy másik kísérletben 10 mg grafitkormot 
(grafitrudak ellénállásos hevítésével 100 torr He 
atmoszférában előállítva: F & J Ltd., Moszkva, 
Oroszország) és 280 mg 7-CD-t a fent leírt mó
don mechanokémiailag kezeltünk. Amint ez az 
ábrából látható, a ciklohexános Ceo-oldat és a 
vizes C6o~7-CD-oldat spektrumai a mechanoké
miai szintézis után hasonló csúcsot mutatnak. A 
jellemző UV csúcsok a grafitkoromból mechano
kémiai kezeléssel kinyert Сбо-7-CD komplex vi
zes oldatának spektrumában is jól láthatók. Ez 
utóbbi eredménye egy egyszerű eljárás alapja le
het a Cßo-nak grafitkoromból való kinyerésére.

Eredmények és tárgyalásuk

A kísérletekben elért maximális Сбо~7-СБ- 
komplex-koncentráció, vizes oldatban, 1,5T0~4 
mól dm-3 volt. Ez a Сво számos szerves oldószer
ben mutatott oldékonyságával egyenértékű3. Sza
batos optimálással ez a koncentráció lényegesen 
meg is emelhető. Feltétlenül említést érdemel a 
mechanokémiai módszerrel készült és a reflux for
ralással előállított oldatok színe közötti különb
ség. A C6o- 7-CD komplex mechanokémiai szin
tézise bíborvörös színű vizes oldatot eredményez, 
szemben a reflux forralással készült Сбо-7-CD ol
dat sárgásvörös színével6. Mi több, a mechanoké
miai úton készült komplex bíborvörös színe forra
lás után sárgásbarnára változik, ami egy — a for
ralás eredményeképpen lejátszódó — kémiai áta
lakulásra utal. A spektrális változást a 2. ábrán 
látható spektrum is mutatja, és ez hasonló (de 
kifejezettebb) a hosszas forralással nyert kiszéle
sedett és ellaposodott abszorpciós spektrumhoz. 
A 2. és az lb. ábra összehasonlítása jól mutatja, 
hogy a mechanokémiai úton előállított komplex 
a Cßo-at épebb alakban tartalmazza, mint a ref
lux forralással előállított zárványkomplex. Ezeket 
a kísérleteket üvegedényekben végeztük, vagyis 
ultraibolya sugárzás kizárásával, úgyhogy a leg
újabban Taylor és munkatársai11 által megfigyelt 
Сбо-bomláshoz hasonló folyamat itt kizárható. 
Az oxigént azonban nem távolítottuk el az oldata 
ból és ezért esetleg a CD által katalizált, oxigén
vagy hidroxid-addíció valószínűsíthető12.

2 . ábra
A mechanokémiai úton szin tetizált Сво-7 -CD komp

lex elektronadszorpciós spektrum a (a) frissen készített ol
d a t (u.m. a b görbe az 1. ábrán), (b) ugyanez az oldat 5 
órán á t végzett reflux forralás után
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Következtetések

Feltételezzük, hogy а Сбо 7-CD-vel szemben 
mutatott reaktivitása az eredetileg kristályos fá
zisok amortizálása útján következik be, melyet a 
heves mechanokémiai kezelés következtében a szi
lárd Ceo-fázis oldódása követ az amorf 7-CD kö
zegben. A Сбо-kristály fázisátalakulást mutat kb. 
260 K-n. Az átalakulási hó'mérsékletet a kristá
lyossági fok befolyásolja13-15. A fázisátalakulás 
az eredetileg kristályos Сбо mechanokémiai keze
lése után eltűnik, amint ezt a pásztázó differen
ciál kalorimetriás (DSC) méréseink bizonyítják 
(3. ábra) és ez a kristályos Ceo amortizálására 
utal.

3. ábra
Kristályos Ceo m in ta  pásztázó differenciál kalorimet- 

riás vizsgálata ( 2 0  órás) mechanokémiai kezelés előtt (—)
és u tán  (------). M inta súlya: 6,61 mg, fűtési sebesség 5
K /perc.

Azok a röntgen-pordiffrakciós (4. ábra) és 
lézer-részecskeméret-elemzések (5. ábra), melye
ket mechanokémiailag kezelt Сбо-mintáinkon vé
geztünk, szintén amorfizálást, ill. az eredetileg 
kristályos fázis lényeges diszperzióját, mutatták.

Azok az eló'zetes kísérletek, melyeket а Сво 
és különböző' más ciklodextrinek mechanokémiai 
reakciójával kapcsolatban, valamint а Сбо mecha
nokémiai funkcionalizációs reakcióinak, mint pl. 
(szilárd fluorvegyületekkel végzett) fluorozására, 
továbbá az ozmilált, iridiált és platináit Ceo- 
vegyületek mechanokémiai szintézise érdekében

Сбо m inta röntgendiffrakciós spek trum a ( 2 0  órás) 
mechanokémiai kezelés előtt (a) és u tán  (b)

részecskeméret, pm

5a. ábra
Сбо m inta lézeres részecskeméret-elemzése ( 2 0  órás) 

mechanokémiai kezelés előtt

végeztünk, nagyon ígéretesek a fullerén vegyü- 
letek és származékaiknak könnyű, gyors és egy
szerű előállítása szempontjából.

A szerzők köszönetét m ondanak az OTKA bizott
ságnak a 2277 és a 273524 sz. a la tti pénzügyi tám ogatá
sért.
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7. 16- 
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1,5 3 6 12 24 48 96 192
részecskeméret, p.m

5b. ábra
Сбо m in ta lézeres részecskeméret-elemzése (20 órás) 

mechanokémiai kezelés u tán

Összefoglalás

Vizsgálataink kimutatták, hogy a kristályos 
buckminsterfullerén és gamma-ciklodextrin kö
zötti szilárd-szilárd mechanokémiai reakció, szo- 
bahó'mérsékleten vízben oldható zárványkomple
xet eredményez, amelynek Ceo komponense érin
tetlenebb, mint a svéd kutatók által javasolt 
hosszas reflux-forralással eló'állított komplexé.

A komplexképzó'dés a reagáló komponensek 
mechanokémiai amorfizálása útján jön létre a 
Сбо feloldásával az amorf 7-ciklodextrin fázisban. 
Eló'zetes vizsgálatok kimutatták, hogy a mecha
nokémiai eljárás ígéretesnek mutatkozik más ful- 
lerénvegyiiletek szintézisénél is.

Budapest, ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 
Érkezett: 1994. VI. 3.
Közlésre elfogadtuk: 1994. VI. 20.

Mechanochemistry: A novel approach 
to the synthesis of fullerene compounds.
T. Braun, Á. Barcza-Buvári, L. Barcza, I. 
Konkoly-Thege, M. Fodor and B. Migali

It has been shown that the solid-solid mech- 
anochemical reaction between crystalline buck- 
minsterfullerene and gamma cyclodextrin at 
room temperature yields an inclusion complex of 
more intact nature than the procedure previously 
suggested by Swedish researchers. Experimental 
evidence suggests that the reaction proceeds via 
the mechanochemical amorphization of the reac
tants and dissolution of Сбо in the amorphous 7- 
CD phase. Preliminary investigations show that 
mechanochemistry offers a novel approach to the 
synthesis of many fullerene compounds and deri
vatives.
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T erm ikusán indukált ak u sztik u s em issziós ak tiv itá s  
p olik ristá lyos b u ck m in sterfu llerén b en *

BRAUN Tibor
ELTE  Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 1443 Budapest, Pf. 123.

BERÉNYI Péter, ILLÉNYI András és Sabirdjan SAKIEV**
MTA Akusztikai Kutató Laboratórium, Budapest

Annak ellenére, hogy a fullerénkutatás már 
hosszabb ideje gyümölcsözően hasznosítja azo
kat a műszeres mérési módszereket, amelyek az 
elektromágneses sugárzás, hőenergia, elektromos 
energia, valamint mágneses és elektromos erők és 
az anyag kölcsönhatásán alapulnak1,2, a hang és 
a szilárd anyag kapcsolatára ill. kölcsönhatására 
építő eljárások, tudomásunk szerint eddig nem 
kerültek alkalmazásra a fullerénkutatásban.

Az akusztikus emissziót (AE), az utóbbi kb. 
15 évben elterjedt roncsolásmentes anyagvizsgá
lati módszerként eddig főleg mérnöki defektosz- 
kópiai vizsgálatoknál vették igénybe3.

AE-nek nevezik a kisenergiájú, rugalmas fe
szültséghullámokat, amelyek a szilárd, folyadék- 
szilárd vagy szilárd-gáz rendszerekből kiindulva 
előbb gömbhullámként terjednek, majd a ha
tároló felületeket elérve Rayleigh- vagy Lamb- 
hullámonként haladnak tovább. A hullámokat 
befolyásolják, módosítják a rendszerek belső 
struktúrális összetevői és a határoló felületek
ről érkező visszavert hullámok. Mindezen hatá
sok kombinációjából pl. szilárd anyagok esetén, 
az anyagon belül komplex nyomás- és nyíráshul
lámok, az anyag felületén pedig felületi hullámso
rozatok jönnek létre. A felületi hullámokat piezo
elektromos érzékelővel (mikrofonnal) lehet detek
tálni. Az elektronikusan feldolgozott AE-jelekből 
ill. szabatos értelmezésükből hasznos következte
tések vonhatók le szilárd anyagokban, vagy anya
gokon lejátszódó folyamatokról4-6.

Jelen közleményünkben a polikristályos Ceo- 
ban a 180 és 300 К hőmérséklettartományban ke
letkező termikusán indukált AE első megfigyelé
sét közöljük. Az intenzív AE egy viszonylag szűk

* Angolul m egjelent: J. Chem. Soc. Chem. Com
mun., 1613. 1994.

** Állandó cím: K ém iai Kutató In tézet, Tadzsik 
Tudományos A kadém ia, Dusanbe, Tádzsikisztán.

hőmérséklettartományban, 260 К körül jelentke
zik. Amint azt korábbi vizsgálatok mutatták, a 
szilárd Сбо-Ьап 260 К-on3,4 orientációs átrende
ződési fázisátalakulás következik be, és feltételez
hető, hogy a megfigyelt AE ezzel a fázisátalaku
lással függ össze, ill. ennek a következménye.

A vizsgált polikristályos Сбо (F & J Rt., 
Moszkva, Oroszország, 0,2-1,2 mm nagyságú 
kristályok, 99,9 % Сво) tisztaságát előzőleg DSC 
és röntgendiffrakciós vizsgálattal ellenőriztük.

A kísérleti AE készülék vázlatos rajza.
1 . Ceo m inta; 2 . Üveg hullámvezető m in tatartó  

(hossza: 100 mm, átm .: 7 mm, m in ta mélyedéssel, szé
lessége: 2 mm, hossza: 10 mm); 3. Akusztikai rezonáló ér
zékelő (Brüel K jaer 8313); 4. Hőelem (Cu-konstantán); 
5. Kriosztátkamra; 6 . E lőerősítő (Brüel & Kjaer 2637); 7. 
Főerősítő (Brüel & Kjaer 2638); 8 . Tároló oszcilloszkóp 
(digitális) (Iwatsu DS 6612); 9. Mikrovoltmérő (Solarton 
7071); 1 0 . Személyi számítógép (IBM AT 286); 11. Nyom
ta tó ; 12. Grafikus p lo tter

A vizsgálatainknál használt AE berendezést 
az 1. ábra mutatja be. А Сбо kristályokat a hul
lámvezető mélyedésbe (2) helyeztük és gyengén 
rögzítettük. Annak érdekében, hogy megakadá
lyozzuk a kriosztátkamra hűtése közben fellépő 
vízlecsapódást, a kristályokat vattával fedtük le, 
melyet minden egyes hőciklus után lecseréltünk. 
Az AE intenzitását az la. ábra szerinti rendszer
rel mértük. Az akusztikai jelek pillanatnyi alak
jának elemzésére a mérést az lb. ábra szerint vé
geztük.
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Ezzel az utóbbi elrendezéssel a termoelasz- 
tikus jelek reális idó'beni alakjait a vizsgált hő- 
mérséklettartományban regisztráltuk. A kriosz- 
tát hűtése folyékony nitrogénnel történt.

К

2 . ábra
Az AE jel hó'mérsékletfüggése grafitm inta és az üres 

m in ta ta rtó  esetében

A 2. ábra az AE jeleket a hőmérséklet függ
vényében (180-300 K) mutatja, mind üres minta
tartó, mind grafitszemcsékkel végzett mérés ese
tére. Amint látható, a zajszint felett nem jelent
keztek kimutatható AE jelek.

3. ábra
Az AE jelek hőmérsékletfüggése polikristályos Geo 

m inta esetében

К
4. ábra

In tegrált (0,1 К feletti) AE jelek hőmérsékletfüggése 
polikrisátlyos C6o m inta esetében

A 3. ábra ugyanezen kísérleti ciklus eredmé
nyeit mutatja arra az esetre, ha a mintatartó a 
Сбо kristályokat tartalmazta. A mérést a 4. áb
rán a hó'mérséklet tartomány nagyobb feloldásá
val megismételtük. Itt a diszkrét vonalak az AE 
jelek integrált értékeit a 0,1 К intervallumon be
lül a 243 és 264 К hőmérséklettartományban mu
tatják. Amint az az ábrákból látható, intenzív 
AE-aktivitás a 256-260 К hőmérsékleti nterval- 
lumban volt mérhető. A kriosztátban a hőmér
sékletváltozás sebessége kb. egy fok volt percen
ként.

Annak érdekében, hogy az AE jelek (időbeli) 
alakját megvizsgálhassuk, különböző hőmérsék
leteken végeztünk méréséket. Amint ez az 5a. áb
rán látható, az AE jelek amplitúdója 262,7 K-on 
(vagyis a 3. és 4. ábrán látható intenzív AE akti
vitás után) átlagosan UAE = 8 mV, vagyis +  6 
dB-el az előerősítő zajszintje felett volt, és a frek- 
venicaértékek 30-50 Hz között voltak. Ugyanezt 
mértük 256,8 К-on is, vagyis az 5b. ábrán be
mutatott intenzív AE aktivitás tartományában. 
Amint az látható, az AE jelek amplitúdója 5-6 
szorosan meghaladta a 262 К-on mértet, és 40-60 
mV-га nőtt 15-20 kHz frekvenciaérték mellett.

L ----------1--------- _ j--------------- 1 ----------- J ________L _______l --------- 1_________ 1________ 1_______U

idő, ms
5a. ábra

Az AE jelek reális idó'alakja, 262,7 К

Meg kell jegyeznünk, hogy némely kísér
leti ciklusban hasonló intenzitású AE aktivi
tás jelentkezett a 190-205 К tartományban is, 
amint azt a 6. ábra mutatja. Azonban szem
ben a 256-260 K-n mért AE aktivitással, mely 
teljes mértékben reverzibilis volt, a 190-205 К 
közötti csak friss Сво minta esetén jelentkezett 
és nem lépett fel az azt követő hűtési-fűtési 
ciklusok során. A 260 К körüli intenzív AE 
aktivitás valószínűleg a már műszeres módsze
rekkel mért7,8 lapcentrált köbös-egyszerű köbös
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5b. áb ra
idő, ms

Az AE jelek reális időalakja, 256,8 К

6. áb ra
К

Az AE jel hőmérsékletfüggése C6o minta esetében az 
első hűtési-hevítési ciklusban

kristály-fázisátmenettel van összefüggésben. Ezt 
az átmenetet a rácsparaméter szakaszos csök
kenése kíséri, és ez indukálhatja az AE aktivi
tást. Fázisátmenetekből eredő AE aktivitásokat 
fémek, ötvözetek és néhány vegyület esetében 
már megfigyeltek4-6. A jelen szerzők tudomása 
szerint fullerének és/vagy fullerén vegyületek ese
tében ilyen aktivitást eddig nem jeleztek.

A 190-200 K-nél megfigyelt irreverzibilis AE 
aktivitást а Сбо kristályban lévő helyi, mechani
kus és termikus feszültségek megjelenésének tu
lajdonítjuk. Ez a hatás hasonlónak tűnik ahhoz 
a helyzethez, amikor az anyag külső, mechanikus 
feszültségeknek van kitéve3.

B.T. köszöni a magyar OTKA bizottság T  007642 sz. 
pénzügyi tám ogatását.

Ö sszefoglalás

Akusztikus emissziós aktivitást mutattunk 
ki polikristályos Cßo-ban, 260 К és 190-200 К hő
mérsékleten, hűtés-fűtés ciklusok során, a 180— 
300 К tartományban. A fő akusztikus emissziós 
aktivitást a polikristályos fázisban végbemenő 
lapcentrált köbös-egyszerű köbös fázisátalaku
lásnak tulajdonítjuk.

T herm ally induced acoustic em ission  
from polycrysta lline buckm insterfullerene.
T. Braun, P. Berényi, A. Illényi and S. Sakiev

Acoustic amission activity has been detected 
in Сбо polycrystals at 260 К and at 190-200 К by 
cooling and heating the crystals in the 180-300 К 
interval. The main acoustic activity is considered 
to be related to the fcc-sc phase transition in the 
polycrystalline material.

IRODALOM

4 H. Ehrenreich, F. Spaepen (Eds): Solid S tate Phy
sics. Fullerenes, Academic Press, Inc., Boston, 1994.

2 P. W. Stephens: Physics and Chem istry of Fullerenes. 
A Reprint Collection, World Scientific, Singapore,
1993.

3 R. V. Williams: Acoustic Emission, Adam Hilger 
Ltd., Bristol, 1980.

4 A .P . Wade, D.B. Sibbald, M.N. Bailey, R.M . Bel- 
chamber, S. B ittm an, J .A . McLean, P.D. Wentzell: 
Anal. Chem., 63. 497A. 1991.

5 O. Lee, Y. Кода, A .P . Wade: Talanta, 37. 861. 1990.
6 A .P . Cook, L .E . Bowman, A .P . Wade: J. Crystal. 

Growth, 131. 395. 1993.
7 P .A . Heiney: J. Phys. Chem. Solids, 53. 1333. 1992.
8 P .A . Heiney, J.E . Fischer, A .R . M cGhie, W. Roma

now, A .M . D enenstem , J.P. McCauley, A .B . Sm ith  
III: Phys. Rev. Letters, 66. 2911. 1991.

Budapest, ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
Érkezett: 1994. VI. 8.
Közlésre elfogadtuk: 1994. VI. 23.
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H írek

Az IU P A C  (International Union of Pure and App
lied Chem istry) a P u re  a n d  A p p lie d  C h e m is try  1994- 
évi 66. kötetének 7-12 szám aiban a következő anyagokat 
közli:

A júliusi (7) számban a Fémorganikus kémiai szim
pózium (Seventh International Symposium on Organo- 
metallic Chem istry directed towards Organic Synthesis, 
OMCOS-7, Kobe, Japan, 19-23 September 1993) plenáris 
és m eghívott előadásainak a szövegét.

Az augusztusi (8) szám ban a 34. IUPAC kongresszus 
Beijing, China, 15-20 August 1993) plenáris előadásainak 
a szövegét és a következő nevezéktani ajánlásokat és 
technikai beszámolókat:

Ajánlások a biokémiai term odinam ika nevezékta
nára. (1994-évi IUPAC-ajánlások)

Vékony filmek és rétegek: készítésük és jellemzésük 
term inológiája. (1994-évi IUPAC-ajánlások)

Ajánlások a porózus szilárd anyagok jellemzésére. 
(Technikai beszámoló)

A szeptem beri (9) szám ban a Magas hőmérsék
letű anyagok kémiája konferencia (8th International Con
ference on High Tem perature M aterials Chem istry — 
HTTM C V III — Vienna, A ustria, 4-9 April, 1994) ple
náris előadásainak a szövegét és a következő nevezéktani 
ajánlásokat és technikai beszámolókat:

Elektrokémiai rendszerek impedanciája: terminoló
gia, nevezéktan és ábrázolás, 1. rész: Fémelektródokat és 
folyékony oldatokat tartalm azó cellák. (1994-évi IUPAC- 
-ajánlások)

Grafit interkalációs vegyületek nevezéktana és ter
minológiája. (1994-évi IUPAC-ajánlások)

Többlaboratórium os összehasonlító analitikai vizs
gálatok nevezéktana. (1994-évi IUPAC-ajánlások)

Szerves nyomelemzés analitikai technikái, VI. A fo- 
lyadékkrom atográfia és a töm egspektrom etria alkalma
zása. (Technikai beszámoló)

A biológiai lebomlás szerkezet-aktivitás összefüggé
sei: Kritikai áttekintés. (Technikai beszámoló)

Az októberi/novem beri (1 0 /1 1 )  számban a Termé
szetes anyagok kémiája szimpózium (19th International 
Symposium on the Chemistry of N atural Products, Kara
chi, Pakistan, 16-20 January, 1994), speciális, plenáris és 
m eghívott előadásainak a szövegét.

A decemberi (12) számban a következő ajánlásokat 
és beszámolókat:

A transzfermium-elemek neve és jelölése. (1994-évi 
IUPAC-ajánlások)

Az elemek atom súlya.(1993)
A többlépéses elektrokémiai reakciómechanizmusok 

term inológiája és megjegyzések. (1994-évi IUPAC-ajánlá- 
sok)

A szerkezet-reakcióképességi jellemzők és egyenletek 
számbavétele és kritikai értékelése, 1. rész: <rm és av 
értékek, a helyettesített benzoesavak ionizációja alapján, 
vízben, 25°C-on. (Technikai beszámoló)

Makromolekulák grafikus ábrázolása. (1994-évi 
IUPAC-ajánlások)

Polimerizációs reakciók alapvető rendszerezése és 
m eghatározása. (1994-évi IUPAC-ajánlások)

A kémiai analízis term om etriás és entalpim etriás 
módszereinek nevezéktana. (1994-évi IUPAC-ajánlások) 

Az áram lásos analitikai módszerek rendszerezése és 
m eghatározása. (1994-évi IUPAC-ajánlások)

Fontos tényezők a szervetlen analitikai kémiai fo
lyadék-folyadék extrakciós eljárások kiválasztásában és 
leírásában. (Technikai beszámoló)

Radioanalitikai kémiai nevezéktan. (1994-évi IUPAC- 
-ajánlások)

Ajánlások az ionszelektív elektródok nevezéktanára. 
(1994-évi IUPAC-ajánlások)

Nagyon alacsony radioaktivitási szintek m eghatáro
zása. (Technikai beszámoló)

*

Az IU P A C  véleményezésre közzéteszi a következő 
anyagot: N e m -lin e á r is  m a k ro m o le k u lá k  és m a k 
ro m o le k u la -e g y ü tte s e k  e re d e te n  a la p u ló  n ev e zé k 
ta n a .

Eredeten alapuló elnevezéseket javasolunk nem
lineáris makromolekulák és makromolekula-együttesek 
esetén. A szabályos egyes- illetve kettős láncú és szabály
talan  lineáris makromolekulák mind szerkezeten, mind 
eredeten alapuló elnevezésének szabályait korábban publi
káltuk. A jelen dokum entum  viszont a nem-lineáris mak
romolekulák és makromolekula-együttesek eredeten ala
puló elnevezésével foglalkozik. A nem-lineáris makromo
lekulák közé tartoznak az elágazó láncú, o jto tt, fésűs, 
csillagmolekulájú, ciklikus és hálós szerkezetű polime
rek, míg a makromolekula-együttesek lehetnek polimere- 
legyek, egym ásba illeszkedő polim erhálózatok és polim er- 
polimer komplexek. A nem-lineáris makromolekula nevét 
az őt alkotó polimer vagy polimerek eredeten alapuló ne
véből a kombináció m ódját jelölő előtagokkal, vagy kö
tőszavakkal képezzük. Zárójelben m egadhatjuk a makro
molekula vagy a makromolekula-részek molekulatömegét, 
összetételét, vagy az elágazási pontok funkcionalitását is.

[A teljes anyag m egtekinthető szerkesztőségünkben.]
Hozzászólásokat 1995. augusztus 31-ig várnak a 

következő címre:
Dr. J. Kahovec
Institu te  of Macromolecular Chem istry
Academy of Sciences of the Czech Republic
Heyrovsky nam esti 2
CS-162 06 P raha 6
Czech Republic

*

Az IU P A C  véleményezésre közzéteszi a következő 
anyagot: S z é n h id rá to k  n e v e z é k ta n a .

A jelen ajánlás a szénhidrátok elnevezésére 1969-ben 
készült kísérleti ajánlások kiterjesztésével és modernizálá
sával, a szénhidrátkém ia és a mai nevezéktan szabályainak 
figyelembevételével készült. Tartalm azza a konformációs 
elnevezések, az elágazó láncú származékok, te líte tt mo- 
noszacharidok, oligoszacharidok és poliszacharidok téma
körében újabban megjelent dokumentumok megfelelő ré
szeit is. A dokumentum új részei a helyettesített monosza- 
charidok, a szubsztituensként beépülő monoszacharidok, a 
szénhidrátgyökök, anionok és kationok és további gyűrű
ket tartalm azó szerkezetek tém akörét ölelik fel. A függelék 
tartalm azza a triviális és a megfelelő szisztematikus elne
vezéseket. A dokum entum  közel 100 oldalnyi terjedelmű, 
számos példát tartalm az.
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[Az ajánlás teljes szövege m egtekinthető szerkesztő
ségünkben.]

Hozzászólásokat 1995. október 1-ig várnak a követ
kező címen:

Dr. A .D . McNaught 
Royal Society of C hem istry  
Thom as Graham House 
Science Park 
M ilton Road 
Cam bridge CB4 4W F 
U K

*

A M a g y a r  K é m ia i F o ly ó ira t s z e r k e s z tő b iz o t t
sága 1995. február 13-án ü lé s t  t a r t o t t :

A beszámolók és hozzászólások után  több javaslat 
hangzott el és a b izottság  a következő határozatokat
hozta:

1995-ben van B u z á g h  A la d á r  születésénak 100. év
fordulója. Ennek tiszteletére a Folyóirat 1995. novemberé
ben ünnepi számot je len te t meg. A szerkesztőség körleve
let fog küldeni minden tanszéki kémiai csoportnak, hogy 
közleményeikkel já ru ljanak  hozzá, hogy a szám tartalm a 
méltó legyen nemzetközi h írű  tudósunk emlékéhez.

A kéziratok beküldési határideje: 1995. július 31.
A szerkesztőség az 1993-1994-re a 35 évnél fiatalabb 

szerzőknek kiírt pályázatának ju ta lm át Bakos Tamásnak, 
a József A ttila Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszék 
m unkatársának adta, az 1993-ban, a 271. és a 290. oldalon 
megjelent közleményeiért.

*

A Nemzeti Inform atikai Stratégiai Program  kiala
k ítására — zártkörű — konferenciát szervez a Műszaki 
és Term észettudom ányi Egyesületek Szövetségi Kam arája
1994. február 21-én 9.00 órakor Budapesten, a MTESZ 
Székházban.

A tanácskozás megszervezésében a MTESZ-szel 
együttm űködtek az érdekelt szakmai szervezetek is. Töb
bek között: az OMFB, az Információs Infrastruk túra Fej
lesztési Program K oordinációs Irodája ( IIF ) , az Informa
tikai Tárcaközi Bizottság (ITB ), továbbá az ÍVSZ, a MÁK 
és az NJSZT.

A konferencia tervezett programja:
Megnyitó

Havass M iklós MTESZ elnök 
Pál László ipari és kereskedelmi m iniszter, 

Előadók
Szlankó János  KFKI igazgató 

A Nemzeti Inform atikai S tratégia 
Bihari István  OMFB Tanács elnök 

Az ipari rekonstrukció és az inform atika 
Kolossy Tamás SZÜV elnök 
Társadalom  és informatika 

Szabó K atalin  BKE egyetemi tanár 
G azdaság és informatika 

Horvát János 
M édia és informatika 

Állam igazgatás és inform atika 
Tardos Márton P arlam en t Gazdasági Bizottság elnöke 

Lépes Péter NM helyettes állam titkár 
Scharle Péter KHVM  helyettes állam titkár

Csirik János MKM helyettes állam titkár 
Előadók

Pataki István  KüM helyettes állam titkár 
Az inform atika külpolitikai vonatkozásai 

Vámos Tibor akadémikus 
Az inform atikai kihívások 

Balassa Ákos PM helyettes állam titkár 
Az inform atika és a gazdasági stabilizáció 

Korreferátumok 
Vállalkozások és az inform atika 

Lukács Tibor R ába Magyar Vagon és Gépgyár 
informatikai szervezet fejlesztési igazgató 

Hernádi Zsolt Takarékbank elnök-vezérigazgató 
Papócsi László Bábolnai ÁG elnöke 
Tóth Attila  m anager, GE Lighting 

Europe Information Services Engineering Systems 
Hetényi Péter Siemens Rt. Igazgatótanács elnöke

*

A HUNGEXPO Rt. Invest Stúdiója 
A  M a g y a r  K o rró z ió s  S zö v e tség  

H U N K O R
és a

H u n g a ro k o rr  M é rn ö k iro d a  K ft.
szakmai közreműködésével 

az 1995. március 28-31. között tartandó
H U N G A R O K O R R

korrózióvédelmi kiállítással egyidőben 
K orrózióvédelm i eljárások a 
környezetvédelem  tükrében  

címmel szimpóziumot rendez a 
B udapesti N em zetközi Vásárközpont 

területén
(Budapest, X. A lbertirsai út 10.)

Szervező irodák:

HUNKOR
H-1525 Budapest, Pf. 17.
Tel./fax: 212-3118

HUNGEXPO Rt.
Invest Studio
H-1441 Budapest, Pf. 44.
Tel.: 36-1-263-6088 
Fax: 36-1-263-6088

*

Az Európai Fizikai Társaság (EPS) felkérésére idén 
Magyarország rendezi a társaság soronkövetkező konfe
renciáját E u ro p h ÿ s ic s  C o n fe re n c e  o n  G els  címmel. E 
konferencia célja a legkülönbözőbb típusú gélekkel és géle- 
sedéssel foglalkozó ku tatók (vegyészek és fizikusok) ered
ményeinek megismertetése. A Magyar Kémikusok Egye
sülete szervezésében megrendezendő nemzetközi tanács
kozás színhelye B a la to n s z é p la k , időpontja 1995. sz e p 
te m b e r  25—29., és hivatalos nyelve az angol. Előzetesen 
már több m int háromszázan jelezték vissza részvételüket, 
de a jelentkezők között kevés a magyar. Szívesen vennénk 
további magyar szakemberek jelentkezését.

Jelentkezni a konferencia hazai elnöke címén lehet
séges: Prof. Z rín y i M ik ló s, Budapesti Műszaki Egyetem, 
Fizikai Kémia Tanszék, 1521 Budapest, Tel.: 463-3229.
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A Budapesti Műszaki Egyetem felvételt hirdet az Analitikai Kémia szakmérnöki szak keretében 1996. 
februárjában induló

M Ű SZER ES A N A L IT IK A I K ÉM IA

szakmérnöki ágazatra.
Az ágazat oktatási programja 4 féléves, elméleti és gyakorlati képzéssel. A félévek kollokviummal, az 
ágazat államvizsgával zárul. Az eredményes államvizsgát te tt hallgatók okleveles műszeres analitikus 
szakmérnöki diplomát kapnak.

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik a vegyész, vegyészmérnök, kémiatanár, gyógyszerész 
alapképzettség mellett beható ismeretekkel rendelkeznek a korszerű analitikai kémiai módszerek, a 
kémiai szerkezetvizsgáló módszerek területén és a számítógépes kiértékelést eredményesen tudják 
használni.

Jelentkezési határidó': 1995. november 30.
Jelentkezési lap, információ kérhető a postai cím megadásával:

Dr. Pólós László c. egy. docens
BME, Általános és Analitikai Kémiai Tanszék
1111 Budapest, Gellért tér 4.
Telefon: 463-1598 Fax: 185-3493

*

A Budapesti Műszaki Egyetem felvételt hirdet az Analitikai Kémia szakmérnöki szak keretében 1996. 
februárjában induló

K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I A N A L IT IK A

szakmérnöki ágazatra.

Az ágazat oktatási programja 4 féléves, elméleti és gyakorlati képzéssel (összesen mintegy 450 óra).

Külön előadások foglalkoznak a levegő-, víz-, talaj- és hulladékelemzéssel és a vegyszermaradvány- 
vizsgálatokkal. A szakmérnökképzés okleveles képzési forma. Az eredményes államvizsgát tett hall
gatók okleveles környezetvédelmi analitikusi szakmérnöki diplomát kapnak. A képzésben elsősorban 
vegyészek, vegyészmérnökök, kémiaszakos tanárok és gyógyszerészek vehetnek részt.

Jelentkezési határidő: 1995. november 30.
Jelentkezési lap, információ kérhető a postai cím megadásával:

Dr. Pólós László c. egy. docens
BME, Általános és Analitikai Kémiai Tanszék
1111 Budapest, Gellért tér 4.
Telefon: 463-1598 Fax: 185-3493
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A szerkesztőséghez 1994. decem ber 1-től 1995. január 31-ig beérkezett kéziratok

Keglevich György és Guin, Louis D.:
Forszfortartalm ú heterociklusok gyűrűtranszform ációi, XIII. (1994.X II.20.)

Braun Tibor, Konkoly-Thege Ilona, Rausch Henrik, Süvegh Károly és Vértes Attila:
Neutronbesugárzás h a tása  polikristályos buckminsterfullerénre. (1995.1.2.)

Cserháti Csaba, Веке D ezső és M.R. Rijnders:
Periodikus szerkezet kialakulása szilárdfázisú reakcióval többalkotós ötvözetekben. (1995.1.3.)

Varga Imre, Winkler P éter  és Záray Gyula:
Arzén m eghatározása nagy sókoncentrációjú oldatból HG-ICP-AES módszerrel. (1995.1.3.)

Dékány Imre, Túri László, Tombácz Etelka és Fendler János:
M éretkvantált CdS, ZnS nanorészecskék eló'állítása S /L  adszorpciós rétegben hidrofóbizált szilikátfelületen.
(1995.1.3.)

Kárpáti Péter, Borszéki János és Wolfhord Wegscheider:
A Kálmán-szűró' alkalm azása az IC P emissziós spektrom etriában, II. Kísérleti eredmények. (1995.1.5.)

Arnold Miklós:
Néhány megjegyzés a fizikai-kémiai folyam atok modellezéséről. (1995.1.9.)

Váradi Márta:
Fejezetek a hazai élelmiszer- és agráranalitika elmúlt száz évéből. (1995.1.9.)

Mastalir Agnes, Notheisz Ferenc, Bartók Mihály, Király Zoltán és Dékány Imre:
Az előkezelés h atása  Pt-graphim et szerkezetére és katalitikus aktivitására. (1995.1.17.)

Nagy Miklós, Dómján A ttila  és Mészáros Róbert:
Izopiesztikus módszer az adszorpciós réteg átlagos abszolút összetételének m eghatározására szilárd/gőzelegy 
határfelületeken. (1995.1.17.)

Seres László, Nacsa Á gnes  és Neville L. Arthur:
A di-(íerc-butil)-peroxid termikus bom lása (С Н з)гС =С Н 2 jelenlétében: а *СНз-, (С Н зЬ ’ ССНгСНз- és 
(С Н зЬ 'С С Н гС ^С Н зЬ С Н гС Н з^уокок  reakciói. (1995.1.23.)

Hudák Júlia, Varga V iktor  és Grafné Harsányi Etelka:
Szelénmeghatározás kinetikus elemzési módszerrel. (1995. 1.26.)

Barczáné Buvári Agnes, Bodnárné G yarm athy Dóra és Barcza Lajos:
Hidroxipropil-/?-ciklodextrinek: összefüggés fenolftalein-zárványkomplexeik stabilitása és az átlagos szubsztitúciós 
fok között. (1995.1.30.)

Varga József és Karger-Kocsis József:
Polimerek kristályosodása és olvadása, XXII. Az izotaktikus polipropilén nyírással indukált kristályosodásának 
törvényszerűségei. (1995.1.30.)

Gál Dezső:
Szabad gyökök szerepe fotodinamikus effektusokban in vivo körülmények között. (1995.1.31.).
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Megszoktuk, hogy még a m agyar szerzők munkái kö

zül is jobbnál jobb szerves kémia könyvek között válogat
hatunk. Ugyanakkor az ipari m éretű  gyártás korszerű szer
ves kémiáját más nyelven is ritkán, magyar nyelven pedig 
még egyáltalán nem olvashattuk. Zsadon Béla professzor 
érdeme, hogy a célnak legmegfelelőbbet és a legújabbat 
kiválasztotta, még a megjelenése évében lefordította, és 
így magyar nyelven is m egjelenhetett.

Ez a m aga nemében páratlan  könyv, címének és jel
legének megfelelően, egységben tárgyalja a nagyipari mé
retekben gy árto tt vegyületek előállítási lehetőségeinek ké
miai és technológiai, valamint gazdasági vonatkozásait. 
Egyrészt a szerves kémia egy igen fontos fejezetét mu
ta tja  be tudom ányos igényességgel, másrészt összefoglalja, 
értékeli a ma alkalm azott ipari eljárásokat és bem utatja 
azokat a kémiai lehetőségeket, melyekre a jövőben tech
nológiák épülhetnek. Olyan te rü leté t tárgyalja a szerves 
kémiának, amely eddig csak érintőlegesen került ismer
tetésre a szerves kémiával foglalkozó könyvekben, ugyan
akkor egyedülálló a szerves kémiai ipar technológiáinak 
összehasonlító elemzésével.

A könyvben összefoglalt ism eretanyag term észete
sen m egtalálható tudományos közleményekben, enciklo
pédiákban, monográfiákban, de ilyen tömör, a lényeget 
összefoglaló összeállítás eddig nem került a szakemberek 
kezébe.

Példája annak, hogy milyen felépítéssel és szerkesz
téssel kell tudom ányos és ipari szem pontoknak megfelelő

igénnyel könyvet megjelentetni. Kitűnően alkalmazható, 
m int forrásmunka, az egyetemi oktatásban. A fejezetek 
didaktikus felépítése, a széljegyzetek, a reakcióegyenletek 
alkalmassá teszik, hogy az egyetemi hallgatók tankönyv
ként használják. Ugyanakkor az ipar legkülönbözőbb be
osztású szakemberei a saját területükön hasznosíthatják 
a könyv kémiai, technológiai és gazdasági összefüggéseit, 
fejlődési tendenciáit. Nagyon fontos, hogy a szakemberek 
szám ára igen hasznos tanácsokat ad az olcsóbb, vagy job
ban hozzáférhető alapanyagok, a környezetvédelmi megol
dások kiválasztásában.

A szövegek mellé k ihajtható lapokon található a ve
gyületek közötti genetikai kapcsolatok és eljárásváltozatok 
leírása, mely jelentősen elősegíti az összefüggések megér
tését.

A szerzők az első fejezetben foglalják össze az 
energia- és nyersanyagellátás kilátásait a jelentől a jövőig 
terjedően, tömören és célratörően, bem utatva az energia- 
hordozók és nyersanyagok még sokáig meglévő kettősségét.

Különösen a második, majd még több más fejezet, 
a jelenleg is igen fontos Cj-alapanyagok előállításával és 
felhasználásával foglalkozik. Ezek a term ékek a kőolaj-, 
földgáz- és kőszénforrások kimerülésével nélkülözhetetle
nek lesznek.

A harmadik és negyedik fejezet az olefinek és az 
acetilén kémiáját, előállítási technológiáit m u ta tja  be.

A következő fejezet az 1,3-diolefinekkel, a mű
anyagipar fontos monomerjeire vonatkozó ismeretekkel 
foglalkozik.

Az etilén-előállítások és az etilénből kiinduló szinté
zisek széles skáláját találjuk a hetedik fejezetben.

Az alkoholok szintéziseit a nyolcadik, míg a követ
kező fejezet a halogén és vinil-származékok változatos elő
állítási és felhasználási lehetőségeit foglalja össze.

Külön fejezet tárgyalja a poliamid-komponenseket, 
majd a propén és a belőle előállítható term ékek kémiáját, 
technológiáját, felhasználásait ism erteti.

A három utolsó előtti fejezet az aromás alapanya
gok, majd a benzolszármazékok előállítási, felhasználási 
lehetőségeivel és oxidációs termékeivel foglalkozik.

Az utolsó fejezet tartalm azza a már em lített eljárás
vázlatokat és term ékcsaládokat, az alkalm azott fogalma
kat, rövidítéseket és az irodalm at.

Összességében az Ipari szerves kémia c. könyv a 
lehető legjobb benyom ást teszi az olvasóra. Egyaránt 
értékes, hasznos munka mind a leendő, mind a gyakorló 
szakemberek számára.

Fogassy Elemér
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Fejezetek a hazai élelmiszer- és agráranalitika elmúlt
száz évéből

VÁRADI Mária
Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet, 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.

Az élelmiszervizsgálatok és a mezőgazdaság 
területén napjainkban alkalmazott modern anali
tikai módszerek tekintélyes múlttal rendelkeznek. 
Az élelmiszerek jó minőségének biztosítása, az 
élelmiszerhamisítások tiltása nem újkeletű dolog1. 
Már a régi görög és római történetírók említést 
tettek élelmiszerhamisításokról. A XIII. században 
Nürnbergben már tiltották a bornak és a sörnek a 
hamisítását. Előírták, hogy a sör előállításánál ga
bona alapanyagként csak árpát szabad felhasznál
ni. A német államokban az italok, fűszerek, a hús, 
a tej, a liszt, a kenyér már korán hatósági ellen
őrzés alá kerültek. Párizsban 1350-ben, Bécsben 
1559-ben írták elő a hús ellenőrzését. Hazánkban 
az 1431-ből származó német nyelvű Ofner Stadt
recht című jogszabálygyűjtemény tartalmaz először 
olyan rendelkezéseket, amelyek tiltják a romlott, 
hamisított élelmiszerek árusítását.

A századforduló

1895-ben megjelent az Osztrák Magyar Mo
narchia élelmiszertörvénye, amely az élelmisze
rek előállítását, feldolgozását és forgalmazását sza
bályozta, büntette az élelmiszerhamisítókat és az 
egészségre ártalmas termékeket forgalmazó keres
kedőket. Az előírt vizsgálatokat a hatósági vegy
vizsgáló intézetekben végezték. A mezőgazdasági 
vegykísérleti és vegyvizsgáló állomások a terme
lőtől a fogyasztóig követték, ellenőrizték az élel
miszereket. Szoros kapcsolatot tartottak fenn az 
egészségügyi hatóságokkal. 1914-ben Ausztriában 
kiadták a vizsgálati módszerek felsorolását is tar
talmazó Codex Alimentarius Austriacust, azaz az 
Osztrák Élelmiszerkönyvet.

Magyarországon az egyik legnagyobb hagyo
mánya a borhamisítás elleni intézkedéseknek van.

Bár a borhamisítás ellen évszázadok óta harcol
nak, a bortörvények történetét 1893-tól számítják. 
Az ekkor kiadott ХХ1П. törvénycikk egyértelműen 
megtiltotta a mesterséges borok készítését és a bo
rok vizezését. 1881-ben Liebermann Leó megszer
vezte az első magyar borvizsgáló állomást, amely 
1882-től Állami Vegykísérleti Állomás néven foly
tatta tevékenységét. Liebermann Leó jelentős ér
demeket szerzett a borhamisítások leküzdésében. 
A Földművelésügyi Minisztérium 1884-ben létre
hozta a Borvizsgáló Szakértői Bizottságot, mely
nek első elnöke 1912-ig Wartha Vince műegye
temi tanár, akadémikus volt. Wartha Vince szá
mos könyvet, értekezést készített borászati téma
körben. Foglalkozott az édes borok cukortartal
mának forgatóképesség alapján történő meghatá
rozásával. László Ede, a borászat első magánta
nára több közleményében foglalkozott a homoki 
és tokaji borok összetételével, a hamisítások ki
mutatásával, a borok zamatanyagaival, a műborok 
felismerésével2.

Ugyancsak a század eleje óta vannak adatok 
a fűszerpaprika-őrlemény hamisítására. Különfé
le süteményőrlemények, olajpogácsa, fehér bors, 
kurkuma, fakérgek (pl. szantálfa őrleménye), dió
héj, Ba2SC>4, minium, vasokker, téglapor, kátrány
festék, őrölt, kilúgozott cukorrépa, paradicsomtör
köly (héj és edénynyalábrészek) hamisító anyago
kat mutattak már ki a fűszerpaprika-őrleményben. 
A hamisítás lehetőségének csökkentése érdekében 
az állam 1917-ben bevezette e területen a kötelező 
minősítést, a feldolgozást és értékesítést monopó
liumként kezelte.

A XIX. század végén Magyarországon jelen
tősen nőtt a gabonafélék vetésterülete. A termés
átlagok közelítően megkétszereződtek, így lehető
ség nyílt jelentős búza- és lisztexportra. Hazánk
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kedvező talaj- és éghajlati viszonyai kitűnő minő
ségű, nagy sikértartalmú, acélos búza termelését 
tették lehetővé. Az 1862. évi londoni és az 1867. 
évi párizsi világkiállításon kitüntetésben részesült 
a magyar búza és a liszt. Mindez magával hozta 
természetesen a minőségvizsgálati módszerek fej
lődését. Pékár Imre 1867-ben kidolgozta és sza
badalmaztatta a lisztek színének összehasonlításán 
alapuló osztályozási módszerét, amelyet pekáro- 
zás néven ma is világszerte alkalmaznak3. A si- 
kérminőség vizsgálatára Rejtő Jenő tésztahúzó és 
lyukasztó eszközt szerkesztett, 1905-ben Hankóczy 
Jenő sikérszakító készüléket alakított ki, majd a si- 
kérszívósság és -nyújthatóság mérésére az ún. fa
rmoméiért fejlesztette ki, amely gyorsan kiszorí
totta a külföldi készülékeket. A sikér mennyisé
gi meghatározásának kézi kimosásán alapuló mód
szeréhez Hankóczy, majd Rajkai sikérmosó beren
dezést szerkesztett, melynek alapelveit felhasznál
ták a külföldi, egyre magasabb mechanizáltsági és 
automatizáltsági fokú készülékek fejlesztéséhez. A 
felsorolt készülékek hazai gyártásában nagy szere
pe volt az 1920 körül már működő Erdélyi és Sza
bó cégnek, illetve későbbi jogutódjának, a Labor 
Felszerelések Gyárának, majd a Labor Műszeripa
ri Műveknek (Labor MIM). Felismerve, hogy a si
kér mennyisége és minősége mellett nagy jelentő
ségű a liszt vízmegkötő képessége, 1912-ben Han
kóczy elkészítette a vízkötőképesség-meghatározó 
készüléket, amelynek alapján kifejlesztésre került 
a farinográf nevű készülék. Ennek gyártását a né
metországi Brabender cég kezdte meg. A készü
lék a liszt vízfelvevő képességét, a dagasztással 
szembeni ellenállását, Teológiai tulajdonságait mé
ri és regisztrálja. A készüléket világszerte jelenleg 
is használják, a módszert közel két évtizede ISO 
szabvány rögzítit4,5.

30-4ft-es évek

Hazánkban az élelmiszervizsgálatok részletes 
bemutatásával találkozunk már Vük Mihály és Sán
dor Zoltán 1934-ben megjelent Élelmiszerchemia 
című könyvében6, amelynek Vas Károly által átdol
gozott változatát 1943-ban adták ki7. E könyv tar
talmazza már a tej, tejtermékek, zsírok és olajok, 
hús és húsáruk, tojás és tojáskonzervek, lisztek, 
tésztaárúk, méz, zöldségek, főzelékek, gyümölcsök 
és készítményeik, must és bor, sör, pálinkák és li
kőrök, ecet és ecetsavfélék, fűszerek és konyha
só, kávé és kávépótlók, tea, kakaó és kakaóárúk 
vizsgálatát. Foglalkozik az érzékszervi vizsgálatok 
és főösszetevők (fehérje, nedvesség, cukrok, kemé
nyítő stb.) mérésén kívül a fémek, festékek, adalé

kok, konzerválószerek, mesterséges édesítőszerek 
stb. klasszikus analízisével, valamint hamisítások 
kimutatásával.

Már a 30-as években figyelmet fordítottak a 
közélelmezési politikának az egészségügyi szem
pontok alapján történő meghatározására. A higi
éniai problémák megoldására elsősorban a hús- és 
tejellátás során törekedtek8’9. Az élelmiszer mel
lett a vizsgálatok kiterjedtek a gyógy- és keserűvi
zekre és ásványvizekre, melyek gyógyhatását sok
ra értékelték és számos közleményben foglalkoz
tak az ezekkel kapcsolatos élettani és analitikai 
kérdésekkel. Hunkár Béla, a Székesfővárosi Vegyé
szeti Intézet igazgatója, részletesen elemezte, hogy 
mi a szerepe a vegyésznek az ásványvizek feltárá
sában, vizsgálatában, ellenőrzésében és az analiti
kai eredmények leírásában10. 1936-ban a Rudas
fürdő laboratóriumában indultak meg a budapes
ti forrásokból származó vizek rendszeres elemzé
sei. Az elektromos vezetőképesség, a klorid-, a 
hidrokarbonát-, a nitrát, a nitrit- és az ammóni- 
umionok meghatározására hetenként, a karbonát- 
és a maradványkeménység mérésére kéthetenként 
került sor11.

50-60-as évek

Az 50-es évektől kezdődő hazai gazdaságpo
litikai körülmények következtében meghiúsult az, 
hogy az eredetileg Magyarországon kifejlesztett 
farinográffal felszereljék az egyre több búza- és 
lisztvizsgáló laboratóriumot. A Labor MIM-ben az 
1950-es években intenzív fejlesztő munka indult a 
farinográffal egyenértékű eredményeket nyújtó, új 
műszer megvalósítására. Ennek eredménye lett a 
valorigráf kidolgozása, amely széles körben elter
jedt a világban. A valorigráffal végzett vizsgálato
kat ugyancsak ISO szabvány rögzíti.

A liszt fehérségének, mint értékjellemzőnek 
objektív módon történő meghatározására Szalai 
Lajos végzett kutatásokat az 50-es években az Or
szágos Gabona- és Lisztkísérleti Intézetben. A Ze
iss gyártmányú leukométer alkalmazásával mód
szert dolgozott ki a lisztek reflexiójának objek
tív, nagy pontossággal történő mérésére12. Ennek 
alapján lehetőség nyílt az iparban igen elterjedt és 
jól bevált Pékár-próbához szükséges jellegminták 
(összehasonlító minták) biztosítására. A leukomé- 
terrel történő lisztvilágosság-mérést a volt NDK- 
ban TGL-szabványban rögzítették.

Az élelmiszerek íz- és illatanyagainak ku
tatása sokáig az élelmiszertudomány legelhanya
goltabb területei közé tartozott. Az élelmiszerek 
íze, szaga, gyakran a nagy mennyiségben jelen
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lévő, jól ismert vegyületekkel hozható kapcsolat
ba, de az élelmiszer-aromák jelentős része csak 
igen kis koncentrációban fordul elő, általában na
gyobb számú aromaalkatrész elegyeinek tekinthe
tők. Az 50-es években nagyrészt fotometriás eljá
rások alkalmazásával sikerült a 0,1 mg/100 g-nál 
nagyobb koncentrációban jelenlévő csoportok je
lenlétét megállapítani, illetve mennyiségüket mér
ni. így elvégezték a szénhidrogének, alkoholok, 
éterek, karbonilok, savak, acetátok, észterek, fe
nolok, aminosavak és kéntartalmú anyagok vizs
gálatát. Az egyes aromaalkatrészek megismerésé
re és meghatározására vonatkozó kutatásokat az 
elválasztástechnikai módszerek fejlődése segítette 
elő. Sok ezer kromatográfiás publikáció jelent meg 
a nemzetközi irodalomban, amely az élelmiszera
romák összetételének felderítésére irányult13. Be
bizonyosodott, hogy az aromahatást az élelmisze
rekben igen nagy számú, de még összmennyiségé- 
ben is rendkívül kis mennyiségű anyag okozza. An
nak megállapítása azonban, hogy egy élelmiszer
ben gyakran a 100-at is elérő, némely esetben a 
többszázat is meghaladó anyagok közül melyeknek 
van aromahatása, igen nehéz. Gázkromatográfiás 
technikával lehetőség nyílik az illő anyagok szétvá
lasztására, de az aromaalkatrészek mennyisége és 
azok aromahatása között összefüggés nehezen ál
lapítható meg. E területen különös szerepe van az 
érzékszervi vizsgálatoknak. Borok minősítése cél
jából történtek kísérletek arra vonatkozóan, hogy 
a márkás fajborokat gázkromatográfiás aromavizs
gálatok alapján jellemezzék. Muskotályborok ese
tén, a hatóanyagok kimutatása alapján sikerült a 
hamisításokat kimutatni14.

Az aromaanyagok a technológiai műveletek 
alatt jelentős változáson mennek keresztül. Spa- 
nyár és munkatársai részletesen vizsgálták a Mail- 
lard-reakció, karamellizáció, pörkölés és füstkép
ződés folyamatát15. Megállapították, hogy a füstö
lés során a füst anyagaiból felvett aromaanyagok 
mennyisége és minősége nem csupán a füst fizi
kai és kémiai körülményeitől, hanem a füstölendő 
élelmiszer felületének fizikai tulajdonságaitól, ill. 
kémiai összetételétől is függ16.

A gázkromatográfiás technika mellett széles 
körben terjedt el az elektroforézises technika is 
ezekben az években. Rutin alkalmazását elősegí
tették a Labor MIM által gyártott kis-, közép- 
és nagyfeszültségű készülékek. Az elsősorban pa
pírhordozó alkalmazására tervezett elektroforézi
ses futtatókádak mellett megjelentek az immune- 
lektroforézis kivitelezéséhez, az agar-agar hordo
zók rögzítésére alkalmas eszközök is. Módszereket 
dolgoztak ki különböző vegyületcsoportok szét

választására. A fehérjék rutin vizsgálata különö
sen az orvosi diagnosztikában került előtérbe. Az 
élelmiszervizsgálatoknál leginkább az aminosavak 
elválasztásához17’18, enzimek kutatásához19’20 
nyújtott segítséget az elektroforézises technika.

70-80-as évek

A mezőgazdasági termelés növekedése a 70 — 
80-as években nagyrészt a jelentős műtrágya- és 
takarmány-felhasználásnak volt köszönhető. A je
lentkező energiaválság, a műtrágya és takarmá
nyok árának rohamos emelkedése azonban szük
ségessé tette ezek felhasználásának optimalizálá
sát. A talajból hiányzó tápelemek pótlásához alap
vető a talaj makro- és mikroelem-tartalmának is
merete, esetenként a növények tápanyagellátott
ságának vizsgálata. Hasonlóképpen az adott állat
faj számára legmegfelelőbb takarmány összetételé
nek megállapításához is figyelembe kell venni a ta
karmányvizsgálatok eredményeit. Az így jelentke
ző igény kielégítésére, a nagyszámú laboratóriumi 
vizsgálat elvégzésére a Labor Műszeripari Művek 
a 70-es években kifejlesztette a CONTIFLO auto
matikus elemző készüléket, amely alapját képez
te a létrehozott trágyázási és takarmányozási ta
nácsadó rendszernek21’22,23. A trágyázási tanácsa
dás elsősorban a talajvizsgálatok eredményein ala
pult, természetesen egyéb tényezők figyelembevé
telével (pl. előző évi termésátlagok, meteorológi
ai jellemzők stb.). Hazánkban 19 db talajvizsgáló 
állomást szereltek fel a MÉM Növényvédelmi és 
Agrokémiai Központjaiban, amelyek naponta 200 
talajminta elemzésére váltak alkalmassá. A soro
zatműveletekre kifejlesztett előkészítő egységek le
hetővé tették a beérkezett talajmintákat feldolgozó 
műveletek (szárítás, darálás, kioldószerekkel törté
nő kirázás, szűrés stb.) gyors elvégzését. A CON
TIFLO automatikus elemzővel, fotometriás detek
tálást alkalmazva, a foszfor, ammónium-nitrogén, 
nitrát, humusz, bőr, molibdén és alumínium meg
határozása történt. Lángfotometriás detektálással 
a nátrium, kálium, atomabszorpciós módszerrel a 
magnézium, mangán, kalcium, míg potenciometri- 
ás módszerrel a pH mérését végezték. Az így fel
állított talajvizsgáló laboratóriumok lehetővé tet
ték, hogy 3 évenként elvégezzék Magyarország ta
lajainak komplex vizsgálatát. A talajelemzést sok 
esetben kiegészítették levélanalízissel, hogy ezál
tal a tápanyagok felszívódásáról is képet kapja
nak. A takarmányvizsgáló laboratóriumok alap
ját ugyancsak a CONTIFLO automatikus elem
ző képezte. A fotometriás detektálást alkalmazva 
az össznitrogén, foszfor, karbamid, nitrát, klorid,
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összcukor, lángfotometriás módszerrel a nátrium 
és a kálium, atomabszorpciós módszerrel a man
gán, réz, cink, kalcium, magnézium, vas megha
tározását végezték. A CONTIFLO-val kivitelezett 
méréseket kiegészítették a folyadék- és gázkroma
tográfiás mérések, az aminosavak, vitaminok, illó- 
zsírsavak, peszticidmaradékok meghatározására. A 
takarmányvizsgálatok alapján végezték el a számí
tógépes optimalizálást a minimális költségfeltétel 
figyelembevételével. A talajvizsgáló állomásokhoz 
hasonló takarmányvizsgáló hálózat Magyarorszá
gon nem épült ki.

A CONTIFLO automatikus elemzőre külön
féle metodikákat fejlesztettek ki élelmiszervizsgá
latok céljára24 is. Többcsatornás rendszert dol
goztak ki a tejfehérje, zsír, laktóz mérésére, hús 
fehérje-, zsír-, nitrit-nitrát-tartalmának meghatáro
zására, továbbá alkalmazást nyert a készülék a 
bor- és a szeszipari analitikában is.

A mezőgazdasági termelésben a mennyiségi 
szemléletet kezdte felváltani a minőségi szemlé
let. így a nyersanyagok átvételénél is szükséges
sé vált az objektív mérési módszerek alkalmazá
sa az egyszerű mennyiségi átvétel helyett. A bú
za átvételéhez Kanadában és az USA-ban beve
zették a fehérje- és nedvességmérésen alapuló mi
nősítést ill. osztályozást25. E célra a hagyományos 
kémiai módszerek lassúságuk folytán, valamint a 
mintaelőkészítés bonyolultsága és időigényessége 
következtében, nem mindig alkalmasak. így elő
térbe került a gyors, roncsolásmentes fizikai mód
szerek kutatása. 1964-ben az amerikai Karl Nor
ris az USDA (Amerikai Mezőgazdasági Miniszté
rium) Beltsville-i Kutató Intézétében kidolgozta a 
közeli infravörös diffúz reflexiós és transzmisszi
ós technika alapjait, amelyre angol megnevezése 
(Near Infrared Diffuse Reflectance/Transmittance 
Spectroscopy) alapján a NTR/NIT rövidítés hasz
nálata terjedt el26. E technika lehetővé teszi a ga
bonafélék fő összetevőinek (pl. fehérje, víz, olaj) 
1—2 perc alatt történő meghatározását27.

Mivel az élelmiszerösszetevők jelentős ré
szének abszorpciós csúcsa a 850—2500 nm kö
zötti infravörös spektrális tartományban van, így 
ez a tartomány különösképpen alkalmasnak bi
zonyul élelmiszertermékek összetételének megha
tározására. A vizsgálandó anyagot közeli infravö
rös fénnyel megvilágítva a reflektált/transzmittált 
fény intenzitásváltozása és a minta beltartalmi ér
tékei között megállapítható korreláció az összeté
teli adatok gyors meghatározására ad lehetőséget.

A reflexiós technika esetében a monokroma
tikus fénnyel megvilágított etalon (közel ideálisan 
reflektáló anyag), ill. minta felületéről diffúzán ref

lektált fényt a gömbszimmetrikusán elhelyezett de
tektorok érzékelik. A mérésekhez a mintát megfe
lelő szemcseméretűre szükséges őrölni, ezáltal biz
tosítva a diffúz reflexióhoz szükséges felületet. Az 
analitikailag hasznosítható információ a minta fe
lületéről, mindössze néhány tized milliméter réteg- 
vastagságú anyagról származik.

A transzmissziós méréstechnika esetében a 
nagyobb energiájú fénysugár alkalmazásával az 
etalonon (pl. levegő), illetve a mintán áteső fényt 
mérik. Az analitikai jelképzésben így a minta kb. 
1 — 2 cm rétegvastagsága vesz részt, a mérés a min
ta őröletlen állapotában (pl. gabonák esetén egész 
szemből) történik. Ez utóbbi technika előnye, hogy 
a mintaelőkészítés teljesen elhagyható, még őr
lést sem kell alkalmazni, így nem okoz hibát az 
őrléskor fellépő vízveszteség és nem jelentkeznek 
a nagy olajtartalmú magvak őrlésével kapcsolatos 
nehézségek.

Az említett hullámhossztartományokban a kü
lönféle molekularezgések (C-H, C-O, C-N, N-H, 
О-H stb.) felharmonikusai és ezek szuperpozíciói 
jelentkeznek, így a spektrumok nem karakterisz
tikusak, széles, összeolvadt csúcsokból állnak. Az 
analitikailag fontos információ kinyeréséhez kü
lönféle matematikai transzformációkat kell alkal
mazni. Mindez szükségessé teszi nagyszámú, is
mert összetételű, megfelelő kalibrációs minta biz
tosítását, amely sok esetben korlátot szab a mód
szer alkalmazásának a gyakorlatban. A felsorolt 
nehézségek ellenére a módszerben rejlő előnyök 
túlsúlyát mutatja, hogy az utóbbi években több tíz
ezer NIR/NIT műszert forgalmaztak a világon.

Hazánkban is széles körben terjedt el a NIR/ 
NIT technika. A Labor Műszeripari Művek a 
70-es évek végén megvásárolta az amerikai NE- 
OTEC cégtől a Grain Quality Analyser licen- 
szét, és ennek alapján 1978-ban megindult INF- 
RAPID 31 néven az első, egyszerű NIR célké
szülék gyártása és alkalmazása Magyarországon28. 
Ezt nemsokára követte a hazai fejlesztésű INFRA- 
PID 61 gyártása, amely nemcsak belföldön, ha
nem elsősorban a volt szocialista országokban is 
jelentős piacra talált. A műszeripari fejlesztése
ket nagy mértékben elősegítette, hogy a Közpon
ti Élelmiszeripari Kutató Intézet ugyancsak a 70- 
es évek végén az OMFB támogatásával megvásá
rolta az amerikai NEOTEC cég Research Compo
sition Analyzer 6450 típusú készülékét, és együtt
működést alakított ki a Beltsville-i kutatóközpont
tal. Ezzel megindulhattak a NIR kutatások a hazai 
élelmiszeripar legkülönfélébb területein. Kísérle
teket végeztek az Intézetben gyümölcsök érettsé
gének meghatározására29, napraforgó fehérje- és
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olajtartalmának mérésére30, nyers húsok fehérje-, 
zsír-, víztartalmának vizsgálatára31, tanulmányoz
ták a víz különféle állapotát paprikában32, továb
bá számos egyéb élelmiszerösszetevő meghatáro
zására dolgoztak ki módszert33. Az utóbbi évek
ben egyre több nyugati cég készülékeit forgalmaz
ták Magyarországon. így kiszélesedtek a kutatások 
a Budapesti Műszaki Egyetemen34,35 és megin
dultak a kutatások a Kertészeti és Élelmiszeripa
ri Egyetemen36, valamint néhány kutatóintézetben 
és ipari helyen. A készülékek hitelesítési problé
máinak megoldására az Országos Mérésügyi Hiva
tal „búza hiteles anyagmintá”-t dolgozott ki37.

A hazai kutatások elismerését jelzik, hogy 
1986-ban Magyarország nemzetközi konferenci
át rendezhetett a NIR/NIT spektroszkópia téma
körben38. A Budapesten megtartott konferencia 
alkalmából döntött úgy a 12 résztvevő ország, 
hogy létrehozza a Nemzetközi NIR Bizottságot 
(ICNIRS), és a továbbiakban évente megrendezi a 
nemzetközi NIR konferenciát. E konferenciákon, 
ill. ezek kiadványaiban számos magyar szerző ku
tatási eredményeivel találkozunk. Beszámolóikban 
hangsúlyt kapnak a NIR/NIT technika azon al
kalmazásai, amelyeknél a technológiai folyamatok 
követését, a gyártásközi termékek minőségi jel
lemzőinek ellenőrzését végzik e technikával39'40. 
Az adatfeldolgozás modern módszereinek alkal
mazása mellett (Fourier-transzformáció, lineáris 
regresszió, többszörös regresszió, főkomponens- 
analízis, diszkriminancia-analízis stb.) a szerzők 
beszámolnak neurális hálózat alkalmazásáról, mely
nek segítségével NIR adatokat felhasználó minő
ségbiztosítási rendszer alapjait dolgozták ki a cso
koládégyártás technológiai folyamatához41.

Az élelmiszerek jó minőségének biztosítása 
nemcsak a mezőgazdasági termékekkel szemben 
állít fel szigorú minőségi követelményeket, hanem 
szükségessé teszi az értékmegőrző-, vagy értéknö
velő technológiák, továbbá a megfelelő tárolási kö
rülmények biztosítását. A minőségi jellemzők mé
résére, ill. követésére az élelmiszer- és agroana- 
litikában is szükségessé vált a modern, nagyérzé
kenységű analitikai módszerek bevezetése. Termé
szetes, hogy hazánkban a figyelem elsősorban az 
ún. „hungaricum”-ok vizsgálatára irányult. így je
lentős és széleskörű vizsgálatok folytak a fűszer- 
paprika vizsgálata témában. Az őrölt paprika tá
rolása során komoly gondot jelent a gyártónak és 
a vevőnek egyaránt az őrlemény színének elhal- 
ványodása. Bár a paprika színének kromatográfiás 
vizsgálatával már 1931-ben foglalkozott Zechmeis- 
ter és Cholnoky, akik 15 féle színanyagot azono
sítottak a paprikából42, a nagyhatékonyságú kro-

matográfia (HPLC) új lehetőséget vetett fel. Biacs 
és munkatársai több, mint 40 színanyagot válasz
tottak szét és azonosítottak egy izokratikus kro
matográfiás futtatással43,44. Megállapították, hogy 
a színstabilizációt növelő természetes antioxidán- 
sok közül a tokoferolnak és az aszkorbinsavnak 
van a legnagyobb jelentősége, és ezek meghatá
rozására a HPLC-technika ugyancsak alkalmasnak 
bizonyult45. A HPLC alkalmazásával az érés és 
tárolás folyamán lezajló biokémiai folyamatok jól 
vizsgálhatók46.

Az őrölt paprika kapszaicintartalmának meg
határozásán alapuló minősítésre Spanyár és mun
katársai már korábban vékonyrétegkromatográ
fiás módszert dolgoztak ki47. Az 1979-ben Tyi- 
hák és munkatársai által kifejlesztett túlnyomá
sos rétegkromatográfiás technika (Overpressure- 
Layer Chromatography = OPLC) rendkívüli elő
nyöket jelentett az élelmiszervizsgálatok terüle
tén is48. A kontrollált körülmények között tör
ténő kromatográfiás elválasztás, a rövid futtatá
si idő, a több minta párhuzamos, egyidejű ana
lízise, a csökkent diffúzió következtében elérhe
tő nagy érzékenység kvantitatív módszerré tette 
az OPLC-t a rutin minőségellenőrző laboratóri
umokban. Módszereket dolgoztak ki a hazai la
boratóriumokban az őrölt paprika színezékeinek 
elemzésére49, aminosavak meghatározására50,51, 
gabonafélékben alkaloidok52, toxinok53 nagyérzé
kenységű kimutatására. A Gb G2 és Bj, B2 alla- 
toxinok HPLC- és OPLC-technikával történő ana
lízisét összehasonlítva bizonyították a szerzők az 
OPLC előnyét.

A gázkromatográfiás technika fejlődése elő
térbe helyezte ismét az aromakutatásokat. Vö
röshagyma illóolajtartalmának vizsgálatáról54, kaj
szibarack illó aromaanyag összetételének tárolás 
alatti változásáról55, a különböző fajták jellemzé
séről számoltak be a szerzők56.

90-es évek

A 80-as és 90-es években az élelmiszeripar
ban is egyre inkább alapvető igényként jelentkezik 
a számítógéppel irányított technológiák bevezeté
se. Ez olyan érzékelők kifejlesztését teszi szüksé
gessé, amelyek nemcsak gyors válaszidővel rendel
keznek, hanem a technológiai folyamatban részt
vevő komponensek szelektív és érzékeny méré
sét is lehetővé teszik. Ezen igények kielégítésére 
a kutatások az utóbbi időben az érzékelők új tí
pusára, az ún. bioszenzorokra irányultak. A bio
szenzorok esetében általában rögzített enzimeket, 
vagy egyéb biológiai anyagokat (növényi szőve-
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teket, mikroorganizmusokat stb.) alkalmaznak és 
a biokémiai reakció (pl. enzimreakció) termékét 
mérik, leggyakrabban elektrokémiai vagy optikai 
módon. A bioszenzorok elterjedése napjainkban 
növekvő tendenciát mutat, így az élelmiszeripar 
különböző területein is sokrétű alkalmazást nyer
nek. Japán szerzők halfrissesség mérését végezték 
e technikával57. Különféle műszereket fejlesztet
tek ki élelmiszerek glükóz-, laktóz-, szaccharóztar- 
talmának mérésére, valamint fermentációs folya
matoknak az alkohol, aszkorbinsav és aminosavak 
mérése alapján történő szabályozására58,59.

Hazánkban a Központi Élelmiszeripari Kuta
tó Intézetben glükóz, maltóz és alkohol meghatá
rozására alkalmas bioszenzorokat dolgoztak ki. A 
mérőrendszer alapját a Nagy és munkatársai ál
tal, a BME Általános és Analitikai Kémiai Tan
székén kifejlesztett enzim-vékonyrétegcella módo
sított változata képezte. Az enzimreakció termé
kének detektálása amperometriás detektorral tör
tént. Az alkalmas enzimek kiválasztása és az en
zimrögzítés technikájának kidolgozása után opti
málva a biokémiai és elektrokémiai reakció kö
rülményeit a mérőrendszert sikeresen alkalmazták 
üdítőitalok glükóztartalmának mérésére, sör al
koholtartalmának meghatározására, valamint fer
mentációs folyamatok glükóz- és maltóztartalmá- 
nak követésére60,61.

Napjainkban előtérbe került az egészségvé
delem, az egészséges táplálkozás kérdése. A táp
lálkozástudományi kutatások eredményei számos 
olyan élelmiszerösszetevőre irányították a figyel
met, amelyeknek korábban nem tulajdonítottak je
lentőséget, vagy amelyek mérésére megfelelő ana
litikai módszer nem állt rendelkezésre. Jelenleg 
az USA-ban, illetve Európa nagy részében, így 
Magyarországon is, már működő vagy kialakí
tás alatt álló élelmiszer-összetevő- és tápanyag- 
-adatbázisok az élelmiszerek 105 — 110 összetevő
jét rögzítik. Ezek között olyanokat találunk, mint 
az aminosavak, a telített-, monotelítetlen-, telítet
len zsírsavak, transzzsírsavak, vízben és zsírban ol
dódó vitaminok, melyeknél a biológiailag aktív izo
merek (/J-karotin és a-tokoferol) elválasztása je
lentkezik igényként, továbbá a folátok (folsav, fo- 
lacin), az esszenciális nyomelemek közül a bio
lógiailag hasznosítható vas stb. Ezen komponen
sek meghatározása szükségessé teszi a korszerű 
műszeres eljárások alkalmazását. így a GC-MS, a 
gradiens HPLC-berendezések különböző detekto
rokkal (pl. diódasoros detektor), valamint a mo
dern kromatográfiás szoftvercsomagokkal történő 
adatfeldolgozás, továbbá az atomabszorpciós, eset

leg ICP-berendezések fontos rendszereivé váltak 
az élelmiszervizsgáló laboratóriumoknak.

Egyrészt a fogyasztóvédelem szempontjainak 
érvényesítésére, másrészt a nemzetközi szabad
kereskedelem elősegítése érdekében a FAO (az 
ENSZ mezőgazdasági és élelmezésügyi szerveze
te), valamint a WHO (az ENSZ egészségügyi szer
vezete) elhatározta több, mint 30 évvel ezelőtt, 
hogy kidolgozzák és folyamatosan aktualizálják az 
élelmiszerek világszabványait. E célra létrehozták 
a Codex Alimentarius Főbizottságot, melynek ver
tikális bizottságai a termékszabványok kidolgozá
sával, horizontális bizottságai általános kérdések
kel, mint például címkézés, mintavétel, analitikai 
módszerek stb. foglalkoznak62. A munka irányí
tása, szervezése a római központból történik. A 
hazai élelmiszeranalitika elismertségét jelzi, hogy 
e világszervezet egyik bizottságának, a Mintavé
teli és Analitikai Módszerek Bizottságának, 1972 
óta Budapest adhat otthont. Másfél-két évenként 
itt tartják ülésüket, mintegy 20 országból érkező 
kb. 80-100 résztvevővel. Az ülések témái között 
nemcsak a konkrét analitikai módszerek megvita
tása, elfogadása szerepel, hanem olyan kérdések 
is, mint a körvizsgálatok, laboratóriumi jártasság 
vizsgálata, laboratóriumi eredmények megbízható
sága, valamint a IUPACASO/AOAC által közösen 
kidolgozott útmutatók.

Végezetül megállapítható, hogy a hazai élel
miszeranalitika mindig is elsődleges feladatának 
tekintette a fogyasztók egészségvédelmét. A biz
tonságos élelmiszerek előállítása és forgalmazása 
érdekében az analitikai kémia modern módszere
it alkalmazta és alkalmazza az élelmiszerek mikro- 
és makroösszetevőinek, valamint a szennyezettsé
gének mérésére. Az élelmiszeranalitikai vizsgála
tok azonban általában nemcsak egy-egy összete
vő mérésére terjednek ki, hanem az összetevő
ket együttesen, kölcsönhatásukban vizsgálják, hisz 
élettani hatásukat is így fejtik ki az emberi szer
vezetben a táplálkozás során. Az élelmiszerana
litika területén fellépő igények és az e területen 
végzett kutatások hozzájárultak az analitikai mód
szerek továbbfejlesztéséhez, illetve számos eset
ben új módszerek, műszerek kifejlesztését eredmé
nyezték.

A kutatási eredmények realizálása a hazai és 
nemzetközi szabványosítási tevékenységen keresz
tül folyamatosan történik. Ez utóbbi különösen fel
gyorsult napjainkban, hisz a nemzetközi kereske
delemben való részvétel megköveteli előírásaink 
harmonizálását a nemzetközi ajánlásokkal, előírá
sokkal, mert csak így biztosítható a nemzetgazda
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ság szempontjából jelentős élelmiszeripari termé
keink piacképessége.

Összefoglalás

A közlemény bemutatja néhány jelentősebb 
állomását a hazai élelmiszer- és agroanalitika fej
lődésének. Hangsúlyozza, hogy a napjainkban al
kalmazott modern analitikai módszerek jelentős 
hagyományokra épülnek. Elsősorban azokat a te
rületeket emeli ki a szerző, ahol a hazai kutatások 
új mérési eljárások és új műszerek kidolgozását 
eredményezték, továbbá ezen eredmények nem
zetközi kiadványokban publikálásra kerültek.

Selection from the past hundred years of 
the Hungarian food and agricultural analysis. M.
V áradi

The paper presents some significant stages of 
the development of food and agricultural analy
sis in Hungary. It is emphasized that the analyti
cal methods used today are based on traditions. 
The author deals primarily with those areas were 
research resulted in new methods and new instru
ments, and the results were published in interna
tional journals.
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Operátori eljárásokkal irányított rendszerek leírása a 
rendszer kvalitatív modellje alapján, magas szintű

Petri-hálók segítségével
GERZSON Miklós

Veszprémi Egyetem, Automatizálás Tanszék, 8201 Veszprém, Pf. 158.
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Rendszer- és Irányításelméleti Kutató Laboratórium, 1518

Budapest, Pf. 63.

HANGOS Katalin
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Rendszer- és Irányításelméleti Kutató Laboratórium, 1518

Budapest, Pf. 63.

A vegyipari technológiákba történő beavatko
zások, vagyis az operátori eljárások hatásának elő
zetes modellezése nagy segítséget jelent az üze
meltető számára. Különösen igaz ez a működés át
meneti szakaszaikban, például egy rendszer indítá
sakor — leállításakor alkalmazott operátori eljárá
sokra. Az operátori eljárások általában igen össze
tettek, mivel ezek és hatásuk a technológiára min
dig tartalmaznak soros és párhuzamos művelete
ket, részfolyamatokat. További probléma, hogy az 
ellenőrzéshez az operátori eljárás és technológi
ai rendszer együttes modelljét kell elkészíteni, az 
utóbbi leírásánál viszont, a gyakran elégtelen in
formáció miatt, a hagyományos matematikai mo
delleket nem mindig tudjuk alkalmazni.

Az operátori eljárások leírására leggyakrab
ban szöveges vagy gráf alapú megoldást1, illet
ve e kettő kombinációját alkalmazzák. A rend
szer dinamikájára és más tulajdonságaira vonat
kozó technológiai információkat a leírás közvetett 
módon tartalmazza. A vegyipari rendszerek ope
rátori eljárásainak automatikus generálásával vi
szonylag kevés közlemény foglalkozik. Az ún. ke
resési módszereket2,3 az operátori eljárások mes
terséges intelligencia módszerek felhasználásával 
történő generálására fejlesztették ki. A technoló
gia biztonsági megszorításait az állapotváltozók
hoz kapcsolódóan, például tiltott vagy veszélyes 
tartományok megadásával határozzák meg. Ezek 
a megközelítések azonban nem alkalmaznak sem
miféle dinamikai információt a keresés megszorí
tására, hanem rögzített, egymástól független ele
mi operátori műveleteket tartalmazó beavatkozá
si könyvtárakat használnak. Más közleményekben4 
viszont a dinamikus állapotfüggő információt he
lyileg alkalmazzák a rendszer pillanatnyi állapotá
ból a kívánt állapot felé vivő irány meghatározásá
hoz és így az operátori eljárás előállításához.

Az elégtelen információ okozta modellezési 
problémák megoldására a kvalitatív modellezés5 
ad lehetőséget. A kvalitatív modellek a folyamat 
és a folyamat dinamikájának szerkezetét írják le. 
Az egyenletek formailag megegyeznek a megszo
kott modellegyenletekkel, de a változóik többérté
kű logikai vagy szimbolikus típusúak lehetnek. A 
kvalitatív modellek alkalmazásának előnye, hogy 
az összegyűlt tapasztalatok és kísérleti adatok se
gítségével tovább finomíthatók, és az egyre kevés
bé kvalitatív változatukat használva eljuthatunk a 
megszokott kvantitatív matematikai modellekhez6.

A vegyipari — kémiai folyamatok jelentős ré
sze, így például a szakaszos műveletek, az indítási/ 
/leállási lépések, jellemezhető diszkrét folyamatál
lapotokkal és beavatkozásokkal, azaz diszkrét ese- 
ményű rendszerekként modellezhető. Ez lehetővé 
teszi, hogy a technológiai rendszer és az operátori 
eljárás együttes modellezését diszkrét matematikai 
módszerekkel, például Petri-hálóval végezzük el.

Az operátori eljárások leírása és generálása a 
legtöbb esetben már önmagában sem egyszerű fel
adat, azonban az ellenőrzésük további problémá
kat rejt magában. Az ellenőrzést általában szimu
láció segítségével, vagy közvetlenül a valós folya
mathoz kapcsolódóan végzik el. E közlemény fő 
célja, hogy az operátori eljárások ellenőrzésére a 
rendszer kvalitatív modelljét felhasználó módszert 
ajánljon.

A közlemény első részében áttekintjük a kva
litatív szimulációra vonatkozó legfontosabb elmé
leti alapokat, majd a színezett Petri-hálóhoz kap
csolódóan tesszük meg ugyanezt. A harmadik rész
ben bemutatjuk a diszkrét állapotegyenletek kva
litatív modellé, a kvalitatív modellnek a színezett 
Petri-hálóvá történő átalakítását. Befejezésül egy 
példával illusztráljuk az előző részekben leírtakat.



98 Gerzson M. és mtsa: Operátori eljárásokkal irányított rendszerek leírása Petri-hálók segítségével Magyar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 3. sz.

A kvalitatív modellezés rövid áttekintése

A kvalitatív modellezés a mesterséges intelli
gencia területéről származik. Kifejlesztését az ösz
tönözte, hogy a hagyományos matematikai model
lek felállítása és alkalmazása során az alábbi prob
lémákba ütközhetünk:

— nem állnak rendelkezésre pontos numerikus 
adatok;

— nincs megfelelő modell;
— a numerikus modellek a döntési helyzeteket 

nem támogatják megfelelően, az ember lé
nyegesen jobban oldja meg a problémákat.
A kvalitatív modellezés viszonylag fiatal szak

terület, kezdetei az 1980-as évek közepére tehe
tők. A kvalitatív modelleket a bennük alkalmazott 
tudásreprezentáció alapján osztályozhatjuk. Az el
ső csoportba, az ún. nemokozati modellek közé 
tartozik a kvalitatív fizika, a kvalitatív folyamat- 
elmélet7, valamint a kvalitatív szimuláció8,9. Az 
okozati modellek alkotta második csoportba a grá
fokon alapuló módszereket — a hatásgráfokat, a 
megszorítással párosított hatásgráfokat valamint a 
bemeneti és kimeneti változók közti dinamikus vi
selkedési megszorításokkal dolgozó eljárásokat — 
szokás sorolni10,11.

A  kvantitatív és a kvalita tív  m odellek közötti 
kapcsola t

Az e cikk címében megfogalmazott cél, vagy
is az operátori eljárások vizsgálata nyilvánvalóan 
csak az irányítandó folyamat modellje segítségével 
történhet. Az egyik lehetőség szabályalapú model
lek használata, de ebben az esetben a rendszer
ről meglévő tudásunk nagy része elvész, és túlsá
gosan is feladatfüggő az operátori eljárás ellenőr
zésére készítendő rendszer. Elméleti szempontból 
az a legkedvezőbb, ha lehetőség van a rendszert 
teljesen leíró differenciál és/vagy algebrai egyen
letrendszer felállítására és megoldására. Ezeknek 
a modellegyenleteknek az állapottér-leírásokból12, 
ismert általános alakja a következő:

X = E(æ,ti)
y = G(x,u) (1)

ahol X — az állapotváltozók vektora,
и — a bemenő változók vektora,
У — a kimenő változók vektora,
F,G — a változók közötti kapcsolatot lei-

ró nemlineáris vektor-vektor függvé
nyek.

Az esetek nagy részében azonban, már a 
rendszerről rendelkezésre álló ismeretanyag hiá

nyossága miatt is, csak többé-kevésbé egyszerűsí
tett modellek felírására van lehetőség, és a meg
oldhatóságuk is sokszor numerikus nehézségekbe 
ütközik. Ezen problémák feloldására egy lehetsé
ges megoldás a kvalitatív modellezés alkalmazása.

A kvalitatív modellek felállításához kiindulás
ként általában feltételezzük, hogy a vizsgált rend
szer modellje felírható az előzőekben megadott 
formában. A kvalitatív differenciálegyenletekből 
felépülő modellek az eredeti közönséges differen
ciálegyenleteken alapuló modellek kvalitatív mása
inak tekinthetők, mivel megőrzik azok szerkezetét, 
de a modell változói és paraméterei kvalitatív ér
tékűek. Az elégtelen információ ezekben a kvali
tatív változókban, paraméterekben, a változók kö
zött felírt kvalitatív függvényekben, valamint a mo
dell kvalitatív szerkezetében kerül kifejezésre.

A kvalitatív modellek felállítását kétféle meg
közelítés alapján végezhetjük el, melyek ered
ményeként különböző típusú kvalitatív differen
ciálegyenleteket kapunk. Az egyik lehetőség az 
ún. konfluenciákat alkalmazó kvalitatív fizika5, 
míg a másik a megszorításokat használó kvalita
tív szimuláció8,9. A jelen közleményben ismerte
tett, az operátori eljárások ellenőrzésére kifejlesz
tett módszer során a kvalitatív szimulációs megkö
zelítést alkalmaztuk.

K valita tív  szim uláció

A kvalitatív szimuláció során a rendszert a 
változók, a megszorítások és a működési tarto
mány segítségével írhatjuk le. Első lépésként min
den q kvalitatív változóhoz hozzárendelünk egy 
rendezett határponthalm azt a következő módon:

L q  =  { l i \ h < h < - - - < l n } ,  ( 2 )

A határponthalmaz elemei a kérdéses változónak 
a vizsgált rendszer működése során felvett jellem
ző értékei lehetnek, így az /г értékek numerikus és 
szimbolikus értéket is felvehetnek.

Egy q kvalitatív változó t  időpontbeli értéke 
alatt a következő párost értjük:

Q v a l Í Q i  0  — {Q m a g  i Q d i r )  i ( 3 )

ahol Qmag — a q változó kvalitatív nagysága:

azaz egyenlő egy 
, határpont értékével;

azaz két határpont
Q i , l i - |_i), értéke közé esik;

Q d i r  — a Я változó kvalitatív iránya:

Q d i r  £  { in c , d ec , s t d } , ( 5 )
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ahol inc — növekvő,
dec — csökkenő,
std — állandó.

A fentiekből látható, hogy egy kvalitatív vál
tozó nagysága és iránya is egy-egy (általánosított) 
intervallummal jellemezhető.

A vizsgált folyamatot leíró változókhoz hason
lóan az időt is felosztjuk kitüntetett időpontok hal
mazára:

{tj G [todn]\Q magidd j) = U 6 Lq 
vagy Q dirid d j )  Változik}, 

ahol [to,ín] egy tetszőleges időintervallum.
Ennek megfelelően az időhalmaz elemei azo

kat az időpontokat jelentik, amikor valamelyik vál
tozó eléri egy határpontját vagy megváltoztatja a 
kvalitatív irányát. Ezzel a módszerrel az időt is 
kvalitatívvá tettük, és a kvalitatív szimuláció során 
az algoritmus egy kitüntetett időpontról a közte és 
az őt követő kitüntetett időpont között lévő nyílt 
intervallumra lép tovább, és csak ezután a követ
kező kitüntetett időpontra. Ezt általánosítva a q(t) 
kvalitatív változó [to,tn\ időintervallumon vettkva- 
litatív viselkedése alatt a következő sorozatot ért
jük:

(Q v a l ( d i ^o) , Q va l i d  i (^0,^1 ))>■•• i Q  v a l i d  d n ) )  (7)
А Ф rendszer t időpontbeli állapotát (QS($, t))  
pedig a következő módon jellemezhetjük:
Q ^ ( Ф ,  t )  =  [ Q vali'*' 1 , t ) , Q v a l i X 2 , t ) ,  i Q  v a l i ^ m  d)]

( 8)
ahol a rendszer állapotváltozói.

A felvázolt kvalitatív modellrendszer szerke
zete nem merev, használata közben tovább bővít
hető. A határponthalmaz kiegészíthető további jel
lemző pontokkal, például egy új lokális maximum 
elérése esetén. Ez az időpontokat tartalmazó hal
maz bővülését is jelenti. így a modellezést a ren
delkezésre álló adatok által megengedett mélysé
gig finomíthatjuk, jó esetben az egzakt matemati
kai modell eléréséig.

A kvalitatív szimuláció nemcsak a változók és 
paraméterek, hanem a függvénykapcsolatok kva
litatív jellemzésére is lehetőséget ad. A kvalitatív 
függvények olyan monoton növekvő vagy
monoton csökkenő (M~(-)) függvényhalmazt jel
képeznek, amelyek leírását vagy burkoló függvé
nyek, vagy megfeleltetési értékek segítségével vé
gezzük el. A burkoló függvények olyan függvény
párt jelentenek, melyek értékei alsó —felső korlá
tot adnak a vizsgált kvalitatív függvény értékeire. 
A megfeleltetési értékek a kitüntetett pontokban 
adnak információt a változók közötti függvénykap
csolatról:

megfeleltetési értékek ( x i , y, ),
(*2»Ы.

i't'Tii J/m),
ahol xi ,X2 , . . . , xn G Lxi ús y \ ,y2 , . . . , ym G Ly-

A (9)-ben megadott függvénykapcsolat azo
kat a monoton növekvő (csökkenő) függvényeket 
jelenti, amelyek az x,  pontban az yi értéket, x 2 

pontban az y2 értéket, ..., és xn pontban az ym 
értéket veszik fel.

A kvalitatív szimulációhoz kapcsolódó matematikai 
problémák

A kvalitatív modellekben alkalmazott kvalita
tív változók, paraméterek és függvények miatt nyil
vánvaló, hogy a megoldásuk során alkalmazott al
gebrát is megfelelően át kell alakítani. A kvali
tatív változók értékkészletének megadásához kü
lönböző halmazokat definiálhatunk, így az előjel 
alapján vett halmazt, az ún. nagyságrendi értékek 
alapján vett halmazt és az intervallumokból kép
zett halmazt. Jelen közleményben a nagyságrendi 
értékek alapján vett halmazt (order of magnitude) 
alkalmazzuk13. Ebben a halmazban a határpontok 
közül kiemeljük a nullát. A negatív és a pozitív tar
tományt egymással szimmetrikusan osztjuk fel úgy, 
hogy három —három tartományt állapítunk meg:

Qo m  = [ LN , MN, S N, 0 , S P , MP, LP}  (10) 
ahol

L q  =  {^гI — ^3 <  ~ h  <  ~ h  <  0 <  /1 <  /2 <  ^3} 

a q változó határpont halmaza:
L N  = [ - h , - l 2), M N  = [-12,-1,),
S N  = [ -h ,  0), S P  = iO,h],

M P  = (h, l2], L P  = (l2 ,h \,
—/3 értékét -oo-nek, /3 értékét -f oo-nek szokás 
választani.

A Qom  halmaz elemeiből további intervallu
mok képezhetők:

S  = {U/(szomszédos intervallum) J /  G Qom  }
=  {{hdj)\hdj  G Lg}

( 11)
A q kvalitatív változó értéke valamely X  G S 
intervallummal jellemezhető.

A megfelelő algebrai struktúra kialakításához 
értelmezzük a nagyságrendi értékek alapján vett 
halmazon az egyenlőséget valamint az összeadás 
és a szorzás műveletét, az alábbi módon. Két 
kvalitatív változó értéke nagyságának egyenlősége 
alatt általánosan a következőt értjük:

ahol X , Y e S  (12)M +(x,y) (ill. M  (x,y)) (9)
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Az összeadás és a szorzás műveletét a követ
kező módon definiálhatjuk:

Fop( X , Y )  = X o p Y  D {(xopy\x E X , y 6 Y}
(13)

ahol X , Y e S ,
op az összeadás vagy szorzás művelete. 
Belátható, hogy az így definiált algebrában 

az összeadás és a szorzás kommutatív, de nem 
asszociatív és nem disztributív, ill. az egyenlőség 
nem tranzitív. Ez azt jelenti, hogy a műveletek 
alakja és sorrendje befolyásolja az eredményt, míg 
a behelyettesítések információvesztéshez vezetnek.

A következő lépés a kvalitatív függvények ér
telmezése. A h :  Rn —> R típusú függvényhez tar
tozó H  kvalitatív függvényt az alábbi módon hatá
rozhatjuk meg:

H h ( X i , X 2 , . . . , X n ) =  minSh( x u x 2....X„) (14)
ahol

xu x2,...,xnes,
( X 1 , X 2 , . . . ,Xn) E S n, 

h(X  1, X 2,..., X n ) — {h(xi ,x2 , . . . , xn)\
Xi E X j , i — 1,..., ti},

azaz veszünk minden X, intervallumból egy xí 
értéket és ezeken értelmezzük az h függvényt,

Sx  = { Y c S \ X c Y } ,
X  — egy konkrét eredmény,
Y — egy lehetséges lefedés,

azaz az h ( X \ , X 2 , . . . , X n) kiértékelése során ka
pott eredményt fedjük le az S-beli legszűkebb hal
mazzal.

Mint már említettük, a kvalitatív szimuláció 
során létrehozott modell egyrészt a kvalitatív for
mára átírt modellegyenletekből, másrészt a válto
zók értékeire vonatkozó megszorításokból áll. Az 
alkalmazható megszorítások a következő típusú 
megszorításokból építhetők fel, a közönséges al
gebrai műveleteknél megszokott módon:

ADD(i ,1/,2) O  x[t) -I- y(t) = z( t ) 
UULT( x , y , z ) ^x ( t ) - y ( t )  = z(t)
MINUS ( x , y )&x ( t )  = -y{t )  1
D E R W ( x , y ) ^ x ' ( t )  = y{t)

ahol a ’o ’ jelentése: ’feleljen meg’.
A megszorítások konkrét alakját a vizsgálan

dó rendszer modelljének felállítása során kell meg
adni.

A Petri-hálók

A Petri-háló az absztrakt automaták egy típu
sa. Elnevezését C. A. Petri német matematikusról

kapta, aki 1962-ben publikálta a módszert soros 
automaták kommunikációjának modellezésére14.

A kifejlesztés óta eltelt időben egyre több 
és többféle rendszer modellezésére használták ezt 
a hálótípust, és természetesen folyamatosan fej
lesztik tovább mind a modellezési, mind az ana
lízisbeli eszközeit. Napjainkban már léteznek ún. 
alacsony15 és magas szintű, valamint hierarchikus 
hálók is16.

Jelen közleményben a magas szintű Petri- 
hálók egy csoportját, az ún. színezett Petrí-hálókat 
alkalmaztuk vizsgálatainkhoz. A következő rész
ben összefoglaljuk a színezett Petri-hálóval történő 
modellezés munkánk szempontjából legfontosabb 
elemeit16,17.

A színezett Petri-hálók definíciója

A Petri-háló a modellezendő rendszerből a 
lehetséges állapotokat és a végbemenő eseménye
ket emeli ki. Egy esemény bekövetkezéséhez az azt 
kiváltó állapot(ok)nak, vagyis az előfeltétel(ek)nek 
fenn kell állniuk, míg lejátszódása után új álla
podok), az esemény következménye(i) lép(nek) 
életbe. A hálóban az állapot és az esemény fogal
mát általánosítva az állapotokat helyeknek, míg az 
eseményeket átmeneteknek nevezzük.

A háló szemléltetésére az ún. Petri-gráf alkal
mazható. A gráf csúcspontjait két részre osztjuk: 
a helyeket jelképező körökre és az átmeneteket 
jelképező vonalakra, a Petri-háló gráfja tehát egy 
úgynevezett páros gráf. A helyek jelentése sokféle 
lehet, így a modellezendő rendszertől ill. a model
lezőtől függően jelképezhetik berendezések álla
potát (üres/tele, működik/áll), erőforrások foglalt
ságát stb. Az átmenetek a rendszerben lejátszódó 
eseményeket szimbolizálják. Az átmenetek leját
szódása megfelel a valós rendszerekben végbeme
nő folyamatoknak: az átmenet akkor és csak akkor 
lesz végrehajtható, ha minden előfeltétele teljesül. 
A háló, vagyis a rendszer pillanatnyi állapotának 
leírására jelzőpontokat alkalmazunk. Az eredetileg 
kifejlesztett alacsony szintű Petri-hálóban ezek a 
jelzőpontok megkülönböztethetetlenek, míg az az
óta kifejlesztett magas szintű hálóknál már különb
séget lehet tenni az egyes jelzőpontok között. Er
re a megkülönböztethetőségre például akkor le
het szükség, ha az egyes jelzőpontok egy rugalmas 
gyártórendszer munkadarabjait szimbolizálják, és 
így ezek részére egyedi műveleti sorrendet kívá
nunk előírni.
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1. Bevezető fogalmak

A színezett Petri-hálóban a rendszer állapotá
nak leírására használt különböző színű jelzőpontok 
számbavételéhez vezessük be a multihalmaz fogal
mát. Egy véges, nemüres S halmaz feletti m  multi
halmaz alatt a z m e [5 -» N ] függvényt értjük, ahol 
N a természetes számok halmaza, az [A —> В ] jelö
lés pedig jelentse a valamennyi Д-ból #-be leké
pező függvény halmazát. Az így definiált m mul
tihalmaz megfeleltethető egy olyan „halmaznak”, 
amelyben az egyes elemek többszörösen is a hal
maz elemei lehetnek.

Például legyen S = {a,b,c}, és m legyen az 
az S -* N függvény, melyre m(a) = 2, m(b) =  1 
és m(c) =  3. Ekkor az á'-nek az m multihalmaza 
az a „halmaz”, amelyben az a elem 2-szeresen, a 
b elem 1-szeresen és a c elem 3-szorosan fordul 
elő. A kapott multihalmazra a következő formális 
jelölést szokás alkalmazni:

m = l'a + 2 'b + 3 'c.

Általában egy, az S  halmaz feletti, m  multihalmazt 
az alábbi formális összeggel jelölhetünk:

m = (16)
ses

Az S feletti valamennyi multihalmaz halmazát je
lölje Sm s ■ Az {m(s)|s E  S} nem-negatív számo
kat az m  multihalmaz koefficienseinek nevezzük, 
míg az m(s) számot az s elem koefficiensének. Egy 
s e S  elem akkor és csak akkor tartozik egy m 
multihalmazba, ha m(s) á 0. A multihalmazba-tar- 
tozás tényét a következő módon jelezzük: s e m .

A  multihalmazok között értelmezzük az össze
adást, a skalárral való szorzást, az összehasonlítást, 
a számosságot és a kivonást a következő módon:

Legyen m, m i, m2 £ Sm s  és n E  N 
1. Összeadás

mi + m 2 = ^ ( m i ( s )  + m2(s))í 
sgS

(17)

2. Szorzás n E  N számmal

n * m  = У~](п • m(s))s 
s£S

(18)

3. Összehasonlítás
mi á пг2 O  3s E  5 : [mi(s) ^  m2(s)] 
m i< m 2 ü V s E 5 :  [mi(s) < m 2 (s)]

(19)

A <, >, > és =  relációkat a < relációhoz hason
lóan definiálhatjuk.
4. Számosság

h =X!to(5) (2°)
ses

5. A kivonást csak m\ < m 2 esetre definiáljuk:

m 2- m i  = ^ ( m 2( 5 ) - m i(s)) (21)
s 6 S

A  színezett Petri-hálók definíciójában ill. a 
háló modellezési célra történő alkalmazásakor a 
változó és a kifejezés fogalmát hasonló módon 
használjuk, mint a programozási nyelvekben. Az 
összetett kifejezések változókból és egyszerűbb ki
fejezésekből építhetők fel függvények és művele
tek segítségével, eljárások használatakor csak az 
eljáráshívásban szereplő paraméterek értékei vál
toznak meg, valamint az eljárások meghívásakor 
érték szerinti átadás történik.

A következő részekben ismertetett definíciók
ban az alábbi fogalmakat alkalmazzuk.

Egy V változó típusát jelölje Type(v).  Például, 
ha X e S, akkor Type(x) = S.

Egy tetszőleges kifejezés típusát jelölje 
Type(expr).  Például Type(2 * (x + 3y)) = Sm s > 
(■x , y e S ).

Egy tetszőleges kifejezésben a változók hal
mazát jelölje V ar(expr). A  változók halmazába 
csak a szabad változók tartoznak. Például Var (2*
(x + 3 y)) = {x,y}.

A  változók V = {v\ ,V2, .. . ,vn} egy halmazá
nak b lekötését jelölje a (ui = ci,u2 = c2,...,i>„ = 
cn). A  c, értékekre kikötjük, hogy minden t>,- E V  
változóra c, E  Type(vj). Például (2 * (x + 3y))(x = 
b,y = d) = 2 'b + Q'd.

A  b lekötésben lévő expr kifejezés kiértéke
lésekor kapott értéket jelölje expr(b). Megköve
teljük, hogy a Var (expr) a b változóinak részhal
maza legyen.

2. A színezett Petri-hálók formális definíciója

A nem-hierarchikus színezett Petri-háló alatt 
a következő kilencest értjük16:

ahol
C P N  = (Z , P , T , A , N , C , G, E , IN ) (22)

E a típusok, azaz a színhalmazok véges hal
maza,

P a helyek véges halmaza,
T az átmenetek véges halmaza,
A az ívek véges halmaza,
N a csomópontfüggvény,
C a színfüggvény,
G a korlátfüggvény,
E az ívkifejezés-függvény,
I N az indulóállapot-függvény.

A színhalmazok halmaza (E) véges halmaza a 
nemüres, véges színhalmazoknak.
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A helyek (P), átmenetek (T) és ívek (A) 
halmazai adják meg a háló alapelemeit. Ezekre 
a halmazokra vonatkozó feltétel, hogy végesek és 
páronként diszjunktak legyenek:

РП Г = Р П А  = ГПА = 0. (23)

A csomópontfüggvény (TV) az ívekhez rendeli 
hozzá a helyek és az átmenetek halmazaiból vett 
rendezett párokat. Ezek a rendezett párok vagy a 
P x T ,  vagy a T x P  halmaz elemei:

N e[A-> P  x T ü T  X  P] (24)

A pár első elemét induló pontnak, míg a második 
elemét célpontnak nevezzük. Természetesen több 
ívhez is tartozhat ugyanaz a rendezett pár.

A színfüggvény (C ) rendeli hozzá minden 
helyhez az ott lehetséges jelzőpontszínek halmazát 
C(p):

C e [ P ^ E ]  (25)
Minden p £ P helyen lévő jelzőpont s színére a 
Type(s) = C(p) kell hogy teljesüljön.

A korlátfüggvény (G ) az átmenetekhez egy 
logikai kifejezést rendel hozzá:
G e[T —» (kifejezés)] ahol Vf G T :

[:Type(G(t)) = Bool Л Type(Var(G(t))) Ç £]
(26)

Az ívkifejezés-függvény (E) az ívekhez rendel 
hozzá kifejezéseket:

E  £ [A —► (kifejezés)] ahol Va £ A :
[T ype(E(a)) =  C(p(a))M5A (27)
Type(Var(E(a)))  Ç E]

ahol p(a) az a ívhez rendelt csúcspárból a hely.
A kifejezés csak a p(a) helyhez rendelt színek 

halmazának elemeit tartalmazhatja. Az E  függ
vény eredményeként pedig egy, az adott helyhez 
tartozó színhalmaz feletti multihalmazt kapunk.

Az indulóállapot-függvény ( IN)  a helyekhez 
rendeli hozzá az induló állapotnak megfelelő jel
zőpont értékeket:
I N  £ [P —> (kifejezés)] ahol Vp £ P  :

[T ype(IN(p)) =  C  (p ) m s  Л E ar(IN(p))  = 0]
(28)

Az indulóállapot-függvény által a helyekhez ren
delt kifejezések nem tartalmazhatnak változókat. 
Az E  függvényhez hasonlóan az I N  függvény által 
a helyekhez rendelt kifejezés is az adott helyhez 
tartozó színhalmaz feletti multihalmazba tartozik.

A színezett Petri-hálók gráffa

A színezett Petri-hálókat az alacsony szintű 
Petri-hálókhoz hasonlóan gráf formájában szokás

ábrázolni. A gráf csomópontjai két csoportra oszt
hatók: az egyikbe a helyeket jelképező körök, míg 
a másikba az átmeneteknek megfelelő vonalak tar
toznak. Az egyes csúcspontokat irányított élek kö
tik össze a Petri-háló szabályainak megfelelően: át
menettől csak helyhez ill. helytől csak átmenethez 
vezetnek nyilak. Egy helyhez háromféle felirat tar
tozik: az azonosítója, a színhalmaza és az indu
ló kifejezése. Az átmeneteknél az azonosítót és a 
korlátfüggvényt tüntetjük fel. Az éleket pedig az 
ívkifejezésekkel színezzük. Az ábrán szokás még 
feltüntetni a színhalmazok definícióját, valamint a 
változókat és azok típusait is.

A háló dinamikai viselkedésének leírása

A színezett Petri-háló dinamikai viselkedésé
nek leírásánál a következő definíciókat használjuk.

A t átmenethez tartozó változók Var( t ) halma
zát definiáljuk az alábbi módon:

Vf £ P : Var(t) = ju|u £ Var(G(t))\/

(v £ Var(E(a)),  (29)

ahol Б р  : N(a)  = ( t , p )  V  N(a ) = (p,f)) j
Az (æ 1,2:2) rendezett pár E( 2:1,2:2) kifejezését így 
definiáljuk:

V ( x i , x 2) б ( Р х Г и Г х Р ) :

E ( x 1 ,x2)=  ^  E(a)  ^
(xx ,X2 ) £ A ( a )

Az összegzés kifejezések összeadását jelenti; 
ez pedig jól definiált, mivel valamennyi kifejezés 
típusa azonos.

A következő szükséges fogalom a t átmene
tekre értelmezett lekötés (binding). Egy t átmenet 
esetében a lekötés tulajdonképpen nem más, mint 
az átmenet minden egyes változójába a megfele
lő szín behelyettesítése, úgy, hogy a korlátfüggvény 
értéke igaz legyen.

Egy t £ T  átmenet esetében a BTf t )  lekötés
típus jelentse a következőt:

BT(t)  = Type(v i )xType(v2) X ■■■xType(vn), 
ahol {vi,V2 , . . . ,vn} = Var(t)

(31)
A t átmenethez tartozó valamennyi lekötés halma
zát jelölje B(t ):

Bft) = |( c i ,c 2,...,c„ ) £ BT f t ) I

G(t)(vi = c \ , v2 = c2,...,u n = c n ) = „true”j
(32)
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ahol G(t)(...) a G(t) függvénynek (r>i = e j,..., 
vn = cn) lekötésre nézve vett helyettesítési értéke.

1. A jelzőponteloszlás és a lekötéseloszlás

A színezett Petri-háló jelzőponteloszlásán azt 
a P halmazon definiált M függvényt értjük, amely
nek értékei: M ( p )  E  C { p ) m s  minden p E  P  helyre. 
Egy adott C PN  színezett Petri-háló valamennyi 
jelzőponteloszlását jelöljük a következő módon: 
M c p n ■ Valamennyi M i,М2 E M q p n  jelzőponte- 
loszlásra definiáljuk а ф és a < relációkat az aláb
biaknak megfelelően:

Mi /  M2 44 ЗрЕ P : [Mi(p) î  M2(p)]
Mi < M 2 o V p G P : [M i(p)< M 2(p)] 1 j

A <, >, > és = relációkat a < relációhoz hason
lóan definiálhatjuk.

A színezett Petri-háló állapota alatt egy jelző- 
ponteloszlást értünk, míg lépés alatt egy nemüres 
lekötéseloszlást.

A lekötéseloszlás egy a T halmazon definiált 
Y  függvény, melynek értékeire: Y(t) E B(1)m s  
valamennyi t E T-re. Az egy adott hálóhoz tarto
zó valamennyi lekötéseloszlást BDcpN~ne^ jelöl
jük és az összehasonlítási relációkat a jelzőponte- 
loszlásnál ismerteit módon definiálhatjuk. Ha egy 
b E B( t ) lekötésre igaz az, hogy az Y (t ) lekötése
loszlásnak eleme, azaz b E Y(t),  akkor a (t,b) párt 
az Y  egy elemének nevezzük és a következő módon 
jelöljük: (t,b) E Y . Az Y  lekötéseloszlást akkor ne
vezzük nemüresnek, ha van legalább egy eleme.

A kezdőállapot az indulóállapot-függvény által 
meghatározott kezdőkifejezés kiértékelése alapján 
kapott állapot:

M 0 (p) = IN(p)( ) VpE P (34)

2. Az átmenetek lejátszódása

Egy Y  lépést engedélyezettnek nevezzük egy 
adott M hálóállapotban, ha:

VpEP: Y  Е (Р’г)(Ь) ^ М (р)
. ( t , b ) e Y

(35)

Legyen Y  egy engedélyezett lépés az adott M 
hálóállapotban. Ha a (t,b) E Y,  akkor azt mond
hatjuk, hogy a t átmenet engedélyezett a b lekötés
re nézve az M hálóállapotban, vagy röviden a t át
menet engedélyezett az M állapotban. Ha két kü
lönböző í i , t 2 G T  átmenetre igaz az, hogy F(H ) ф 
y ( í2) ф 0, azaz az engedélyezettségük nem függ 
egymástól és nem üres halmazok, akkor a fi és a 
f2 átmenetek egyidejűleg engedélyezettek. Ha egy

t E T  átmenetre igaz az, hogy |Y(*)| > 2, azaz a 
t átmenet egyidejűleg két vagy több lekötésre is 
engedélyezett, akkor a t átmenet önmagára néz
ve párhuzamosan engedélyezett. Ha egy b E B(t)  
esetén igaz az, hogy Y(t) > 2 'b, azaz az Y( t )  le
kötéseloszlásban legalább kétszer megtalálható a b 
lekötés, akkor a (t,b) páros önmagára nézve több
szörösen engedélyezett.

Ha egy Y  lépés engedélyezett egy adott M\  
hálóállapotban, akkor az le is játszódhat, és az új 
M2(p) állapotot a háló pillanatnyi M\(p)  állapo
tából az alábbi módon lehet meghatározni:

Vp e P : M 2 ( p ) =  M \  ( p )  ■ Y  Е М ( Ь) I +
( t , b ) E Y

+ Y  E ( ^ p ) ( b)
( t , b ) e Y

(36)
Az első összegzés az egyes helyekről eltávo- 

lítandó jelzőpontoknak, míg a második a hozzáa
dandó jelzőpontoknak felel meg. Ha az M\  és M2 
hálóállapotok között ez a kapcsolat fenn áll, akkor 
az M2 állapotot az M\  állapotból közvetlenül elér
hetőnek nevezzük és a következő módon jelöljük: 
M i [Y)M2.

Egy véges lejátszódási sorozat az állapotok és 
a lépések sorozatából áll:

M 1 (Y1)M2 (Y2 )M3 . . .Mn[Yn)Mn + 1  = 
Mi[YiY2...Y„)M n+1

ahol n E N+ . Az M\  állapotot a lejátszódási so
rozat induló állapotának, az Mra+1 állapotot a so
rozat végállapotának nevezzük. Az n nemnegatív 
egész szám pedig a lejátszódási sorozat lépéseinek 
száma, vagyis a sorozat hossza.

A végtelen lejátszódási sorozat, a véges leját
szódási sorozathoz hasonlóan, az állapotok és a lé
pések sorozata:

Mj [Yx ) M2 [Y2 ) M3 ... Mi(Yi)Mi+1 (38)

minden i E N+ esetén. Az Mi  állapot a lejátszó
dási sorozat induló állapota, és a sorozat végtelen 
hosszúságú.

Adott Mi hálóállapotban nulla, egy vagy több 
engedélyezett átmenet lehetséges. Ha nincs en
gedélyezett átmenet, akkor a sorozat megszakad. 
Egy engedélyezett átmenet esetén a sorozat az elő
zőekben leírtak szerint megy tovább. Több enge
délyezett átmenet esetében, ha azok engedélye
zettsége egymástól függetlenül teljesül, akkor a 
(36) képletnek megfelelően valamennyi átmenetet 
végre kell hajtani, és az új hálóállapotot is csak va
lamennyi átmenet lejátszódása után kapjuk meg.
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Amennyiben kettő vagy több átmenetre nem telje
sül a párhuzamos engedélyezettség feltétele, akkor 
ezeket az átmeneteket külön kell megvizsgálni. Ezt 
a kérdést részletesebben a Petri-háló analíziséről 
szóló részben tárgyaljuk meg.

Egy tetszőleges M 2 állapot elérhető M \ -bői, 
ha létezik olyan véges lejátszódási sorozat, mely
nek az induló állapota az Mi, és a végállapota az 
М2, azaz:

M 1 [Y1Y2 . . .Yn)M2 (39)

Jelöljük az M\  állapotból elérhető valamennyi ál
lapot halmazát a következő módon: [Mi). Általá
nosítva azt mondhatjuk, hogy egy adott háló egy 
tetszőleges állapota akkor elérhető, ha az M q in
duló állapotból elérhető, azaz eleme az [Mo): hal
maznak.

A Petri-háló tulajdonságai és elemzésének módszerei

Mint minden modellezésnek, így a Petri- 
hálóval történő modellezésnek is a fő célja, hogy 
információkat szerezzünk a vizsgált rendszerről. 
Ebben a részben röviden összefoglaljuk, hogy a 
vizsgált rendszer milyen tulajdonságainak megis
merésére ad lehetőséget a Petri-háló, és hogyan 
lehet ezeket a szimuláció illetve formális eszközök 
segítségével vizsgálni.

1. A Petri-háló analíziséhez kapcsolódó kérdések

A Petri-háló általánosított értelmezése szerint 
egy adott helyen a jeleloszlás értéke nem feltétle
nül korlátos. Ez a színezett Petri-hálók esetében 
azt jelenti, hogy adott helyen egy szín valamely ele
mének előfordulása a hozzátartozó multihalmaz
ban végtelen is lehet. Általában ez konkrét fizi
kai rendszerek esetében nem mindig értelmezhe
tő, ezért az ilyen rendszerek vizsgálatakor az egyik 
lehetséges kérdés, hogy a vizsgált feltételnél a vég
rehajtás során a jeleloszlás számosságának érté
ke nagyobb lesz-e egy adott értéknél. Ez a tulaj
donság a korlátosság definíciója alapján vizsgálha
tó, mely azt mondja ki, hogy egy adott Petri-háló 
egy kiválasztott helye akkor és csak akkor korlátos, 
ha adott jeleloszlás értékből — kezdő állapotból 
— kiindulva minden ebből elérhető állapotra igaz, 
hogy a jelcloszlás számosságának értéke a vizsgált 
helyen nem lesz nagyobb egy megadott értéknél. 
Ha a Petri-háló valamennyi helye korlátos, akkor 
a Petri-hálót korlátosnak nevezzük.

A következő vizsgálandó tulajdonság a háló 
konzervatizmusa. Ennek kapcsán azt nézzük meg, 
hogy a lejátszódás folyamán változik-e egy adott

szín előfordulásai számának az összege. Erre a 
vizsgálatra olyan rendszerek modellje kapcsán le
het szükség, amikor például egy gyártórendszer 
esetében a jelzőpontok egyik típusával a munka
darabokat modellezzük. Ezt a kérdést megvizsgál
hatjuk a helyek egy kiválasztott csoportjára vagy 
valamennyi, az adott hálóban szereplő helyre vo
natkozóan.

Különböző vizsgálatokat végezhetünk el a 
hálóban szereplő átmenetekhez kapcsolódóan is.

A rendszerek vizsgálata során lényeges kér
dés, hogy nem jön-e létre a lejátszódás közben 
olyan állapot, amelyből a folyamat nem tud to
vábblépni, azaz amelyből nincs indítható átmenet. 
Az ilyen helyzeteket leállási pontnak, vagy holt
pontnak nevezzük. Egy színezett Petri-hálót holt
pontmentesnek nevezünk, ha minden lehetséges 
hálóállapotban van legalább egy olyan esemény, 
mely indítható legalább egy színére nézve. Termé
szetesen a holtpont nem mindig jelent hibás üzem
állapotot, hiszen megfelelhet a normális üzemme
net végének is. E kérdés kapcsán tulajdonképpen 
a hálóban előforduló körutakat is vizsgáljuk.

Egy másik vizsgálati szempont, hogy az egyes 
átmenetek adott kezdő állapotból kiindulva leját
szódásra kerülnek-e. Azokat az átmeneteket, ame
lyek soha nem lesznek engedélyezettek, halott ese
ménynek, míg ellenkező esetben élő eseménynek 
nevezzük. Általában egy esemény élő volta nem 
azt jelenti, hogy az a pillanatnyi állapotból indít
ható, hanem azt, hogy van olyan állapot, melyből 
indítható.

Egy rendszer Petri-hálójának vizsgálata so
rán tehát megnézhetjük, hogy egy adott állapotból 
van-e indítható átmenet. Ha nincs, akkor a folya
mat befejeződött vagy megszakadt. Ha egy indítha
tó átmenet van, akkor azt végrehajtva a kapott új 
hálóállapot vizsgálatával folytatjuk az elemzést. Ha 
több indítható átmenet van akkor ellenőrizni kell, 
hogy ezek egymástól függetlenül, azaz egymással 
párhuzamosan lejátszódhatnak-e, vagy az egyik le
játszódása után a másik átmenet elveszti-e az in
díthatóságát. Az első esetben párhuzamosan leját
szódó eseményekről, míg a második esetben konf
liktusban lévő eseményekről, vagy konfliktushely
zetről beszélünk. A színezett Petri-hálók esetében 
a konfliktushelyzetnek kétféle forrása lehetséges: 
az első esetben két eseménynek van legalább egy 
olyan, az adott színre nézve közös előfeltételhelye, 
mely bármelyik esemény lejátszódása után passzív
vá válik, és így a másik esemény nem lesz indít
ható. A másik esetben egy eseménynek egy elő- 
feltételi helyén két különböző színre nézve teljesül 
az indíthatóság, és bármelyik színre nézve hajtjuk
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végre az eseményt, akkor a másik színre nézve az 
indíthatóság megszűnik.

Az elemzési kérdések harmadik csoportja a 
Petri-hálónak egy adott kezdőállapotából elérhető, 
valamennyi állapotot tartalmazó, elérhetőségi hal
mazhoz kapcsolódik. Ennek kapcsán két tulajdon
ságot szokás megvizsgálni. Az első esetben azt néz
zük meg, hogy egy előre megadott állapotot az 
adott kezdő állapotból kiindulva elér-e a rendszer. 
Ez az előre megadott állapot egyaránt lehet ked
vező vagy kedvezőtlen rendszerállapot, és ennek 
megfelelően ennek elérésének vagy elkerülésének 
lehetőségét akarjuk megvizsgálni. Ehhez nagyon 
hasonló a lefedési vizsgálat. Egy hálóállapot akkor 
fedi le az előre megadott állapotot, ha az ahhoz 
tartozó jeleloszlásnál minden p E P helyre igaz, 
hogy ott a jeleloszlás értéke nagyobb vagy egyen
lő, mint az előre megadott állapot jeleloszlásának 
azon a helyen felvett értéke. A lefedési vizsgálat 
során tehát azt ellenőrizzük, hogy az előre mega
dott állapotot lefedi-e az elérhetőségi halmazban 
szereplő hálóállapotok valamelyike.

2. Szimuláció

Az analízis legegyszerűbb és talán legszemlé
letesebb eszköze a szimuláció. A szimuláció tulaj
donképpen azt jelenti, hogy az adott kezdő álla
potból kiindulva, a végrehajtási szabályoknak meg
felelően, lejátszatjuk az indítható eseményeket és 
így nyerünk információt a rendszer viselkedéséről. 
Egyszerűbb hálók esetében ez akár manuálisan is 
elvégezhető, de számos szoftvereszköz is segíti ezt 
a munkát. Eyen például a Méta Software Corp. 
Design/CPN szoftvercsomagja vagy a PSI GmbH 
PSItools NET, PAN & CPNA szoftvercsomagja. 
Ezek a szoftverek a szimuláció mellett az analízis 
teljes skáláját szolgáltatják. A szimuláció általában 
csak a durva hibák kiszűrésére ad lehetőséget és 
sohasem bizonyítja teljesen a rendszer helyességét. 
Ez csak a formális módszerek segítségével végez
hető el, de a szimuláció is nagy segítséget ad, első
sorban összetett rendszerek modelljeinek elkészí
tése és elsődleges vizsgálatai során.

3. Elérhetőségi fa

Ha egy adott kezdő állapotból kiindulva fel
vesszük az onnan elérhető valamennyi lehetséges 
állapotot, akkor megalkothatjuk a háló elérhetősé
gi halmazát. Ezt a halmazt a jobb áttekinthetőség 
érdekében szokás gráf formájában megjeleníteni. 
Ez az elérhetőségi fa.

Az elérhetőségi fa felépítésének szabályai a 
következők:

— A fa gyökere az induló állapot lesz.
— Ahány átmenet engedélyezett a kezdő álla

potban, annyi ágat, azaz irányított élt kap
csolunk a gyökérhez. Ezeknek az éleknek a 
csúcspontján az él által reprezentált átmenet 
lejátszódása után létrejövő új állapot szerepel.

— Az új ágpontokról, ha van engedélyezett át
menet, akkor ehhez hasonlóan továbblépünk, 
ha nincs, akkor a fa egy zárópontjához jutot
tunk.
Ezt a folyamatot elvileg addig ismételjük, míg 

valamennyi ágvég zárópont nem lesz. Könnyen be
látható azonban, hogy még véges elérhetőségi hal
maz esetén is kaphatunk végtelen elérhetőségi fát. 
Miután a végtelen elérhetőségi fa igen nehezen ke
zelhető, ezért két egyszerűsítés vezethető be.

Az első, hogy amennyiben olyan állapothoz 
érkezünk, amely már szerepel valahol a fán, akkor 
onnan már nem lépünk tovább mivel az innen 
kapható valamennyi ágpont már szerepel a fán.

A másik egyszerűsítési lehetőséget az jelenti, 
hogy megvizsgáljuk, hogy a gyökértől az adott ág
pontig vezető úton van-e olyan állapot, amelynél 
a jeleloszlás értéke legalább egy helynél kisebb, 
mint az új ágponté és a többi hely esetében pedig 
egyenlő. Ha van ilyen, akkor ez azt jelenti, hogy 
ott egy olyan körút található, amely tetszés szerin
ti számban lejátszható és van ehhez kapcsolódóan 
egy olyan hely, ahol a jeleloszlás értéke tetszőlege
sen nagy lehet. Ekkor, bár elvileg különböző álla
potokat kapunk, ez a rendszer működését nem be
folyásolja, így ezeket az állapotokat összevonhat
juk úgy, hogy az adott koordinátát külön megjelöl
jük.

Az előző részben felvázolt tulajdonságok vizs
gálata az elérhetőségi fa esetében elsősorban kere
sési módszerek segítségével végezhető el. így meg
vizsgálhatjuk, hogy a jeleloszlás számosságának ér
tékei egy adott helyen vesznek-e fel valamely álla
potban a korlátként megadottnál nagyobb értéket; 
adott helyeknél a jeleloszlás számosságának érté
keinek összege állandó-e; a fa zárópontjai leállási 
pontok-e; szerepel-e olyan állapot a fában, amely
nél a jeleloszlás értéke megegyezik egy előre meg
adott értékkel, ill. ez lefedi-e azt.

A felvázolt elvek alapján, az elérhetőségi fá
val történő analízis teljesen automatizálható, azaz 
egy szoftvereszközbe történő beépítés esetén a fel
használó különösebb matematikai ismeretek nél
kül is tudja elemezni a rendszerét. Nagy hátránya a 
módszernek, hogy csak nem túl bonyolult rendsze
reknél alkalmazható, mivel a fa, még a bevezetett
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egyszerűsítések ellenére is kezelhetetlenül naggyá 
válik. Ennek ellenére jól alkalmazható például be
építendő új alrendszerek előzetes vizsgálatára.

4. Hely- és átmenet-invariánsok

A színezett Petri-hálók elemzésének egy má
sik, a hely- és átmenet-invariánsok megkeresé
se alapján dolgozó módszere algebrai eszközöket 
használ fel a háló tulajdonságainak vizsgálatára. 
Az invariánsokhoz kapcsolódóan nézzük meg elő
ször, hogy milyen mátrixokkal jellemezhetünk egy 
Petri-hálót17.

Legyen egy színezett Petri-háló bemeneti in
dolencia mátrixa (W~)  a következő felépítésű. Az 
oszlopok száma egyezzen meg az átmenetek szá
mával, a sorok száma pedig a helyek számával. Ha 
a hálóban egy helyből kiindulóan ív vezet egy át
menethez, akkor a megfelelő mátrixelem legyen az 
adott hely és az adott átmenet közötti ívhez tar
tozó, az ívkifejezésű függvény által meghatározott 
kifejezés. A kimeneti indolencia mátrix (VE+ ) a be
meneti incidencia mátrixhoz hasonlóan épül fel, 
csak ennél az átmenet az ív induló pontja és a hely 
a végpontja, és az e két elem közti ívhez tartozó 
kifejezés kerül a mátrix megfelelő helyére. E két 
mátrix különbségeként értelmezzük az incidencia 
mátrixot:

W  = W + -  W ~  (40)
A helyinvariánsok esetében a cél egy olyan 

egyenletrendszer felállítása, amely az adott kez
dőállapotból elérhető valamennyi rendszerállapo
tot jellemzi, majd a kapott egyenletek segítségé
vel vizsgálhatók a rendszer tulajdonságai. Ezek 
az egyenletek, melyek az egyes helyekhez tarto
zó jeleloszlások lineáris kombinációit tartalmaz
zák, olyan ismételhető eseménysorozatokat hatá
roznak meg a hálóban, amelyek lejátszódása so
rán a jelzőpontok száma nem változik meg, azaz 
adott színhez tartozó multihalmaz koefficienseinek 
összege (lásd (20)) állandó. Az egy ilyen esemény- 
sorozatba tartozó helyek alkotnak egy helyinvari
ánst. A színezett Petri-háló egy helyinvariánsán a 
következő egyenletrendszer egy megoldás vektorát 
értjük:

zT * W  = 0 (41)
A z  vektor egy súlyvektornak felel meg, amely azt 
adja meg, hogy egy hely szerepel-e az adott meg
oldáshoz tartozó helyinvaránsban vagy sem. Az 
egyenlet megoldását nehezíti, hogy a W  mátrix 
elemei színezett Petri-hálók esetében függvények. 
A megoldásra az egyik lehetőség az, hogy a szí
nezett Petri-hálót átalakítjuk alacsony szintű Petri- 
hálóvá. Ekkor az incidencia mátrixban konstansok

szerepelnek, és az egyenlet Gauss-elimináció se
gítségével megoldható. A másik lehetőség, hogy a 
függvényeket tartalmazó incidencia-mátrixot hasz
náljuk, de a megoldás így bonyolultabb, és gon
dot jelent ha valamelyik függvény nem invertál- 
ható. Egyik eljárás esetében sem kapjuk meg az 
összes megoldást explicit módon, hanem egy bázist 
kapunk, amelyből valamennyi megoldás meghatá
rozható. Sok esetben a feladat egyszerűsíthető. A 
potenciálisan invariáns helyek a rendszer kialakí
tásából és a várt tulajdonságaiból kiindulva, vagyis 
a modellezést elvégző személy tudása alapján meg
határozhatók, és így a feladat csak ennek ellenőr
zése. Megfelelő szoftvertámogatás esetén az inva
riánsok ellenőrzését már a tervezési szakaszban is 
folyamatosan lehet alkalmazni és a vizsgálatuk se
gítségével a fejlesztés minden lépésében ellenőriz
hető a korábban elkészült részek és az újabb beé
pítések kapcsolata.

A (41) egyenlet egy megoldásaként kapott 
egyenletekben a helyek egy kiválasztott csoport
ján lehetséges jeleloszlásértékek lineáris kombiná
ciói szerepelnek. A különböző színű jelzőpontok 
összeadásának elvégezhetőségét a súlyozó függvé
nyek biztosítják, ezek feladata, hogy a különbö
ző szín-jelfüggvényértékeket mintegy leszámolva, 
egységes színre alakítsák át az egyenletekben sze
replő helyek jeleloszlásértékeit. A kapott egyen
let tehát azt fejezi ki, hogy az abban szereplő he
lyeken a jelfüggvényértékek összege változatlan a 
rendszer vizsgálata során.

A korábban említett rendszertulajdonságok a 
felállított egyenletrendszer vizsgálatával ellenőriz
hetők. Ez például a holtpont-mentesség esetében 
úgy történhet, hogy indirekt módon bebizonyítjuk, 
hogy adott kezdőállapotból kiindulva nem jöhet 
létre olyan állapot, melyben nincs legalább egy in
dítható esemény.

Az átmenetinvariáns a helyinvariánsnak a du
álisa. Egy átmenetinvariáns egy olyan esemény- 
sorozatnak felel meg, amelynek „nincs hatása” a 
rendszer állapotára, azaz a sorozat első elemének 
lejátszódása előtti rendszerállapot pontosan mege
gyezik az utolsó elem lejátszódása utáni rendszer
állapottal. Az átmenetinvariánsok meghatározásá
nak elve, hasonlóan a helyinvariánsokhoz, a követ
kező. A színezett Petri-háló egy átmenetinvarián
sán az alábbi homogén egyenletrendszer egy meg
oldásvektorát értjük:

W * v  = 0 (42)
Az invariánsok alapján történő rendszerelem

zésnek van néhány igen kedvező tulajdonsága. Az 
egyik, hogy nagy rendszerek esetében is alkalmaz
ható, mivel az elemzések alrendszerenként is elvé



Magyar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 3. sz. Gerzson M. és mtsa: Operátori eljárásokkal irányított rendszerek leírása Petri-hálók segítségével 107

gezhetőek, így nem lépnek fel az elérhetőségi fa 
kapcsán említett komplexitási problémák. Továb
bi előny, hogy az elemzés elvégzéséhez nem kell 
minden rendszerparamétert véglegesen rögzíteni, 
és mivel a tervezés során is alkalmazható, így se
gítségével készített modellek általában jobbak.

A megszorítás-típusú kvalitatív
differenciálegyenletek és a színezett Petri-háló 

közötti kapcsolat

Az alkalmazott modelljeinkben — az infor
mációhiány és a modellezés során alkalmazott egy
szerűsítések miatt — strukturális és/vagy paramet
rikus bizonytalanságok találhatók. Ezek kezelésé
re egy lehetséges módszer a kvalitatív differenciál
egyenletek alkalmazása. A kvalitatív differenciál
egyenleteket explicit alakra kell hozni és időben 
diszkretizálni kell, mivel a színezett Petri-hálók 
előzmény-következmény típusú diszkrét összefüg
géseket tudnak leírni. E rész célja, hogy kiindul
va az (1) típusú állapotegyenletekből, megkapjuk 
azok kvalitatív alakját és felállítsuk a kvalitatív dif
ferenciálegyenletek és a színezett Petri-hálók kö
zötti megfeleltetést.

Mint azt korábban említettük, a kvalitatív for
mára átírt differenciálegyenletek formailag mege
gyeznek az eredeti differenciálegyenleteinkkel, de 
a bennük szereplő változók kvalitatív változók, és 
a megoldásuk során figyelembe kell venni a meg
szorításokat, valamint a műveleteket a választott 
algebra szabályai szerint kell elvégezni. A kvalita
tív differenciálegyenletek minden változójához egy 
„nagyságrendi” határpont halmaz került hozzáren
delésre. A kvalitatív reprezentáció „nagyságrendi” 
formára történő átírásának az az oka, hogy így a 
színek véges halmazához hozzárendelhetőek a vál
tozók értelmezési tartományában felvett diszjunkt 
intervallumok. A jelen esetben a következő határ
ponthalmaz vehető fel:

LOM = { ~ E X T R A - H I G H , - L O W , О,
LOW ,H IG  H , E X T  RA)  1 ’

ahol E X T R A ,  HIGH,  és LOW  adott valós 
számok. Könnyen belátható, hogy korlátos érté
kű változóknál megfelelő átskálázás segítségével 
kialakítható egy valamennyi változóra érvényes 
[ - E X T R A ,  EXTRA]  tartomány. Ezután a mű
veletek az intervallum-aritmetika segítségével vé
gezhetők el és csak a végeredményt kell visszaa
lakítani a „nagyságrendi” tartományra. Ez a mód
szer kedvező algebrai tulajdonságokkal rendelke
zik. A változókhoz nemcsak a tartományok, hanem 
az eredménynek az egységesített „nagyságrendi”

tartományról az eredetire történő visszaalakításá
hoz szükséges skálafaktorok is hozzátartoznak.

Az előbbiekben megadott határponthalmaz 
segítségével a következő „nagyságrendi” értékhal
maz alakítható ki:

S O m  = {LN, MN, SN , 0 , SP , MP , LP }  (44)
ahol LN = [ - E X T R A , - H I G H ) , . . . ,
S N  = [ -LOW,0), 0, S P  = (0,LOW],.. . ,  L P  = 
{HIGH,EXTRA].

A kvalitatív differenciálegyenlet változóinak a 
kvalitatív értéktere a következő lesz:
Lom  — Lo m ^ S o m U{X Ç [—E X T R A , E X T R A ]  \ 

X  = USo m  szomszédos intervallumainak}
(45)

Bináris vagy ON/OFF típusú változókhoz a 
logikai értékek alkamazhatók:

L B O O L  = {true,false} (46)
A vizsgálandó koncentrált paraméterű rend

szer dinamikai viselkedése a rendszerelmélet elve
inek megfelelően az ún. állapottér modell segítsé
gével írható le. Ez diszkrét rendszer esetében a kö
vetkező differencia és algebrai egyenletek formájá
ban írható fel18:

xk+ i - x k = F{xk ,uk ,rk)AT

y_k.|_i = G{-ük+\i2kk+\í^fc+l)

ahol = [z i,... , xn] az állapotvektor,
= [ui,.. . ,  ur] a bemeneti vektor,

УТ = [yi, • • •, Утп] a kimeneti vektor.
Megjegyezzük, hogy a fenti állapottérmodell 

(47) a folytonos idejű modell (1) mintavételezett 
alakjának is tekinthető.

A színezett Petri-hálóknál alkalmazott jelölé
seket alkalmazva, az előzőekben definiált változó 
tartományok alapján, a következő megfeleltetést 
állíthatjuk fel a diszkretizált kvalitatív modell és a 
színezett Petri-háló között.

Az általános állapottér modell alapján fel
írt, kvalitatív változókat tartalmazó rendszermo- 
dellnek az a C P N  = (E, P, T , A , N, C, G, E , I N) 
kilencessel jellemezhető színezett Petri-háló felel
tethető meg, ahol:

— £ a színhalmazok halmaza

£ = {L 0M !L500L)N}> (48)
ahol Lom  a kvalitatív változókhoz tartozó szí

nek halmaza,
L g o o L a  logikai jellegű (on/off) változókhoz 

tartozó színek halmaza,
N a természetes számok halmaza, az 

időhöz kapcsolódó változók színhal
maza;
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— P a  helyek halmaza

P — {(Pxk,i’Pxk+l,i iPAjb.i)’* — Рук+Ij  >
j  — 1,... , m , p Uk ! iPuk+i , i  í  ̂— 1»■ • ■ 1 

РАгРтк,Ртк+1}
(49)

ahol p Xk i az X állapotváltozó г-edik koordiná
tájához a &-adik időpontban tartozó 
hely,

Pbk. i az F { x k , u k , r k ) függvény г-edik ko
ordinátájához a &-adik időpontban 
tartozó hely,

PVk.j az у  kimenetvektor j -edik koordiná
tájához a fc-adik időpontban tartozó 
hely,

Púk az и bemenetvektor s-edik koordiná
tájához a /г-adik időpontban tartozó 
hely,

Pr k a fc-adik időpillanatot megadó hely,
P A r a mintavételezési időközt szimbolizá

ló hely;
— T  az átmenetek halmaza

T  =  { ( t F i , t A , ) , i = l , . . . , n ;  t G , j  =  l , . . . , m ]
(50)

ahol t F . az F ( x k , u k , Tk ) függvény г-edik ko
ordinátafüggvényét jelentő átmenet,

ÍA, az {Р(®*,и*,т*)Дг-\ -xk )  kifejezés i-  
edik koordinátájának megadását je
lentő átmenet,

t Gj a G ( x k + 1 , Uk + 1 ,Tk + 1 ) függvény j -  
edik koordinátafüggvényét jelentő át
menet;

— A az ívek halmaza

A = {aii/si/i>a^ ai>ai ’ai ’af>aI ’a i j / s j / j ’ u i / s / U
(51)

ahol
ü=l , . . . , n ;  5t = l , . . . ,n-r; i j  =  

s j = l , . . . , r - m ;  t =  l, . . . ,n; j  =  l , . . . , m
ahol a felső indexek a csúcspont függvénynél 
megadott éltípusokra utalnak, míg az alsó indexek 
az Xj az u ill. az у  koordinátái alapján az ívek 
számára;

— N a  csúcspontfüggvény

X g [ A ^ P x T U T x P] (52)
azaz

N ( ali i / s i / i )  =  ( P M )  p e { p * 4i i , p « 4i f , p r * } ,  

t = l , . . . ,n ;  ü  = l , . . . ,n 2; 
s = l , . . . ,r; 5* =  l , . . . , r-n

N(a?) = ( t F . , p A .) i  —
i V ( a f )  =  ( í f . , p X j f e i )  г =  1 , . . . , т г

Л Г ( в ? )  =  ( Р Д р < Д < )  г =
^ ( ^ )  =  ( p A T , t A .) г =  1 , . . . ,n
W(af) = (pIJti, íA.) г =

^ ( а») = (<Д1»Р**+м) г = 1,..., n

N (ab / s j / j î  =  (P’tGj ) P£{Pxk+i,i,Puk+i,„PTk+i},
i =  l , . . . ,n ;  j  = i j  =  • m;
s = l , . . . , r ;  s j  =

N( a9J ) = (tGj ,Pyj ) j  =  l , . . . ,m

7'r(ai / j / i )  = (tGj .p) p e { p .4ii,í»u4fI,PTi},

— C a színfüggvény

C e [ P ^ £ ]  (53)
azaz

C { P x k , i )  — C ( P x k+ i , i )  — c {p a í ) — C ( p y k+1,,-) =

— C(puk,i) = C(p«k+l,i) =
= {Lom  V LŐOo i}

C(PAr) = LŐOOZ,
С(Ртк ) = С(Ргк+1 ) = N;

— G a korlátfüggvény

G e[T ->  (kifejezés) úgy, hogy 
VíGP:[Pí/pe(G(í)) = BoolA (54)

Type(Var(G(f)))ÇE];
— E  az ívkifejezés-függvény

£ é [4 -+  (kifejezés) úgy, hogy
Va G A : [Тг/ре(Р(а)) = С(р(а))м 5 Л (55)

Type(Var(P(a))) Ç £]
azaz

Р (а г2) = [Рг(У а/(я*),Еа/(;^),Еа/(т*))]о м ,
(56)

ahol
Val(-) a hely által reprezentált változó kva

litatív értéke, amelyet a jelzőpont színe határoz 
meg. Ezt a megfelelő t p .  -be befutó él ívkifejezé
se adja meg.

[ ]x  a kifejezést a kvalitatív változókhoz ren
delt színeknek megfelelően, azaz „nagyságrendi” 
(X =  O M ) vagy logikai (X = LOG ) algebra sze
rint kell kiértékelni.

Ez az ívkifejezés adja meg az eredeti (47) ál- 
lapotegyentekben az F  függvény г-edik koordiná
tafüggvényéhez tartozó fc-adik időpontbeli értéket.

E(aJ) =  [Val(xj) =  Val(Ar)  • P,]£0G (57)
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Ez az ívkifejezés adja meg az új, к + 1-edik idő
ponthoz tartozó állapotvektor-értéket.

Щ )  = [Gi (Va/(ï*+ 1),VeZ(|!*+1),
V a l ( T k + 1) ) \ o M ,

Ez az ívkifejezés adja meg a kimeneti vektor új 
értékét.

E(a}Js/1) = [1Val(о*) = V á l f a j ) ]  
ahol o = {x ,u,t }

Az idetartozó ívkifejezések az állapot-, kimenet- és 
bemenetvektor értékének aktualizálását jelentik. 

Minden más ív esetén
E(a) = Val(p(a)),
ahol (60)
p(a) az a élhez tartozó hely.

Ezek az ívkifejezések adják meg a kiindulási he
lyek értékeit az (56), (57) és (58) ívkifejezések ki
számításához.

A (48) —(60) egyenletekkel definiált Petri- 
háló gráfja az 1. ábrán látható. Az ábrán az ívki
fejezések helyett a megfelelő egyenleteket a követ
kező kódolással tüntettük fel: az (56) egyenletet az 
(a) jelzés szimbolizálja a megfelelő íven, (57) — (b), 
(58)-(c ) , (59)-(d ) , (60)-(e ) .

( d )

A diszkrét idejű állapottérmodell színezett Petri-hálója

Az ívkifejezés függvények megadása ((55) — 
(60)) kapcsán alkalmazott Val függvény és a fel
írt kvalitatív kifejezések kiértékelése kétféle mó
don történhet. Az egyik lehetőség, hogy a kvalita
tív differenciálegyenleteket az intervallum aritme
tika szabályainak segítségével oldjuk meg. Ez azt 
jelenti, hogy a bizonytalan tudásunkat szűkebb — 
tágabb zárt intervallumok segítségével fedjük le, 
és az egyenletek megoldása során is zárt interval
lumokat kapunk. Az ilyen típusú megoldás során 
kapott Petri-háló konzervatív (szigorúan interval
lum) típusú determinisztikus Petri-háló lesz, ahol 
Val(pi) = (s |s  G C(pi), m(s) ф 0}.

A másik út a kvalitatív differenciálegyenle
teknek a kvalitatív szimuláció segítségével történő 
megoldása. Ennek menete során kiterjeszett kva
litatív szimuláció4 szabályainak megfelelően, adott

kezdőállapotból kiindulva, az ún. átmeneti tábláza
tok alkalmazásával egy viselkedési fát generálunk. 
Ezen a viselkedési fán az elágazásokat az okoz
za, hogy ha a műveletek eredményeként a kiindu
lási állapotnál szélesebb intervallumokat kapunk, 
akkor a részintervallumok mindegyikével külön- 
külön is továbbszámolunk, a sztochasztikus auto
matáknál alkalmazott elvnek megfelelően. Az így 
előállított Petri-háló nemdeterminisztikus színezett 
Petri-háló lesz, amelynél Val(pi) = s, ahol 5 az 
s G C(pi) elemek bármelyike, m(s) ф 0.

Példa

Az előző részekben ismertetett elméleti le
vezetések illusztrálására nézzük meg a következő 
igen egyszerű példát.

A példa és technológiai modelljének ismertetése

A feladat a 2. ábrán látható, ki- és beömlő 
vezetékkel és fűtőspirállal ellátott tartályban a fo
lyadék szintjének és hőmérsékletének szabályozá
sa egy megadott operátori eljárásnak megfelelően.

2. ábra
Tartály és változói

h a folyadék szintje (m)
t idő (s)
V\ a betápláló vezeték szelepállása (nyitva-zárva)
V2 az elvezető vezeték szelepállása (nyitva-zárva)
A a tartály keresztmetszete (m2)
vb a belépő folyadékáram (m3/h)
vj< a kilépő folyadékáram (m3/h)
Тв a belépő áram hőmérséklete (K)
T a reaktor hőmérséklete (K)
Q a fűtőspirál által leadott hőmennyiség (Joule/s)
V3 a fűtőspirál kapcsolójának állása (nyitva/zárva)

A rendszerre vonatkozó modellegyenletek a 
következők lesznek: 
tömegtranszport-egyenlet:

dh
dt

vK
V 2 (61)
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entalpiatranszport-egyenlet:
dT
dt

-JLVl{TB - T )  + Vz Q
Ahgcp

(62)

ahol g a folyadék sűrűsége és cp a fajhője.
A példa állapottérmodelljének elkészítéséhez 

válasszuk a folyadék szintjét (h) és hőmérsék
letét az állapotváltozó-vektor elemeinek (xT = 
[x^ x t ]), és legyen ez a kimenőváltozó (у ) is, va
lamint a betápláló ill. az elvezető vezetékek szele
peinek állását, a fűtés kapcsolójának állását és be
lépő folyadék hőmérsékletét (Vj, V2, V3 és Tg)  a 
bemenőváltozó-vektor elemeinek (и1 — [«yi, uy2, 
иу3 ,ит]). A bemenőváltozó vektorának elemei kö
zött szereplő belépőfolyadék hőmérséklet (Tg) a 
rendszer működésének szempontjából zavarást je
lent. Feltételezzük, hogy az elvétel lineárisan függ 
a folyadék szintjének magasságától, azaz vg  = 
=konst*h. Mint az a felírt transzportegyenletekből 
látható, a fenti példára vonatkozó diszkrét idejű ál- 
lapottérmodell a következő általános, nemlineáris 
alakban írható fel:

x(k + 1) - x ( k )  = /_(х(к),и(к))Ат 
y(k) = x(k)

(63)

A megadott határponthalmazokból az elméle
ti részben ismertetett módon készíthetjük el a vál
tozók kvalitatív értékterét:

SXh = {H0 , SP, MP, LP}  (67)

ahol SP  =  (H 0 ,HL\, M P  = (HL,HM\, LP = 
(Hm ,He \ és

= LXh U SXh и { X  Ç [0,Hg]\
X  = USXh szomszédos intervallumainak} 

illetve
SXt = {T0, SP,MP,LP}  (69)

ahol SP = (T0 ,TL), M P  = (TL,TM], L P  = 
(Tm ,Te \ és

LZT — LXT U SXt U { X  Ç [0,TM]|
X  = U5ZT szomszédos intervallumainak}

(70)

A szelepeknek és a kapcsolónak megfelelő 
bemenőváltozó-vektor komponenseihez a logikai 
értékek alkalmazhatók:

L uy1 — — ^ “Uv3 ~  ^ B O O L {true, false}.
(71)

A példa kvalitatív modellje

Az előző részben leírtaknak megfelelően, je
löljük ж/j-val az állapotvektornak a folyadék szint
jére utaló komponensét és a^-vel a tartály hőmér
sékletére utaló komponensét. Az egyes változók
hoz alkossuk meg a határpontok halmazát:

LXh = {H0 ,HL,HM,HE} (64)
LXT = {To,Tl ,Tm ,Te } (65)

ahol
— a 0 index a rendszerben technológiai szem

pontból lehetséges legkisebb értéket (üres a 
tartály, ill. elképzelhető legalacsonyabb hő
mérséklet) jelenti;

— az L index az előírt szint-, illetve hőmérsék
letértékre utal;

— az M  index a rendszerben technológiai szem
pontból lehetséges legnagyobb értéket (tele a 
tartály, ill. elképzelhető legmagasabb hőmér
séklet) jelenti;

— az E  index a hibás állapotnak (tartály kicsor
dult, hőmérséklet extrém magas) megfelelő 
értékre utal.
A belépő folyadék hőmérsékletét jellemezzük 

a tartály hőmérsékletével azonos módon:

( 66)

A példa Petri-hálója

Az előző pontban előállított LXJ halmaz (ahol 
I  — h vagy T)  egyes elemeit jelöljük a következő 
módon:

{/0} = a  {SP}  = e 
{IL} = ß { MP }  = ф 

{IM} = X {LP} = 7 
{Ie } = £>

{Iq U SP} = r) {I0 1) S P D M P }  = k
{ S P ö MP } = l { S Pl i  MPl )  LP}  =  A
{ MP UL P }  = p  {I0 l ) S P u M P u L P }  = g

(72)
Azaz

LX/ = {a,ß,X, 6 ,e,(t>,j,r)d,<P,K,b,li} = Z. (73)
A logikai értékek halmazát jelöljük a következő 
módon:

L B O O L  = {true,false} = В. (74)

A színezett Petri-hálót ismertető részben meg
adott (22) formális definíciónak megfelelően, a 
példa Petri-hálója legyen a következő kilences:

C P N  — (D,P,T,A,N,C,G, IN)  (75)

ahol E a színhalmazok halmaza;

Z = {W,Z,B,X,AX,V,-N},Lux, — LXj. (76)



Magyar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 3. sz. Gerzson M. és mtsa: Operátori eljárásokkal irányított rendszerek leírása Petri-hálók segítségével 1 1 1

ahol
color VE = {h,T}  
color Z  = Lxj (lásd (73)), 
color В = Lj300L (lásd (74)), 
color X = W  X Z,  

color A X  = W x Z x W x Z ,  

color У = В  X В  X В , 

color N = a természetes számok halmaza.
P  a helyek halmaza;

P — {PxktPxk+1 iPAx iPyiPu-rh íPuy íPAnPTk }
(77)

T  az átmenetek halmaza;

T  = {tF,tA ,tG} (78)
A az ívek halmaza;

A =  { « I , а ц ,  а щ ,  a i V ?a  V >a  VI >a  VII !a  VIII ) 

«IX ) OX, OXI) a X Ib  «Х И Ь  a XI V , a X v }
(79)

N  a csomópontfüggvény;
N(ai) = (pTk,tF ), N (a ii)~ ( tF,pTk),

N (alll) = (Puv ,tF ), N (aiv) = (tF ,puv ),
N (ay) = (PuTb , tF), N (ayi) = (tF ,pUTb),

N (ayu) = (pXk,tF ) N (a vm ) =
N (ai х) = (рдг»<д)» ^(ах) = (^Д,РДг),
^ г(а Х1) =  (РД„><д)> N(axn) =  (tA,Pxk+i),

N (ax ni) = (Pxit+i , tG), N (ax  iv) =  (tG,Py), 
N (a xv ) = (tG,Pxk)

(80)
C a szinfüggvény;

C(Pxk) — C(px Jfc+1) = C(py) = X,
С(рДг;) =  АХ,

C(Put‘) = Z’ (81) 
C(puy) = V,
C(pat) = B ,
C(Prk) = N,

G a korlátfüggvény;
G(t) = true, Vf G T (82)

Minden más ívre:
£ ( a I,II,V,VI,IX,x) =  Id (87)

-®(°vii,xiil) = 1^2 (8 8 )
^(a ill.iv ) = Id3 (89)

^ (ax i) = Id4 (90)
Az Id egy olyan függvény azonosítóját jelenti, 
amely csak elveszi az adott helyről a megfelelő 
színjelzőpont(ok)at, de a színt nem transzformálja 
át másmilyenné. A függvény azonosítója melletti 
index arra utal, hogy ezt a műveletet a függvény 
rendezett párokon, hármasokon ill. négyeseken 
végzi el.

IN  az indulóállapot-függvény; a függvényt a 
kívánt indulóállapotnak megfelelően kell megadni 
a (28) egyenletben megadott szabályoknak meg
felelően. Egy lehetséges induló állapot, mely üres 
tartálynak és zárt szelepeknek felel meg, a követ
kező:

P x k ->(<*,<*)

Puq̂
Puv  —*■ (fa lse ,fa lse ,fa lse ),

(91)

P Ат =Ртк =0 .
A példa (75) —(91) egyenletekkel definiált 

Petri-háló gráfja az 3. ábrán látható. Az ábrán 
az ívkifejezések helyett az ívek azonosítóit tüntet
tük fel a (79)-nek megfelelően, ez az ívkifejezések 
egyenlet számainak a következő módon feleltethe
tő meg: (83) egyenlet — (VIII) jelzés a megfelelő 
íven, (84) -  (ХП), (85) -  (XIV), (86) -  (XV), 
(87) -  (I, П, V, VI, IX, X), (88) -  (VII, Х1П), 
(89) -  (Ш, IV), (90) -  (XI).

E  az ívkifejezés-függvény; A technológiai rendszer Petri-hálója

£ ( a V IIl)  =  [ ^ ( V a / ( x fc) , F a / ( u A;),

Уа1{тк))\ом  (83)
£ (a x n ) = [Val(xk) + Val(Ar) ■ F(-)]OM, (84)

Az ОM  és LOG indexek a kifejezések kiértékelé
sének módjára utalnak a (45) egyenletnek megfe
lelően.

E { a x  í v )  =  [ У а К У к )  =  V a K * k +1)]> ( 8 5 )
E{axv) = [Val(xk) = Val(xk+1)], (86)

Az operátori eljárás modellezése

A példában ismertetett technológiai rendsze
ren hajtsuk végre a következő nagyon egyszerű 
műveleteket. Töltsük fel a reaktort HF szintig, 
majd fűtsük fel a rendszert TF hőmérsékletig, vé
gül ürítsük le a reaktort. Az operátori eljárást a 
következő táblázat segítségével is megadhatjuk.
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Sorszám Leírás Művelet Előfeltétel

0 . lépés start indítógomb megnyomása
1. lépés a reaktor feltöltése H l szintig V2 szelep zárása 

V\ szelep nyitása
megnyomott indítógomb (*) 
és a szint < H l

2 . lépés a reaktor felfűtése Tl  hőmérsékletre V\ szelep zárása 
V3 kapcsoló zárása

(*), a szint > H l  és 
a hőmérséklet <  Tl

3. lépés a reaktor ürítésének indítása V3 kapcsoló nyitása 
V2 szelep nyitása

(*), a hőmérséklet >  Tl 
és a szint >  H l

4. lépés a művelet vége V2 szelep zárása az 
indítógomb elengedése

(*) és a szint <  Но

Az operátori eljárás Petri-hálója a korábban 
leírtaknak megfelelően legyen a következő kilen
ces:

C PN ' = (Z ',P ',T ',A ',N ',C ',G ',IN ') (92)
ahol £ ' a színhalmazok halmaza:

Y,' = B  (lásd (74)) (93)
P' a helyek halmaza:

P' = {Pi, i = l , .. . ,3 ,p s ,Ph} (94)
T ' az átmenetek halmaza:

T' — {tj, j  — l , . . . ,4 , th} (95)
A1 az ívek halmaza és

A' = {afc,fc= l,...,25}  (96)
N ' a csomópontfüggvény:

N '( a i ) - ( p y,ti) , N '(a2) = (p s ,tl) ,
N '(a3) = (ti,puv), JV'(a4) = (ii,p i),
N '(a5) = (ti,p s), N '(a6) = (py,t2), 
N '(a7) = (p i,t2) N '(as) = (ps ,t2),
N'(ag) =  (t2 ,pUv), TV'(aio) = (t2 ,p2 ),

^ ( « n )  =  (t2 ,Ps), N '(a i2) -  (py,t3),
N '(a13) = (p2 ,t3), N '(a u ) = (ps ,t3), (97)

N  ( ^ 15 ) =  (^3)Рму)> (®1б) (^3>P3)i

N '(a n )  = (t3 ,ps ), N '(a i8) = (py,t3),
iV'(oi9) =  (рз,<4), ^'(ô20) = (PS,U),
N ' ( a 2 1  ) =  (Í4 , P u v ) i  ^ ' ( “ 2 2 ) =  ( Р у Л ) >  

N '(a23) = (ps,th), N '{a24) = (th,ph),
N  (^25) = (thiPuy)

C" a színfüggvény:
C'(pl) = C \ p s ) = C'(ph) = B  (98)

G' a korlátfüggvény:
G'(ti) =(h,a,\/£  V 7?) A true A true (99)
G'(t2) =((h,ß  Vx V Ф V7 Vr VyjV/t V Л V/r)A 

(T,aV£V 77V í Vk VAV/x))A 
AtrueAtrue (100)

G'(í3) =  (MVxV<£V7VtVy>VKVA V/r)A 
trueAtrue (101)

G '(t4) — (h,a  Vr/V к V/i) AtrueAtrue (102) 
G',(í /i) = ((/l>XV«5V7V^)A

(Г,х V á V 7 V y>)) AtrueAtrue (ЮЗ)
E' az ívkifejezés-függvény:
-E’,(a ij6,i2,l8,22 ) = Id2 (104)
^ ( “ 2,4,5,7,8,10,11,13,14 ,16,17,19,20,23,24 ) =  I d ( 1 0 5 )  

Е'(аз) = (true X false X false) (Ю6)
E'(a9) — (false X false X true) (Ю7)
E'{ai$) = (false X true X false) (Ю8)
E 1 (0,21 ,2 5 ) = (false X false X false) (Ю9)

IN ' az indulóállapot-függvény: a függvényt a kí
vánt indulóállapotnak megfelelően kell megadni a 
(28) egyenletben megadott szabályoknak megfele
lően. Egy lehetséges induló állapot, mely üres tar
tálynak és zárt szelepeknek felel meg, a következő:

Pxk ->(<*,a),
PuTfr *
Puv ~ (false,false,false), ( 110)
РАт =  Ртк =  0,

PS -*■ (true).
А 4. ábrán a technológiai rendszer és az 

operátori eljárás együttes Petri-hálója (C PN "  = 
C P N ö C P N ' )  látható. A technológiai hálórész 
jelölései megfelelnek a 3. ábra kapcsán leírtak
nak. Az ívkifejezések helyett ebben az esetben is 
az ívek azonosítóit tüntettük fel a (96)-nek megfe
lelően, mely az ívkifejezések egyenletszámainak a 
következő módon feleltethető meg: (104) egyenlet 
(1, 6, 12, 18, 22) ívek, (105) -  (2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 
13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24), (106) -  (3), (107) -  
(9), (108) -  (15), (109) -  (21, 25). Az ábrán fel
tüntetett óra a realtime ütemezőre, a hőmérő a za
varásnak, azaz a belépő folyadék hőmérsékletének 
a megadására, míg a kéz a külső indításra (operá
tor) utal.

A háló működésének leírása

A háló működése, a modellezett rendszernek 
megfelelően, két részre bontható. Az egyik rész
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4. ábra
A  technológiai rendszer és az operátori eljárás együttes Petri-hálója

a technológiát modellező részt szimulálja, míg a 
másik az operátori eljárást.

A technológiai rész működése a következő: 
a tartálybeli aktuális szint- és hőmérsékletérték 
(x(k )), valamint a szelepek (Vi, V2), a kapcsoló ál
lása (V3) és a belépő folyadék hőmérséklete (Tj) 
alapján meghatározzuk az új szint- és hőmérsék
letértékeket (x(k-(-1)), majd letöltjük ezt a kimenő 
változóba (y ). A számítást, mely az állapottér mo
dell (63) első egyenletének felel meg, a tp  és a tд 
átmenetek, valamint az azokba befutó és az azok
ból kiinduló ívek szimbolizálják. Mindaddig, amíg 
a belépő változók (a szelepek és a kapcsoló (uy  ), 
valamint a belépő hőmérséklet ( u r j )  új értéket 
nem kapnak az operátori eljárás, ill. a technoló
gia felől, addig a meglévő értékeiket használjuk a 
számításhoz, ezért kerülnek azok állandóan vissza
töltésre. A technológiai rész szimulációja az ope
rátori rész működésétől függetlenül folyamatosan 
megy.

Az operátori eljárás működése a START 
gomb megnyomásai (ps aktív lesz) indul. Az első 
technológiai művelet a reaktor pillanatnyi állapo
tának alapján kerül kiválasztásra: ha kevés a folya
dék, akkor ez a betöltés (fi) lesz, ha folyadékszint 
rendben van, de a hőmérséklet alacsony, akkor fel
fűtés (f2), míg ha a szint is és a hőmérséklet is 
megfelelő, akkor leürítés (f3) fog következni. An
nak érdekében, hogy a művelet bármelyik lépés

ben megszakítható legyen, a START gomb aktív 
állapotát minden lépésnél előfeltételnek vettük.

A modell a rendszer hibaállapotait (az álla
potváltozók extrém nagy értékeit) a következő mó
don kezeli le: a belépő és kilépő szelepeket zárja, 
a fűtés kapcsolóját nyitja, a START gombot kiold
ja és hibajelzést ad.

A közleményben bemutatott kutatási eredménye
ket az OTKA 2577 számú kutatási pályázatának támo
gatásával értük el, amelyért köszönetét mondunk. Az el
ső szerző köszöni a Magyar Hitelbank „Magyar Műszaki 
Haladásért” Alapítványának a támogatását.

Összefoglalás

A közleményben bemutattuk a megszorítás 
típusú kvalitatív differenciálegyenletek színezett 
Petri-hálóvá transzformálásának módszerét, ha a 
kvalitatív differenciálegyenlet változóit és paramé
tereit a nagyságrendi értékek alapján vett halmaz
zal írjuk le. Ezen átalakítás segítségével lehetővé 
válik a színezett Petri-hálók analízisére kifejlesz
tett módszerek alkalmazása olyan operátori eljá
rások ellenőrzésére, amelyeknél az irányított rend
szer kvalitatív modell formájában adott.

A módszer használatát egy egyszerű techno
lógiai példán szemléltettük.
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Qualitative model-based verification of opera
ting procedures using coloured Petri nets. M. Ger
zson and К. M. Hangos

A method of transforming constraint type 
qualitative differential equations into coloured 
Petri nets has been shown in the paper when the 
variables and parameters in the qualitative diffe
rential equations are described by order of magni
tude value set. The proposed transformation enab
les the application of established verification and 
analysis methods developed for coloured Petri nets 
for the verification of operating procedures using 
the qualitative model of the controlled system.

The proposed method is illustrated by a 
simple technological example.

IRODALOM

1 Lannefors: GRAFCET, Liber, 1981.
2 R.H. Fusillo, G.J. Powers: Comput. chem. Engng.,

12. 1023. 1988.
3 R. Laksmanan, G. Stephanopoulos: Comput. chem. 

Engng., 12. 985. 1988.
4 K.M. Hangos, Zs. Csáki, S.B. Jorgensen: Engng 

Applic. Artif. Intell., 5. 431. 1992.

5 J. de Kleer, J.S. Brown: Artificial Intelligence, 24.1. 
1984.

6 Zs. Csáki, К. Hangos: Artificial Intelligence in 
Engn., 7. 105. 1992.

7 K.D. Forbus: Artificial Intelligence, 24. 85. 1984.
8 B.J. Kuipers: Artifical Intelligence, 25. 571. 1986.
9 B.J. Kuipers: Automatica, 25. 571. 1989.

10 R.B. King: Theoretica Chimica Acta, 63. 323. 1983.
11 C.J. Puccia, R. Levins: Qualitative Modelling of 

Complex Systems: An Introduction to Loop Ana- 
lyis and Time Averaging, Harvard University Press, 
Cambridge-London, 1985.

12 T. Kailath: Linear Systems, Prentice Hall, Engle
wood Cliffs, N.J. 1981.

13 O. Raiman: Artificial Intelligence, 51. 11. 1991.
14 C.A. Petri: Kommunikation mit Automaten, PhD 

Diss. University of Bonn, Bonn, 1962.
15 J.L. Peterson: Petri Net Theory and the Modeling 

of Systems, Prentice Hall, Engl. Cliffs, N.J. 1981.
16 K. Jensen, G. Rozenberg, (Eds.): High-level Petri 

Nets: Theory and Application, Springer-Verlag, 
Berlin Heidelberg, 1991.

17 R. David, H. Alla: Petri Nets and Grafcet, Prentice 
Hall International (UK) Ltd. 1992.

18 K.J. Aström, В. Wittenmark: Computer-Controlled 
Sytems, Prentice-Hall International Editions, 1990

Veszprémi Egyetem, Automatizálás Tanszék 
Érkezett: 1994. IV 21.
Közlésre elfogadtuk: 1994. VI. 23.



Magyar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 3. sz. 115

Diffúz reflexiós infravörös spektroszkópia alkalmazása 
szervetlen vegyületek mennyiségi meghatározására, III.*

Aeroszol minták elemzése
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Korábbi közleményeinkben1,2 már rámutat
tunk arra, hogy a diffúz reflexiós infravörös Fou- 
rier-transzformációs spektroszkópia (DRIFTS) al
kalmazása egyre nagyobb mértékben a mennyisé
gi analízisre is kiterjed. Már Fuller és Griffiths3, 
a módszer analitikai célú felhasználásának be
vezetésekor foglalkoztak a mennyiségi meghatá
rozás lehetőségével és problémáival. Azo-benzol 
KCl-os keverékeit vizsgálva arra a következtetés
re jutottak, hogy a Kubelka-Munk (К-M) függvény 
és a minta koncentrációja (c) közti linearitás a 
c < 30 m/m % tartományban áll fenn. Hattori és 
munkatársai4 СаСОз-tal végeztek hasonló kísér
leteket és azt tapasztalták, hogy a К-M függvény 
a különböző abszorpciós sávokon csak a c <3 — 5 
m/m % tartományban volt lineáris a koncentráci
óval. A jelentős eltérés valószínűleg azzal magya
rázható, hogy a szervetlen vegyületek abszorpciós 
koefficiense — azonos mintakoncentráció esetén 
— általában egy nagyságrenddel nagyobb, mint a 
szerves vegyületeké, ezért a К-M függvény linea- 
ritását befolyásoló hatások (pl. anomális diszper
zió) szervetlen vegyületek vizsgálatakor már ki
sebb koncentrációk esetén jelentkeznek.

Az IR spektrometria mennyiségi analízisre 
való felhasználásának külön fejezetét jelentik a fe
lületvizsgáló eljárások. Graf és munkatársai5, ki
használva a DRIFTS által nyújtott egyedülálló le
hetőséget, in situ vizsgálatot végeztek a szilanol 
polimer felületen történő reakcióinak megfigyelé
sére és a megfelelő abszorpciós sávok К-M inten
zitásának változása alapján következtetéseket von
tak le a reakciósebesség nagyságára. McKenzie és 
Koenig6 N-2-amino-propil-trimetoxi-sziIánnal ke
zelt üvegszálon, míg Murthy és Leyden7 3-amino- 
propil-trietoxi-szilánnal kezelt szilikagélen kiala
kult rétegekről vontak le kvantitatív következ
tetéseket DRIFTS alkalmazásával. Mivel ezek

* Előző közlemény:2

ben a rendszerekben a mintát alkotó részecskék 
mérete, illetve az üvegszál orientációja bizony
talan, a módszer pontosságának javítása érdeké
ben a kezelendő felület valamely állandó intenzi- 
tású/területű abszorpciós sávjához viszonyították a 
keletkezett rétegre jellemző abszorpciós sáv inten- 
zitását/területét. Ezzel a belső standardos normali
zálással elfogadható linearitást értek el, melyet az 
r = 0,998 regressziós koefficiens jelez.

Amennyiben a minta valamilyen nemabszor
beáló közeggel hígítható és őrölhető, a részecs
keméret megválasztásával az orientációs problé
ma javarészt kiküszöbölhető. Ekkor az előbb em
lített pontosság belső standard alkalmazása nélkül 
is elérhető, amit Reinecke és munkatársai8 ered
ményei is igazoltak kis mennyiségű szerves kom
ponensek elemzése esetében. A szerzők a megha
tározás módszeres hibájának kiküszöbölésével — 
melyről korábban2 részletesen beszámoltunk — 
a módszer pontosságát tovább javították és r = 
= 0,9992 regressziós koefficienst értek el.

A rövid irodalmi áttekintés alapján láthatjuk, 
hogy a DRIFTS mennyiségi analízisre történő fel- 
használása elsősorban szerves komponensek vizs
gálatára terjedt ki. Kutatásainkban hosszabb ide
je foglalkozunk környezeti aeroszolminták szervet
len, ásványi fázisainak meghatározásával, amelyet 
a meglehetősen időigényes, pasztillakészítésen ala
puló áteresztési IR technikával végeztünk. Ezért 
célul tűztük ki, hogy olyan módszert dolgozzunk 
ki szervetlen vegyületek DRIFTS technikával tör
ténő mennyiségi meghatározására, amely az áte
resztési IR technikával megegyező pontosságú és 
megbízhatóságú, de egyszerűbb mintaelőkészítést 
és kevesebb beágyazó anyagot igényel. Ebben a 
dolgozatunkban aeroszol minták kvarc- és kalcit- 
tartalmának meghatározásáról számolunk be, fel
használva az előző közleményeinkben összefoglal- 
takat a reprodukálható mintaelőkészítésre1 és a
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1 . táblázat
A z aeroszol minták különböző DRIFTS eljárással és áteresztési technikával mért kvarctartalma [m/m % ] a

v s S i— O —Si 799 cm -1  abszorpciós sáv alapján

Minta I II III IV áteresztési IR

1 15.0 ±  3.0 14.6 ±  1.5 15.2 ±  2.0 14.6 ±  1.0 14.0 ±  1.1
2 12.6 ±  3.0 12.4 ±  1.5 13.4 ±  2.0 11.8 ±  1.0 9.5 ±  0.5
3 12.4 ±  2.6 12.9 ±  1.3 12.1 ±  1.8 10.7 ±  0.9 10.9 ±  0.6
4 10.1 ±  3.1 7.3 ±  1.5 10.6 ±  2.0 7.3 ±  0.9 7.0 ±  0.7
5 9.2 ±  2.7 6.3 ±  1.4 9.5 ±  1.8 6.5 ±  0.9 5.0 ±  0.7

2 . táblázat
A z aeroszol minták különböző DRIFTS eljárással és áteresztési technikával mért kalcittartalma [m/m % ] a bCO\

876 cm _1  abszorpciós sáv alapján

Minta I II III IV áteresztési IR

1 50.8 ±  4.0 55.7 ±  1.7 49.0 ±  2.1 48.9 ±  0.7 47.2 ±  1.1
2 29.6 ±  3.6 29.7 ±  1.6 28.8 ±  1.9 25.8 ±  0.6 25.1 ±  0.6
3 24.8 ±  3.5 22.2 ±  1.5 25.3 ±  1.9 25.4 ±  0.6 26.1 ±  0.7
4 16.9 ±  3.9 17.9 ±  1.7 18.1 ±  2.1 16.2 ±  0.7 16.8 ±  0.5
5 15.8 ±  3.7 15.6 ±  1.6 17.0 ±  2.0 14.7 ±  0.6 15.3 ±  0.6

minimális hibával elvégezhető analízis feltételeire2 
vonatkozóan.

Kísérleti rész

Az aeroszolmintákat az MSZ 21454/1-73 szab
vány szerint 30 napig gyűjtöttük városi levegőből 
Veszprém különböző pontjain. A vízoldhatatlan 
frakciót szűrés után a szűrőpapírról nyertük vissza. 
A DRIFTS mérésekhez az aeroszolmintára nézve 
1 m/m %-os keverékeket készítettünk, míg az át
eresztési felvételeket 800 mg össztömegű pasztil
lákkal végeztük, melyek 2 —4 mg mintát tartalmaz
tak. Mind a pasztillák, mind a porkeverékek hígí
tó anyaga spektrális tisztaságú KBr (Fluka) volt. 
A minták KBr-dal történő hígítása és homogenizá- 
lása achátmozsárban alkoholos kezeléssel történt. 
Az ismert tömegű mintát és KBr-ot néhány csepp 
abszolút etanol jelenlétében kevertük össze és ho
mogenizáltuk. Az alkohol szerepe az volt, hogy 
a minta agglomerátumait megbontsa és ezáltal a 
szemcseméretet csökkentse.

A DRIFTS esetében használt kvarc és kai
éit standard keverékek a korábban leírtak alap
ján készültek1. Az áteresztési vizsgálatoknál alkal
mazott standardokhoz a bemérés szintén hígításos 
módszerrel történt, a pasztillákat 25 MPa nyomá
son préseltük.

A DRIFTS vizsgálatok során a mintaelő
készítés, valamint mindkét technika esetében az 
IR spektrumok felvétele és értékelése az első 
közleményben1 leírtak szerint történt. A DRIFTS 
felvételeket К-M formátumban, az áteresztési fel
vételeket pedig abszorbancia — spektrum formá

jában regisztráltuk. Az aeroszolminták kvarctar
talmát a 799 cm-1 -es (vs Si — O — Si) abszorp
ciós sáv, míg kalcittartalmát a 876 cm-1 -es (ß 
CO2 - ) abszorpciós sáv intenzitása alapján hatá
roztuk meg. Az eredmény megadása az eredeti 
mintára vonatkoztatva, m/m%-os értékben történt.

A diffúz reflexiós technika esetében a megha
tározást négyféle módon végeztük el.

I. eljárás — Az analitikai mérőgörbe pontjait 
egyetlen mérés alapján határoztuk meg.

II. eljárás — A meghatározáshoz K2SO4 bel
ső standardot alkalmaztunk, melynek koncentráci
ója minden mintában 0,25 m/m % volt.

III. eljárás — Az analitikai mérőgörbe pont
jait több párhuzamos mérés középértékeként ha
tároztuk meg.

IV. eljárás — А Ш. eljárással kapott ered
ményeket Reinecke és munkatársai8 matematikai 
módszere alapján korrigáltuk a mérés módszeres 
hibájának kiküszöbölése végett (bővebben lásd ko
rábbi közleményünket2). A különböző eljárások
kal kapott eredményeket egyrészt egymással, más
részt — referencia módszerként elfogadva — az 
áteresztési technika által kapott eredményekkel 
hasonlítottuk össze.

Eredmények és értékelés

A különböző eljárásokkal kapott eredmények 
összehasonlítása

A négyféle DRIFTS eljárással és az áteresz
tési módszerrel az aeroszolminták kvarctartalmá
ra kapott eredményeket az 1. táblázatban, míg a
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kalcittartalomra kapott koncentrációértékeket a 2. 
táblázatban foglaltuk össze. Az eredmények alap
ján megállapítottuk, hogy a kalcit meghatározá
sánál a különböző eljárásokkal mért középérté
kek majdnem minden esetben jó egyezést mutat
tak (kivétel az 1. és a 3. minta II. eljárással mért 
középértéke, ahol az eltérés viszonylag jelentősebb 
a többi értéktől). A kvarc meghatározása során 
mindez csak az 1. sz. mintára érvényes, míg a 2 —5. 
számú minták esetében a különböző eljárásokkal 
kapott eredmények középértéke között esetenként 
szignifikáns eltérés tapasztalható. Ez az eltérés a 
DRIFTS-méréseket tekintve különösen az I. vagy 
a III. eljárással, ill. a IV. eljárással kapott eredmé
nyeket összehasonlítva szembeötlő. A jelentős kü
lönbség a mérést terhelő módszeres hibával2 ma
gyarázható, amelyet csak a IV. eljárással küszöböl
hetünk ki a meghatározásból. Ezért nem véletlen, 
hogy az áteresztési technikával kapott eredménye
ket átlagosan a IV. eljárással kapott eredmények 
közelítik meg a legjobban.

A módszeres hiba természetesen nemcsak 
az említett minták kvarctartalmának meghatáro
zását, hanem az összes meghatározást terheli. A 
hiba nagysága azonban — amint azt korábban2 
megállapítottuk — a referenciaminta reflexiójá
nak ( i? o o ,r ) és/vagy a minta koncentrációjának 
(c) és/vagy az analitikai módszer érzékenységé
nek (к*) csökkenésével jelentősen növekszik. A 
három paraméter közül Rco,r változásának van 
a legnagyobb hatása. Esetünkben a kvarc, ill. a 
kalcit meghatározására vonatkozó A: *-értékek gya
korlatilag azonosak (0,472, ill. 0,443 (m/m %)-1 ). 
A minták kalcittartalma azonban jóval nagyobb, 
mint azok kvarctartalma, továbbá i? o o ,r  értéke na
gyobb 876, mint a 799 cm-1 -nél (0,878, ill. 0,825)2. 
Mindebből az következik, hogy a módszeres hi
ba nagysága a kalcit meghatározása és az 1. szá
mú minta kvarctartalmának meghatározása során 
még nem jelentős és a különböző eljárásokkal ka
pott eredmények középértékei általában jó egye
zést mutatnak. Kisebb kvarckoncentrációk esetén 
a módszeres hiba azonban már olyan mértékű, 
hogy jelentős eltérést okoz a középérték megha
tározásában.

Az egyes eljárások pontosságát a kapott ered
mények megbízhatósági intervallumainak segítsé
gével is összehasonlíthatjuk. Látható, hogy a ha
gyományos, I. eljáráshoz képest a többi eljárás 
pontosabb eredményt szolgáltat, ami az analitikai 
mérőgörbe regressziós szórásának csökkenésével 
magyarázható (a lineáris regressziós koefficiense
ket (r) lásd előző közleményünk2 2. táblázatában). 
А П. és III. eljárás pontossága azonban még elma

rad az áteresztési technika pontosságától, ráadásul 
ezeket az eljárásokat még jelentősebb módszeres 
hiba is terheli, bár а П. eljárás esetében a belső 
standardos normalizáció a módszeres hiba nagysá
gát jelentős mértékben csökkenti. Összességében 
a kísérleti eredmények alátámasztják a korábban2 
megfogalmazott következtetéseinket, nevezetesen 
azt, hogy pontos és megbízható meghatározás a IV. 
eljárás alapján valósítható meg. A IV. eljárás ese
tén ugyanis a módszeres hibát megszüntettük és a 
meghatározás pontossága gyakorlatilag megegye
zik az áteresztési IR technika pontosságával.

A belső standard alkalmazásának sajátosságai

Belső standard alkalmazása az áteresztési IR 
spektroszkópiában jól ismert. Wiberley és mun
katársai9 KSCN-t használtak belső standardként, 
melynek IR spektruma kevés sávból áll és ezek a 
sávok általában nem lapolnak át a mintakompo
nensek abszorpciós sávjaival. A DRIFTS esetében 
KSCN — a viszonylag nagy törésmutató miatt — 
nem alkalmazható. Ezért ^SO-j-et választottunk 
belső standardnak, melynek törésmutatója kisebb, 
spektruma (1. ábra) viszonylag egyszerű és olyan 
kis félértékszélességű abszorpciós sávot tartalmaz 
621 cm_ 1-nél, amely jól elkülönül a vizsgált min
ták abszorpciós sávjaitól.

1. ábra

1 m/m %-os K2SO4 diffúz reflexiós spektruma

Az 1. és 2. táblázat eredményei alapján már 
láthattuk, hogy a meghatározás pontossága bel
ső standard alkalmazásával javítható, az áteresz
tési technika pontossága azonban nem érhető el. 
Az analitikai mérőgörbék regressziós koefficiense 
a kvarc 799 cm-1 -es sávja alapján 0,9991-nek, míg 
a kalcit 876 cm-1 -es sávja alapján 0,9994-nek adó
dott. (Az adatok a korábbi közlemény2 2. táblá
zatában összefoglalt eredményekkel hasonlíthatók 
össze.)
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3. táblázat
A  DRIFTS és az áteresztési IR spektroszkópia kimutatási határa [pg] kvarcra és kalcitra a különböző abszorpciós

sávok alapján

Kvarc abszorpciós sávjai [cm 1 ] Kalcit abszorpciós sávjai [cm x]
799 780 695 876 713

DRIFTS 1 2 5 1 2
áteresztési IR 3 5 20 3 8

A belső standard DRIFTS-ben való alkalma
zásának számos hátránya van. Az eredeti minta 
nem tartalmazhatja a belső standardként választott 
vegyületet, melyet előzetes vizsgálattal ellenőrizni 
kell. A belső standard csökkenti a minta „hasz
nos” koncentrációját, hiszen a linearitás biztosítá
sa végett a vizsgált mintában az abszorbeáló kom
ponensek összkoncentrációja max. 1 m/m% lehet. 
Ha a meghatározás során a módszeres hibát tel
jesen ki akarjuk küszöbölni, akkor a belső stan
dardra vonatkozólag szintén analitikai mérőgör
bét kell felvennünk és a belső standard abszorp
ciós sávján az Roo>r értékét meg kell határoznunk. 
Ha mindehhez hozzátesszük azt, hogy a 4. eljárás 
pontossága felülmúlja a belső standard használa
tával nyerhető pontosságot, akkor megállapíthat
juk, hogy a belső standard DRIFTS-ben történő 
alkalmazását nem tartjuk célszerűnek. Jelentősé
ge inkább akkor van, ha a vizsgált rendszer össze
tételéből adódóan önmagában hordozza egy belső 
standardként használható abszorpciós sáv jelenlé
tét (lásd irodalmi hivatkozások6,7).

A diffúz reflexiós és az áteresztési technika 
összehasonlítása

A diffúz reflexiós felvételi technika növek
vő népszerűségét elsősorban annak köszönheti, 
hogy egyszerű és gyors lehetőséget szolgáltat szi
lárd minták megbízható elemzésére. Az átereszté
si technikával szemben a mintaelőkészítés időigé
nye kicsi, továbbá a minta eredeti fizikai-kémiai 
állapotában vizsgálható. A pasztillakészítés so
rán alkalmazott nagy nyomáson ugyanis a minta 
fizikai-kémiai tulajdonságai (pl. kristályszerkezet) 
megváltozhatnak10.

Egy analitikai módszer gazdaságosságát a tel
jes analízis idő- és anyagszükségletével jellemez
hetjük. Minőségi analízis esetén a DRIFTS sokkal 
gyorsabb elemzésre ad lehetőséget, hiszen mind
össze a mintatartót kell megtölteni. A mennyiségi 
analízis során a mintaelőkészítés ideje már vala
melyest megnövekszik, mivel a mintát — a repro
dukálható mintaelőkészítés1 végett — 1 percen át 
tartó 1 MPa nyomással nyomjuk bele a mintatar
tóba. Továbbá, a pontosság növelése érdekében a

mintával több párhuzamos mérést kell végeznünk. 
Mindent összevetve azonban a DRIFTS teljes ana
lízis ideje még ekkor is kb. 60 —70%-a az áteresz
tési technika időszükségletének.

Ha a módszerek anyagigényét vizsgáljuk, ak
kor megállapítható, hogy a két módszer kb. azo
nos mennyiségű — 1—2 mg — mintát igényel, de 
a beágyazó anyag (esetünkben KBr) mennyisége 
DRIFTS esetén jóval kisebb (kb. 60 mg mintán
ként), mint az áteresztési technika esetében, ahol 
a rendelkezésre álló technikai lehetőségek függvé
nyében általában 300 vagy 800 mg-os pasztillákat 
készítenek.

A kétféle technikát egyéb analitikai szempon
tok alapján is összehasonlítottuk. Elsőként megha
tároztuk a kimutatási határokat, melyre vonatkozó 
eredményeket a 3. táblázatban foglaltuk össze. Az 
adatokból megállapítottuk, hogy a DRIFTS tech
nika kimutatási határa valamennyi abszorpciós sáv 
alapján kisebb az áteresztési technika kimutatási 
határánál. Ez jórészt azzal magyarázható, hogy kis 
mintakoncentrációk esetén a jel/zaj viszony kon
centrációfüggése a két módszer esetében eltérést 
mutat. Míg az áteresztési IR-spektroszkópiában a 
függvénykapcsolat lineáris, addig a DRIFTS-ben 
négyzetgyökös11. Ez azt jelenti, hogy a minta kon
centrációjának csökkenésével DRIFTS esetén a 
jel/zaj viszony lassabban csökken és a kimutatási 
határ kiterjeszthető.

A  К-M  függvény értékének változása a minta 
kalcitkoncentrációjának függvényében. Abszorpciós 

sávok: a — 876 cm- 1 , b — 713 cm- 1 .
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A következőkben a két módszer lineáris tar
tományát vetettük össze. Az áteresztési IR-technika 
esetében az abszorbanciát a vizsgált teljes tarto
mányban (5 — 5000 pg minta) lineárisnak találtuk. 
DRIFTS alkalmazása során a linearitás kvarc ese
tében a 6 — 6000 pg, míg kalcit esetében a 6 — 2100 
pg tartományban állt fenn. A koncentráció továb
bi növelésével az egyenes lefutásában törés követ
kezett be, melyet a kalcit példáján kívánunk be
mutatni (2. ábra), mivel kvarc esetében nagyobb 
koncentrációknál a sávok helye és alakja is jelen
tősen megváltozott. A mérések alapján azt mond
hatjuk, hogy a lineáris tartomány felső határa kal- 
citnál kb. 3,5 m/m %, míg kvarcnál kb. 10 m/m %. 
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a koncent
rációt egy ismeretlen minta esetében is feltétlenül 
1 m/m % fölé növelhetjük, hiszen jelen vizsgálata
inkat standard komponensekre végeztük el, míg a 
vizsgálandó mintában a meghatározandó kompo
nens egy jóval összetettebb és összetételében min
tánként változó mátrixban foglalhat helyet. Ezért 
a koncentráció és a К-M függvény közti linearitás 
határának megállapításához minden egyes minta 
esetében külön vizsgálatra van szükség. Ha a min
ta koncentrációja nem haladja meg az 1 m/m %- 
ot, akkor feltételezhetjük, hogy a különböző min
tabeli mátrixok hatása a gyakorlatilag százszoros 
mennyiségben jelenlevő KBr hígító közeg mátrix
hatása mellett elhanyagolható.

A szerzők megköszönik Bakos Józsefné, Bajnóczy 
Gyuláné és Szűcs Tamásné mintaelőkészítésben és az 
áteresztési IR-spektrumok felvételében nyújtott segítsé
gét. A  kutatást az OTKA 2546 támogatta. A támogatást 
ezúton is köszönjük.

Összefoglalás

Kutatási munkánk során környezeti aeroszol 
minták ásványi alkotóit vizsgáltuk DRIFTS tech
nikával. Mérési eredményeinket a referenciaként 
használt hagyományos, pasztillakészítésen alapuló, 
áteresztési IR-spektroszkópia eredményeivel ha
sonlítottuk össze és jó egyezést találtunk. Megálla
pítottuk, hogy a reprodukálható mintaelőkészítés1 
biztosításával és az analitikai mérési eljárás hibá
inak csökkentésére irányuló módszerek2 alkalma
zásával a DRIFTS pontossága eléri az átereszté
si technikával végzett meghatározás pontosságát és 
a teljes analízis idő- és anyagszükségletét tekintve 
gazdaságosabb alternatívát jelent a hagyományos 
eljárással szemben; A kidolgozott módszer előnye

az egyszerűbb mintaelőkészítés és kevesebb beá
gyazó anyag használata.

Application of diffuse reflectance infrared 
spectroscopy for the quantitative determination of 
inorganic compounds, III. Determination of mine
ral phases in aerosol samples. Z. Krivácsy and J. 
Hlavay

The determination of quartz and calcite in 
environmental aerosol samples was carried out 
by diffuse reflectance infrared Fourier transform 
spectroscopy (DRIFTS). The results were compa
red to those of the conventional pellet preparation 
technique and a good agreement was found. With 
a reproducible sample preparation, spectra aver
aging and correction of the systematic measure
ment error an appropriate precision of the quan
titative determination could be achieved. Simple 
sample preparation and smaller amount of embed
ding material are the advantages of DRIFTS over 
the pellet technique.
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A hematoporfirin szabad bázis fotokémiai bomlásának
kétfotonos mechanizmusa

MÓGER Galina
MTA Központi Kémiai Kutató Intézete, 1525 Budapest, Ff. 17.

Közismert, hogy a tetrapirrol vázú vegyü- 
leteket (TPP), amelyekben kettőskötések folyto
nos konjugációt alkotnak, a kémiai technológia, 
az elektronika, az élelmiszer- és más ipar vi
lágszerte alkalmazza. Továbbá kimutatták, hogy 
a propionsav szubsztituenst is tartalmazó TPP- 
hematoporfirin szabad bázist (Hp) és származé
kát (HpD), sikeresen használják a fotodinami- 
kai terápiában (PDT), mint a PDT-környezetbarát 
szenzibilizátort1-14

Előző munkánkban azt találtuk, hogy a Hp- 
diprotonált formájának (Hp-dikloridnak, (HpDC)) 
intenzív fotokémiai bomlása figyelhető meg a vö
rös fénnyel való besugárzás hatására, apoláros 
közegben4, ezzel szemben poláros aprotikus kö
zegben a HpDC sokkal stabilisabb12. Eredménye
ink szerint az erős fotodegradáció a TPP-dikation 
N-H csoportjának protonjai és a CD-anion közötti 
erős H-kötésekkel magyarázható.

Az erős asszociáció a pirrol-hidrogén erősebb 
árnyékolásához vezet és ily módon nagyobb elekt
ronsűrűséget eredményez a C-atomján12. Ily mó
don a Hp-asszociációban való részvételi készsége 
szerepének tisztázása fontosnak bizonyult a PDT- 
mechanizmus-kutatásokban. Feltételezhető, hogy 
Hp-koncentráció növekedésével6 a TPP-szenzibili- 
zátor monomer molekula dimerré alakul át, annál 
is inkább, mert a Kinoshita által leírt kísérleti ada
tok szerint a Hp és HpD koncentrációja az élő sejt 
membránjaiban meglehetősen nagy (~  10-2 M).

További figyelemre méltó kísérleti tény az 
is, hogy ha a Hp-vel telített rákos daganatokat 
besugározzák a vörös fénnyel, észlelhető a Hp 
molekula azonnali átalakulása más termékké1’3’5.

Ugyanezt a jelenséget tapasztalták a HpD 
fontos komponensei egyikének, a Hp diacetát- 
nak, A = 534-640 nm fénnyel való besugárzása
kor, vizes oldatokban, amikor mind oxigén jelen
létében, mind oxigénmentes körülmények között a 
Hp-diacetátból a nagy fénybesugárzás mellett klo- 
rin típusú vegyület keletkezett2. Az irodalmi ada
tok meglehetősen hiányosak a Hp fotobomlásá- 
nak oldószer hatására vonatkozóan a lipidszerű 
környezetben, vagyis a lipidekben mérhető kö

zeg dielektromos állandójának (DC) 4-13-as érté
ke mellett1-11.

Ezért fontosnak ítéltük a Hp fotodegradáció- 
jának vizsgálatát tetrahidrofuránban (ТЕЩ 
DC=6), valamint 10 % CH3OH, 90 % C6H6 
összetételű oldószerelegyben (DC = 5,5), a szen- 
zibilizátor koncentrációjának, valamint az alkal
mazott fényintenzitásnak (I0 - I )  függvényében, a 
PDT-ben alkalmazásra kerülő vörös fénnyel való 
besugárzása (A = 560 ±  20 nm) mellett.

Jelen kutatás célja a Hp fotokémiai deg
radációja kvantumhasznosítási tényezőjének meg
határozása a Hp széles koncentrációtartományá
ban (10-5 -10-2 M között) a fényintenzitás függ
vényében. Ugyanis az előző munkánk eredmé
nyei szerint11, nagyon valószínű, hogy a TPP* + 
szubsztrátum (alkohol vagy hidroperoxid moleku
la) közti fotokémiai reakció kétfotonos mechaniz
musa szerint megy végbe.

Kísérleti rész

Kísérleti metodikánkat már leírtuk15.
Az oldatok besugárzását megfelelő fényszű

rőkkel ellátott nagynyomású HBO-220 típusú Hg- 
gőzlámpával végeztük (A = 560 ±20 nm) 0,1, 0,5,
1,2 mm-es vagy 1 cm-es küvettáben. A fényforrás 
és a besugárzott oldat közé egy 2 cm-es, vízzel töl
tött küvettát helyeztünk el.

A kvantumhasznosítási tényezők (</>£/) érté
keit a már leírt módon határoztuk meg11:

WH
( h  - / ) « ! .

( 1 )

A reakciótermék relatív keletkezési sebessé
gét a

W p\od =rel
w_
Wo

összefüggés alapján határoztuk meg (ahol Wo a 
termék időbeli optikai adszorbanciájának változá
sa (io — I)  = 10-4  molfoton mellett), a végtermék 
elnyelési maximumánál (A = 456 nm).
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Kísérleti eredmények és értékelésük

Hp-szabad bázis „steady-state” besugárzása vörös 
fénnyel

A Hp szabad bázis (a továbbiakban HpFB) 
fotodegradációját és a termék, vagy termékek 
(Amax = 456, 560, 646, 656 nm) keletkezését mind 
THF-ban, mind CH3OH—С6Нб oldószerelegy- 
ben megfigyeltük (1 — 3. ábrák). Különböző fényin
tenzitás és HpFB-koncentráció mellett kimértük 
a szenzibilizátor Q-sav fotodegradációjának kvan
tumhasznosítási tényezőjét. Az eredményeket az 1. 
táblázatban foglaltuk össze.

hultâmszâm -1000, cm"1

1. ábra

A HpFB fotodegradációja. Iq - 1 = 1,9 x 10“3 
molfoton l_1s_1 [HpFB]o = 7 x 10-4 M, oldószer: 10 
% CH3OH, 90 % C6H6 ri =0 r2 — 60s (-) ,  

(DC = 3,4 + 2,0 = 5,4)

Az 1. és 2. ábrán bemutatott kísérleti eredmé
nyekből az a következtetés vonható le, hogy a „vö
rös fény” hatására (~50 kcal/mol) nemcsak a Hp- 
dikation15, hanem a szabad bázis is erősen bom
lik. Az utóbbi bomlás 456, 646, valamint 656 nm-

t. táblázat
A HpFB fotokémiai bomlásának kvantumhasznosítási 

értéke az (Iq — I) és [HpFB] függvényében

[HpFB]
MxlO4

I0 - I x  104 
molfoton r 1s-1

Фы
xlO4

Фы*
I0 - I ,  a.u.

0,36 1,2 0,12 0,10
0,36 2,5 0,38 0,15
0,36 2,5 0,36 0,14
1,4 4,7 0,60 0,13
1,4 5 0,40 0,08
1,4 8 0,74 0,09
1,4 8 0,50 0,07
1,4 20,4 2,5 0,12
4 6 0,9 0,15
4 8,5 1,25 0,15
4 9,5 1,25 0,13
4 13 1,8 0,14
4 21 3,5 0,17
4 28 2,5 0,09
7,5 18 3,0 0,17
7,5 26 3,3 0,13
7,5 28 3,2 0,11
7,5 38 4,5 0,12

23 70 8,5 0,12
30 110 12 0,11
38 130 16 0,12
40 130 23 0,17
70 150 16 0,1
85 180 15 0,08
90 170 17 0,10

140 210 19,5 0,09
100 250 25 0,10
200 250 26 0,10
180 250 23 0,09
160 230 20 0,09
280 250 26 0,10

* Hp szabad bázis átlag: 0,11±0,01

es abszorbancia-spektrummaximumú termékekhez 
vezet. Az egyik végtermék fluoreszcenciás emisszi
ómaximuma A =  650 nm-nél található meg, vagyis 
legalább kétféle végtermék keletkezik a HpFB fo- 
tobomlása során: 1) nem fluoreszkáló (Amax = 656 
nm); 2) fluoreszkáló (Aq(oo) = 648 nm).

A felsoroltak és az irodalmi adatok alapján2,13-14 
feltételezhető, hogy a fluoreszkáló termék klorin-, 
és nem florintípusú. Ily módon mind apoláris kör
nyezetben (jelen munka), mind pedig vizes olda
tokban, valamint az élő sejtekben a besugárzott 
Hp bomlik és terméke levegőben is stabilis1,6.
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I II
456 nm

560 nm

A végtermék abszorbanciájának spektruma. 
Reakcióidő: 4’ (I), 8’ (II), oldószer: tetrahidrofurán 
[HpFB]0 = 5 -  КГ3 M, /0 - 1 = 2 -  10~3 molfoton 

r 1s_1

Továbbá, az 1. táblázat alapján megállapítha
tó, hogy Hp-FB fotokémiai bomlása (Wb i ) apo- 
láros közegben kétfotonos mechanizmussal írható 
le:

Wb / = konsti, ( /0 ~ / ) 2 (2)
A fotokémiai reakció termékének a keletke

zési kinetikáját is megvizsgáltuk és azt találtuk, 
hogy (3. ábra)

1gW/pmd = konst2+ 1>5 Xlg(/0 - / )  (3)

A HpD fotokémiai aktivitásának kétfotonos 
mechanizmusát A. Andreoni és munkatársai kö
zölték10. A mechanizmus szerint a HpD-molekula 
egymás után két fotont abszorbeál, amely a HpD- 
ből HpD- gyököt eredményez.

A többfotonos reakciók tanulmányozása azért 
fontos a biológia és az onkológia számára, mert a 
PDT-lézer-terápia során a kétfotonos PDT hatás- 
mechanizmusa alapján 2 év energiájú fényt is lehet 
alkalmazni1.

Itt érdemes megemlíteni, hogy az irodalmi 
adatok alapján, a 4,66 eV fotonenergia (ami több, 
mint a duplája az általunk alkalmazott fotonener
giának, és több, mint a Hp ionizációs potenciálja) 
elegendő volt a Hp-fotoionizációhoz, a hidratált 
elektron keletkezéséhez és a Hp átalakulásához 
a vizes oldatokban történő Hp-flash fotolízisnél14. 
Ezzel szemben, ugyanezzel a módszerrel, nem si
került kimutatni e~q-t а Л = 532 nm-nél való besu
gárzás esetén14.

Tovább, Harel és munkatársai azt találták, 
hogy a gerjesztett szabad bázisos tetrapirrolos 
vegyületek, amelyek тгтг* konfigurációval rendel
keznek, nem reagálnak egyfotonos lépésben a 
hidrogén-leszakítási reakcióban, amely a TPP-ből

28 30

3. ábra
A végtermék keletkezési sebességének relatív értékei 

az alkalmazott fényintenzitás függvényében

N 1-3 4 -8 9-14 15-18 19-23 24-27 28-30
[HpFB] 
—104, M

0,36 1,4 4 7,5 40 100 200

Д - 1 - — — -

TPPH-t és a vele reagáló vegyületből pedig szabad 
gyököt eredményezett volna13.

Ezzel szemben jelen munkánk szerint a Hp 
egy, feltételezhetően klorintípusú vegyületté alakul 
át, kétfotonos fotokémiai reakcióban, Л = 560 nm- 
nél történő besugárzás hatására. Ily módon ered
ményeink, valamint a más rendszerben1-6 talált 
hasonló tapasztalatok megértéséhez további vizs
gálatokra van szükség és а П. részben a Hp továb
bi vizsgálatáról számolunk be. Ezekben a vizsgá
latokban párhuzamosan nézzük a Hp fotokémiai 
bomlását és fluoreszcenciás viselkedését.

Köszönettel tartozom Gál Dezső professzornak a 
téma indításáért és hasznos diszkusszióiért. Ez a munka 
az OTKA T-4073 keretében készült el.

Összefoglalás

A hematoporfirin szabad bázis (HpFB) in
tenzív fotokémiai bomlását figyelték meg vörös 
fénnyel való besugárzás hatására (560E20 nm), 
apoláros közegben, a szenzibilizátorkoncentráci-
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ónak, valamint az alkalmazott fényintenzitásának 
növekedésével. Kísérletileg bizonyították, hogy a 
HpFB fotodegradációja kétfotonos mechanizmus 
szerint megy végbe, a végtermék valószínűleg klo- 
rin típusú = 650 nm).

1\vo photon-mechanism of the photochemical 
degradation of hematoporphyrin free base. G.
Móger

It has been verified that the photochemi
cal degradation of hematoporphyrin free base 
(HpFB) in „lipid-like” solutions in THF proceeds 
according to a two-photon mechanism and the flu
orescent product of the reaction is of chlorin type 
with Л = 650 nm. The excitation occurred at 
560±20 nm.
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Elektrokémiai vizsgálatok kis hőmérsékleteken, IV.*
A hidrogénfejlődési reakciók anomális hőmérsékletfüggése folyékony higanyelektródon

SZABÓ Kálmán és VARGA-PÁL Katalin 
ELTE Fizikai-Kémiai és Radiológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 2.

Korábbi közleményeinkben1“ 3 beszámoltunk 
arról, hogy szilárd galliumelektród esetében a hid
rogénfejlődési reakció sebessége az oldat fagyás
pontjának környezetében anomálisan függ a hő
mérséklettől: az oldat fagyáspontjánál kisebb, de 
ahhoz közeli hőmérsékleten a hőmérséklet csök
kenésével növekszik a katódos polaráziós áram ér
téke, majd egy maximum elérése után csökken2. 
Az árammaximum nagysága függ az oldat és a 
kifagyott szilárd fázis összetételétől. Az elekt
ródfolyamatok hőmérsékletfüggéséről beszámoló 
munkákban4-5 a kémiai folyamatok esetében fel
tételezettekhez hasonlóan6 fontos szerepet tulaj
donítanak az ún. folyékony mikrofázisoknak, ame
lyekben az elektroaktiv szpecieszek koncentráció
ja jelentősen megnövekszik. Vizsgálataink szerint 
a koncentráció növekedése mellett fontos szere
pe lehet a kifagyott szilárd fázis összetételének ti., 
hogy a fagyás során tiszta oldószer — ez esetben 
jég — vagy pl. HCIO4-5,5 H2O összetételű szilárd 
fázis válik ki. A hidrogénfejlődési reakció energe
tikai viszonyai függenek a fém|elektrolit határréteg 
szerkezetétől, amit részben az oldat, ill. a kifagyott 
szilárd fázis tulajdonságai, részben pedig az elekt
ródfém anyagi minősége határoz meg.

Ez utóbbiak között jelentős lehet a fém- 
-oldószer kölcsönhatás, vizes oldatok esetében a 
fém hidrofilitása. Ezért érdekesnek mutatkozott 
a nagymértékben hidrofil gallium mellett meg
vizsgálni a hidrogénfejlődés hőmérsékletfüggését 
a kevésbé hidrofil higanyelektród7 esetében is. A 
fém |oldat határrétegben a fém-víz kölcsönhatásból 
származó adszorpciós potenciál — amely mértéke 
a fém hidrofilitásának — gallium esetében, zero 
felületi töltésnél (çm — 0) -0,2 V-tal negatívabb, 
mint higany esetében8. Ugyancsak érdekesnek lát
tuk megvizsgálni a Tafel-egyenlet átlépési ténye
zőjének (ß ) hőmérsékletfüggését kis hőmérsékle
teken, széles hőmérsékletintervallumban higanye
lektródon.

Kísérleti rész

Vizsgálatainkat az1 közleményben leírtak sze
rint 280 — 230 К hőmérséklettartományban végez-

* Előző közlemény: 3

tűk. Az oldatokat analitikai tisztaságú (Merck) 
vegyszerek (HCIO4, HC1) és kétszer desztillált víz 
felhasználásával készítettük. A mérések egy részé
nél referencielektródként a vizsgált oldatnál tömé
nyebb (HC105-5,5 H20 , ill. HCM0 H20 ) oldatba 
merülő, a munkaelektróddal azonos hőmérsékletű 
egyensúlyi hidrogénelektródot használtunk. A re
ferenciaelektródok esetében azért használtunk tö
ményebb oldatokat, mert ezek fagyáspontja a vizs
gálatok hőmérsékleténél kisebb, így a referenciae
lektródok potenciálját az oldatok fagyása nem be
folyásolja. A higanyelektródot analitikai tisztaságú 
(Reanal) kétszer desztillált higanyból készítettük, 
a méréseket ez esetben is az1 közleményben le
írt berendezésben végeztük. Az elektródpotenciál 
(£)-áram (/) görbéket EF-450 tip. MC 86 W 20 
TTL 14-es számítógéppel on-line kapcsolatban lé
vő potenciosztáttal, potenciodinamikus üzemmód
ban, 1—2 mV/s potenciálváltoztatási sebességgel 
vettük fel. A számítógépes program lehetőséget 
adott az ohmikus potenciálesés mérésére is.

1. ábra

lg ) — T  görbék folyékony higany- (A A) és szilárd 
galliumelektródon (•  o); 4,2 M HCIO4 (• ▲) és 2,9 M 
HCL (о A) oldatokban, -0,6 V  elektródpotenciálnál.
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Eredmények

A különböző hőmérsékleteken mért E  - 1 ér
tékpárok felhasználásával (E  = állandó értéknél) 
szerkesztettük meg az 1. ábrán látható áramsű
rűség (j ) — hőmérséklet (T) görbéket higany- 
és galliumelektród esetében; ez utóbbiakhoz a2- 
ben közölt adatokat használtuk fel. Mindkét vizs
gált savoldat esetében — amint az az 1. ábrán 
látható, mind gallium-, mind pedig higanyelekt
ród esetében a Így — T  görbéken (E  = állan
dó értéknél) maximum figyelhető meg, amely az 
adott oldat fagyáspontjánál kisebb hőmérsékletek
nél van. Szembetűnő, hogy higanyelektród eseté
ben, mind HCIO4-, mind pedig HCl-о Idátokban 
az árammaximum ( / )  értéke jelentősen nagyobb, 
mint az adott savoldatban a galliumelektródon 
mért érték (lásd még az 1. táblázatot). A vizsgált 
hőmérsékletintervallumban a gallium szilárd, a hi
gany pedig folyékony halmazállapotú volt. A Tafel- 
egyenlet átlépési faktora (ß ) hőmérsékletfüggé
sét hidrogénelektródon is — hasonlóan ahogyan 
a galliumelektród esetén1 — HClC>4-5,5 H20 , ill. 
HCMO H20  összetételű oldatokban vizsgáltuk. (A 
fenti esetekben a referenciaelektród a vizsgált ol
dattal azonos összetételű és hőmérsékletű egyen
súlyi hidrogénelektród volt.) A különböző hőmér
sékleteken mért túlfeszültség (^-áramsűrűség (j) 
értékek felhasználásával kiszámítottuk a ß érté
ket, ezek felhasználásával szerkesztettük meg a 2. 
ábrán látható ß - T  görbéket. A ß -  T  függvény 
higanyelektród esetében, T =230—280 К hőmér
sékletintervallumban, amint az a 2. ábrából ki
tűnik — mind HCIO4-, mint HC1-oldatok eseté
ben egyenessel közelíthető. A legkisebb négyze
tek módszerével illesztett egyenes hajlásszöge ßs 
HC104-5,5 H20  rendszer esetében 3,ЗЗЮ-3 1/K, 
míg а HC110 H20  rendszerben mérve 1,75-10-3 
1/K értéket tesz ki. (Meg kell jegyezni, hogy a 
HCIO4-oldat esetében az r értéke csak 0,8668 
(lásd a 3. ábrát).) Eltérést mutatnak a tengely
metszetek ßjj értékei is: HCIO4-oldat esetében 
ßjj = -0 ,43 , HCl-oldatban pedig ß = -0 ,09. Gal
liumelektród esetében1 a ßs értéke HCIO4- és 
HCl-oldatokban közel van egymáshoz: 3,06-10~3 
1/K, illetve 3,90-10-3 1/K, ugyancsak közel van
nak egymáshoz a ßjj értékei is, HCIO4-oldatban 
ßH = -0 ,18 , míg HCl-oldat esetében ß n  = -0,12. 
Amint az a fenti adatokból is látható, HC104-5,5 
H20-oldat esetében a galliumon és a higanyon ka
pott ßs értékek közel vannak egymáshoz, ezek az 
értékek nagyságrendileg jól egyeznek — az ugyan
ilyen oldatban — réz-, ezüst- és aranyelektró
don mért ßs értékekkel, amelyek rendre 2,5 10-3 ,
2,6-10-3  és 1,110-3 1/K-t tesznek ki9.

1. táblázat

Ga (szüárd) Hg (folyékony)
HCIO4 HC1 НСЮ4 HC1

I. e ;
77= —0,70 V 22,0 23,3 39 21
lg A' 2,25 1Д1 2,9 0,56
igO'/j)* 0,16 0,36 0,62 0,76

II. i g 0 7 ; n 0,24 0,30 0,46 0,90
ig ü ' / j r * 0,10 0,10 0,10 0,10
Tj /K 252 256 252 256
ттах/ к 238 253 238 253

az I. sor adatai HClC>4-5,5 H20, ül. HCMO H20  
összetételű oldatokra vonatkoznak

— az aktiválási energia rj = -0,70 V-nál (kJ/mol) 
lg A' — a preexponenciális faktor átlagértéke 
77  = —0,70— 0,80 V potenciálintervaüumban,
A' : A|cnT2

а II. sor adatai 4,2 mol kg-1 HCIO4, ill. 2,9 mol kg-1 
összetételű HCl-oldatokra vonatkoznak

W H Y  az áramsűrűségek viszonya Tmax-nál az 1. 
ábra adataiból számítva -0,60 V elektródpotenciál
nál
lg(j'/j)** az áramsűrűségek viszonya Tmax-nál -0,60 
V elektródpotenciálnál az aktiválási paraméterekből 
(A',E*) az (1) egyenlet alapján számítva 
lg (j'/j)*** az áramsűrűségek viszonya a2 közlemény 
(5) egyenlete alapján számítva, azzal a feltételezéssel, 
hogy A' és E* a fagyáskor nem változik 
Tj az oldat kísérletileg mért fagyáspontja (K)
Tmax az árammaximum helye (K)
Az áramsürűség-értékek hibája nem haladja meg a 
±10 %-ot.

ß - T  értékpárok folyékony higanyelektródon, 
HCIO4 5,5 H20  (A A) és HCMO H20  (Д Д) 

összetételű oldatokban, az r értéke rende: 0,8668 és 
0,9750, az illeszkedés szórása (5щ ) pedig mindkét 

esetben 0,025

A  ßjj értéke réz- és ezüstelektród eseté
ben a szerzők megállapítása szerint közel van
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E* — г) értékpárok folyékony higanyelektródon, 
HC104 -5,5 H20  (A A) és HCl-10 H20  (Д  Д ) 

összetételű oldatokban, az r értéke rendre: 0,9319 és 
0,9743, az SjJj értéke pedig rendre 1,6 és 0,6 kJ mól-1

zérushoz9. A ßjj értéke higanyelektród eseté
ben, HCl-oldatban mint azt láttuk — 0,09, ami 
gyakorlatilag zérusnak tekinthető, míg a HC104- 
oldat esetében kapott -0 ,43  jelentősen eltér ettől. 
Higanyelektródon, T =230 — 280 К hőmérsékletin- 
tervallumban, HCl-10 H20  oldatban, az általunk 
mért fenti ßs és ßjj értékek jelentősen eltérnek a 
Corway és munkatársai10 által 0,1 M HC1 oldatban 
higanyon kapott ßs = 6,2-10-4 1/K és ßjj  = 0,3 ér
tékektől, amelyeket T  > 273 К hőmérsékletinter- 
vallumaban végzett mérések alapján nyertek. Ér
dekes megjegyezni, hogy galliumelektródon, 1 M 
HC1 oldatban, T = 273 — 298 К hőmérséklettarto
mányban végzett korábbi méréseink szerint11 ßs = 
= 7,7-10-4 1/K, /?я Pe<áig —1,0 értéknek adódott. 
A fentiekből látható, hogy a hígabb (0,1 ill. 1 M) 
savoldatokban mért — a 10 és 11-ben közölt — ßs 
értékek viszonylag jól egyeznek egymással, ugyan
akkor a töményebb, HCl-10 H20  oldatban mért 
ßs értékektől jelentősen eltérnek.

A különböző hőmérsékleteken mért 77 és 
j  értékek felhasználásával kiszámítottuk az ak
tiválási energia (E*) értékeit higanyelektródon, 
HC104-5,5 H20  és HC110 H20  esetében. A 3. 
ábrán az E* -  77 egyeneseket mutatjuk be —0,7 — 
-0,8 V túlfeszültség-tartományban. Az aktiválá
si energia értékei 77 == 0 túlfeszültségnél (Eq) a 
vizsgált hőmérsékletintervallumban (7=230 — 280 
K) mért adatokból számítva Hg|HC104-5,5 H20  
rendszerben 79 kJ/mol, míg Hg|HCl-10 H20  rend
szer esetében 70,5 kJ/mol-nak adódott. Ezek az

értékek eltérnek a galliumelektródon, az adott 
savban mért értékektől, amelyek £ q(HC104) = 
= 65,7 kJ/mol, ill. E q(HCI) = 92,3 kJ/mol-t tesz
nek ki. A fentiekből látható, hogy galliumelekt
ródon £ q(HC104) < Eq(HCI), ezzel szemben hi
ganyelektród esetében £o(HC104) > E'g(HCl). A
3. ábrán látható E* — 77 egyenesek hajlásszöge hi
ganyelektródon, HC104-5,5 H20  oldatban, 57,1, 
míg HCl-10 H20  71,3 kJ/Vmol, ennek megfelelő
en - 0 ,7 — 0,8 V túlfeszültségintervallumban, 77 = 
=  -0 ,70  V-nál az aktiválási energia értéke HC104- 
oldatban 18 kJ/mol értékkel nagyobb, mint HC1- 
oldat esetében. Ez a különbség galliumelektródon 
jelentéktelen (1,3 kJ/mol)1. Az aktiválási energiák 
E q(t7 = 0-nál) — amelyek extrapolált értékek — 
ill. azok különbségei, amint látható, ettől eltérőek.

A preexponenciális faktor (A1), ill. a lg A' 
értéke a vizsgált - 0 ,7 ----0,8 V túlfeszültségin
tervallumban, higanyelektródon, HC104 -5,5 H20 - 
oldatban átlagban 2,9, míg HCl-10 H20-oldatban 
0,56 értéket tesz ki, ezek az értékek galliumelekt
ród esetében rendre 2,25, ill. 1,11-nek adódtak1.

Az általunk higanyelektródon, HCl-10 H20 - 
oldatban mért lg A' érték jelentősen eltér a 0,1 M 
HC1 + 0,9 M KCl-oldatban — szobahőmérséklet 
környezetében — mért IgA' =  3,9 értéktől12. 
Ehhez az értékhez12 inkább a HC104-5,5 H20 - 
oldatban, higanyelektródon mért IgA' = 2,9 van 
közelebb [A' : A • cm-2 ].

Az eredmények értelmezése

Az 1. táblázat adataiból látható, hogy az ak
tiválási energia értéke higanyelektródon HC104- 
oldatban nagyobb, mint a HCl-oldatban mért ér
ték: £ q(HC104) > E q(HCI), ezzel szemben gal
liumelektród esetében £*(HC104) < £J(H Q ). 
A szóban forgó fémek esetében mért aktiválá
si energiák eltérő viszonya azzal magyarázható, 
hogy higanyelektród esetében a Cl-  ionok ad
szorpciója elsősorban a hidrogénfejlődési reak
ció sebességének növekedését eredményezi, ez
zel szemben a galliumelektródon főként a Ga- 
-Ha kötési energiát csökkenti, ami a reakcióse
besség csökkenését eredményezi13. Sósavoldatok
ban a IgA' értéke mindkét vizsgált fém eseté
ben kisebb, mint HC104-oldatban, gallium ese
tében lgA'(HC104) > lgA'(HCl), ami ugyancsak 
a reakciósebesség csökkenése irányában hat, de 
az aktiválási energia csökkenése — a perklórsav- 
oldatban mért értékhez képest — túlkompenzál
ja a IgA' kisebb értékének hatását, így e két ef
fektus eredőjeként a hidrogénfejlődési reakció se
bessége higanyelektród esetében lgj(HC104) <
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lg j(HCl) viszonyban van, ha ц = állandó. Az a kí
sérleti tapasztalat, hogy higanyelektród esetében 
£*(HC104)-£*(H C 1) = A £ * g 18 kJ/mol érté
ket tesz ki, míg gallium esetében a A £ ^ a csak 
— 1,3 kJ/mol, (a AE* értékek mindkét esetben 77 = 
= -0 ,70  V túlfeszültségre vonatkoznak), ami arra 
enged következtetni, hogy a higanynál hidrofilebb 
galliumelektród felületi állapotát mind HCIO4-, 
mind pedig HCl-oldatban elsősorban a Ga-H20  
kölcsönhatás határozza meg.

Amint azt a fentiekben láttuk, gallium eseté
ben az oldat összetételének változásával a AE* ér
téke (a vizsgált potenciálintervallumban) alig vál
tozik, a reakciósebesség változását inkább csak a 
lg A' változása határozza meg: Д lg A' =  1,2, ezzel 
szemben higanyelektród esetében a lg A'  változása 
mellett, ami 2,3-t tesz ki, jelentős a A E* változá
sa is, ami arra utal, hogy higanyelektród esetében 
a vizsgált reakció energetikai viszonyai nagyobb 
mértékben változnak az oldat összetételével, mint 
galliumelektródon. A lg A' változása mindkét fém 
esetében jelentős az oldat összetételével, ami rész
ben az aktiválási entrópia AS* változásának a 
következménye10 és arra utal, hogy az átmeneti 
komplex szerkezete mindkét esetben függ az oldat 
összetételétől. Ez összhangban van azzal, hogy a ß 
értékét főként a ßsT  entrópiatag határozza meg10 
(meg kell jegyezni, hogy Hg|HC104 rendszer ese
tében a ß u  értéke is jelentős -0,43).

Amint az az 1. ábrából is kitűnik, a lg j —T, az 
árammaximum értéke ( j r) higanyelektródon mind
két vizsgált sav esetében nagyobb, mint galliume
lektródon ( j ' / j )Hg > ( j ' / j )Ga 0ásd az 1- táblá
zatot), ez a viszony feltehetőleg azzal magyaráz
ható, hogy a higanynál hidrofilebb galliumon1’8,14 
nagyobb mértékű az elektródfelületen a H2O mo
lekulák kemiszorpciója, mert nagyobb a Ga-H20  
kölcsönhatási energia, mint Hg-elektródon15,16.

Feltételezzük, hogy a kemiszorbeált vízmo
lekulák és a H3O+-ionok közötti kölcsönhatás 
olyan kettősréteg-szerkezet kialakulását eredmé
nyezi, amely közelebb van a fém |jég szerkezet
hez, mint a kevesebb kemiszorbeált vízmolekulá
ból felépített kettősréteg, amely a higany| oldat ha
tárrétegben jön létre. Továbbvive ezt a gondolat
menetet, már a Ga |oldat határrétegben a H20- 
molekulák kemiszorpciója következtében, energe
tikailag kedvezőbb3, a Ga|jég szerkezetéhez ha
sonló szerkezet alakul ki és ezért gallium eseté
ben az oldat fagyásakor csak kis mértékű lesz a 
fém (határréteg szerkezetének változása, ami azt 
eredményezi, hogy a reakció sebessége fagyás előtt 
(j) és a fagyás után ( / )  — az áramsűrűség ma
ximumánál — csak kis mértékben változik. Ezzel

szemben higanyelektród esetében, ahol a fémfe
lületen a vízmolekulák kemiszorpciója sokkal ki
sebb mértékű, mint galliumon, így az elektronát
lépés számára kevezőbb Hg|jég szerkezet csak az 
oldat fagyása után jön létre, a reakció sebessége a 
fagyás előtt (j)  és fagyás után ( / )  — az áramsű
rűség maximumánál — jelentősen eltér egymástól 
(lásd az 1. ábrát, ill. az 1. táblázatot).

Az 1. táblázatból az is kitűnik, hogy a kísérle
tileg mért lg (j ' / j )*  még gallium esetében is eltér 
az oldat fagyásakor bekövetkező koncentrációvál
tozásból számított lg(j'/j)*** értékektől, amit az
zal magyaráztunk2, hogy a fagyáskor bekövetkező 
koncentrációnövekedés mellett a reakciósebesség 
növekedésében — a j '  árammaximum megjelené
sében, ill. értékének nagyságában — fontos sze
repe lehet annak, hogy a Ga|jég határfelületen is 
végbemegy a hidrogénfejlődési reakció és ez eset
ben a reakció aktiválási paramétereinek (A' ,E*)  
változása is a reakciósebesség növekedése irányá
ban hat. Az aktiválási paramétereknek az oldat 
fagyása előtti és annak fagyása utáni, a kísérleti 
adatokból számított értékeiből az (1) egyenlet fel- 
használásával (levezetését lásd2 közlemény (3)-as 
egyenlet) kiszámítható a reakciósebesség változá
sa az oldat fagyása során2.

A e *
k ü ' / j )  =  H B ' / B ) -  v p  . ( í)

max

Az (1) egyenletet alkalmazva a Hg|HC104 és 
a Hg|HCl rendszerek esetében is, kiszámítottuk 
a lg ( j ' / j )  értékeit (az (1) egyenletben A E*e  = 
= E'* — E* az aktiválási energia különbsége, E'* 
az aktiválási energia az oldat fagyása után, E* a 
fagyás előtt, B' = m ' A" , ill. В = mA', A' a preex- 
ponenciális faktor a fagyás előtt, A" a fagyás után, 
T m ax hőmérsékleten és -0 ,6  V elektródpotenci
álon, m', ill. m  az oldat koncentrációja a fagyás 
után, ill. azt megelőzően).

Amint az az 1. táblázat adataiból kitűnik (II. 
sor), az áramsűrűség változása — mindkét fém 
esetében —, a fagyás során az aktiválási paramé
terekből számítva (\g(j' /  j)**), közelebb van a kí
sérleti adatokból közvetlenül kapott lg (j ' / j)* ér
tékhez, mint csak az oldat koncentrációváltozá
sa figyelembevételével számított lg (j'/j)*** arány. 
Ez arra utal, hogy a reakciósebességnek a fa
gyás során bekövetkező változásában jelentős sze
repe van mind gallium-, mind pedig higanyelekt
ród esetében az aktiválási paraméterek megvál
tozásának, s ez a változás higany esetében sok
kal jelentősebb, mint galliumon, ami azzal ma
gyarázható — ahogyan erre már korábban utal
tunk — hogy a Ga |oldat határrétegben az ener
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getikai viszonyok, a víz kemiszorpciója következ
tében csak kis mértékben különböznek a fagyás 
után kialakuló Ga|jég határréteg energetikai viszo
nyaitól, ezzel szemben higanyelektród esetében a 
víz kisebb mértékű kemiszorpciója következtében 
a Hg|oldat, ill. a Hg|jég határrétegben* az ener
getikai viszonyok s ezzel az A' és E* értékei nagy 
mértékben eltérnek.

A munka az OTKA 1/3 támogatásával készült. 
Nytsz.: 2100

Összefoglalás

Vizsgáltuk az oldószer kifagyásának hatását 
a hidrogénfejlődési reakció sebességére ( j ) folyé
kony higanyelektródon, HCIO4 és HC1 vizes olda
taiban. Az eredményeket összehasonlítottuk a szi
lárd galliumelektródon — az előbbiekkel azonos 
feltételek mellett — kapott eredményekkel. Azt 
találtuk, hogy a lg j  értéke higanyelektródon mind
két vizsgált savoldat esetében, az oldat fagyáspont
jánál kisebb, de ahhoz közeli hőmérsékleten, a T 
csökkenésével növekszik, majd csökken, vagyis a 
lg j  -  T  görbéken maximum figyelhető meg. A re
akciósebességek aránya ( j 1 /  j),  Tmax hőmérsékle
ten mind HCIO4-, mint pedig HCl-oldatban hi
gany esetében nagyobb, mint gallium esetében. Ez 
feltehetőleg arra vezethető vissza, hogy a higany
nál sokkal hidrofilebb gallium felületén, a vízmo
lekulák nagymértékű kemiszorpciója következté
ben, már az oldat fagyása előtt a Ga|oldat határ
réteg szerkezete hasonló a fagyás után kialakuló 
Ga|jég szerkezethez, ezért a reakció sebességének 
változása az oldat fagyása során kisebb mértékű, 
mint a kevésbé hidrofil higany esetében, ahol a 
Hg |oldat határréteg szerkezete jelentősen eltér a 
kisülési reakció számára energetikailag kedvezőbb 
Hg|jég szerkezettől.

Ezt támasztja alá az a kísérleti tapasztalat 
is, hogy higany esetében az aktiválási paraméte
rek (A1 ,E*) felhasználásával számított lg( j ' / j )  ér
tékek nagyobb mértékben térnek el csak a fa
gyás során bekövetkező koncentrációváltozásból 
számított értékektől, mint galliumclektród eseté
ben, mert az aktiválási paraméterek változása hi
ganyon, annak kisebb hidrofilitása következtében, 
jelentősen befolyásolja a j ' / j  arány értékét.

Részben a szóban forgó két fém eltérő hidro- 
filitásával magyarázható az aktiválási energiák kü

* A vizsgált 4,2 M НСЮ4 és a 2,9 M HC1 
koncentrációjú oldatok esetében a kifagyott szilárd fázis 
jég2-

lönbségének (A£*)J]^j° 4 eltérése a Hg|HC104 
és Hg|HCl, ill. a Ga|HC104 és Ga|HCl rendsze
rek esetében.

Electrochemical studies at low temperatures, 
IV. Anomalous temperature dependence of hydro
gen evolution on liquid mercury electrode. K. Sza
bó and K. Varga-Pál

The effect of freezing of the solvent was stu
died on the rate of hydrogen evolution (j) on li
quid mercury electrode in aqueous solutions of 
HCIO4 and HC1. The results of the above inves
tigations were compared with the results obtained 
on solid gallium electrode under the same experi
mental conditions as in the case of mercury. We 
have found that in the solutions of both acids the 
values of lgj increased as the temperature was 
lowered below freezing point, then at futher lo
wering of T  it started decreasing again, i.e. on 
the lg j -  T  curves a maximum was observed. The 
ratios of reactions rates ( j ' / j )  — at the tempe
rature Tmax — were always greater on mercury 
than on gallium electrode. This phenomenon can 
be explained by assuming that on the surface of 
the more hydrophilic gallium chemisorption of the 
water molecules is stronger than on the mercury 
surface, as a result of which the structure of the 
Ga|liquid solution interface becomes similar to the 
Ga|ice interface. As a consequence, the changes 
in reaction rate during freezing are smaller than 
in the case of the less hydrophilic mercury, beca
use the chemisorption of H2O molecules is wea
ker, so the structure of the Hg| solution interface is 
considerably different from that of the Hg|ice in
terface. The latter is more favourable for the pro
ton discharge than the former one. The above as
sumption is supported by the experimental finding 
that the lg( j ' / j )  values calculated from the activa
tion parameters (A' ,E*)  differ from those calcu
lated from the concentration changes during the 
freezing of the solutions to a greater extent in the 
case of mercury than in the case of gallium, be
cause, as a consequence of the smaller hydrophi- 
licity of mercury, the changes in activation para
meters have a greater effect on the lg ( j '/ j)  va- 
lues. Variations in the hydrophilicity of these me
tals partly explain the deviation of the activation 
energy differences (Д Т * ) ||^ |° 4 too, both in the 
case of Hg|HC104 and Hg|HCl, and in the case of 
Ga|HC104 and GajElCl systems.
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Heterokondenzált kinazolonok szintézise
[1,4] Oxazino [3,4-6] kinazolin-6-on származékok

ŐRFI László, KÖRÖSI József és SZÁSZ György 
SOTE Gyógyszerészi Kémiai Intézet, 1092 Budapest, Hőgyes E. u. 9.

HERMECZ István és SZILÁGYI Ildikó 
CHINOIN Gyógyszergyár, 1045 Budapest, Tó u. 1 — 5.

A szubsztituált és heterokondenzált kinazo- 
linok értékes terápiás hatásokkal rendelkeznek, 
ezért az új kinazolonszármazékok, mint poten
ciális farmakonok kifejlesztésére irányuló kutatá
sok is igen széleskörűek1,2,19, mind farmakológiai, 
mind kémiai vonatkozásban. Az Aspergillus gom
bákban előforduló természetes anyagok között 
olyan policiklusos komplex alkaloidokat találtak, 
amelyek vázépítő részstruktúráját [l,4]oxazino[3,4- 
6]kinazolin3-5 alkotja. E gyűrűrendszer tanulmá
nyozásával csupán néhány közlemény5-11 foglal
kozott, farmakológiailag még nem vizsgálták.

Az oxazino-kinazolinok két előállítási mód
ja ismert: 3-etoxi-3,4-dehidro-morfolin és izaton- 
savanhidrid kondenzáltatása8 útján illetve N-(2- 
amino-benzil)-morfolin oxidativ ciklizációjával 
nyerhetők6.

Jelen közleményünkben, kapcsolódva a tri- 
ciklusos nitrogénhídfős vegyületek körében végzett 
korábbi vizsgálatainkhoz12-15, az [l,4]oxazino[3,4- 
6]kinazolinok új szintéziseiről és reakcióiról szá
molunk be.

Antranilsavból klóracetil-kloriddal, majd ecet- 
savanhidrides kezeléssel 2-klórmetil-3,l-benzoxa- 
zin-4-ont (1) állítottunk elő, amelyet etanol-amin- 
nal reagáltattunk, majd vizes közegben bázis kata
lízissel a képződött intermedier amidiniumsót (2) 
kettős ciklizációs folyamatban 3,4-dihidro-177,6#-
[l,4]oxazino[3,4-6]kinazolin-6-onná (3) alakítottuk 
(1. ábra, A-módszer).

Kametani16 módszerével az antranilsavból ti- 
onil-kloriddal képezhető szulfinamid-anhidrid 3- 
oxo-morfolinnal való kondenzáltatása útján magas 
hozammal nyertük a heterokondenzált kinazolont
(3) (B-módszer).

2-Metil-3-(2’-hidroxi-etil)-kinazolin-4-ont18
(4), amelyet acet-antranilból etanol-aminnal ál
lítottunk elő, N-bróm-szukcinimiddel brómozva, 
szelektív reakcióban a monobrómszármazékot (5) 
kaptuk17, amely lúgos kezelés hatására (3) tricik- 
lusos vegyületté alakult (C-módszer).

Ha (4) brómozását ecetsavas közegben elemi 
brómmal hajtottuk végre, akkor a főtermék a 
dibrómszármazék (6) volt, amelyet híg nátrium- 
hidroxidban reagáltatva ciklo-dehidro-halogénező- 
dés eredményeképpen az 1-hidroxi-oxazino-kina- 
zolon-származék (7) képződött.

Az „A” és a „C” eljárásváltozatot sikeresen 
alkalmaztuk az 1-metil-származék (11) előállítá
sára is. A 2-etil-3,l-benzoxazin-4-on (8) etanol- 
aminos kezeléssel 2-etil-3-(2’-hidroxi-etil)-kinazo- 
lin-4-onná (9) alakítható, amely a 2-metil szár
mazék (4) brómozásától eltérően, ecetsavas kö
zegben elemi brómmal szelektíven a monobróm
származékot (10) szolgáltatta17. A (10) vegyü- 
let lúgos kezelése 1-metil-oxazino-kinazolont (11) 
adott. A másik módszer szerint a-bróm-propionil- 
antranilsavból (12) képzett benzoxazonszármazék 
(13) etanol-aminos reakciója után lúgos kezeléssel 
szintén jó hozammal kaptuk a várt terméket (11) 
(2. ábra).

A vegyületek PMR-spektrumában a kinazo- 
longyűrűhöz 2-helyzetben kapcsolódó metiléncso- 
port kémiai eltolódása a szintetikus átalakítá
sok során karakterisztikus különbségeket muta
tott. Az (5) monobrómvegyület 4,71 ppm-nél je
lentkező két proton intenzitású szingulett jele a 
(6) dibróm-származék esetén egy proton intenzitá
sú, 7,13 ppm-nél megjelenő szingulettre változott. 
A gyűrűzárást követően az alapmolekula (3) 1-
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® C t

^CH3

CH2CH2-OH

NBS

Oxazino-kinazolonok kialakítása

8 C-módszer |

13 A- módszer 11
2 . ábra

1-Metil származék előállítása

metilén szingulettje 4,90 ppm-nél jelentkezett. Az
1-hidroxi-oxazino-kinazoIon-származék (7) PMR- 
spektrumában a belső ciklofélacetál-szerkezetet 
jellemző, 5,72 ppm-nél jelentkező O-CH-O metin- 
proton dublett jelet ad, amely 5,96 ppm-nél szintén 
dublettként jelentkező hidroxilcsoport protonjával 
való csatolás következménye. A 4-Hz-es csatolási 
állandó alapján a hidroxilcsoport kváziaxiális hely
zetet foglal el. A hidroxilcsoportot acetilezve a ka
pott 1-acetoxi-származék (15) O-CH-O metin cso
portja szingulett jelet ad 6,85 ppm kémiai eltoló
dással.

Az 1-oxigén-funkciót tartalmazó vegyületeket 
az oxazino-kinazolon (3) 1-helyzetű metiléncso- 
portjának szubsztituálásával is elő tudtuk állítani. 
Az oxazino-kinazolonnal (3) izoszter és sokrétűen 
tanulmányozott 6,7,8,9-tetrahidro-llH-pirido[2,l-
b]kinazolin-ll-onok19 reaktivitásához viszonyítva 
az oxazino-kinazolonokban az aktív metilén-cso- 
port éterkötésű oxigénhez kapcsolódik, ez na
gyobb elektronszívó hatása következtében növeli 
az 1-helyzetű protonok lazítottságát, míg az elekt- 
rofil szubsztitúciós reakciókban feltételezhető en- 
diamin tautomer képződésével járó előegyensúly 
kialakulását magányos elektronpárjainak konjuga- 
tív hatásával elősegíti.

OAc

3. ábra

Az 1-helyzetű metiléncsoport átalakításai

Az oxazino-kinazolont (3) N-bróm-szukcini- 
middel reagáltatva, inert oldószerben, a (14) insta
bil és hidrolízisre érzékeny monobróm-származé- 
kot tudtuk izolálni. Ha a reakciót ecetsavban, ele-



Magyar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 4. sz. Órfi L. és mtsai: Heterokondenzált kinazolonok szintézise 133

4. ábra

Fenil-hidrazonok előállítási reakciói

mi brómmal, nátrium-acetát jelenlétében végez
tük, a képződő brómvegyület (14) már szobahő
mérsékleten nukleofil szubsztitúciós reakcióba lé
pett, és az 1-acetoxi-származékot (15) szolgáltatta 
(3. ábra).

A (3) oxazino-kinazolon-gyűrű lúgos körül
mények között stabil, az 1-acetoxi-származékot 
(15) híg nátrium-hidroxidos kezeléssel hidrolizál- 
tatni tudtuk a (7) 1-hidroxi-vegyületté. A bomlé- 
kony 1-brómszármazék (14) igen reaktívnak bizo
nyult, etanollal már szobahőmérsékleten a meg
felelő 1-etoxi- (16), ecetsavas közegben nátrium- 
acetáttal pedig az 1-acetoxi-származékká (15) ala
kult át.

Az 1-hidroxi-oxazino-kinazolont (7) Jones- 
reagenssel21 az irodalomból ismert (17) laktonná 
tudtuk oxidálni7 (3. ábra).

Az 1-bróm- (14) és 1-hidroxi-oxazino-kina- 
zolont (7) fenil-hidrazinnal reagáltattuk. A reak
cióból kétféle termék volt várható: a kondenzá
ciós reakcióban gyűrűfelnyílással keletkező fenil- 
hidrazon (18), ill. a szubsztitúciós reakcióban kép
ződő fenil-hidrazin-származék (19). A lehetséges 
gyűrűfelnyflt terméket (18) a 2-dibrómmetil-3-(2’- 
hidroxi-etil)-kinazolin-4-on (6) fenil-hidrazinnal tör
ténő reakciójával állítottuk elő (4. ábra).

A kapott fenil-hidrazon (18) E ,Z  izomere- 
legy. A Z-izomerben az NH-proton belső hidro- 
génhidat képez a kinazolongyűrű N  — 1 nitrogén

atomjával, ezért 14,57 ppm-nél jelentkezik, míg 
az E-izomer esetén 11,12 ppm az NH-proton ké
miai eltolódása. A fenti jelek integrálása alapján 
az £,Z-izomcrarány dimetil-szulfoxidban 75:25%- 
nak adódott.

Az izomerek szerkezeti jellemzését differen
ciális magmágneses rezonanciaspektrumok felvé
telével végeztük el. Az E,Z-izomerek N-CH2 je
lei 4,7 és 4,4 ppm értéknél jelentkeztek triplett- 
ként. Ezek a hidrogének térközeiben vannak a
2-helyzetű metincsoport protonjával, így külön- 
külön szelektíven besugározva a két jelet a diffe
renciaspektrumban „kioltódtak” az aromás proto
nok jelei és az izomerek 2-metin-protonjainak ké
miai eltolódásai tisztán aszignálhatók 7,98 és 7,45 
ppm értékeknél. Az izomerek hozzárendelésének 
helyességét igazolja az észlelt NOE-intenzitás nö
vekmények értéke is. A Z-izomer esetében 27%- 
os, az E-izomer esetében 10%-os intenzitásnöve
kedést figyeltünk meg. Ez összhangban van azzal, 
hogy a Z-izomerben belső hidrogénhíddal rögzí
tett a 2-helyzetű oldallánc, így az N-CH2 protonok 
átlagos távolsága kisebb, mint az ^-izomerben (5. 
ábra).

Az 1-bróm- (14), ill. 1-hidroxi-vegyületeket 
(7) fenil-hidrazinnal reagáltatva, a nukleofil szubsz
titúciót követően, a köztitermék fenil-hidrazin (19) 
spontán oxidativ átalakulásával, az 1-fenil-hidrazont 
(20) kaptuk. Az 1-hidroxi vegyületben (7) tehát
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a hidroxicsoport leváló csoport jelleggel rendelke
zik. A fenil-hidrazinok spontán oxidációs reakció
jának ezt a típusát Hermecz és munkatársai20 vizs
gálták részleteiben, és megállapították, hogy osza- 
zon-típusú oxidációs folyamat történik.

Az 1-fenil-hidrazont (20) az oxazino-kinazolon 
(3) közvetlen azokapcsolási reakciójával is jó ho
zammal állítottuk elő (4. ábra).

Az 1-fenil-hidrazon (20) oldószerfüggő E,Z- 
geometriai izomériát mutat. Apoláros oldószer
ben 100 %-ban a belső hidrogénhidas Z-izomer 
van jelen, poláros oldószerekben különböző E,Z- 
izomer-arányok alakulnak ki. Dimetil-szulfoxidban 
az £,Z-izomerarány 68:32 (5. ábra).

5. ábra

A  fenil-hidrazon-származékok geometriai izomériája

Az oxazino-kinazolont (3) aromás aldehidek
kel ömledékben kondenzáltattuk, és a megfelelő
1-benzilidén- (22a), ill. furfurilidén- (22b) vegyü- 
leteket nyertük. Az oxazino-kinazolon (3) ecetsa
vas közegben salétromossawal nitrozálható, a ka
pott termék (21) oxim-tautomer formában találha
tó. Az erélyes elektrofil ágens Vielsmeyer-Haack 
reagens már szobahőfokon reagált az oxazino- 
kinazolon (3) aktív metiléncsoportjával és a sta
bil dimetilamino-metilén-származékot (23) tudtuk 
izolálni (6. ábra).

Dietil-oxaláttal nátrium-etilát jelenlétében 
kondenzáltatva a megfelelő etiloxalil-származékhoz 
(24) jutottunk14, melynek 13C-NMR vizsgálata a

H ^ N i

Ar = a; Ph
b; 2-furil

6 . ábra

Az aktív metiléncsoport reakciói

7. ábrán feltüntetett tautomer szerkezetet támaszt
ja alá.

[1,4]Oxazino[3,4-bJkinazolon származékok 
sztereokémiái jellemzése

A szubsztituálatlan alapmolekula (3) és az 1- 
helyzetben egy szubsztituenst tartalmazó szárma
zékok (7, 11, 14 — 16) proton-NMR-spektrumainak 
összevetése érdekes szerkezeti jellegzetességeket 
mutatott. Az alapmolekulában (3) az etanol-amin 
rész két metiléncsoportjának protonjai 4,05 ppm 
értéknél, viszonylag szűk intervallumban, együtt je
lentek meg. A szubsztituált származékok (7, 11, 
14 —16) esetén azonban a bonyolult multiplett fel
hasadást mutató metilénprotonok nem együtt, ha
nem két jelsorozatra szakadva jelentkeztek: 3,80 —
4,25 ppm közötti intervallumban 3 proton intenzi
tású jelet kaptunk, 4,30 — 4,80 ppm között egy pro
ton jelentkezett. Ezt a változást és az egyik proton 
nagyobb kémiai eltolódását a következőképpen ér
telmeztük:

Az alapmolekulában (3) a flexibilis C-gyű- 
rűben, a metiléncsoportok szabad konformáci
ós mozgása következtében, kiátlagolódnak az N- 
CH2-CH2-O metilénprotonok jelei, míg a szubsz
tituált származékok esetén (7, 11, 14 — 16) az 1- 
helyzetben lévő szubsztituens a nitrogén magá
nyos elektronpárjával való korreláció és az 1,3- 
allil-feszültség elől kitérve axiális helyzetbe kény
szerül. Ennek következtében csökken a gyűrű fle-
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OH

Az előállított vegyületek 13C-NMR adatai

xibilitása és a részlegesen kimerevített gyűrű sza
bad konformációs átmenete gátolttá válik, ezért az 
A konformer válik dominánssá (8. ábra). Az A 
konformerben az N-CH2-protonok kvázi-axiális és 
kvázi-ekvatoriális helyzetet foglalnak el. Az ekva- 
toriális proton a karbonilcsoport árnyékolási kúp
jába esik, így nagyobb kémiai eltolódással jelenik 
meg. A félszék konformert formáló oxazingyűrű 1- 
helyzetű szubsztituensek esetén tehát konformáci
ós mozgásában gátolt, de a gyűrű bizonyos mérté
kű flexibilitását a bonyolult multiplen felhasadások 
mutatják.

Az 1-helyzetben lévő szubsztituensek kvázi- 
axiális elhelyezkedését 13C-NMR spektrumok fel
vételével is megerősítettük (7. ábra). Az alapmo
lekulában (3) a 3-as O-CH2 kémiai eltolódás 64,4 
ppm. A gyűrű síkjában elhelyezkedő kettős kö
téssel az Ci-hez kapcsolódó szubsztituensek ese
tén alig változik ez az érték (=CH-Ph (22a),=CH- 
N(CH3)2 (23), -CO-COOEt (24)14, míg a (7), 
(11), (14) —(16) származékokban az axiális 1-es 
szubsztituens és a 3-CH2-protonok szterikus köl-

8. ábra

A szubsztituált származékok stabil konformerei

csönhatása 57 — 59 ppm értékre csökkenti a kémiai 
eltolódást.

Kísérleti rész

Az 1H-NMR és 13C-NMR spektrumok BRU- 
KER WP80 spektrométerrel, (CDCI3, DMSO, 
TEA, ill. CD3CN oldatban, szobahőmérsékleten), 
TMS, ill. TSS belső standardot használva készül
tek. A vegyületek UV-spektrumait etanolos oldat
ban, Pye Unicam SP 8-200, az IR-spektrumokat 
kálium-bromid-tablettából, Pye Unicam SP 1100 
spektrofotométerrel készítettük. Valamennyi újon
nan előállított vegyület elemi analízisadatai megfe
lelnek a számítottnak (C,H,N ±  0,3 %). Az olva
dáspontokat Boetius mikro-olvadáspontmérő ké
szülékkel határoztuk meg, az olvadáspontok nem 
korrigáltak.

2-Klórmetil-3,1 -benzoxazin-4-on (\)

2,13 g (0,01 mol) klór-acetil-antranilsavat 8 
ml ecetsavanhidridben feloldottunk, olaj fürdőn ref- 
luxáltatva atmoszférikus nyomáson folyamatosan 
kidesztilláltuk a képződő ecetsavat 140°C gőzhő
mérsékletig. Ezután az oldatot csökkentett nyomá
son bepároltuk. A kapott olaj hűtésre kristályo
sodott. Minimális mennyiségű kloroformban fel
oldottuk, csontszénnel derítettük, kloroform-hexán 
elegyből kristályosítottuk.
Hozam: 1,75 g (89,0%) Op.: 86,5-88,0°C 
1 H-NMR (CDCI3) [<5ppm]
4,42 (2H, s, CH2-CI); 7,5-8,0 (3H, m, Ar-H- 
6,7,8); 8,25 (1H, d, Ar-H-5)

3,4-Dihidro-lH, 6H-[ 1,4] oxazino]3,4-b]kinazolin-6 - 
on ( 3 )

A-módszer:

1,96 g (0,01 mol) 2-klórmetil-3,l-benzoxazin- 
4-ont (1) 10 ml vízben erősen kevertetve elszusz-
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pendáltunk, hozzáadtunk 0,61 g (0,01 mol) etanol- 
amint és szobahőmérsékleten 1,5 órát kevertettük.

1,7 g kálium-hidroxidot 4 ml vízben feloldot
tunk és a rcakcióelegyhez adva 15 percig kever
tettük. Tíz perc kevertetés után melegedés közben 
beoldódott a csapadék, majd ismét csapadéklevá
lás indult meg. Éjszakára hűtőszekrénybe tettük. 
Másnap kiszűrtük, vízzel mostuk, etanolból kristá
lyosítottuk.
Hozam: 0,90 g (44,6 %) Op.: 159-161°C 

В-módszer:
1,37 g (0,01 mol) antranilsavat 7 g tionil- 

kloriddal és 20 ml benzollal nitrogén-atmoszférá
ban 2 órát refluxáltattunk. A reagens feleslegét 
vákuumban ledesztilláltuk. A bepárlási maradékot 
20 ml kloroformban feloldottuk és 1,01 g (0,01 
mol) 3-oxo-morfolint adtunk hozzá.

Egy éjszaka szobahőmérsékleten kevertettük. 
A csapadékos oldathoz 10 ml 10%-os nátrium- 
hidroxidot adtunk és a kloroformos fázist elvá
lasztottuk. A kloroformos fázist 10 %-os nátrium- 
hidroxiddal és vízzel mostuk, nátrium-szulfáton 
szárítottuk és bepároltuk. A kapott kristályos ma
radékot etanolból átkristályosítottuk.

Hozam: 1,7 g (84,0 %) Op.: 158-160°C 

C-módszer:
2,83 g (0,01 mol) 2-brómmetil-3-(2’-hidroxi- 

etil)-kinazolin-4-ont (5) 24 ml 2,5 %-os vizes 
nátrium-hidroxid oldatban szobahőmérsékleten ke
vertettük egy órát. A szuszpenzió túrós csapadék
ká alakult át. A csapadékot kiszűrtük, vízzel mos
tuk, etanolból átkristályosítottuk.

Hozam: 1,15 g (56,9 %) Op.: 159-161°C 
1H-NMR (CDCI3) [óppm]
4,05 (4H, m, 3,4-CH2); 4,90 (2H, s, 1-CH2); 7 ,3 -
7,9 (3H, m, Ar-H-8,9,10); 8,32 (1H, d, J = 8Hz, Ar- 
H-7)
UV (EtOH) Amax(log£) 316 (3,22); 305 (3,31); 
279 (4,61); 225 (4,09).

2-Metil-3-(2’-hidroxi-etil) -kinazolin-4-on (4)

Búzás és Hoffmann módszerével18 állítottuk 
elő.
Hozam: 65% Op.: 162 —3°C 
1 H-NMR (CDCI3) [óppm]
2,68 (3H, s, CH3); 3,48 (1H, m, OH); 3,9-4,4 
(4H, m, N-CH2-CH2); 7,2-7,8 (3H, m, Ar-H-
6,7,8); 8,07 (1H, d, J=7Hz, Ar-H-5)

2-Brómmetil-3-(2 ’-hidroxi-etil)-kinazolin-4-on (5)

2.04 g (0,01 mol) 2-metil-3-(2’-hidroxi-etil)- 
kinazolin-4-ont (4) 50 ml kloroformban feloldot
tunk, 1,78 g (0,01 mol) N-bróm-szukcinimid és ka
talitikus mennyiségű benzoil-peroxid hozzáadása 
után 1,5 órát refluxáltattuk. Lehűtve a klorofor
mos fázist vízzel kimostuk, nátrium-szulfáton szárí
tottuk, bepároltuk. A maradékot etil-acetát-hexán 
elegyből átkristályosítottuk.

Hozam: 1,21 g (42,7 %) Op.: 163-165°C 
1 H-NMR (CDCI3) [<$ppm]
4.05 (2H, m, N-CH2); 4,47 (2H, m, CH2-0); 4,71 
(2H, s, CH2-Br); 7,3-7,9 (3H, m, Ar-H-6,7,8); 
8,16 (1H, d, J = 8Hz, Ar-H-5)
UV (EtOH) Amax(log£) 317 (3,65), 304 (3,82), 
284 (4,00), 227 (4,39).

2-Dibrómmetil-3-(2 ’-hidroxi-etil) -kinazolin-4-on (6)

2.04 (0,01 mól) 2-metil-3-(2’-hidroxi-etil)-ki- 
nazolin-4-ont (4) és 1,64 g (0,02 mol) nátrium- 
acetátot 20 ml ecetsavban feloldottunk, 60°C-on 
kevertetés közben 15 perc alatt hozzácsepegtettük
3,2 g (0,02 mol) bróm 4 ml jégecettel készült olda
tát. További 10 percig kevertettük 60°C-on, majd 
lehűtve a reakcióelegyet 10 ml vízzel hígítottuk. A 
levált csapadékot kiszűrtük, vízzel mostuk, etanol
ból átkristályosítottuk.

Hozam: 2,75 g (76,0%) Op.: 152-155°C 
1 H-NMR (CDCI3) [óppm]
4.05 (2H, m, O-CH2); 4,53 (2H, m, N-CH2); 7,13 
(1H, s, CHBr2); 7,37-7,90 (3H, m, Ar-H-6,7,8);
8,25 (1H, d, J = 8Hz, Ar-H-5)

1 -Hidroxi-3,4-dihidro-lH, 6H-[ 1,4]oxazino[3,4-b ] 
kinazolin-6-on (1)

I.

3,62 g (0,01 mol) 2-dibrómmetil-3-(2’-hidroxi- 
ctil)-kinazolin-4-ont (6) 48 ml 2,5 %-os vizes 
nátrium-hidroxidban kevertettünk szobahőmérsék
leten 1 órát. A nem oldódó részt kiszűrtük. A szűr
letet ecetsavval átsavanyítottuk, a kivált anyagot 
kiszűrtük, etil-alkoholból átkristályosítottuk.

Hozam: 0,89 g (40,8 %) Op.: 203 -4 °C  
1 H-NMR (CDCI3) [<5ppm]
3,8-4,25 (3H, m, N-0Ha-CH2-O); 4,32-4,75 
(1H, m, N-CHe); 5,20-5,55 (1H, m, OH); 5,96 
(1H, d, J=4Hz, CH-1); 7,4-7,85 (3H, m, Ar-H- 
8,9,10), 8,30 (1H, d, J= 8Hz, Ar-H-7)
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IR (KBr) Î max:
!/_OH 2640 — 3400 cm-1 , 1060 cm-1 ; vq- q 1683 
cm-1 ; í/c=n 1605 cm-1

II.
2,6 g (0,01 mol) l-acetoxi-3,4-dihidro-lH,6H-

[l,4]oxazino[3,4-6]-kinazolin-6-ont (8) 10 ml eta- 
nol és 20 ml 5 %-os nátrum-hidroxid elegyében 
oldódásig melegítettük (kb. 1 órát). Az alkoholt 
csökkentett nyomáson ledesztilláltuk. A vizes fá
zist ecetsawal semlegesítettük és a leváló csapa
dékot kiszűrtük, vízzel mostuk. Szárítás után eta- 
nolból átkristályosítottuk.

Hozam: 1,9 g (87,2 %) Op.: 203-4°C

2-Etil-3-(2’-hidroxi-etil)-kinazolin-4-on (9)

Búzás és Hoffmann18 módszerével, (4) szin
tézisével analóg módon állítottuk elő.
Hozam: 53 % Op.: 143-45°C 
!H-NMR (CDCI3) [<5ppm]
1,37 (3H, t, J=7Hz, 2-CH2CH3); 2,98 (2H, q, 
J=7Hz, 2-CH2); 4,01 (2H, t, J=5Hz, N-CH2); 4,31 
(2H, t, J=5Hz, C2-O); 7,31-7,90 (3H, m, Ar-H-
7,8,9); 8,15 (1H, d, J = 8Hz, Ar-H-5)

2- (1 ’-Bróm -etil)-3-(2 "-hidroxi-etil) -kinazolin-4-on
(10)

2,18 g (0,01 mol) 2-etil-3-(2’-hidroxi-etil)-ki- 
nazolin-4-ont (9) 20 ml ecetsavban feloldottunk, 
hozzáadtunk 0,82 g (0,01 mol) nátrium-acetátot, 
majd ennek oldódása után,szobahőmérsékleten az 
elegyhez csepegtettük 1,6 g elemi bróm 10 ml ecet
savval készült oldatát. A bróm színének eltűnése 
után (4 óra) az elegyet 100 ml vízzel hígítottuk, a 
kivált anyagot kiszűrtük, vízzel mostuk, etanolból 
átkristályosítottuk.
Hozam: 2,84 g (95%) Op.: 100-2 °C  
JH-NMR (CDCI3) [<5ppm]
2,01 (3H, d, J= 6,8Hz, -CH3); 4,10 (2H, m, N- 
CH2); 4,20-4,80 (2H, m, CH2-0); 5,48 (1H, q, 
2-CH(Br)-); 7,30-7,90 (3H, m, Ar-H-6,7,8)

l-Metil-3,4-dihidro-l H,6H-[1,4J oxazino-kinazolin- 
6-on (11) I.

I.
2,97 g (0,01 mol) 2-(l’-bróm-etil)-3-(2’-hid- 

roxi-etil)-kinazolin-4-ont (10) 24 ml 2,5 %-os vi
zes nátrium-hidroxid oldatban szobahőmérsékle
ten kevertettük egy órát. A szuszpenzió túrós csa

padékká alakult át. A csapadékot kiszűrtük, vízzel 
mostuk, etanolból átkristályosítottuk.

Hozam: 0,93 g (43%) Op.: 158-160°C 

П.

2,54 g (0,01 mol) 2-(l’-bróm-etil)-3,l-benzo- 
xazin-4-ont (13) 5 ml dioxánban feloldva, 0,61 g 
(0,01 mol) etanol-amin 5 ml-es vizes oldatával 0,5 
órát kevertettük szobahőmérsékleten. 0,5 óra múl
va 1 ml 40%-os nátrium-hidroxidot adva az elegy
hez, további 1 órát kevertettük. A reakcióelegyhez 
1 ml ecetsavat adva az oldószert csökkentett nyo
máson bepároltuk, a kivált kristályokat kiszűrtük, 
etanolból átkristályosítottuk.

Hozam: 0,5 g (23%) Op.: 158-160°C 
!H-NMR (CDCI3) [Äppm]
1,55 (2H, d, J= 6, 2Hz, -CH3); 3,75-4,20 (3H, m, 
N-CHa-CH2-0); 4,25-4,78 (1H, m, N-CHe); 5,13 
(1H, q, J = 6, 2Hz, CH3-CH-O); 7,35-7,85 (3H, m, 
Ar-H-8,9,10); 8,35 (2H, d, J = 8Hz, Ar-H-7)

N-a-Bróm-propionil-antranilsav (12)

13,7 g (0,1 mol) antranilsavat 30 ml dimetil- 
formamidban feloldottunk, majd jeges hűtés mel
lett, kevertetés közben, hozzácsepegtettünk 21,6 g 
(0,1 mol) a-bróm-propionsav-bromidot. Ezt köve
tően további két órát szobahőmérsékleten kever
tettük, majd a kapott kenőcs-szerű anyagot jeges 
vízzel 250 ml-re hígítottuk. Az elegyből kivált kris
tályos terméket kiszűrtük, vízzel mostuk.

Hozam: 22,3 g (82%) Op.: 176-7 °C

2-(l ’-Bróm-etil)-3,l-benzoxazin-4-on (13)

2,72 g (0,01 mol) a-bróm-propionil-antranil- 
savat 8 ml ecetsav-anhidridben feloldottunk, olaj
fürdőn refluxáltatva atmoszférikus nyomáson fo
lyamatosan kidesztilláltuk a képződő ecetsavat 
140°C gőzhőmérsékletig. Ezután az elegyet csök
kentett nyomáson bepároltuk. A kapott olaj hű
tésre kristályosodott. Minimális mennyiségű klo
roformban feloldottuk, csontszénnel derítettük. Az 
oldatot csökkentett nyomáson bepároltuk, hexán
nal hígítva az elegyből kristályos termék vált le.

Hozam: 2,39 g (94,0 %) Op.: 103-6 °C  
^ -N M R  (CDCI3) [<$ppm]
2,07 (3H, d, J=7Hz, CH(Br)-CH3); 4,90 (1H, q, 
J=7Hz, -CH(Br)); 7,40-7,80 (3H, m, Ar-H-6,7,8);
8,26 (1H, d, J = 8Hz, Ar-H-5)
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l-Bróm-3,4-dihidro-l H ,6H -[ l,4]oxazino[3,4-b] 
kinazolin-6-on (14)

2.02 g (0,01 mol) 3,4-dihidro-l#,6Я-[1,4]оха- 
zino[3,4-&]kinazolin-6-ont (3) 1,78 g (0,01 mol) N- 
bróm-szukcinimiddel, katalitikus mennyiségű ben- 
zoil-peroxid jelenlétében, refluxáltattunk 40 ml 
kloroformban, 3 órát. Lehűtve a kloroformos fá
zist vízzel mostuk, nátrium-szulfáttal szárítottuk, 
bepároltuk. 50 g szilikagéllel töltött oszlopon etil- 
acetáttal kromatografáltuk. Bepárolva kloroform
hexán elegyből kristályosítottuk.
Hozam: 1,29 g (45,9 %) Op.: 115-6°C 
^ -N M R  (CDC13) [<5ppm]
3,75-4,20 (3H, m, N-CHa-CH2-0); 4,30-4,55 
(1H, m, N-CHe); 5,60 (1H, s, CH-1); 7,40-7,81 
(3H, m, Ar-H-8,9,10); 8,35 (1H, d, J= 8Hz, Ar-H-
7)
IR (KBr) г/тах: 1/Q—0  1678 cm 1; z/c=N 1605 
cm-1

1 -Acetoxi-3,4-dihidro-lH, 6H-[ 1,4]oxazino[3,4-b] 
kinazolin-6-on (15)

I.
2,18 g (0,01 mol) l-hidroxi-3,4-dihidro-l#,6Я-

[l,4]oxazino[3,4-6]-kinazolin-6-ont (7) 10 ml piri- 
dinben feloldottunk. Szobahőmérsékleten, kever- 
tetés közben, hozzácsepegtettünk 1,02 g (0,01 mol) 
ecetsavanhidridet 5 ml piridinben oldva. 1 óra ke- 
vertetés után 50 ml vízzel hígítottuk, sósavval sem
legesítettük. A kiváló olajat 3x20 ml kloroform
mal kiextraháltuk. Az egyesített kloroformos fá
zist vízzel mostuk, nátrium-szulfáttal szárítottuk, 
bepároltuk. A kapott olaj gyorsan kristályosodott. 
Etanol-víz elegyből átkristályosítottuk.
Hozam: l,90g (73,0%) Op.: 138-9°C

II.
2.02 g (0,01 mol) 3,4-dihidro-l#,6#-[l,4]oxa- 

zino[3,4-6]kinazolin-6-ont (3) 20 ml ecetsavban fel
oldottunk és 1,62 g (0,02 mol) nátrium-acetátot ad
tunk hozzá. Kevertetés közben szobahőmérsékle
ten 1,6 g (0,01 mol) brómot csepegtettünk a re- 
akcióelegybe, majd két óra kevertetés után 4 órát 
forró vízfürdőn melegítettük. Lehűtve 100 ml vízre 
csepegtettük és a leváló olajat 3x20 ml kloroform
mal extraháltuk. A kloroformos fázist 2x20 ml 
10%-os nátrium-hidrogén-karbonát oldattal, majd 
2x20 ml vízzel mostuk. Nátrium-szulfáton szárítot
tuk és bepároltuk. Az így nyert olaj állás közben 
kristályosodott. Etil-acetátból átkristályosítottuk.
Hozam: 0,70 g (26,9%) Op.: 133-6°C

^ -N M R  (CDCI3) [<5ppm]
2,20 (3H, s, CH3-CO-); 3 ,8-4,5 (4H, m, N-CH2- 
CH2-O); 6,85 (1H, s, O-CH-O); 7,40-7,91 (3H, 
m, Ar-H-8,9,10); 8,30 (1H, 1, Ar-H-7)
IR (KBr) t'max: izc=0  1740 cm-1 ; vc=z0 1685 
cm-1 ; г/ç—N 1610 cm-1

1 -Etoxi-3,4-dihidro-l H,6H-[1,4]oxazino[3,4-b] 
kinazolin-6-on (16)

2,81 g (0,01 mol) l-bróm-3,4-dihidro-l#,6# -
[1.4] oxazino[3,4-6]kinazolin-6-ont (14) 20ml eta- 
nolban feloldottunk. 0,23 g (0,01 mol) fémnátriu
mot 10 ml absz. alkoholban oldottunk és keverte
tés közben az előbbi oldathoz csepegtettük. A ki
vált nátrium-bromidot kiszűrtük, az oldatot csök
kentett nyomáson bepároltuk. A kapott fehér kris
tályos anyagot etanolból átkristályosítottuk.
Hozam: 1,85 g (83%) Op.: 121-123°C 
: H-NMR (CDCI3) [<5ppm]
1,37 (3H, t, J=6.2Hz, CH3); 3,70-4,25 (2H, q, 
J=6.2Hz, CH2-CH3); 3,70-4,25 (3H, m, CHaCH2); 
4,35-4,55 (1H, m, CHe-4); 5,58 (1H, s, O-CH-
O); 7,38-7,98 (3H, m, Ar-H-8,9,10); 8,35 (1H, d, 
J = 8Hz, Ar-H-7)

3,4-Dihidro-l H,6H-[1,4] oxazinof3,4-bJkinazolin-
1,6-dion (17)

2,18 g (0,01 mol) l-hidroxi-3,4-dihidro-l#,6# -
[1.4] oxazino[3,4-6]kinazolin-6-ont (7) 60 ml ace- 
tonban kevertettünk, és hozzácsepegtettünk 7,5 ml 
Jones-reagenst21. 1 óra kevertetés után 1 ml izo- 
propanolt adtunk hozzá, majd 5 ml vízben oldott
1,5 g nátrium-acetátot. A kivált zöld csapadékról 
az oldatot dekantáltuk. Az oldatot aktív szénnel 
derítettük, majd csökkentett nyomáson bepárol
tuk. A maradékot metanolból kristályosítottuk.
Hozam: 1,56 g (72,2 %) Op.: 217-219°C 
!H-NMR (CDCI3) [<5ppm]
4,30-4,50 (2H, m, N-CH2); 4,60-4,80 (2H, m, O- 
CH2); 7,50-8,12 (3H, m, Ar-H-8,9,10); 8,31 (1H, 
d, J = 8Hz, Ar-H-7)

2- (Fenilhidrazono-metil)-3-(2 ’-hidroxi-etil) - 
kinazolin-4-on (18)

3,62 g (0,01 mol) 2-dibrómmetil-3-(2’-hidroxi- 
etil)-kinazolin-4-ont (6) 4,32 g (0,04 mol) fenil- 
hidrazinnal refluxáltattunk 35 ml etanolban 30 
percig, majd hagytuk lehűlni. A kivált kristályokat 
kiszűrtük, etanolból átkristályosítottuk.
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Hozam: 1,9 g (61,6 %) Op.: 214-19°C (sárga 
kristályok)
1H-NMR (DMSO-d6) [Äppm]

3,78 (2H, q, J=3 Hz, 0-CH2); 4,38 (1,46H, 
t, J= 6Hz NCH2-Z 73 %) 4,65 (0,54H, t, J= 6Hz 
NCH2-E 27 %); 4,96 (1H, t, J =6 Hz, OH); 6 ,7 -
8,0 (8H, m, Ar-H); 7,75 (1H, s, 2-CH=N); 8,20 
(1H, d, J=4Hz, Ar-H-5); 11,12 (0,73H, s, NH-E); 
14,57 (0,27H, s, NH-Z)

1 -Fenilhidrazono-3,4-dihidro-l H,6H- 
[1,4Joxazinof3,4-b]kinazolin-6-on (20)

I.

2,81 g (0,01 mol) l-bróm-3,4-dihidro-1 #  ,6#  -
[1.4] oxazino[3,4-6]kinazolin-6-ont (9) 30 ml eta- 
nolban 4,32 g (0,04 mol) fenil-hidrazinnal 6 órát 
vízfürdőn refluxáltattunk. Lehűtés után a levált 
sárga csapadékot kiszűrtük, etanollal mostuk.

Hozam: 2,11 g (68,9 %) Op.: 212-214°C

II.

2,18 g (0,01 mol) 1-hidroxi-3,4-dihidro-l#,6# -
[1.4] oxazino[3,4-6]kinazolin-6-ont (7) 4,32 g (0,04 
mol) fenil-hidrazinnal 35 ml etanolban refluxáltat
tunk 6 órát. Lehűtés után sárga kristályok váltak 
le, melyeket kiszűrtünk, etanollal mostunk. Szárí
tás után etanolból átkristályosítottuk.

Hozam: 2,34 g (76,4 %) Op.: 212-214°C

III.

0,93 ml (0,01 mol) anilint 5 ml 5 mólos só
savban feloldottunk, 0°C-ra hűtve, kevertetés és 
hűtés közben, hozzácsepegtettünk 0,69 g nátrium- 
nitritet 5 ml vízben oldva. 0°C-on kevertettük 1 
órát, majd 1,32 g nátrium-acetátot adtunk hozzá 5 
ml ecetsavban oldva. 2,02 g (0,01 mol) 3,4-dihidro- 
l#,6#-[l,4]oxazino[3,4-6]kinazolin-6-ont (3) 8 ml 
ecetsavban feloldottunk és hidegen az előbbi ol
dathoz csepegtettük. 0°C-on kevertettük 3 órát, 
majd éjszakára szobahőmérsékleten állni hagytuk. 
A reakcióelegyet 50 ml vízzel hígítva, a kivált csa
padékot kiszűrtük, vízzel mostuk, szárítás után eta
nolból kristályosítottuk.

Hozam: 2,1 g (69,0%) Op.: 209-211°C 
1 H-NMR (CDC13) [<5ppm]
4,12-4,87 (4H, m, CH2-CH2); 6,7-8,00 (8H, m, 
Ar-H); 8,20 (1H, s, NH-Z); 8,21 (1H, d, Ar-H-7) 
DMSO-d6 [űppm] 10,07 (0,68H, s, NH-E); 13,10 
(0,32H, s, NH-Z);
UV (EtOH) Amax(log£) 392 (4,36)

1 -Hidroxi-imino-3,4-dihid.ro-l H,6H-
[l,4]oxazino[3,4-b]kinazolin-6-on (21)

2.02 g (0,01 mol) 3,4-dihidro-l#,6#-[l,4]oxa- 
zino[3,4-é]kinazolin-6-ont (3) 20 ml ecetsavban fel
oldottunk, 0 —5°C között kevertetve hozzácsepeg
tettük 0,7 g (0,01 mol) nátrium-nitrit 4 ml vízzel 
készült oldatát. A reakcióelegyet hűtés közben 3 
órát kevertettük, egy éjszaka hűtőszekrényben áll
ni hagytuk. Vízzel kicsaptuk, szűrtük, vízzel mos
tuk. Etanollal átforralva tisztítottuk.
Hozam: 1,16 (50,2 %) Op.: 287-90°C 
1 H-NMR (DMSO-d6) [<5ppm]
4,13-4,62 (4H, m, N-CH2CH2-0); 7,5-8,03 (3H, 
m, Ar-H-8,9,10); 8,28 (1H, d, J = 8Hz, Ar-H-7);
11,08 (1H, s, OH)

1 -Benzilidén-3,4-dihidro-l H ,6H-[1,4] oxazino[3,4-bJ 
kinazolin-6-on (22a)

2.02 g (0,01 mol) 3,4-dihidro-l#,6#-[l,4]oxa- 
zino[3,4-6]kinazolin-6-ont (3) 1,59 g (0,015 mol) 
benzaldehiddel elegyítve 160°C-os olajfürdőn me
legítettünk 30 percig. Lehűtve lassan kristályoso
dott. Az elegyet kevés etanolba felszuszpendálva 
leszűrtük, az így kinyert sárga kristályokat etanol
ból átkristályosítottuk.
Hozam: 2,5 g (86,0 %) Op.: 157-8 °C  
1 H-NMR (DMSO-d6) [<5ppm]
4,38 (4H, m; 3,4-CH2); 7,20-7,90 (9H, m, Ar-H); 
8,30 (1H, d, J= 8Hz, 7-Ar-H);
UV (EtOH) Amax(loge) 217 (4,35); 229 (4,31); 
343 (4,46); 356 (4,44)

l-Furfurilidén-3,4-dihidro-l H ,6H-[1,4] oxazinof3,4-b] 
kinazolin-6-on (22b)

2.02 g (0,01 mol) 3,4-dihidro-l#,6#-[l,4]oxa- 
zino[3,4-6]kinazolin-6-ont (3) 1,94 g (0,02 mol) 
furfurollal elegyítettünk és 160°C-os olajfürdőn 
melegítettük 30 percig. Ezután 15 ml etanollal át
forraltuk, lehűtve a kivált kristályokat kiszűrtük, 
kevés etanollal mostuk. Aktív szenes derítést is al
kalmazva etanolból ismételten átkristályosítottuk.
Hozam: 2,01 g (71,8 %) Op.: 180°C
IR (KBr) z/max: vq=o 1666 cm- 1 ; i/c=n 1612
cm-1
UV (EtOH) Amax(log£) 370 (4,49); 252 (4,40)
1 H-NMR (CDCI3) [<$ppm]
4,26 -  4,60 (4H, m, NCH2CH2-0); 6,61 (1H, qq, 
3’-CH); 6,96 (1H, d, J=3,6Hz 4’-CH); 7,34-7,91 
(4H, m, Ar-H-8,9,10,2’); 8,36 (1H, d, J= 8Hz, Ar- 
H-7)
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1 -Dimetilamino-metilén-3,4-dihidro-l H, 6H -[1,4]- 
oxazino[3,4-b]kinazolin-6-on (23)

2.02 g (0,01 mol) 3,4-dihidro-l#,6Я-[1,4]оха- 
zino[3,4-6]kinazolin-6-ont (3) 10 ml dimetil-forma- 
midban feloldottunk és 2 ml (0,02 mól) foszfor- 
oxid-trikloridot csepegtettünk hozzá. 3 órát 60°C- 
on tartottuk, majd lehűtve 20 g tört jégre öntöttük 
és az oldat pH-ját 10 %-os nátrium-hidroxiddal 
pH=7-re állítottuk. A kapott sárga csapadékot 
szűrtük, vízzel mostuk. Dimetil-formamidból át
kristályosítottuk.

Hozam: 1,4 g (68 %) Op.: 178-182°C 
í H-NMR (DMSO-d6) [<5ppm]
3,06 (6H, s, N-(CH3)2); 4,08 (4H, s, N-CH2-CH2- 
O); 7,25 (1H, s, l ’-CH=); 7,13-7,81 (3H, m, Ar- 
H-8,9,10); 8,00 (1H, d, J=8Hz, Ar-H-7)
UV (EtOH) Amax(log£) 384 (4,53); 276 (3,81); 
265 (3,81); 226 (4,30)
IR (KBr) zzmax: Vc= o 1665 cm“ 1; z/c =N 1610 
cm“ 1

l-Etil-oxalil-3,4-dihidro-l H, 6H-[ l,4]oxazino[3,4-b] 
kinazolin-6-on (24)

2.02 g, (10 mmol) 3,4-dihidro-l#,6#-[l,4]oxa- 
zino[3,4-6]kinazolin-6-ont (3) 2,72 cm3 (20 mmol) 
dietil-oxaláttal 20 ml etanolban refluxáltunk, 1,32 
g (20 mmol) nátrium-etilát jelenlétében, 4 órát.

A kivált kristályokat kiszűrtük, majd 50 ml 
vízben feloldva, 15 ml 5%-os sósavval a kapott ol
datot átsavanyítottuk. A kapott kristályos anyagot 
kiszűrtük, dimetil-formamidból átkristályosítottuk.

Hozam: 2,36 g (78 %) Op.: 202-205°C 
!H-NMR (DMSO-d6) [űppm]
1,28 (3H, t, J=7,0Hz, CH3); 3,90-4,20 (4H, m);
4,27 (2H, q, J=7,0Hz, OCH2CH3); 7,30-7,90 
(3H, m, Ar-H-8,9,10); 8,08 (1H, d, J=8Hz); 13,45 
(1H, s, NH)

Jelen munka az OTKA 1009.sz. pályázat támogatá
sával készült.

Összefoglalás

A farmakológiailag még nem vizsgált [l,4]oxa- 
zino[3,4-6]kinazolonok előállítására egyszerű szin
tetikus módszereket dolgoztunk ki. Tanulmányoz
tuk a vegyületek kémiai reaktivitását. XH-NMR és 
13C-NMR spektroszkópiai módszerek segítségével 
felderítettük a vegyületek sztereokémiái sajátsága
it.

Synthesis of heterocondensed quinazolones.
[l,4]Oxazino[3,4-b]quinazolin-6-ones. L. Őrfi, J. 
Kökösi, I. Hermecz, I. Szilágyi and Gy. Szász

Original and simple synthetic methods were 
developed for the preparation of [l,4]oxazino[3,4- 
b]quinazoline-6-one derivatives. Reactivity of the 
compounds were studied by chemical reactions. 
Structures and stereochemistry of the derivatives 
was examined by XH-NMR and 13C-NMR spec
troscopy.

IR O D A L O M

1 S. Johne: Progress in Drug Research 26. 259. 1982., 
Birkhauser Verlag, Basel.
M.A.E. Shaban, A.M. Taha, C.M. Sharshira: Adv. 
Heterocyclic Chem., 52. 1. 1991.

2 W.L.F. Armarego: Adv. Heterocycl. Chem., 24. 1. 
1979.

3 J. Clardy, J.P. Springer, G. Büchi, K. Matsuo, R. 
Wightman: J. Am. Chem. Soc., 97. 663. 1975.

4 M. Yamazaki, H. Fujimoto, E. Okuyama: Tetrahed
ron Letters, 2861. 1976.

5 T. Ohnuma, Y. Kimura, Y. Ban: Tetrahedron Let
ters, 22. 4969. 1981.

6 O. Meth-Cohn, H. Suschitzky, M.E. Sutton: J. Chem. 
Soc., (C), 1722. 1968.

7 T. George, R . Tahilramani, D .V  Mehta: Indian J. 
Chem., 9. 1077. 1971.

8 K. Bhandari, V. Virmani, VA. Murti, P.C. Jain, N. 
Anand: Indian J. Chem., 17B. 107. 1979.

9 G.M. Coppola, M.J. Shapiro: J. Heterocyclic. Chem., 
17. 1163. 1980.

10 M.J. Shapiro, G.M. Coppola, A.D. Kahle, H.R. Lo- 
osli: J. Heterocyclic. Chem., 17. 1169. 1980.

11 G.M. Coppola, M.J. Shapiro: Heterocycles, 22. 
2815. 1984.

12 J. Kökösi, I. Hermecz, B. Podányi, Gy. Szász, Z. 
Mészáros: J. Heterocyclic. Chem., 22. 1373. 1985.

13 I. Hermecz, J. Kökösi, Á. Horváth, В. Podányi, 
L. Vasvári-Debreczy, Gy. Szász, Z. Mészáros: J. 
Heterocyclic. Chem., 24. 1045. 1987.

14 К. Horváth, J. Kökösi, I. Hermecz: J. Chem. Soc. 
Perkin Trans. II, 1613. 1989.

15 Őrfi L.: [l,4]Oxazino[3,4-b]kinazolinok reaktivitá
sa, MKE Kémiai Előadónapok, IX. Tudományos 
Szimpózium, Szeged, 1986. november 4 —6.
L. Őrfi, J. Kökösi, Gy. Szász, I. Szilágyi, I. Her
mecz: Synthetic Investigation of [l,4]Oxazino[3,4- 
b]Quinazolines V th State Scientific and Ideolo
gical Conference of Young Physicians, Surgeons, 
Pharmacists and Medical Care Workers with In
ternational Participation, Olomouc, May 21—22, 
1987.
Őrfi L., Kökösi J., Szilágyi I., Hermecz I., Szász Gy. :
[l,4]Oxazino[3,4-b]kinazolinok szintézise, MKE Ve
gyészkonferencia, Debrecen, 1987 július 8  — 10.

16 T. Kametani, C.V. Loc., T. Higa, M. Koizumi, M. 
Ihara, KJ. Fukumoto: J. Am. Chem. Soc., 99. 2306. 
1977.



Magyar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 4. sz. Órfi L. és mtsai: Heterokondenzált kinazolonok szintézise 141

17 Kökösi J, Őrfi L., Szilágyi /., Szabó M., Takácsné 
Novák K., Szász Gy. : Magy. Kém. Folyóirat, 97. 97. 
1991.

18 A. Búzás, C. Hoffmann: Bull. Soc. Chim. France, 
1889. 1959.

19 I. Hermecz, L. Vasvári-Debreczy: Adv. Heterocyclic. 
Chem., 39. 356. 1986.

20 I. Hermecz, T. Breining, Z. Mészáros, J. Kökösi, L. 
Mészáros, F. Dess, C. DeVos: J. Med. Chem., 26. 
1126. 1983.

21 H.O. House: Modern Synthetic Reactions, W.A 
Benjamin, California, 2nd ed., 1972 p. 263 — 264.

Budapest, SOTE Gyógyszerészi Kémiai Intézet 

Érkezett: 1994. I. 25.

Közlésre elfogadtuk: 1994. VI. 28.



142 Magyar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 4. sz.

A
Uj kombinált radiokémiái és elektrokémiai vizsgálati

módszerek, I.
/З-sugárzás által gerjesztett röntgensugárzás vizsgálata elektrokémiai rendszerekben

(A módszer elvi alapjai)

KOLICS Artúr
Veszprémi Egyetem, Radiokémiái Tanszék, 8201 Veszprém, Pf. 158,

HORÁNYI György
MTA Központi Kémiai Kutató Intézete, 1525 Budapest, Pf. 17.

A radioaktív nyomjelzéses eljárások térhódí
tása az elektrokémiai vizsgálatokban már a szá
zad első évtizedeiben elkezdődött1, majd a né
hány évtizede bevezetett új in situ nyomjelzéses 
technikák2-5 alkalmazása az elektród/elektrolit 
határfelületen lejátszódó folyamatok tanulmányo
zásának új távlatait nyitotta meg.

A kidolgozott in situ radioaktív nyomjelzéses 
eljárásokat elsősorban tiszta /З-sugárzó izotópok
kal (14C, 3oS, 46C1, 32P stb.) jelzett anyagok ad
szorpciójának vizsgálatára alkalmazták.

A /^-sugárzó izotópok alkalmazása a módsze
rek egy számottevő csoportjában, az ún. vékonyré
teg módszer esetén — a módszer lényegéből faka
dóan, a /З-sugárzás nagy tömegabszorpciós együtt
hatója miatt — számos hátrányt rejt magában.

Ezek közül a két legfontosabbat említenénk,
1. Csak vékony adszorbensréteget (elektródo

kat) lehet alkalmazni a sugárzás elnyelődése miatt.
2. Nagyon kis energiájú sugárzások (pl. 3H, 

63Ni sugárzása) esetén, ha egyáltalán mérhető va
lamilyen sugárzás, kérdéses, hogy mennyire meg
bízhatók az eredmények6,7.

Paradox módon, az a tény, hogy a /3-sugárzás 
elnyelődése még vékony anyagi rétegekben is je
lentős, hátrányból előnnyé válhat, ha méréstech
nikai szempontból szemléletet váltunk. E szem
léletváltáshoz abból kell kiindulnunk, hogy a ß- 
sugárzás elnyelése a /З-részecskék és az elnyelő kö
zeg kölcsönhatása révén valósul meg. Azt viszont 
tudjuk, hogy e kölcsönhatás eredményeként rönt
gensugárzás lép fel, mely a sugárzás keletkezési 
mechanizmusától és spektrális sajátságaitól függő
en két összetevőből állhat:

a) Fékezési röntgensugárzás, melynek ener
giaeloszlása a /З-sugárzáshoz hasonlóan folytonos 
és maximális energiája a /^-részecskék maximális 
energiájával egyezik meg.

b) Karakterisztikus röntgensugárzás, amely az 
elnyelő közegtől függően diszkrét energiaértékek
kel jellemezhető sugárzási spektrumot ad.

A karakterisztikus röntgensugárzás keletke
zésének két oka lehet. A /З-részecskék közvetle
nül, vagy közvetett úton, azaz a keletkező fékezési 
röntgensugárzás fotoefifektusa révén, lökhetnek ki 
elektronokat valamelyik elektron-héjról (döntően 
a К-héjról). Az elektronhiány megszűnésekor az 
elnyelő közegre jellemző energiaspektrumú rönt
gensugárzás emittálódik (1. ábra).

99Tc ö-sugárzása által 0,13 mm vastag Ag-lemezben 
keltett röntgensugárzás spektruma. (HPGe detektorral 

mérve.)

Tekintettel arra, hogy a /З-sugárzás által in
dukált röntgensugárzás tömegabszorpciós együtt
hatója akár több nagyságrenddel kisebb lehet a 
gerjesztő /3-sugárzásénál (2. ábra), elképzelhető, 
hogy a röntgensugárzás intenzitásának mérésével 
olyan esetekben is jól megvalósítható a nyomjel
zéses technika, amelyeknél pontosan a /3-sugárzás 
mérésével kapcsolatos — már említett — korlátok 
miatt ez a módszer korábban szóba sem jöhetett 
volna.

Kísérleti rész

A röntgensugárzás keltésének és abszorpció
jának vizsgálatára "Te, 36Cl, 204T1 és 32P izotó
pokat alkalmaztunk.

A ß-, illetve az általa indukált röntgensugár
zás intenzitásának és energiaspektrumának méré
sét a 3. ábrán sematikusan ábrázolt kísérleti el-
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A tömegabszorpciós együttható energiafüggése8’9
1—2: ß -sugárzás esetén a (9-ben megadott összefüggé
sekkel számolva)
3 — 4: 7-sugárzásnál 
Abszorbensek: Al(l,3) Ag(2,4).

rendezésben végeztük. A detektor és a forrás kö
zötti távolság mindig 0,8 cm volt. Az alkalmazott 
abszorbenseket közvetlenül a forrás alá helyeztük 
(3. ábra), mivel az abszorbensekkel az adszorpci- 
ós méréseknél használt elektrokémiai cella2’10 al
ját képező elektród gerjesztési és sugárabszorpciós 
tulajdonságait kívántuk modellezni.

b.

1. Oldatfázis.
2. A jelzett anyagfajtát tartalmazó réteg (adszorpciós 
vagy leválasztott réteg).
3. Vákuumgőzölt aranyréteg.
4. Műanyagfólia.
5. Légrés vagy külső abszorbens (3/a ábra); vastag 
elektród, illetve hordozó (3/b) ábra.
6. A detektor külső borítórétege.
7. A szcintillátor.

A mérésekhez kollimátort nem használtunk, 
így egyrészről elkerültük, hogy a kollimátorban ke
letkező másodlagos sugárzások a sugárzási spekt
rumot módosítsák, másrészt a sugárzás kollimá- 
lása miatt fellépő jelentős intenzitáscsökkenéssel 
sem kellett számolnunk. (A sugárforrások készíté
sét egy korábbi közleményünkben írtuk le11.)

Az oldatfázisból származó sugárzás vizsgála
takor az oldathoz nagy mennyiségben inaktív hor

dozót adtunk, hogy a jelzett komponens esetleges 
adszorpciója miatt fellépő hatást minimáljuk.

A /З-sugárzás elnyelésére, azaz a röntgensu
gárzás gerjesztésére Al, Cu, Ag és Pb lemezeket 
használtunk.

A nukleáris technika

A keletkezett sugárzást mind egycsatornás, 
mind sokcsatornás analizátorral (MERION 8K és 
TENNELEC 16K) vizsgáltuk. A röntgensugárzás 
detektálására Nal(Tl)- és HPGe-detektorokat al
kalmaztunk. Összehasonlító vizsgálatokat végez
tünk /3-plasztik szcintillációs detektorokkal is.

A vékony NaI(Tl)-szcintillátor (GAMMA 
S113451) jellemzői: 1 mm vastagságú szcintillá
tor; 0,15 mm vastag Be-ablak. A vastag Nal(Tl)- 
kristály (GAMMA SÍ 11467) 0,5 mm vastag Al- 
ablakkal ellátott, 40 mm vastagságú szcintillátor 
volt. A /З-sugárzás mérésére 0,5 mm (GAMMA 
S522448) és 5 mm vastag (GAMMA S522458) ß- 
plasztik-szcintillátorokat használtunk.

ß-sugärzäs által gerjesztett röntgensugárzás mérésén 
alapuló elektrokémiai vizsgálati módszer elvi alapjai

A 3. ábra szemlélteti az adszorpciós vizsgá
latok során alkalmazott mérési elrendezést. Ennél 
az elrendezésnél feltételezzük, hogy a /3-sugárzást 
kibocsájtó izotóppal jelzett anyagfajta adszorpciós 
rétegként vagy több atomból, molekulából álló ré
tegként helyezkedik el a cella fenekét alkotó ara
nyozott műanyagfólián.

Ezt az elrendezést tartva szem előtt a ß- 
sugárzás elnyelődése és így a röntgensugárzás ger
jesztése a következő helyeken játszódik le:

1. A folyadékfázisban (önabszorpció) ( / f  )
2. Magában a vizsgált jelzett rétegben (önab

szorpció) ( / “)
3. Az (arany) hordozó rétegben (íJjj1)
4. A műanyagfóliában (l£)
5. A cella és detektor közötti résben (ez több

nyire légrés) (I£*)
6. A detektor fényzáró borítórétegében és ma

gában a detektorban (szcintillátorban) ( l £  )
Az 1. táblázatban megkíséreltük összefoglal

ni, hogy az előzőekben felsorolt komponensek mi
lyen mértékben járulhatnak hozzá a mért teljes su
gárzási intenzitáshoz, attól függően, hogy milyen 
konkrét kísérleti elrendezésről van szó. (Természe
tesen csak tendenciákról beszélhetünk, ugyanis a 
különböző összetevők viszonylagos szerepe jelen

Különböző kísérleti elrendezések esetén a gerjesztett 
sugárzás forrásai
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tős mértékben függ az elnyelő közeg rendszámá
tól, vastagságától, sűrűségétől stb.)

1. táblázat
A  ß-sugärzäs által gerjesztett röntgensugárzás összetevői 

különböző kísérleti elrendezések esetén

Elrendezés
Intenzitás 3/a ábrax 3/a ábrax x 3/b ábra

A В A В A В

I S + + + + + +
j A * 
L x — — — - - -
t A  **

1 X + — + - + -
j M
1 x + - + - 0 0

I F1  X + - + - 0 0

l (i + - + + + -b

I* + + - - - -

A: /З-sugárzó izotópok kis E ß tTnax értékkel (pl. 63 Ni) 
B: Más /3-sugárzó nuklidok
Feltétel: a külső abszorbens (3/a) vagy a hordozó 

(3/b) vastagsága akkora, hogy a /З-sugárzás teljesen 
elnyelődik.

*; monoréteg 
**: vékony réteg 
+  : jelentős 
-  : elhanyagolható
0 : nincs hozzájárulása a teljes intenzitáshoz 
x:-légrés
X x : külső abszorbens

A 4. és 6. pontban említett hatások elhanya
golhatók. Ugyanez vonatkozik az 5. pontban sze
replő résre is, ha csak légrésről van szó. Azt azon
ban könnyen beláthatjuk, hogy iÇj hozzájárulása a 
gerjesztett röntgensugárzáshoz számottevő lesz, ha 
valamilyen abszorbenst viszünk be a résbe. Mint 
később látni fogjuk, ez az eljárás méréstechnikai 
szempontból komoly szerephez juthat.

Összefoglalva az elmondottakat, megállapít
ható, hogy egy tiszta /З-sugárforrásból kibocsájtott 
sugárzást, mire az a detektorba ér, korántsem te
kinthetjük tiszta /З-sugárzásnak, és az, hogy valójá
ban mit mérünk, az jelentős mértékben a mérés
re felhasznált detektor minőségétől és érzékenysé
gétől függ. Ezért a céloknak legjobban megfelelő 
detektor kiválasztása a méréstechnika egyik fontos 
eleme.

A keletkezett röntgensugárzás egyes összete
vőinek egymáshoz viszonyított aránya elsősorban 
a mindenkori abszorbeáló közeg rendszámától, sű
rűségétől és vastagságától függ. Mivel egy adott kí
sérleti elrendezés esetén a 2.— 4. és a 6. pontban 
szereplő komponensek nem változtathatók, így a 
módszer alkalmazhatóságának, ill. a mérések opti
málásának céljából az I§  és I (J  értékeket befolyá
soló tényezőket kell szemügyre venni. (Megjegyez
zük, hogy az 1. táblázat alapján 1% és I£  értéké

nek meghatározó szerepe van a mért összintenzi- 
tás alakulásában.)

E megfontolások alapján mennyiségi össze
függések nehezen vezethetők le, mert még a jelen 
kísérleti elrendezésnél lényegesen egyszerűbb kí
sérleti feltételek esetén is igen bonyolult, számos, 
csak a kísérleti úton meghatározható paramétert 
tartalmazó egyenletekhez jutunk. így jelen esetben 
is az látszott célszerűnek, hogy a különböző ténye
zők hatását kizárólag kísérleti eszközökkel vizsgál
juk.

A röntgensugárzás Ij! vizsgálata nyomjelzett anyag 
adott koncentrációja esetén

Az 1% értékét, amennyiben a 2 .-6 . pontban 
megadott abszorbens rétegek adottak, csak az 
oldatréteg vastagságával tudjuk megváltoztatni.

h I mm
4a. ábra

Az oldatból jövő sugárzás relatív intenzitásának 
változása az oldatréteg vastagságával, 32 P esetén

1. Vastag /3-plasztik;
2. Vastag NaI(Tl)-szcintillátor

Az oldatból jövő sugárzás relatív intenzitásának 
változása az oldatréteg vastagságával, 99 Te esetén

1. Vékony /3-plasztik;
2. Vastag /3-plasztik;
3. Vékony Nal(Tl);
4. Vastag NaI(Tl)-szcintillátor.

A 4/a és 4/b ábrán az oldatból jövő ß- és rönt
gensugárzás intenzitásának változását az oldatré
teg vastagságának függvényében ábrázoltuk 32 P és 
"T e jelzés esetén. (Az összehasonlítás relatív ská
lán történik a 35 mm vastagságnál mért intenzitást
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tekintettük 1-nek. Az oldat radioaktív koncentrá
ciója természetesen állandó.)

Az elméleti elvárásokkal összhangban, /3-plasz- 
tik detektor esetén, 2 mm-nél nagyobb oldatréteg 
vastagságnál, a sugárzás intenzitása már nem vál
tozik a vastagsággal (önabszorpció). Ezzel szem
ben NaI(Tl)-detektort alkalmazva a sugárzás in
tenzitása folyamatosan nő a rétegvastagsággal.

Az oldatréteg vastagságának növekedésével 
nemcsak a detektorba érkező sugárzás intenzitá
sa, hanem annak spektruma is változik, mint azt 
az 5. ábra szemlélteti. Az ábra alapján nyilvánva
ló, hogy a sugárzás a kis energiájú komponensek
re nézve gazdag és e komponensek viszonylagos 
szerepe a rétegvastagság növekedésével egyre je
lentősebbé válik. Ugyanakkor a spektrum nagyobb 
energiákhoz tartozó része lényegében független a 
rétegvastagságtól. Ez a viselkedés a /3-sugárzásra 
jellemző, így e szakaszt a /З-részecskék közvetlen 
mérésének kell tulajdonítanunk.

Az oldatból származó sugárzás energiaspektrumának 
változása az oldatréteg vastagságával 32 P izotóp esetén 

1) 2,9; 2) 10; 3) 18,6; 4) 35,7 mm. Vastag Nal(Tl) 
detektorral mérve.

A 4/a-b és 5. ábrákon bemutatott adatok 
alapján nemcsak az / f  oldatrétegvastagság-füg- 
gését állapíthatjuk meg, de egyben megadhat
juk, mely detektortípus használata javasolt a ß- 
sugárzás által keltett röntgensugárzás mérésére. A 
közölt eredmények vizsgálatából kitűnik, hogy

1. A /З-plasztik-szcintillátor lényegében érzé
ketlen a gerjesztett másodlagos röntgensugárzásra.

2. A NaI(Tl)-szcintillátor — amennyiben a hő
sugárzás energiája elegendően nagy — a röntgen- 
sugárzás mellett a /^-sugárzásra is érzékeny.

3. NaI(Tl)-szcintillátor használata esetén az 
oldatrétegből származó intenzitásnak az oldatréteg 
vastagságától való függése az oldatban keletkező 
röntgensugárzásnak tulajdonítható. Ennek megfe
lelően az oldatháttér szerepét vékony oldatréteg 
alkalmazásával csökkenthetjük.

Itt jegyezzük meg, hogy a módszer alkalmaz
hatóságának, illetve a mért intenzitásadatok egyér-

telmű értelmezésének feltétele, hogy az I% érték 
a radioaktív réteg képződése (3. ábra) közben ne 
változzék. Ez elvileg nem lehetséges, mert az / r5' 
érték a leválasztott rétegben bekövetkező abszorp
ció miatt szükségszerűen megváltozik. Ez a válto
zás azonban nagyságrendekkel kisebb a rétegkép
ződés közben mért teljes intenzitásváltozásnál.

A cella és detektor közötti résből származó 
intenzitást (I j ) befolyásoló tényezők

Amikor azt a kérdést vizsgáljuk, hogy a de
tektor és az elektrokémiai cella közötti résben el
helyezkedő elnyelő közeg sajátságai miként befo
lyásolják a mérési eredményeket, akkor lényegé
ben arra keresünk választ, hogy a viszonylag vastag 
elektródokon bekövetkező adszorpció vagy réteg
képződés mennyire tanulmányozható a röntgen- 
sugárzás mérésén keresztül, illetve elképzelhető- 
-e egy olyan méréstechnika, amely azon alapszik, 
hogy a /З-sugárzást megfelelően kiválasztott ab- 
szorbensek segítségével spektrálisan jól definiált 
röntgensugárzássá konvertáljuk. A legfontosabb 
tényezők, amelyeket ilyen célok esetén figyelembe 
kell vennünk a következők:

36 Cl (1) és 99 Te (2) ß -sugárzás által 0,25 mm vastag Cu 
abszorbensben indukált fékezési röntgensugárzás 

energiaspektruma

a) A /З-sugárzás maximális energiája {Eßm&x). 
Minél nagyobb E ß m3iX, annál nagyobb a fékezé
si röntgensugárzás maximális energiája (6. ábra). 
Ennek megfelelően kisebb lesz az indukált rönt
gensugárzás abszorpciója az abszorbensben (7. áb
ra).

b) A detektorba érkező röntgensugárzás in
tenzitása, spektruma, adott /З-sugárforrás esetén, 
jelentős mértékben függ a detektor és a cella kö
zött elhelyezett abszorbenstől (8. és 9. ábra). Mint 
ez a 9. ábrából kitűnik a röntgensugárzás spektru
mának maximuma az elnyelő közeg rendszámának 
növekedésével a nagyobb energiák felé tolódik el.
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2 . táblázat
А Си, Ag és Pb karakterisztikus röntgensugárzásának és a 99 Te, illetve 32P в -sugárzásának tömegabszorpciós 

együtthatója (a 9-ben megadott összefüggésekkel számolva) Си, Ag és Pb abszorbensekre9,16

Abszorbens röntgen Ka röntgen Kp 99Tc-/3 32P-/3
E/keV /r/cm2g 1 E/keV p/cm 2g 1 g/cm 2g_1 ^/cm2g -1

Cu 8,04 54,6 8,94 41,8 89,0 11,9
Ag 22,08 15,1 25,20 10,1* 103,0 13,8
Pb 73,88 2,9* 86,13 1,9* 122,8 16,4

* Interpolált értékek.

Az indukált röntgensugárzás abszorpciója 
Cu-abszorbensben 99Tc (1) és 36C1 (2) esetén

A közölt sugárzási spektrumokban jól elkü
lönülnek az egyes abszorbensekre jellemző karak
terisztikus röntgensugárzásnak megfelelő csúcsok. 
Az energiaanalízis segítségével lehetőség mutatko
zik a /З-sugárzó izotóp megkötődésének nyomon 
követésére az abszorbensben keltett karakterisz
tikus röntgensugárzás mérése alapján. Azt, hogy 
mikor érdemes a karakterisztikus röntgensugárzás 
mérését alkalmazni, elsősorban a vizsgált abszor- 
bens (elektród) anyagi minősége és vastagsága, a 
detektor típusa és a /З-sugárzás energiája szab
ja meg. Természetesen az abszorbens rendszáma 
és vastagsága a benne keletkezett karakteriszti
kus röntgensugárzás abszorpcióját is egyértelműen 
meghatározza. így annak a kérdésnek vizsgálatá
nál, hogy nyomjelzős méréseknél mikor előnyös a 
/З-sugárzás helyett az indukált karakterisztikus su
gárzás intenzitását mérnünk, a megfelelő tömegab
szorpciós együtthatók értékeit kell szemügyre ven
nünk (2. táblázat)16. A 2. táblázat adatai alapján 
megállapítható, hogy kis rendszámú abszorbensek 
és nagy energiájú /З-sugárzás esetén (pl. 32P) a ß -  
sugárzás közvetlen mérése célszerű, míg más ese
tekben a karakterisztikus röntgensugárzás méré
sén alapuló vizsgálati metodika látszik indokolt
nak.

Fontosnak tűnik azonban megvizsgálni azt 
a kérdést is, hogy az indukált röntgensugárzás 
mely komponensének (fékezési vagy karakteriszti
kus sugárzás) mérése kedvezőbb.

A gerjesztett röntgensugárzás intenzitásának függése 
adott rétegvastagságú (0,55 g cm- 2 ) gerjesztő közeg 

(abszorbens) rendszámától, 36 Cl forrás használata 
esetén.

Al(l), Cu(2) és Ag(3) abszorbensekben 36Cl 
ß -sugárzása által indukált röntgensugárzás normált 

energiaspektruma. Az abszorbensek vastagsága (felületi 
tömege) 0,55 g cm- 2 . A spektrumok felvételéhez 

HPGe-detektort használtunk.

Mivel a fékezési röntgensugárzás maximális 
energiája (= E ß m&x) nagyobb, mint a karakte
risztikus röntgensugárzásé, ezért nyilvánvaló, hogy 
vastag abszorbensréteg esetén a fékezési röntgen- 
sugárzás mérése látszik jobb megoldásnak (10. áb
ra).

Az elmondottak alapján megállapítható, hogy 
az abszorbens minőségéhez, vastagságához igazo
dóan kell megválasztanunk az alkalmazott mérési 
metodikát is.

c) Az abszorbens vastagságának szerepe. A 
11. és 12. ábra szemlélteti, hogy miként változik 
a röntgensugárzás intenzitása az abszorbens réteg- 
vastagságával.
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Az indukált röntgensugárzás energiaspektrumának 
változása az Ag abszorbens vastagságával, 32 P forrás 

esetén.
1. d =  0,13 mm,
2 . d =  0,52 mm.

A 36 Cl által indukált röntgensugárzás intenzitása az 
abszorbens rétegvastagságának függvényében, 

különböző gerjesztő közegek esetén.
1. Al; 2. Cu; 3. Ag.

ß- és röntgensugárzás elnyelődése alumíniumban.
1. Az oldat ß -sugárzása;
2. A felületi rétegből származó ß-  és röntgensugárzás;
3. Az oldatból származó ß-  és röntgensugárzás.
A mérésekhez 32P-t használtunk.

Az oldatból származó sugárzás (I % +  lg ) és 
a felületről (felületi rétegből) kiinduló sugárzás 

) elnyelésének mértéke, jellege között el
térés mutatkozik. Az oldatból származó sugárzás 
kisebb „látszólagos abszorpciós együtthatója” az 
oldatfázisban gerjesztett röntgensugárzásnak tud
ható be. Ha a d  = 0 rétegvastagságra vonatkozta
tott relatív értékekkel jellemezzük a rétegvastag
ság befolyását (3. táblázat) akkor egyértelműen ki-

tűnik az elnyelő közeg rendszámának előzőekben 
már említett hatása. (A jelenség lényegében a b) 
pontban tárgyalt spektrumeltolódással magyaráz
ható.)

3. táb lázat

A z  I^ eí é s  I Ael fü g g é se  a  r e n d s z á m tó l  (Z )

Abszorbens (Z) Ts*rel JAr̂el Ire l  X ( Ú J “ 1

Al 13 0,566 0,159 0,281

Ag 47 0,241 0,135 0,560

Pb 82 0,180 0,133 0,739

d =  0,55 g cm 2

Az adszorbensek felületi tömege 0,55 g cm-2  volt.

Az elmondottakból kitűnik, hogy a tiszta ß- 
sugárzó izotópok alkalmazása esetén elvileg lehe
tőség kínálkozik arra, hogy ne közvetlenül a ß- 
sugárzást, hanem az általa gerjesztett röntgensu
gárzást mérjük, illetve vizsgáljuk. Ez az eljárás kü
lönösen akkor ajánlatos, ha a ß -sugárzás abszorp
ciója miatt egyébként sem tudnánk elérni az adott 
feladat (pl. adszorpciós vizsgálatok) megkövetelte 
pontosságot és érzékenységet.

Felmerül a kérdés, hogy a /З-sugárzás által 
gerjesztett röntgensugárzás mérésére lehet-e vál
lalkozni olyan esetekben is, amikor a /^-sugárzást 
már eleve röntgen-, ill. 7 -sugárzás kíséri. Elvileg 
ez nem zárható ki, mert elképzelhető, hogy a hő
sugárzás által gerjesztett röntgensugárzás kiemel
kedik a többi fotonsugárzás hátteréből. (Pl. ha 
Eß max jóval nagyobb mint az izotóp által kibo- 
csájtott röntgen- vagy 7-sugárzás energiája.) Azon
ban mindig figyelembe kell venni, hogy a röntgen- 
sugárzás keletkezése másodlagos folyamat ered
ménye. Ez egyben azt is jelenti, hogy a /3-sugárzást 
kísérő, akár két nagyságrendddel kisebb hozam
mal emittált, röntgen- illetve 7 -sugárzás is jelentős 
háttérnövekedést okozhat. Ilyen szempontból nem 
tekinthetjük mérvadónak a tiszta /З-sugárzó izo
tópok esetén tárgyalt jelenségeket, pl. a 204Tl-ra 
sem (/?- 98 %, ЕС 2 %) (13. ábra). Mint ahogy ar
ra rámutattunk, ilyen esetekben a kibocsájtott leg
nagyobb energiájú röntgen- vagy 7 -sugárzás ener
giája és az Ep max közé eső energiatartomány mé
résével vizsgálhatjuk a jelzett anyag adszorpcióját.

Amikor az izotóp a /З-sugárzás mellett kis 
energiájú E < 25 keV) röntgen- vagy 7-sugárzást 
emittál, különösen fontos, hogy a megfelelő ener
giatartományban mérjünk, mivel a jelzett anyag 
megkötődése során mért intenzitásváltozás nem
csak a /З-részecskék által indukált röntgensugár-
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csatornaszám
13. ábra

36 Cl (1) és 204 TI (2) által kibocsátott sugárzás vastag 
NaI (Tl)-detektorral mért energiaspektruma.

zásnak, hanem a kis energiájú röntgen-, illetve 7- 
sugárzásnak is tulajdonítható1 '.

Bizonyos esetekben az indukált röntgensugár
zás mérésén alapuló vizsgálatok akkor is kivitelez- 
hetők, ha E7 > E p max. Ez azonban csak akkor 
képzelhető el, ha a 7 -sugárzás hozama legalább 
két nagyságrenddel kisebb a /3-sugárzásénál.

Az elmondottak természetesen kettős jelzés 
esetén is érvényesek, ha tiszta ó-sugárzó izotóp 
mellett 7 -sugárzást kibocsájtó nuklid is jelen van 
a vizsgált rendszerben.

Összefoglalás

Egyes in situ radioaktív nyomjelzéses ad- 
szorpciós vizsgálatoknál komoly nehézséget jelent, 
ha a jelzés kis energiájú /З-sugárzást kibocsájtó izo
tóppal történik, vagy — egyéb /З-sugárzó izotópok 
esetén is — az adszorbensből nem készíthető vé
kony réteg.

E nehézségek áthidalását jelentené, ha ilyen 
esetekben nem a /З-sugárzás vizsgálatára töreked
nénk, hanem az általa gerjesztett röntgensugár
zás intenzitását tudnánk jól mérni. E lehetőség
re a kétféle sugárzás tömegabszorpciós együttha
tójában mutatkozó több nagyságrendnyi különbség 
alapján következtethetünk.

Tiszta /З-sugárzó izotópok, "Te, 36C1, 204T1 
és 32 P esetében vizsgáltuk, hogy milyen kísérleti 
körülmények esetén érdemes, illetve szükséges a 
/З-sugárzás helyett a gerjesztett röntgensugárzás 
intenzitásának mérésére vállalkoznunk.

Budapest, MTA Központi Kémiai Kutató Intézete 
Érkezett: 1994. IV. 18.
Közlésre elfogadtuk: 1994. VII. 19.

New coupled radiochemical and electrochemi
cal methods of the investigation of electrochemical 
phenomena at interfaces, I. A. Kolics and G. Ho-
rányi

The theoretical basis of a new in situ indirect 
radiotracer method based on the measurement of 
X-radiation induced by /З-particles is discussed. 
The technical problems connected with the me
asurement of X-radiation induced in various me
dia are studied. A method is proposed that can 
eliminate some drawbacks of the original in situ 
radiotracer method („foil” method) based on the 
direct measurement of /3-radiation.
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Uj kombinált radiokémiái és elektrokémiai vizsgálati

módszerek, IL*
/3-sugárzás által gerjesztett röntgensugárzás vizsgálata elektrokémiai rendszerekben

(Vékony rétegek elektrokémiai képződésének és oldódásának tanulmányozása)

KOLICS Artúr
Veszprémi Egyetem, Radiokémiái Tanszék, 8201 Veszprém, Pf. 158.

HORÁNYI György
MTA Központi Kémiai Kutató Intézete, 1525 Budapest, Pf. 17.

Előző közleményünkben1 kimutattuk, hogy 
elvileg megvalósítható egy olyan, vékony rétegek 
képződésének és oldódásának, szorpciós jelensé
gek vizsgálatára alkalmas radioaktív nyomjelzésen 
alapuló módszer, melynél a jelzésre használt ß- 
sugárzó izotóp /З-sugárzása helyett az általa ger
jesztett röntgensugárzás intenzitását mérjük és ta
nulmányozzuk.

Rámutattunk arra is, hogy e metodikára tá
maszkodva jó esélyünk van arra, hogy a szoká
sos — a /З-sugárzás közvetlen mérésén alapuló 
— módszerekre jellemző néhány (különösen a kis 
energiájú ß sugárzó izotópok, viszonylag vastag 
adszorbens, illetve hordozó rétegek alkalmazása 
esetén jelentkező) nehézséget áthidaljunk.

Jelen munkánkban két, kizárólag /3-sugárzást 
kibocsájtó izotóp, 63Ni és "Te, alkalmazása ese
tén vizsgáljuk meg a módszer teljesítőképességét 
vékony rétegek elektrokémiai képződését és oldó
dását választva modellfolyamatként.

Kísérleti rész

Vizsgálatainkat az adszorpciós jelenségek ra
dioaktív nyomjelzős tanulmányozására kidolgozott, 
korábbi közleményekben ismertetett, elektrokémi
ai rendszerben végeztük2-3 .

A vizsgált rendszerek

A 63Ni-mal (E ß max = 0,067 MeV) jelzett 
Ni és "T e  ( E ß  m!iX = 0,292 MeV) vákuumgőzölt 
aranyelektródra történő elektrokémiai leválasztá
sát és anódos oldódását vizsgáltuk. Az alkalmazott 
izotópok fajlagos aktivitása 3,2xl04 (63Ni) illetve 
6,2xl010 Bq mól-1 (99Tc) volt.

A Ni elektrokémiai leválasztását lx lO -2 mól 
dm-3 NiS04-ot 2,3xl0-2  mól dm-3 NHjCl-ot,

* Előző közlemény:1

0,1 mól dm-3 H3B 03-at és 6 ,5x l0-2 mól dm-3 
citromsavat tartalmazó oldatból végeztük. Az oldat 
pH-értékét 6,3-ra állítottuk be NaOH adagolásá
val.

A "T e elektrokémiai leválasztását 1 mól 
dm-3 H2S 0 4 alapelektrolitban hajtottuk végre 
(cTcO~ = 6 X 10-4 mol dm- 3 ). A mérésekhez 
Millipore vizet (MilliQ-50) és analitikai tisztasá
gú vegyszereket, a /З-sugárzás abszorbenseként vé
kony Cu- és Ag-lemezeket használtunk.

Az indukált sugárzás mérését az előző közle
ményünkben1 ismertetett Nal(Tl) detektorokkal 
és energiaanalizátorokkal végeztük.

A nagyon kis energiájú ß -sugárzást emittá- 
ló 63Ni (E^ max = 0,067 MeV) izotóp nyomjel
zésre való alkalmazása a Ni2+/Ni rendszer saját
ságainak vizsgálata az ún. „vékonyréteg módszer” 
alkalmazásával komoly nehézségekbe ütközik, mi
vel az izotóp által kibocsájtott „lágy” sugárzás a 
vákuumgőzölt aranyrétegben, a műanyagfóliában, 
a légrésben és a detektor ablakában gyakorlatilag 
teljesen elnyelődhet.

A mért röntgensugárzás intenzitásának változása 
Ni-réteg elektrokémiai leválasztása közben

Mint az előző közleményünkből kitűnt1 e ne
hézségek kiküszöbölhetők, ha lemondunk a ß -  
sugárzás közvetlen méréséről és az általa indu
kált röntgensugárzás intenzitásának vizsgálatából
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következtetünk a fém/elektrolit határfelületen Ni 
részvételével lejátszódó folyamatokra.

Az előző közleményünkben1 bemutatott kí
sérleti elrendezést alkalmazva, vékony nikkelré
teg elektrokémiai leválasztása közben a gerjesztett 
röntgensugárzás intenzitásának változását, mint 
azt az 1. ábra szemlélteti, jól nyomon követhetjük. 
A gerjesztett röntgensugárzás spektrumának alak
ja a leválasztott réteg vastagságával változik, ahogy 
azt a 2/a-d ábrák szemléltetik. Az 500-as csatorna
szám tájékán ( E x  10 keV) megjelenő széles csú
csok valószínűleg a leválasztott nikkel К elektron
héjának és/vagy a vákuumgőzölt aranyrétegben az 
arany L elektronhéjának gerjesztéséhez rendelhe
tők (E ^p  = 8,3 keV, E%'a = 7,53 keV, E$* =
13,4 keV, E fy  = 11,53 keV és E$£ = 9,7 keV)4.

A sugárzás energiaspektrumának változása Ni 
elektrokémiai leválasztása során. 1) d = 0; 2) 8 ; 3) 14 

üg cm - 2 .

A sugárzás energiaspektrumának változása Ni 
elektrokémiai leválasztása során. A spektrumok a 

háttér levonása után 1) 8; 2) 14 fi g cm“ 2.

A Ni-réteg leválasztása során a legjelentősebb 
spektrumváltozás a kis energiájú részen figyelhe
tő meg (2c/-d ábra) (E  < 2 0 -2 1  keV, azaz 1000- 
nél kisebb csatornaszámértékeknél). Ez azt jelen
ti, hogy az említett energiatartományban a mód
szer relatív érzékenysége nagyobb a teljes energi
aspektrumra vonatkoztatott érzékenységnél.

A  sugárzás energiaspektrumának változása Ni 
elektrokémiai leválasztása során. A  leválasztott 
Ni-rétegből (1) és az oldatfázisból (2) származó 

sugárzás normált spektrumai.

A  sugárzás energiaspektrumának változása Ni 
elektrokémiai leválasztása során. A  leválasztott 

Ni-rétegből és az oldatfázisból származó sugárzás 
normált spektrumainak különbsége.

Természetesen nemcsak a Ni elektrokémiai 
leválasztása, de a képződött réteg anódos oldódása 
is jól követhető a gerjesztett röntgensugárzás mé
résével, amint azt a 3/a és 3/b ábra tanúsítja. A két 
görbe közötti különbség feltehetően a képződött 
Ni2+-ionok viszonylag lassú transzportjának tulaj
donítható. (Hasonló eltérést tapasztaltak Bi-réteg 
anódos oldódásánál is5,6.)

A leválasztott nikkel mennyiségének ismere
tében (melyet az anódos oldódás során mért töl
tésből számoltunk ki), valamint a sugárzás inten
zitásából, meg tudjuk határozni az alkalmazott 
módszer érzékenységét és a felületre leválasztott 
nikkel mennyiségére vonatkozó kimutatási határt. 
(Az érzékenység (s) 8,8xl08 cpm cm2 g“ 1 és a 
nikkel kimutathatósági határa (dl) 0,12 ng cm-2 
(=  2 X 10“ 9 mól cm“ 2) és 0,03 yug cm“ 2, ha az el
ső 825 csatornát — ahol a relatív intenzitásváltozás 
a legnagyobb (2/c-d ábrák) — vesszük figyelembe.)

Ki kell hangsúlyoznunk, hogy az említett s és 
dl értékek az elektród geometriai felületére vo
natkoznak. Az elektród érdességének növelésével, 
hosszabb mérési időköz és nagyobb fajlagos akti
vitású izotóp alkalmazásával, a módszer érzékeny-
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Ni-réteg anódos oldódásának voltammetriás (a) és 
voltradiometriás (b) vizsgálata 0,01 mól dm-3 

koncentrációjú HCIO4-oldatban (polarizációs sebesség: 
0,67 mV s_1).

sége növekszik, a nikkel kimutatási határa pedig 
csökken.

99 Te elektrokémiai leválasztása

A "T e /^-sugárzásának energiája már elég 
nagy ahhoz, hogy leválasztása a szokásos vékony
rétegmódszerrel, a /З-sugárzás mérése révén, jól 
követhető legyen. Ezt tanúsítják az irodalmi ada
tok is5,7,8. Viszont nehézségekkel kell számol
nunk, ha valamilyen oknál fogva a hordozó, amely
re a leválasztás történik nem elég vékony, vagy 
olyan rendszerben kell dolgoznunk, amelynél a de
tektor és a hordozó közé valamilyen válaszfal ke
rül. Ilyen esetekben a /^-sugárzás közvetlen méré
se nem, vagy csak igen nehezen valósítható meg és 
így ismét a gerjesztett röntgensugárzás vizsgálatá
hoz kell folyamodnunk.

A vastag hordozó vagy válaszfal hatását, sze
repét legegyszerűbben úgy tanulmányozhatjuk 
hogy a /3-sugárzás mérésére alkalmas elrendezés 
esetében a detektor és a cella alja közötti légrésbe 
különböző anyagi minőségű és vastagságú elnyelő 
lemezeket viszünk be (lásd az előző közlemény1 
3/a ábráját).

A 4/a ábrákon a mért röntgensugárzás inten
zitását a leválasztott 99 Te mennyiségének függvé
nyében adtuk meg, különböző vastagságú Cu és 
Ag lemezek — mint beiktatott abszorbensek — 
használata esetén. A legvékonyabb lemez vastag
ságát is úgy választottuk meg, hogy a /3-sugárzás 
teljesen elnyelődjék benne. A 4/a-b és 5. ábrákon 
bemutatott eredmények alapján nyilvánvaló, hogy 
az egy adott mennyiségű 99 Te leválasztása során

A mért röntgensugárzás intenzitásának változása 99Tc 
leválasztása során.

a. Cu abszorbens 1) 35; 2) 65; 3) 265; 4) 450 /im.
b. Ag abszorbens 1) 130; 2) 260; 3) 520 /un.
A sugárzás mérése 1 mm vastag NaI (TI)-detektorral 

történt.

A mért röntgensugárzás intenzitásának változása a 
Cu-abszorbens vastagságának függvényében. (Az 

intenzitásértékeket a 99 Te elektrokémiai 
leválasztásának befejezésekor mértük.)

mért intenzitásváltozás csökken az abszorbens vas
tagságának növelésével.

Ha az alkalmazott abszorbensben keletke
ző karakterisztikus röntgensugárzás nem nyelődik 
el az abszorbensben és az alkalmazott nukleáris 
módszerrel ez a sugárzás mérhető (nem túl ki
csi az energiája) — mint pl. Cu és Ag esetén 
— akkor a 99Tc leválasztása valamelyik karakte
risztikus csúcshoz tartozó intenzitás változásának 
mérésével is követhető. A 6/a-d és 7/a-d ábrá
kon a 99Tc elektrokémiai leválasztása során mért 
energiaspektrum-változást mutatjuk be. Mind a 
Cu-, mind az Ag-abszorbens esetén jelentős spekt
rumváltozás tapasztalható az abszorbensekre jel-
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A mért sugárzás energiaspektrumának változása 99 Te 
elektrokémiai leválasztása során Cu külső abszorbens 
használata esetén (az abszorbens vastagsága: 35 fim) 
1) d = 1 fig cm-2; 2) d=  15 fig cm-2; 3) 30 fig cm-2 

99 Te

A mért sugárzás energiaspektrumának változása 99 Te 
elektrokémiai leválasztása során Cu külső abszorbens 

használata esetén (az abszorbens vastagsága: 35 /лп). A 
99 Te leválasztása során mért, oldatháttér levonása után 
kapott spektrumok: 1) d=  15 /rg cm-2; 2) d= 30 /zg 

cm-2 "Te

lemző karakterisztikus röntgensugárzás energia
tartományában (Efta =  8,0 keV, E ^ uß = 8,9 keV,
E p a = 22,1 és E p ß =  25,2 keV)4. (A detektor 
korlátozott felbontóképessége miatt azonban a Kq 
és K g  átmeneteknek megfelelő csúcsok egy csúcs
ként jelentkeznek.) Mivel a karakterisztikus rönt
gensugárzásnak megfelelő csúcsok jól elkülöníthe
tőek a mért spektrum többi részétől, így lehetőség 
nyílik arra, hogy a "T e  elektrokémiai leválasztását 
vagy a karakterisztikus vagy a fékezési röntgensu
gárzás megfelelő energiatartományban fellépő su
gárzás intenzitásának mérésével kövessük.

A 7. és 8/a-b ábrák az említett két sugárzás
fajta intenzitásváltozását mutatják a 99Tc elektro
kémiai leválasztása során. (Az egyes sugárzáshoz 
tartozó intenzitásértékeket úgy határoztuk meg, 
hogy a spektrum karakterisztikus csúcsához ren
delhető intenzitást tekintettük a karakterisztikus 
röntgensugárzás intenzitásának, míg a spektrum 
fennmaradó része a fékezési röntgensugárzáshoz 
tartozó jelgyakoriság.) Az 5. ábrán megfigyelhe-

A mért sugárzás energiaspektrumának változása 99 Te 
elektrokémiai leválasztása során Cu külső abszorbens 

használata esetén (az abszorbens vastagsága: 35 fim). A 
leválasztott 99 Te rétegből (1) és az oldatfázisból (2) 

származó sugárzás normált spektrumai;

-2- csatornaszám

6/d. ábra

A mért sugárzás energiaspektrumának változása 99 Te 
elektrokémiai leválasztása során Cu külső abszorbens 

használata esetén (az abszorbens vastagsága: 35 fim). A 
leválasztott 99Tc rétegből (1) és az oldatfázisból (2) 

származó sugárzás normált spektrumainak különbsége.

7/a. ábra

A mért sugárzás energiaspektrumának változása a 99Tc 
elektrokémiai leválasztása során, Ag-abszorbens 

(vastagsága: 130 /лп) jelenlétében. 1) d = 0 /rg cm-2; 
2) d=30 fig cm-2 99Tc

tő, hogy A l  — d görbe az abszorbens vastagságá
val meredeken változik. A 7/a ábrán közölt ered
ményekből arra következtethetünk, hogy ez a vál
tozás a karakterisztikus röntgensugárzás intenzi
tásának mérésére vontkoztatott érzékenységcsök
kenésnek tudható be. Ennek oka nyilván abban 
keresendő, hogy a karakterisztikus röntgensugár
zás magában a gerjesztő fémben is abszorbeálódik
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A mért sugárzás energiaspektrumának-változása a 99 Te 
elektrokémiai leválasztása során, Ag-abszorbens 

(vastagsága: 130 /um) jelenlétében. A 99 Te leválasztása 
során mért, oldatháttér levonása után kapott 

spektrumok. 1) d = 15 fig cm-2; 2) d = 30 /ug cm-2 
99 Te

(fJ-Ka = 54,6 cm2g_1, ß%uß = 41,8 cnr^g- 1 9). Az 
Ag karakterisztikus röntgensugárzásának elnyelő
dése Ag-abszorbensben kisebb mértékű = 
15,1 cm2g_1, ßj}ß = 10,1 cm2g_1 9) így az érzé
kenység csökkenése a hordozó vastagságának nö
velésével kisebbnek bizonyul.

A mért sugárzás energiaspektrumának változása a 99 Te 
elektrokémiai leválasztása során, Ag-abszorbens 

(vastagsága: 130 /un) jelenlétében. A leválasztott 99 Te 
rétegből (1) és az oldatfázisból (2) származó sugárzás 

normált spektrumainak különbsége.

Mivel a fékezési röntgensugárzás energiae
loszlása és energiája is más, mint a karakterisztikus 
röntgensugárzásé, ezért a módszer érzékenysége is 
különbözőképpen változik az abszorbens vastagsá
ga (felületi tömegének) növelésével (8/a-b ábrák).

Az 1. táblázatban megadtuk a "T e elektro
kémiai leválasztása esetén elérhető kimutatási ha
tárokat Cu- és Ag-abszorbensek esetén. (A levá
lasztott "T e mennyiségét a réteg /3-sugárzásának 
közvetlen mérésén keresztül — a korábbi köz
leményekben már ismertetett módon — határoz
tuk meg. Természetesen ebben az esetben kül
ső, gerjesztő réteget (abszorbenst) nem alkalmaz
tunk.) A táblázatban megadott adatokból kitűnik,

6

A mért sugárzás energiaspektrumának változása a 99 Te 
elektrokémiai leválasztása során, Ag-abszorbens 

(vastagsága: 130 /um) jelenlétében. A leválasztott 99 Te 
rétegből és az oldatfázisból származó sugárzás normált 

spektrumainak különbsége.

A mért röntgensugárzás egyes komponenseinek 
változása a 99Te leválasztása során.

a. Cu-abszorbens esetén
2,4: karakterisztikus röntgensugárzás;
1,3: fékezési röntgensugárzás intenzitásváltozása.
Az abszorbensek vastagsága: 35 fim (1,2); 165 fim

(3.4) .
b. Ag-abszorbens esetén

1,4: karakterisztikus röntgensugárzás;
2,3: fékezési röntgensugárzás intenzitásának változá

sa.
Az abszorbensek vastagsága: 130 /um (1,2); 260 /um

(3.4) .

hogy vékony gerjesztő (abszorbens) rétegek ese
tén (dcu = 35 fim, dj^g = 130 /um) a kimutatá
si határ karakterisztikus röntgensugárzás mérése 
esetén a legkisebb. Ugyanakkor vastag abszorbens 
rétegek alkalmazásakor a fékezési röntgensugár
zás mérése célravezetőbb. Megjegyezzük azonban, 
hogy az abszorbens rendszámának növekedésével 
a /i-sugárzás által gerjesztett karakterisztikus ront-
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gensugárzás energiája egyre nagyobb lesz, azaz a 
kimutatási határ sem fog olyan mértékben változni 
a hordozó vastagságával, mint pl. Cu abszorbens 
esetén.

1. táblázat
99 Te réteg kimutatási határa a gerjesztett röntgensugárzás 

spektrumának különböző szakaszain

Abszor- Felületi tömeg Kimutatási határ pg cm 2

bens d/g o r T 2 Teljes spektrum x c Aß
Cu 0,031 0,065 0,055 0,099

0,139 0,429 1,822 0,441

Ag 0,137 0,317 0,276 0,595
0,273 0,759 0,849 0,982

A 35 pm vastag Cu-abszorbens alkalmazásá
val elérhető kedvező kimutatási határ annak is kö
szönhető, hogy a leválasztott "Tc-rétegből és a jel
zett oldatfázisból származó sugárzás energiaspekt
ruma különböző. A 9. ábrán a két fázisból szárma
zó sugárzás spektruma látható. (A spektrum felvé
telénél külső abszorbenst nem használhatunk így 
azt a sugárzási spektrumot mértük, mely a Cu- 
lcmezt éri.) A spektrumok összehasonlításából lát
ható, hogy a módszer érzékenysége az energia- 
spektrum két szélén végzett mérések esetén a leg
nagyobb.

Az oldatfázisból (1) és az elektrokémiai úton 
leválasztott 99 Te rétegből (2) származó sugárzást 

energiaspektruma (külső abszorbenst a mérés során 
nem használtunk).

Összefoglalás

A /З-sugárzás által indukált röntgensugárzás 
intenzitásának mérésén alapuló in situ radioaktív 
nyomjelzéses eljárás alkalmazhatóságát vizsgáltuk 
63Ni-al jelzett nikkel és 99Tc elektrokémiai levá
lasztásának és oldásának nyomon követése révén.

A kísérleti eredmények egyértelműen tanúsít
ják, hogy a /З-sugárzás által gerjesztett röntgen-

sugárzás vizsgálatára, mérésére támaszkodva lehet 
nyomjelzős módszert kialakítani olyan esetekben 
is, amelyekben az eredeti „fólia” módszer nem bi
zonyul célravezetőnek (pl. nagyon kis energiájú /3- 
sugárzó izotópok nyomjelzős alkalmazása és vas
tag elektródon lejátszódó megkötődési folyamatok 
mérése).

Ha a gerjesztő réteg nem túlságosan vas
tag, akkor érzékenyen és szelektíven lehet a /3- 
sugárforrás, azaz az elektrolit/fém határfelületen 
kialakuló réteg változásait nyomon követni az 
elektródban gerjesztett röntgensugárzás mérésén 
keresztül.

New coupled radiochemical and electrochemi
cal methods of the investigation of electrochemical 
phenomena at interfaces, II. Study of X-radiation 
induced by /З-radiation in electrochemical systems.
A. Kolics and G. Horányi

The experimental applicability of a new 
method based on the measurement of X-radiation 
induced by /З-particles, has been demonstrated 
through two illustrative examples using 63Ni and 
"Tc for labelling in the study of electrodeposition 
and dissolution processes.

The potentialities of the method are dis
cussed including the problem of the sensitivity of 
the method and the detection limit of labelled spe
cies.
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Poláros fluidumok kalorikus tulajdonságainak
számítása*

Dipoláris merevgömb-modell

LUKÁCS Tamás, SZALAI István és LISZI János 
Veszprémi Egyetem, Fizikai Kémia Tanszék, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

A molekuláris fluidumok állandó térfogaton 
és nyomáson, valamint a folyadék —gőz fázishatár- 
görbén vett hőkapacitásai kalorimetriásan könnyen 
és pontosan mérhető mennyiségek, így amellett, 
hogy ismeretükben a különböző termodinamikai 
potenciálfüggvények számíthatók, fontos szerepet 
játszanak a statisztikus termodinamika elméleti 
eredményeinek ellenőrzésében is.

Ismereteink szerint kevés az olyan publiká
ció amelyben az említett hőkapacitásokat mole
kuláris paraméterek alapján számítják. Yosim1 a 
„scaled-particle” elmélet alapján levezetett merev
gömb állapotegyenletből kiindulva a párolgás izo- 
term entrópiaciklusa alapján vezetett le összefüg
gést az állandó nyomáson vett hőkapacitás szá
mítására. Wilhelm2 feltételezte, hogy a merev
gömbök átmérője a hőmérséklet lineáris függ
vénye és a Carnahan-Starling állapotegyenlet3 
alapján határozta meg az állandó nyomáson és 
az állandó térfogaton vett hőkapacitás reziduá- 
lis részét. Fischer és munkatársai4-5 az egy- és 
két-centrumú Lennard-Jones lluidum izochor hő
kapacitásait tanulmányozták a molekuladinamika 
és a Weeks-Chandler-Andersen-féle perturbáci
óelmélet módszereivel. Néhány konkrét fluidum 
esetén eredményeik jól egyeztek a kísérleti ada
tokkal.

A Barker-Henderson-féle perturbációelmélet 
alapján a derékszögű potenciálvölgy-fluidumra6-7 
kapott eredményeink is helyesen írják le az ál
landó nyomáson vett hőkapacitás hőmérséklet- 
és nyomásfüggését. Jelen közleményünkben a po
láris fluidumokat a dipoláris merevgömbmodel- 
lel (DMG) írjuk le. Ez a modell a molekulákat 
olyan merevgömböknek tekinti, amelynek cent
rumába pontszerű dipólust helyeztünk. A DMG- 
modell perturbációelmélet alapján való tárgya
lása az elmúlt évtizedekben került az érdeklő
dés középpontjába8-13. Számításainknál referen
ciarendszerként a merevgömbfluidumot, perturbá
cióként pedig az elektrosztatikus kölcsönhatásokat

* Megjelent angol nyelven: Z. Phys. Chem., 186. 
77. 1994.

-dipólus-dipólus, dipólus-polarizálható dipólust te
kintjük.

Munkánk célja, hogy a perturbációelmélet 
alkalmazásával a polarizálhatóság függvényében 
vizsgáljuk a polarizálható dipoláris merevgömb- 
PDMG-fluidumok konfigurációs hőkapacitásait, to
vábbá megadjuk a gőz —folyadék egyensúlyra jel
lemző egyensúlyi sűrűséggörbét, a hozzá tartozó 
egyensúlyi gőznyomást, valamint a párolgási ental- 
piákat.

Az elméleti úton levezetett összefüggéseket 
reális anyagok (víz, ammónia, szén-monoxid) kalo
rikus tulajdonságainak számítására is alkalmazzuk.

A Stell-Gubbins-Pople-féle perturbációelmélet 
alapjai

Tekintsünk N  dipoláris merevgömböt egy V  
térfogatú edényben T  hőmérsékleten. A részecs
kék kölcsönhatási energiája az

u ( r ,u i ,u j )  =  uM G (r)  +  UE S (u>i,UJj), (1 )

egyenlettel írható le, melyben r a részecskék kö
zéppontjainak távolsága és си,- = (<£,-, i?,-), a megfe
lelő dipólusok irányára jellemző polárszögek.

Az u m g (t ) a merevgömbök közötti kölcsön
hatást definiálja:

«MG(r) = { “ ’ (2)

ahol a a merevgömbátmérő.
Az elektrosztatikus kölcsönhatásokra általá

nosan igaz12 az alábbi összefüggés:

U E s ( r , U i , U j )  =  Х г ~ п Ф(г ,Шг,щ) ,  (3 )

ahol dipólus-dipólus kölcsönhatás esetén:

X  PH = —PiPj 
n  =  3

Ф/í/t =  3C|Cy — cty ,  (4 )

valamint сг = пгп és сг] = пгn j , melyben пг a 
dipólusok irányvektora n a dipólusokat összekötő 
egyenes irányába mutató egységvektor.
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A dipólusok polarizálhatóságának hatását az

y  — 2 Zap  —  2 a iPj
П = 6 (^)

Фад = 3c2 +  1
összefüggéssel vehetjük figyelembe, ahol a a pola- 
rizálhatóságot jelöli.

A PDMG fluidumok tulajdonságainak leírá
sára a perturbációs tag potenciálját a fenti elekt
rosztatikus kölcsönhatásokkal definiáltuk.

A potenciális energia felbontásának megfele
lően a konfigurációs szabadenergiára Gubbins és 
munkatársai8 nyomán írhatjuk, hogy:

F c =  F q +  F \ +  i*2 +  F 3 -\— , (6)

ahol Fo a referenciarendszerre vonatkozik, Ft-к 
az г-ed rendű perturbációs tagok. Bevezetve a re
dukált sűrűséget, p* = N(t3/V,  a reciprok hő- 
mérsékleti tényezőt, ß = 1 / (kT),  a redukált hő
mérsékletet, T* = k T o 3/  p? és az egy részecské
re jutó Helmholtz-féle szabadenergiát, /  = F/N,  
a perturbációs tagokra a következő összefüggések 
adódnak9 -10 •

Fq (a merevgömb-referenciarendszer szabad- 
energiája) a Carnahan-Starling egyenlet alapján3:

^0 _ a r y(4-3y)
N k T ~ PJo (1 — y)2 ’ (7)

ahol y = p*7Г/6 a térkitöltési tényező.
Az elsőrendű perturbációs tag zérus az elekt

rosztatikus kölcsönhatások szimmetriája miatt.
A másodrendű perturbációs tagra írhatjuk, 

hogy:

Fi =  -  ~ßp‘ J g o ( r 12)

Up(rI2,wi,w2) ) dr1dr2,
Ш1 ,W2

( 8)

amely a dipólus-dipólus és dipólus-polarizálható 
dipólus kölcsönhatásoknak megfelelően két rész
ből áll:

гдд
*2
N k T
pßoiß

N k T

= ß f ^  = - ± p * T * ~ 2I 6 ( p * ) ,  (9)

= W 2w  = - a V r - 1/ 6( / ) ,  (10)

ahol £fo(r i2) a merevgömb-referenciarendszer pár
korrelációs függvénye és ( ) a szögátlagolásra utal. 

A harmadrendű perturbáló tag:

F 3 =  J  д о  ( » * 1 2 , П З , » * 2 з ) ( « р ( П 2 , W t > W 2 )

Wp(í'i3,Wb^3)ííp(r23,u;2,W3)) dr1dr2dr3,/ 0 )1 ,0)2 ,0 )3

( 1 1 )

amely három részre bontható:

= « Г  = ^ * 2г - 3/п > ( Л . (12)
трДад 1
- щ т = № r  = Q<**p*2T * -2iTD(p*), (13)
спада 1
1̂ F = ß f r a =2<>*2P*2T*-1ITD(p*), (14)

ahol у)!’ a merevgömb-referenciarendszer három 
részecske korrelációs függvénye és a* = а/ст3 a 
redukált polarizálhatóság. Az / 6 és Tpo integrá
lok számítására Larsen9 összefüggéseit használtuk. 
A (14) egyenlettel megadott tag a konkrét számí
tásoknál elhagyható, mivel a*2-el arányos és ezért 
elhanyagolhatóan kicsi.

A szabadenergia perturbációs sorára Stell 
és munkatársainak javaslata alapján15 a Padé- 
közelítést alkalmaztuk:

fp —
/2 (15)

( I - / 3 / / 2 )

Az egy részecskére jutó konfigurációs energia, 
uc = Uc/N,  bevezetésével a Gibbs-Helmholtz 
egyenlet alapján kapjuk, hogy:

dß f P\  
dß ) /  

(16)
ahol felhasználtuk, hogy a merevgömb-referen
ciarendszer konfigurációs energiája zérus, vagyis:
«0 =  (dßfo/dß)p* = 0.

A kompresszibilitási tényezőt ismert termodi
namikai összefüggések alapján számíthatjuk:

Uc
N k T ß u ° = ß d ß f (

dß ■ß
p*

Z  =  P *

P

d ß f c
dp*

dßfo
dp* /  T* 

= Zq + Zp,

(17)

ahol Zq a Carnahan-Starling állapotegyenletből3, 
míg Zp a (15) egyenlet alapján határozható meg. 
A redukált nyomás, P* = Pa6 / p?, a kompresszi
bilitási tényező segítségével az állapotegyenletből 
számítható:

P* = Z ( T * , p * ) p * T *  (18)

Folyadék—gőz egyensúly számítása

A különböző hőkapacitások számításához is
mernünk kell a fiuidum fázisegyensúlyi adatait. 
Az egykomponensű rendszerekben a folyadék — 
gőz egyensúlyt az alábbi egyenletek írják le:

g v ( T , p v ) =  g l ( T , p l ),

P v ( P l P v )  =  P l ( P l P l ) l
( 19)
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ahol g(T,p) jelöli a kémiai potenciált, a v és l in
dexek a gőz- és folyadék-fázisokra utalnak. A ké
miai potenciált az egy részecskére jutó szabaden- 
talpiával (g = G / N ) definiáljuk:

J L ;  = ßg = ß f d + Z 'd + ß ( f - f ' d) + Z - 1 (20)

ahol az id index az ideális gázállapotra utal.
A fázisegyensúly leírásához elegendő a sza- 

badentalpia sűrűségtől függő része16:

ßg = lnp* -f ßfo + ßfp +  Zq + Zp (21)

Ennek megfelelően a (18 — 19) egyenletekből a 
folyadék — gőz egyensúly feltétele:

9v(T*,P*v) = 9l(T*,pî),  
p*vZv(T*,p*v) = PiZl(T*,p*l ) (22)

Az egyenletredszer megoldásával a fázishatárgör- 
be pontjait kapjuk. Ezen pontok ismeretében a 
gőznyomás a (18) állapotegyenletből számítható. 
A kritikus hőmérsékletet (T*) és sűrűséget (/>*) a 
dP* / dp* = 0 és d2P* / dp*2 = 0 egyenletek meg
oldásával kaphatjuk.

Hőkapacitások számítása

Az állandó térfogaton vett hőkapacitás konfi
gurációs része:

Ccv = Cv - C id (23)

alakban írható fel, ahol az id index az ideális gázt 
jelöli.

Számítása a konfigurációs belső energiából le
hetséges. Az állandó térfogaton vett redukált kon
figurációs hőkapacitás (c* = C^/Nk)  bevezetése 
után írhatjuk, hogy:

- ß 2 (24)

Az állandó nyomáson vett hőkapacitás konfi
gurációs része:

C$ = Cp -C 'pd + N k  = Cp -C 'vd (25)

A Cp és Cv közt fennálló termodinamikai 
reláció6 alapján:

c*

V
(26)

ahol c* —Cp/Nk  az állandó nyomáson vett redu
kált konfigurációs hőkapacitás.

így (17, 24, 26) egyenletek alapján c*-ra 
kapjuk, hogy:

ß
Zp
dß p*

■ Zq — Zp

( dZp*
V dp* j  ß

- ß 2
p*

(27)
c* függését a redukált hőmérséklettől (T*) 

és nyomástól (P*) a (18) egyenlet p*-re történő 
megoldásával kaphatjuk.

A fázishatárgörbe mentén definiált hőkapaci
tást a

c’sT{w). (28)
összefüggéssel adhatjuk meg, ahol a a index a 
fázishatárgörbére utal. Belátható, hogy az előbbi 
egyenlettel adott Ca a már definiált hőkapacitá
sokkal az alábbi relációban áll17:

Ca = Cv p T

= CP- T

(29)
Az utolsó egyenlet mutatja a Cp és Ca közötti kü
lönbséget, amely azonban kis nyomáson folyadék
fázisban elhanyagolható17.

Ahhoz, hogy Ca konfigurációs részét meg
kapjuk, meg kellene határoznunk C ld értékét. Mi
vel az ideális folyadékfázis nem definiálható, ezért 
ez a mennyiség nem adható meg. így (23) és (25) 
egyenletekhez hasonlóan definiálhatunk egy redu
kált mennyiséget:

c* =
r* n idkvfj О v

Nk  ’
(30)

amely azonban nem tekinthető valódi konfiguráci
ós hőkapacitásnak. A megfelelő redukált mennyi
ségre a (29) egyenlet alapján írhatjuk, hogy:

c*„-
T* ( d P dp*

ОТ* (31)
p * 2  \ d T % p.

Z  perturbációs sorának felhasználásával kapjuk, 
hogy:

4  = - ß ‘

I I
л*

( d2ß f P
V dß2

1 * ( М р
dT*

p*

Zq +  Zp

dp*
dT*

(32)

A (dp*/dT*)a deriváltat а (22) egyenlet
rendszer megoldásával a fázishatárgörbe adataiból
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kaphatjuk. Mivel a fázisegyensúlyi görbe folyadék- 
oldalán а (dp*/dT*)a értékét pontosabban kiszá
míthatjuk mint a gőzoldalon, ezért a gőzoldali hő
kapacitás számítására a

C.(T ,V CfT'l +
í d A H v 
V dT a

Д h v
T  ’ (33)

összefüggést használhatjuk, amelyben Caj  a folya
dékfázis egyensúlyi görbén vett hőkapacitása11 és 
A H v a párolgási entalpia, azaz:

A H v = (U + P V ) v - ( U  + P V ) l (34)
A redukált változókat alkalmazva:

-cr,v — caJ "t“ I "
f d A K

dT * T

A h l
T * (35)

ahol Ah*v = AHvcr^/Np2 a redukált párolgási 
entalpia, amelyre az eddigiek alapján belátható, 
hogy:

Ah*v = T* ß
d ß f p

d ß
T  Z q +  zp I —

ß
d ß f P

d ß
+  Zq T Zp (36)

p / 1-
A  redukált párolgási entalpiák hőmérséklet

függésének meghatározásával18 a (dAh*/dT*)a 
derivált értéke kiszámítható.

PDMG-fluidumok egyensúlyi gőznyomásgörbéi a 
polarizálhatóság függvényében (A jelöléseket lásd az 1. 

ábrán)

A számításokat a polarizálhatóság különböző 
értékeinél (a * = 0, 0,05, 0,1, 0,15) végeztük el. 
Először az egyensúlyi fázisok sűrűségeit határoz
tuk meg a (22) egyenletrendszer alapján. Eredmé
nyeinket az 1. ábrán mutatjuk be. Látható, hogy 
a polarizálhatóság növekedésével szélesedik az a 
hőmérséklettartomány, melyben van folyadék-gőz 
egyensúly. Az egyensúlyi hőmérsékletet és sűrűsé
get felhasználva az állapotegyenlet alapján a flu- 
idum gőznyomását kaptuk. Ezek az eredmények 
a*-függvényében а 2. ábrán láthatók. Megállapít
hatjuk, hogy adott hőmérsékleten a gőznyomás 
csökken, a kritikus hőmérséklet és nyomás pedig 
nő a* növekedésével.

A kritikus állapotjelzőket a (18) állapotegyen
let és annak deriváltjai segítségével számítottuk és 
az 1. táblázatban foglaltuk össze. Itt tüntettük fel 
a kritikus kompresszibilitás értékeket is, melyek a 
kritikus sűrűségekhez hasonlóan gyakorlatilag füg
getlenek a redukált polarizálhatóságtól.

1. táblázat
Polarizálható dipoláris-merevgömbfluidumok kritikus 

állapotjelzői különböző polarizálhatóságoknál

Polarizálható dipoláris-merevgömb(PDMG)fluidumok 
gőz —folyadék egyensúlyi görbéi különböző 

polarizálhatóságokkal

A modellszámítás eredményei

O í* T *
-L C

P*
1 c P*c Z c

0,00 0,280 0,0145 0,164 0,315
0,05 0,293 0,0152 0,163 0,318
0,10 0,306 0,0160 0,164 0,318
0,15 0,321 0,0169 0,166 0,317

A PDMG-fluidumok folyadék-gőz egyensú
lyának ismerete nélkülözhetetlen számításainkhoz. 
Reális anyagok tulajdonságait Winkelmann ta
nulmányozta10-12 a DMG- és PDMG-modellek 
alapján, ábráin azonban nem láthatók a*-nak a 
folyadék —gőz egyensúlyra gyakorolt hatása.

A párolgási entalpia meghatározásához a (36) 
egyenletet használtuk. Az eredmények a 3. áb
rán láthatók. A Ah*v változása a redukált hőmér
séklet függvényében megfelel a reális fluidumok 
viselkedésének10’18. A PDMG-fiuidum Ah* érté
ke a* növekedésével növekszik egy adott hőmér
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sékleten, ami szintén megfelel a reális anyagok vi
selkedésének.

Az egyensúlyi fázisok sűrűségeinek segítségé
vel kiszámíthatjuk c*-ot az egyensúlyi görbe men
tén. Az eredményeket a 4. ábra mutatja. A pola- 
rizálhatóság növekedésével a folyadék- és gőzfá
zis konfigurációs hőkapacitása is csökken. A reális 
fluidumoknál mint az elméleti eredmények is iga
zolják, a hőmérséklet növekedésével c* nő a gőz
fázisban. A folyadékfázis perturbációelméleti tár
gyalással kapott hőkapacitásai már nem tükrözik 
a reális folyadékokra jellemző viselkedést, mivel 
azok c*-je csökken a hőmérséklettel17-19, majd a 
kritikus pont közelébe végtelenhez tart. A van der 
Waals elmélethez hasonlóan a perturbációelmélet 
sem képes leírni c* szinguláris viselkedését a kriti
kus pont közelében.

P D M G -fluidum ok párolgási entalp iái a polarizálhatóság  
függvényében  (A  je lö lések et lásd az 1. ábrán)

PD M G -flu idum ok c*-je a polarizálhatóság  
függvényében (A  szagatott von a l a gőz, míg a fo lytonos  
a folyadék-fázist reprezentálja. A  jelö léseket lásd az 1. 

ábrán)

Az izobár hőkapacitás meghatározását a (27) 
egyenlet alapján végeztük. Számítási eredménye
ink az 5. ábrán láthatók. A második ábrával össz
hangban P* = 0,005 értéknél a PDMG-fluidu- 
moknak a polarizálhatóságtól függetlenül létezik 
a folyadék —gőz fázisátmenete. A fázisátmenetnek 
megfelelően c* hőmérsékletfüggésében egy „ug
rást” találtunk melynek nagysága csökkent a pola
rizálhatóság növekedésével. A realisztikus viselke
dést jellemzi, hogy folyadékfázisban a fázisátmenet 
előtt c* nő. Mint az az 5. ábráról leolvasható nagy 
T* esetén a lluidum úgy viselkedik mint az ideális 
gáz (c* —> 1 amikor T* —► oo).

Az izobár hőkapacitás nyomásfüggését (a* = 
= 0,1) a 6. ábrán mutattuk be. A kritikus nyo
máshoz közeledve az előbb említett „ugrás” egyre 
nagyobb lesz, majd a kritikus nyomáson (P*) c*- 
értéke mind a folyadék, mind a gőz oldalról vég
telenhez tart. A kritikusnál nagyobb nyomáson c* 
hőmérsékletfüggésében lokális maximumot figyel
hetünk meg. Az eredmények alapján kijelenthet
jük, hogy a PDMG-fluidumokra alkalmazott per
turbációelmélet kvalitatíve jól írja le az állandó 
nyomáson vett hőkapacitást. A c*-ra kapott jó 
eredményekkel szemben c* rosszabb értékeit azzal 
magyarázhatjuk, hogy c*-t főként Z  határozza meg 
a (27) egyenlet értelmében. Az egyensúlyi folya
dékfázisban számított c* és c* értékeit a* = 0,1- 
nél a 7. ábrán mutattuk be. A kritikus hőmérsék
lethez közelítve mindkét hőkapacitás tart a vég
telenhez. A kísérleti adatokkal összhangban1' c* 
nagyobb mint c* és, mint korábban említettük, ki
sebb hőmérsékleten egybeesnek.

P D M G -fluidum ok gőz- és folyadékfázisainak Cp-je, 
P* = 0 ,0 0 5  nyom áson, a polarizálhatóság  

függvényében (A  je lö lések et lásd az 1. ábrán)

A  c * p o la r iz á lh a tó s á g - fü g g é s é t  fo ly a d é k - é s  
g ő z fá z isb a n  a 8. áb ra  s z e m lé lte t i .  L á th a tó , h o g y  
n ö v e k v ő  p o la r iz á lh a tó sá g g a l fo ly a d é k fá z isb a n  cső k -
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P D M G -flu idum  c*v-i k ü lön b öző  nyom ásokon, a* =  0 ,1  
polarizálhatóságnál

ken míg gőzfázisban nő c* értéke. A gőzfázisban 
számított negatív értékek megegyeznek a kísérleti 
tapasztalatokkal20 és látható, hogy a kritikus pont 
közelében mínusz végtelenhez tartanak. Megálla
pításaink azt mutatják, hogy a perturbációelmélet 
korrekt módon írja le c* hőmérsékletfüggését.

A  telített P D M G -folyadék  hőkapacitásai, a* =  0 ,1 0  
polarizálhatóságnál

Reális anyagok kalorikus tulajdonságainak 
számítása

A perturbációelmélet alkalmazásának nélkü
lözhetetlen feltétele a reális anyagok potenciálpa
ramétereinek ismerete. PDMG-fluidumot feltéte
lezve három paraméter szükséges: a merevgömb- 
átmérő (cr), a dipólusmomentum (/z) és a polari- 
zálhatóság (a).

A potenciálparaméterek meghatározására kü
lönböző módszerek alkalmazhatók4,10,21.

Mint utaltunk rá, a PDMG-fluidumok termo
dinamikai tulajdonságai csak kismértékben függ-

A  telített PD M G -fluidum  c*a-\ a polarizálhatóság  
függvényében  (A  jelö léseket lásd az 1. ábrán)

nek a polarizálhatóságtól, ezért a paraméterbecs
lést először DMG-modell alapján végeztük el. így 
csupán két paraméter (merevgömbátmérő és a di
pólusmomentum) jelenik meg összefüggéseinkben. 
Collings és McLaughlin módszerét követve21, a 
paraméterek meghatározására a kritikus pontot 
használtuk fel. Redukált mennyiségek segítségével 
a* = 0 értéknél írhatjuk, hogy:

P* ~ r c —
рехр стб

R2
(37)

és

/ТП* _
-L C ~

кт!хро 3
9d 2

(38)

ahol a c index a kritikus pontra, exp a kí
sérleti mennyiségre utal. A modell paramétereit 
(D M G C) a fenti egyenletrendszer megoldása szol
gáltatja. Az eljárás nagy előnye, hogy jól definiált 
pontot (a kritikus pontot) használ.

A polarizálhatóságot is figyelembe véve az 
előző21 módszert módosítottuk. Felhasználva a 
(37 — 38) egyenletek megoldásával kapott merev- 
gömbátmérőt, valamint figyelembe véve a külön
böző anyagok kísérleti polarizálhatóság-értékeit22 
számíthatjuk a*-ot. Az így kapott redukált polari- 
zálhatósághoz már új T* és P* tartozik, amelyből 
a (37 — 38) egyenletek segítségével más potenciál
paramétereket kaptunk (PD M G c )•
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2. táblázat
Potenciálparam éterek

Kritikus pont alapján becsült paraméterek20,24,25
DMGc PDMGc

а ж 1010 
[m]

P
[D]

Oí* crx 1010 
[m]

P
[D]

Oi*

H2o 2,755 2,584 0 2,759 2,510 0,07
NH3 2,932 2,244 0 2,938 2,165 0,09
СО 3,007 1,334 0 3,011 1,296 0,07

Kritikus és hármaspont alapján becsült paraméterek20'24,25
DMGiü PDMGm

н 2о 2,947 2,822 0 2,896 2,695 0,06
NH3 2,906 2,223 0 2,832 2,076 0,09
СО 2,859 1,251 0 2,803 1,181 0,08

Winkelmann paraméterei10
DMGW PDMGW

н 2о 2,449 2,243 0 2,304 2,051 «0,03

1D« 3,33563 X 10-30 Cm

3. táblázat
• 1 .1 7  9  fi 9 7A  v íz kalorikus tu lajdonságai ’ ’

Ally [kJ/mol]
T[K] kísérleti számított

DMGc PDMGc DMGu, PDMGm DMGW PDMGW
373,15 40,63 36,96 34,42 35,58 34,15 40,84 —

413,15 38,60 35,09 32,66 33,66 32,36 39,06 39,63
453,15 36,25 32,91 30,60 31,37 30,22 37,13 37,82
493,15 33,41 30,27 28,08 28,52 27,61 36,06 35,74
533,15 29,88 26,91 24,90 24,85 24,26 32,16 33,27
573,15 25,25 22,44 20,69 19,80 19,77 26,68 30,26

Cp (folyadék) [J/molK]
T [K] kísérleti számított

DMGc PDMGc DMGm PDMGm DMGW PDMGW
373,15 49,8 49,6 45,7 49,4 46,2 — —
413,15 50,9 49,6 45,8 49,9 46,6 49,3 47,8
453,15 52,8 51,9 48,3 53,0 49,3 49,9 47,8
493,15 56,1 57,3 53,1 59,7 54,9 52,4 49,7
533,15 62,4 67,4 62,7 72,8 65,8 57,8 53,7
573,15 76,1 88,5 83,5 104 90,5 67,8 61,0

C% (folyadék) [J/molK]
T [K] kísérleti számított

DMGc PDMGc D M G m P D M G m D M G W P D M G w

373,15 49,7 43,8 41,6 44,5 40,2 — -
423,15 51,2 47,9 45,3 49,1 43,9 45,4 42,8
473,15 53,9 53,8 50,6 55,7 48,9 49,2 46,8
523,15 58,9 62,4 58,1 65,6 56,0 55,9 52,1
573,15 70,3 77,2 70,8 84,6 68,1 64,9 59,7
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4. táblázat
Az ammónia kalorikus tulajdonságai20

AHV [kJ/mol]
T[K] kísérleti számított

DMGC PDMGc DMGm PDMGm
235,15 23,51 23,05 21,12 23,31 21,94
275,15 21,32 21,08 19,30 21,37 20,19
325,15 17,67 17,60 16,09 17,96 17,20
365,15 13,34 13,13 12,01 13,65 13,54
395,15 7,64 7,02 6,54 7,99 9,13

Ccv (folyadék) [J/molK]
T [K] kísérleti számított

DMGc PDMGc D M G m P D M G m

235,15 48,8 49,4 44,5 49,5 44,7
275,15 51,8 50,8 45,9 50,7 45,4
305,15 55,1 56,1 51,0 55,7 49,2
345,15 64,7 74,9 68,0 72,9 62,3
385,15 119 167 151 150 110

Cce (folyadék) [J/molK]
T [K] kísérleti számított

DMGc PDMGc D M G m P D M G m

235,15 48,7 44,0 40,3 43,8 39,7
275,15 51,8 49,7 45,5 49,3 44,4
325,15 56,7 61,7 56,7 60,8 54,2
365,15 69,8 82,1 76,0 79,9 69,5
385,15 92,3 108 101 102 85,5

Ce (gőz) [J/molK]
T [K] kísérleti számított

DMGc PDMGc D M G m P D M G m

325,15 -85,4 -84,8 -84,6 -78,8 -78,0
345,15 -90,8 -88,4 -87,6 -83,0 -80,6
365,15 -103 -98,3 -96,2 -93,3 -87,2
385,15 -137 -127 -120 -122 -103

Egy másik lehetőséget jelent Fischer4 mód
szere aki az illesztéshez a kritikus hőmérsékletnél 
kisebb hőmérsékletet javasol (Тщ), melyet a

y.exp ; l,45TcXp + Tfrxp
(39)

és

T*n =
1,45TC* +  T*

(40)

összefüggésekkel írtunk le. Ezekben az egyenle
tekben a hármaspont (tr index jelöli) hőmérsék
letét is felhasználtuk az illesztési pont kiválasztá
sához.

A DMG- és PDMG-modellek hármaspont
jára nem találtunk szimulációs vagy más elméle
ti adatokat. Ismert, hogy a Lennard-Jones fluidum 
hármaspontjában a p*r = 0,8522, valamint, hogy a 
merevgömbfluidumok szilárd —folyadék fázisátme

nete p* = 0,9-nél jelentkezik23. Ez a redukált sű
rűségérték a PDMG-fluidum T* = 0,13 egyensúlyi 
hőmérsékletéhez tartozik és gyakorlatilag függet
len a polarizálhatóságtól, ezért ezt választottuk a 
fluidum hármaspont-hőmérsékletének.

T*r -nak ez az önkényes kiválasztása becslé
sünkben nem okoz hibát, mivel csak az illeszté
si pont meghatározásához használjuk. Természete
sen a T%p és Т*ц hőmérsékletekhez a megfele
lő egyensúlyi Р^хр és P*u nyomások tartoznak. A 
(37, 38) egyenletekben ezek az értékek szerepel
nek a kritikus tulajdonságok helyett.

A paraméterbecslés során az első lépésben 
most is a DMG-fluidumot használtuk (D M G m ) 
majd az előzőekben említett eljárással figyelembe 
vettük a molekulák polarizálhatóságát is
(■P D M G m ).
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5. táblázat
A  szén-monoxid kalorikus tulajdonságai2o

A H v [J/mol]
T [K] kísérleti számított

DMGc PDMGc DMGui P D MG ш
76 6,24 7,60 7,08 7,85 7,40
92 5,54 6,80 6,33 7,08 6,69

108 4,57 5,63 5,22 5,98 5,71
124 3,14 3,58 3,30 4,16 4,12

Ccv (folyadék) [J/molK]

T [K] kísérleti számított

DMGc PDMGc DMGm PDMGm
76 40,2 49,7 45,8 49,9 45,7
84 41,5 49,4 45,8 49,2 45,0
92 42,5 51,6 47,7 50,7 46,1

100 43,8 56,3 52,3 54,8 49,2
108 46,5 65,1 60,9 61,7 55,1
116 53,6 83,3 78,0 75,7 66,2

124 78,8 134 126 108 90,7
C% (folyadék) [J/molK]

T [K] kísérleti számított
DMGC PDMGc DMGm PDMGm

76 40,1 43,7 41,4 43,1 39,8
84 41,2 46,7 44,2 45,9 42,2
92 42,0 50,6 47,8 49,5 45,3

100 42,6 56,0 52,4 54,4 49,5
108 43,8 63,2 58,7 60,7 54,8
116 47,5 74,3 68,3 70,0 62,5
124 60,5 96,7 87,0 86,4 75,3

Ellentétben az előzőekkel, Winkelmann10 a 
kísérleti és számított gőznyomásértékek felhaszná
lásával optimalizációs eljárást alkalmazott a po
tenciálparaméterek meghatározására (D M G w  és 
P D M G w ) .

A számításokhoz használt potenciálparamé
tereket a 2. táblázatban foglaltuk össze. A di- 
poláris merevgömbmodell alapján kapott para
méterek D M G - ,  míg a polarizálható dipoláris 
merevgömbfluidumra vonatkozó értékek P D M G -  
jelűek. Az indexek a paramétermeghatározás mód
jára utalnak.

A kritikus pont alapján kapott paramétere
ket összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a me- 
revgömbátmérő gyakorlatilag nem változik a pola- 
rizálhatósággal, míg a dipólusmomentum csökken 
növekvő a*-al. A hármaspontot is figyelembe véve 
az illesztési pont kiválasztásánál jelentősebb válto
zást tapasztaltunk a és fi értékeiben. Az a* értéke 
gyakorlatilag független a paraméterszámítás mód
szerétől. A kísérleti eredményekkel összhangban a 
becsült dipólusmomentum CO-ra a legkisebb.

A különböző paraméterekkel számított kalo
rikus tulajdonságokat és az irodalomból vett kí
sérleti értékeket a 3 —5. táblázatokban foglaltuk 
össze.

A párolgási entalpia vizsgálata alapján megál
lapíthatjuk, hogy víznél és ammóniánál a dipoláris- 
-merevgömbmodell szolgáltatja a jobb eredménye
ket. Kiemelkedően jó párolgási entalpiákat kap
tunk Winkelmann paramétereivel10. Ennek ma
gyarázata, hogy a paramétermeghatározást az 
egyensúlyi gőznyomásgörbék egy teljes szakaszá
nak figyelembevételével végezte.

A legrosszabb eredményeket CO-ra kaptuk. 
Feltehető, hogy ennek oka a szén-monoxid kis 
dipólusmomentuma, illetve a túl alacsony kritikus 
hőmérséklet.

Jó egyezést tapasztaltunk az állandó nyomá
son számított moláris konfigurációs hőkapacitások 
(Cp) összehasonlításakor. Itt is kiemelkedően jók 
az eredmények ammónia és víz estén, de a szén- 
monoxidra is elfogadhatók. Az előzőekkel ellentét
ben azt tapasztaltuk, hogy ebben az esetben a szá
mításoknál célszerű a polarizálhatóság figyelem
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bevételével kapott paramétereket használni. Lát
ható, hogy számított eredményeink tendenciájukat 
tekintve egyeznek a kísérleti adatokkal, de a kri
tikus ponthoz közeledve nő az eltérés a két érték 
között.

Az utóbbi megállapítások érvényesek a fázis
egyensúlyi görbe mentén számított moláris konfi
gurációs hőkapacitásra (C£) is. Említést érdemel 
az is, hogy a gőzfázisban számított értékek nagyon 
jó egyezést mutatnak a kísérleti eredményekkel.

Munkánk a T 4210 OTKA-pályázat támogatásával 
készült.

Összefoglalás
Dipoláris és polarizálható dipoláris merev- 

gömbfluidumok izochor, izobár és a fázishatár- 
görbe mentén vett hőkapacitásait számítottuk, kü
lönböző polarizálhatóságértékeknél, a folyadék — 
gőz egyensúlyi görbe mentén és annak környeze
tében.

A számításokhoz szükséges fázisegyensúlyi 
adatokat és párolgási entalpiákat is meghatároz
tuk. Mivel a tanulmányozott hőkapacitások rea
lisztikus viselkedést mutattak, modellszámításaink 
eredményeit konkrét anyagok (víz, ammónia és 
szén-monoxid) kalorikus tulajdonságainak leírásá
ra is alkalmaztuk.

A számított értékeket kísérleti eredmények
kel hasonlítottuk össze.

Calculation of the caloric properties of polar 
fluids. Dipolar hard sphere model. T. Lukács, I. 
Szalai and J. Liszi

Isochoric, isobaric and saturation heat capaci
ties of polarizable dipolar hard-sphere fluids with 
variable polarizability were calculated along with 
— and in the vicinity of — the vapour-liquid co
existence curve. As prerequisites of the calcula
tion, orthobaric densities, vapour pressures and 
heats of vaporization were also calculated. The 
calculated heat capacities show realistic behaviour 
in the vicinity of the phase-transition and seem 
to be suitable for the description of real fluids. 
Therefore, the caloric properties of water, ammo
nia and carbon monoxide were also calculated by 
perturbation theory.

A comparison was made between the calcula
ted and experimental results.
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Az 5-N02-2-furaldehid és szulfonamidok 
Schiff-bázisairól

(Rövid közlemény)

CSÁSZÁR .József
József Attila Tudományegyetem Fizikai Kémiai Tanszéke, 6721 Szeged, Rerrich Béla tér, Pf. 105.

Az 5-N02-2-furaldehid (NFA) SchiíT-bázis 
(SB) típusú származékaival nagyszámú dolgozat 
foglalkozik pl.1-3. Jelen közleményben korábbi 
munkánk folytatásaként4 a gyógyászatban ismert 
és alkalmazott szulfonamidszármazékok (Sv4*) 
Mvl-dal előállítható SchiíT-bázisainak vizsgálata 
során nyert eredményeket ismertetjük.

Kísérleti rész

A bázisokat a korábban leírtak ’ szerint állí
tottuk elő. A töltésátviteli komplexeket S/l-pikrin- 
sav (R4)/dipikrilamin (DPA) 1:1,2 mólarányú klo- 
roformos oldataiból nyertük, összetételüket C, H 
és N analízissel ellenőriztük. Az ultraibolya és lát
ható színképeket SPECORD UV-VIS spektrofoto
méteren, az 1H NMR sppektrumokat, CDCl:i + 
DMSO oldatban, JEOL 60 MHz-es, az IV színké
peket, KBr pasztillában, ZEISS U R -1 0  berendezé
sen mértük.

Eredmények

A SB-о к metanolos oldatainak színképe ha
sonló a megfelelő SA, illetve egymás színképéhez 
(1. táblázat); a színképszerkezet poláros és apo- 
láros oldószerekben alig különbözik. A 280 nm 
körüli sáv 7Г* <— 7Г átmenetekhez rendelhető, a 
7Г* <— n átmenet sávját azonosítani nem lehet.

A fősáv intenzitása a SB hidrolízise követ
keztében időben csökken, a folyamatot víznyomok 
gyorsítják. Feltételezzük, hogy — más 55-okhoz 
hasonlóan — az átalakulás karbonilamin közti
terméken keresztül megy végbe, végtermékként a 
megfelelő aldehid és amin keletkezik; ezt a szá
mított és mért színképek egyezése is bizonyítja.

* SA-ok: 2-[4’-aminofenilszulfonil]amino-4,6-dime- 
til-pirimidin (Szuperszeptil); 2-[4’-aminofenilszulfonil]- 
amino-2,4-dimetil-pirimidin (Elkozin); 2-[4’-aminofenil- 
szulfonil]amino-5-metoxi-pirimidin (Durenat); 6-[4’-ami- 
nofenilszulfonil]ammo-3-metoxi-piridazin (Lederkin); 6 - 
[4’-aminofemlszulfoml]amino-2,4-dimetoxi-pirimidin 
(Madripond); 5-[4’-aminofenilszulfonil]ammo-3,4-dime- 
til-l,2-oxazol (Gantrizin); [4’-aminofenilszulfonil]karba- 
mid (Euvernil); 5-[4’-aminofenilszulfonil]amino-3-metil- 
1,4-tiazol (Ultraszeptil).

Az első-rend szerint számított sebességi állandók 
к к  1 - 5 - 10~3 min-1 nagyságrendűek.

A 5/í-ok és 5R-aik 1 H NMR színképeiben a 
különböző protonjelek azonosíthatók (2. táblázat), 
kivéve az aromás és heteroaromás gyűrűk proton
jeleinek csoportját. SB képződés hatására a metil- 
és metoxi-protonjelek alig változnak. Ső-oknál a 
<5NH'2 és <5NH jelek nem különülnek el, de a sza
bad SA -okhoz képest jóval nagyobb ppm-nél talál
hatók. Az Sß-ok IV színképében a í/C=N  kötés 
sávja felhasad, vagy legalábbis összetett; ez a SA- 
ok heterogyűrűin kívül egy új azometinkötés kiala
kulásával függ össze.

Ellentétben pl. a szalicilaldehid SR-aival, a 
vizsgált bázisok NaBH^-del nem rcdukálhatók, a 
megfelelő szekunderamin-származékokat izolálni 
nem sikerült.

A SB-ok pikrinsawal (PA) és dipikrilamin- 
nal (DPA) stabilis, citromsárga, narancs, vörös szí
nű, 1:1 összetételű, kloroformból jól kristályosít
ható töltésátviteli (CT) komplexet képeznek. Ezek 
színképszerkezetét a SB 270 nm körüli sávja ha
tározza meg, de 280 — 350 nm között jól definiált 
sáv, vagy jelentős intenzitásnövekedés mérhető. A 
DPA-komplexeknél a színképszerkezet hasonló, a 
nagyobb konjugált rendszer miatt a sávok a kisebb 
energiák felé tolódva jelennek meg. A számított és 
mért színképek eltérése jelzi, hogy a vizsgált szín
képterületen a CT-kölcsönhatáson kívül más ger
jesztési folyamatokkal is számolni kell.

A komplexek NMR-spcktrumából kitűnik, 
hogy a komplexképződés következtében elsősor
ban a metil-, illetve metoxi-protonok jelei változ
nak (pl. a Mvl-Durcnat Ső-nál Ю СН3: 3,70, a 
РА-CT komplexénél .3,88 ppm), a szabad PA IV 
színképében a ízasNO'2 sáv 1526 cm-1 -nél van, 
ez a sáv a PA-komplexek színképében elszéle
sedve 15.30 — 1550 cm-1 között található. A PA 
3110 cm-1 -es izOH sávja a komplexek színképé
ben nem mutatható ki, feltételezhetően az azome- 
tin N-atommal kialakuló hídkötés miatt.

A komplexek szerkezetét illetően feltételez
zük, hogy a SB heterogyűrűje és a párhuzamosan
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elhelyezkedő akceptormolekula között jön létre a cm-1 ) sáv mérhető, amely külön-külön egyik kom- 
CT kölcsönhatás (lásd pl. 7). ponensre sem jellemző, véleményünk szerint a CT-

A differenciaszínképekben 310-330 nm kö- átmenetnek felel meg. A gyenge СГ-komplexekre 
rül egy nagy sávfélszélességű (<51/2 ~  3000-5000 vonatkozó Briegleb-i8 összefüggésekkel nem szá-

1. táblázat

A szulfonamidok etanolos (a), Schijf-bázisaik (b), valamint ezek PA- (c) és DPA- (d) származékainak metanolos
oldatban mért színképadatai

NFA-CH =  N— Л Л— SÖ2-NH-R

Szulfonamid/—R ^max (п т) £
Szuperszeptil a 

/ снз b

^  S
CH3

-  210 —230 270(22900)
210(25700) 273(21380)

~215 270 -3 3 0  ~380  
—220 272 -3 3 0  386

Elkozin a 
,CH3 b

:
CH3

202(30200) 273(19950)
205(26300) 265(22390) 365 

257 -2 9 5  360 
263 -2 9 0  388

Durenât a 

N— V b

4 O V 0CH3 c
N - /  d

-2 1 0  232(14130) 270(17780)
202(8510) 230(11480) 270(9330) -3 2 0

-2 4 0  -2 7 0  345 -4 0 0  
-2 4 0  268 400 -4 4 0

Lederkin a 

- ^ P V 0CH3 c

203(26910) -2 3 0  269(21880)
203(18620) -2 2 5  264(13490) -3 1 0  420 

-2 4 0  -2 7 0  349 -4 1 0  
~240 ~270 ~380 ~450

Madripon a 
OCH3 b

N— ( s
OCH3

203(31620) -2 6 0  273(19950)
205(27540) -2 6 0  270(21380) -3 5 0

260+270 -3 4 0  
262+272 -3 9 0  -4 2 0

Gantrizin a 
H3c ÇH3 b

! f l
“ V N d

-2 1 0  -2 4 0  270(17780)
204(21880) -2 3 0  270(20890) -3 7 0

-2 4 0  -2 6 0  352 -4 4 0  
-2 4 0  -2 6 5  -4 0 0  -4 4 0

Euvernil a

/  b 
-C -N H j c

d

-2 1 0  269(18620)
204(18620) 270(17380) 430

264 356 448
265 410

Ultraszeptil a 

N----- p— CH3 b

4 SJ
s d

-2 1 5  260(13200) 288(18350)
-2 0 5  264(12300) 293(16220) - 3 6 0  -3 9 0  

-2 4 0  -2 9 5  350 -4 0 0  
-2 5 0  -2 9 5  400 450



Magyar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 4. sz. Császár J.: Az 5-N02-2-furaldehid és szulfonamidok Schiff-bázisairó! 167

2 . táblázat
A  szulfonamidok (a) és NFA-Schiff-bázisaiknak (b) NMR (ppm) és infravörös (cm ~ 7  ) színképadatai

Szulfonamid <5CH=N
<5NH

ő n h 2 ŐOCH3 <5CH3 ^ c t s N í^ ^ N H 2 s: О II Z O2 usS0 2

Szuperszeptil a 4,86 2,26 3430s 3340s 1605s 1330m 1150s
b 8,52 6,62 2,33 1660*s 1347m 1160s

Elkozin a 5,46 2,28+2,40 3475s 3380s 1612s 1324m 1130s
b 8,79 6,75 2,26+2,35 1655*s 1341m 1146s

Durenat a 5,54 3,74 3474s 3380s 1606s 1326m 1148s
b 8,58 6,70 3,70 1640s 1338m 1162s

Lederkin a 5,12 3,86 3485s 3392s 1614s 1332m 1166s
b 8,50 6,89 3,83 1642*s 1338m 1177s

Madripond a 5,13 3,79 3465s 3370s 1615s 1315m 1146s
b 8,80 5,88 3,73 1633*s 1327m 1174s

Gantrizin a 5,00 1,69+2,10 3490s 3375s 1612s 1333m 1175s
b 8,71 6,92 1,70+2,08 1656*s 1352m 1177s

Euvernil a 5,83 3465s 3390s 1612s 1326m 1158s
b 8,86 6,10 1654*s 1142m 1166s

Ultraszeptil a 5,18 2,15 3475s 3385s 1631s 1335m 1181s
b 8,76 5,55 2,18 1658*s 1348s 1188s

* összetett sáv

míthatók reális értékek (pl. donor-akceptor távol
ság), ezért e komplexeket erős CT-komplxeknek 
tekinthetjük.

A CT-komplexek további részletes vizsgálata 
folyamatban van.

Összefoglalás

Az 5-NC>2 -2-furaldehid és szulfonamidszár- 
mazékok Schiff-bázisait állította elő a szerző és 
ezek látható, ultraibolya, 2H NMR és infravörös 
színképét ismerteti.

On the Schilf bases of 5-NO2-2-furaldéhyde 
and sulphonamides. J. Császár
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Számítógépes programok ismertetése
ISIS/Base 1.2

MDL Information System, 14600 Catalina Street, SanLeandro, California 94577, USA

Néhány évvel ezelőtt ismertettük a lap hasáb
jain az MDL Information Systems cég személyi 
számítógépes környezetre írt CHEMBASE és na
gyobb gépeken, munkaállomásokon alkalmazható 
MACCS és REACCS programjait (Magy. Kém. 
Folyóirat, 95. 492 és 495. 1989). A DOS környeze
tű CPSS programok (CHEMTEXT és CHEMBA
SE) továbbfejlesztése az 1.5 verzió után valószínű
leg leáll, ezek helyett az MS Windows környezetet 
igénylő ISIS/Draw (Magy. Kém. Folyóirat, 99. 217.
1993.) és az ISIS/Base programok használhatók.

A ISIS/Base a CHEMBASE továbbfejleszté
se. A program MS Windows és Macintosh válto
zatban érhető el, mi az előbbit ismertetjük. Ennek 
igénye: IBM PC/AT Microsoft Windows 3.1 kör
nyezet, ajánlott a 486DX processzor és 4 Mbájt 
memória. A program az adatbevitel szintjén szer
vesen kapcsolódik az ISIS/Draw programhoz, így 
ez is szükséges. A két program között működik a 
Windows dinamikus adatátviteli rendszere (DDE), 
ami megkönnyíti az esetleges többszöri javítgatást. 
A cég Kelet-Európába a hardverkulccsal felszerelt 
változatot szállítja (magyarországi forgalmazója a 
CREATIVE Engineering Kft.).

A program a CPSS/CHEMBASE-hez képest 
sok változást tartalmaz: a rajzoló-szerkesztő elma
radt, viszont maga az adatbázis kezelő gépezet bő
vebb lett, igen közel került a MACCS/REACCS 
rendszerhez. Utalván a bevezetőben említett ko
rábbi ismertetésekre, a kémiai adatbázisok általá
nosságaival, a keresések módozataival itt nem fog
lalkozom, az alábbiakban csak összefoglalóan is
mertetném az egyes lehetőségeket.

Magának az adatbázisnak a felépítése azonos 
lett a MACCS/REACCS rendszerével. így lehet
séges az ún. hierarchikus adatbázisok létrehozása, 
vagyis az adatbázis egy rekordján (adatlapján) be
lül alrekordok is lehetnek. Összehasonlító példá
val élve, képzeljük el, hogy egy klasszikus irodal- 
mazó (lyuk)kártyán egy adatmező helyén egy kis 
zseb van, amiben egy újabb pakli kis kártyácska 
van adatokkal, s ez több szinten is folytatható. Pél
dául egy reakció adatbázisnál, a főlapon van maga 
a reakció, a „zsebben” a különböző reakciókörül
mények az irodalommal, még ezeken belül az „al- 
zsebekben” az oldószerek, katalizátorok stb. Eb
ben a hierarchikus rendszerben a kémiai anyagok

természetesen grafikusan vannak nyilvántartva, így 
egy bizonyos anyagot, mondjuk a tetrahidrofuránt 
kereshetjük, mint kindulási anyagot, terméket, ol
dószert stb. Ehhez a megoldáshoz az adatmegjele
nítést a lapok, keretek jól szolgálják: pl. ha a kép
let nem fér el rendesen a keretben, kérhető zoom 
(nagyítás) funkció, az állapok külön is lapozhatók 
stb.

További lényeges különbség a korábbi CPSS 
rendszerhez képest, hogy csak egylépéses reakci
ók tárolhatók, tehát az A + В -|----E + F  ---------
típusúak. Az adatbázis ilyetén megváltoztatása tu
lajdonképpen előnyös, mivel a korábbi rendszer
ben a többlépéses reakciók csak kompromisszu
mos megoldással voltak ábrázolhatók egy lapon 
belül, ott is jobb megoldás volt az egylépéses re
akciókra való felbontás. Viszont a változtatások 
miatt, a már meglevő CHEMBASE formátumú 
adatbázisok nem kompatíbilisak, s az átkonvertá
lás nem problémamentes, erről később bővebben 
is lesz szó.

A program két lényegesen eltérő módban 
dolgozik, aszerint, hogy lokális (tehát a saját me
revlemezünkön lévő), vagy távoli (nagyobb gépen 
lévő és hálózaton át elérhető kereskedelmi) adat
bázist használ. Új lokális adatbázist mi is alkotha
tunk, távolit nem (az adott leírásokból nem is vi
lágos, hogy ez utóbbit hogy, s mint lehet). E két 
működési mód megkülönböztetése annál is inkább 
lényeges, mivel a magasabbrendű keresési módok
ból csak néhány érhető el lokális üzemmódban.

A CHEMBASE-ből ismert egyszerű szub- 
struktúrán, valamint pontos és általános keresésen, 
atomlistákon és keresőkötéseken, szöveges és nu
merikus adatkereséseken túlmenően az alábbiakat 
ismeri a ISIS/Base:

— fcl/le kötésekkel jelölt abszolút sztereokémia 
figyelembevétele (ez pl. szénhdirátok esetén 
igen fontos);

— kijelölhető reakciócentrum (a megjelölt kö- 
tés(ek)nek keletkeznie/eltűnnie/változnia kell 
a reakció folyamán);

— aromaticitás bármilyen gyűrűben;
— tautomerek keresése;
— hasonlókeresés;
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— atom-atom megfeleltetés (reaktáns és termék 
mely atomjainak kell megfelelniük egymás
nak);

— sztereokémia megváltozása a reakció folya
mán (inverzió, retenció).
Sajnos, helyi (lokális) adatbázisoknál csak az 

első módszer érhető el, a többi nem, sőt bizo
nyosakat el sem magyaráz a leírás. Csak véletle
nül sikerült ráakadni egy Power Search nevű ma- 
nuálra történő félsoros utalásra, ami valószínű
leg ezekkel foglalkozik. Ennek oka, e sorok író
ja szerint, valószínűleg kereskedelmi megfontolá
sokból ered: a program maximális teljesítőképes
ségét csak akkor nyújtja, ha valaki megveszi a 
teljes rendszert. A reklám és szóróanyagban er
ről egy szó sem esik, ami nem tekinthető kor
rekt eljárásnak. A távoli adatbázisokkal kapcso
latos további teendőkről, szoftverekről a mellé
kelt dokumentáció néhány szavas utalásokon túl
menően semmit sem mond, azonkívül, hogy „for
duljon a rendszeradminisztrátorhoz”. Hasonlóan, 
szó sem esik róla, hogy létezik egy ISIS/Host nevű 
program. E sorok írójának hosszabb ideig volt al
kalma a REACCS/MACCS nagygépes rendszerrel 
dolgozni, így csalódást okozott, hogy tisztán PC-s 
környezetben az ISIS/Base nemigen tud többet az 
egyébként jól bevált CHEMBASE-nél, ráadásul 
a Windows-háttér határozottan lelassítja a kere
ső algoritmusokat (ez utóbbi természetesen álta
lános DOS —> Windows probléma). A Windows- 
környezet és az adatok prezentálásának, az egyéb
ként nem rossz lapkezelésnek a lehetősége ezért 
nem kárpótol. A program készítői feltehetőleg a 
külföldi gyógyszergyárak igényeit tartották szem 
előtt, ahol nem jelent pénzügyi problémát a sok 
tízezer adatot tartalmazó kereskedelmi adatbázi
sok, a teljes rendszer beszerzése.

Külön probléma a már meglévő CHEM- 
BASE-adatbázisok átkonvertálhatósága ISIS/Base 
formátumba. Mint már az előzőekben is említet
tük, ez az eltérő adatszerkezet miatt problema
tikus. A manuál csak annyit mond, hogy fordul
junk bizalommal az MDL-hez. Regisztrált felhasz
nálóknak a cég utólag elküldi a külön konver
ziós programokat. Ezek tüzetesebb kipróbálása
kor azonban több alapvető probléma is adódhat. 
Egy próba molekula-adatbázis átkonvertálásakor 
az egyetlen probléma külalaki volt: az ún. struktu
rális szöveg formailag eléggé eltorzulva, rossz font
mérettel, eltolódva, jelenik meg az új adatmezők
ben. Komolyabb probléma van viszont a reakció
adatbázisoknál. Az, hogy az összes felirat görög 
betűs lett, a kisebbik gond, mivel ez a formaszer
kesztőben könnyen átállítható. A CHEMBASE-

ben megengedett pl. egy A —> В  —> C —> D reakció 
bevitele. A konvertáló program ehelyett az A —> 
B + C + D reakciót, valamint a hasított A —► B + C 
és а В + C ^  D reakciókat lépteti be az új adat
bázisba, ami többnyire használhatatlan megoldás. 
Mivel az ISIS/Base másképpen kezeli a reakciókö
rülményeket, az eredetileg általában a reakciónyi
lakra írt szöveg formailag rosszul, összevissza je
lenik meg a képernyőn, hol túl kicsi, hol túl nagy 
fonttal. Magyarán, a konverzió csak akkor elfogad
ható, ha az eredeti adatbázis csak A —> В típusú 
reakciókat tartalmaz, minden kommentár nélkül. 
Ezekről a lehetséges problémákról az ISIS/Base 
leírása mélyen hallgat, gyakorlatilag csak utólag 
derül ki, hogy a nem kis összegért megvett pro- 
gram(család) a már meglévő, több év munkájával 
létrehozott adatbázis esetén használhatatlan! Mi
vel egy régi típusú CHEMBASE adatbázis tulaj
donképpen kettős, egy molekula- és egy reakció
adatbázist tartalmaz, könnyen előfordulhat, hogy 
pl. az irodalmi mezőknél az egyik adatbázis a 
másikra hivatkozik, a megfelelő számú rekordok
ra. Mivel átkonvertáláskor két teljesen különálló 
rendszer keletkezik, megváltozott számozással, az 
eredeti hivatkozásokat újra kell írni. A konvertá
lóprogram egyébként több helyen felhívja a figyel
met arra, hogy működése instabillá teszi a Win- 
dowst, ezért minden használat után a gépet újra 
kell indítani! Ilyen megoldással eddig sehol sem ta
lálkoztam.

Érdemes-e megvenni az ISIS/Base-t? A vá
lasz: igen is meg nem is. Új felhasználónak egyér
telműen igen, függetlenül attól, hogy akar-e a jö
vőben esetleg egy kereskedelmi adatbázist meg
vásárolni. Régi felhasználónak, akinek már van 
egy jól kidolgozott, sok adatot tartalmazó CHEM
BASE reakció-adatbázisa, s ezt folytatni szeretné, 
a válasz nemleges. Meglévő molekula-adatbázis 
esetén a felhasználónak mérlegelnie kell, hogy 
szükséges-e, és ha igen, van-e kedve és türelme az 
új adatbázist esetleg lapról-lapra formailag átjavít
gatnia. Kár, hogy a program a csakugyan sok és 
értelmes bővítés ellenére valahogy mégsem ad a 
már 6 — 8 éves CHEMBASE-nél többet annak, aki 
csak egy egyszerű, de az előzőknél fejlettebb kere
sőeljárásokkal működő személyi adatbázist szeret
ne az íróasztalán használni, ahová cédulák helyett 
beírhatja a könyvtárakban kijegyzetelt számára ér
dekes dolgokat.

A programhoz mellékelik a SÁR Table nevű 
külön programot, ami a Microsoft Excelhez kap
csolódva, egy adatbázisból pl. szerkezet-hatás ada
tokat tud a megfelelő formátumban kiextrahálni 
és prezentálni. Tartalmazza továbbá a programcso
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mag az ExoGraphics cég ConSystant nevű interfa
ce programját, amellyel különböző egyéb kémiai 
programok fájljait tudjuk MDL mobile formátum
ra alakítani (ennél jobban használható a Cherwell 
Scientific Ltd. által forgalmazott Mol2Mol prog

ram). Külön kérésre rendelkezésre áll még egy ún. 
Procedurial language modul, amellyel a program 
képe, lefutása teljesen átformálható saját kívánal
mak szerint.

ISIS/Draw 1.2
MDL Information System, 14600 Catalina Street, SanLeandro, California 94577, USA

A Magyar Kémiai Folyóiratban 1993-ban 
(216. oldal) ismertettük az MDL Informations 
System ISIS/Draw 1.0 kémiai rajzoló programját, 
amely egyúttal az ISIS/Base adatbázis program 
társprogramja. A most elérhető 1.2 verzió (CRE
ATIVE Engineering Kft.) gyakorlatilag ugyanaz a 
program, néhány kiegészítéssel és a korábbi válto
zat néhány hibájának kijavításával. A korábbi rész
letes programismertetésre utalván itt csak a változ
tatásokat foglaljuk össze röviden.

A program támogatja a Windows adatátviteli 
rendszerét, az adatkapcsolást és -beépítést (object 
linking and embedding). Ennek részletes ismerte
tése itt túl hosszú lenne, ez a Microsoft Windows 
leírásaiban pontosan benne van. A beépítés (em
bedding) lényege, hogy miután egy rajzot átvittünk 
a Copy —>• Paste eljárással egy dokumentumba, 
a szövegszerkesztő megjegyzi a készítő programot 
(jelen esetben az ISIS/Draw-t), s ha utólag a raj
zon javítani kell, az egérrel egyszerűen ráklikkel- 
ve automatikusan beindul az ISIS/Draw, megnyílik 
egy ablak a rajzzal, majd javítás után újabb klik
kelésre visszajutunk a szövegszerkesztőbe, s a rajz 
automatikusan frissítődik. Az adatkapcsolás (lin
king) ennél is tovább megy, ilyenkor az ábra csak 
látszólag kerül át a dokumentumba, a valóságban 
csak a rajzfájlra való hivatkozás épül be. így a 
dokumentumfájl jóval kisebb lehet. Ez akkor elő
nyös, ha ugyanazt az ábrát több cikkben akarjuk 
használni. Ha az ábrát megváltoztatjuk, automati
kusan frissül egyidejűleg az összes dokumentum
ban. Ez igen kényelmes dolog, csak nagyon kell

vigyázni, ha a dokumentumot lemezen más gép
be visszük át, a kapcsolatok ekkor ugyanis meg
szakadhatnak, vagy meg kell őket újítani.

Amikor a képernyőn sok rajzelem van, ezek 
egy csoportjának kiválasztásához a téglalappal va
ló bekerítésen túlmenően választhatjuk a lasszós 
módszert is. A régebbi verziókban csak több lép
csőben lehetett átkapcsolni a képletekben használt 
alap fontméretet, ezt a hibát kijavították. A változ
tatható alapbeállítások (preferences) száma meg
duplázódott, ez több apró kényelmi lehetőséget 
nyújt vagy bosszankodástól ment meg, például a 
rajzolás során véletlenül egymásra eső atomokat a 
program nem egyesíti automatikusan, hanem meg
kérdezi, mit tegyen. Megváltoztatható a standard 
kötéshossz is. Az egyetlen rajzolási hiba, amit ta
pasztaltam, szabálytalan görbe nyilak készítésénél 
lép fel: a vonal végére a nyílhegyet nem pontos, 
jó szögben rakja fel a program. Ez azonban ritka 
eset. Köríveknél nincs ilyen probléma. A program 
további verzióiban elkelne egy jó Bézier-görbéket 
készítő menüpont.

Mindent egybe véve, az ISIS/Draw igen jól 
és könnyen használható rajzprogram. Regisztrált 
felhasználók megkaphatják a CHEMTEXT rajz 
(sketch) fájlok átalakítására szolgáló segédprogra
mot. Tapasztalatom szerint az egyszerű, nem na
gyon komplikált, metafájlokat nem tartalmazó raj
zok jól átalakíthatók ISIS-formátumra. Egyes me- 
tafájloknál viszont kideríthetetlen okok miatt hibát 
jelez (a metafájlok a CHEMTEXT-be máshonnan 
importált grafikát tartalmazzák).

Bioster adatbázis
CheMicro Kft., Hegedűs Gy. u. 6 ., 1136 Budapest

A gyógyszerek, növényvédőszerek és egyéb 
bioaktív anyagok tervezésével foglalkozóknak na
gyon hasznos segítővel jelentkezett a CheMicro 
Kft. Az Ujváry István által készített Bioster kémi
ai adatbázis az analóg vegyületek keresését, terve
zését segíti elő. Az adatbázis eredetileg az MDL 
Information Systems cég IBM PC típusú szemé

lyi számítógépekre forgalomba hozott ChemBase 
adatbázis-programjához készült, azonban átdolgo
zásra került az újabb ISIS/Base verziónak megfele
lően is. E programok a Magyar Kémiai Folyóirat
ban is ismertetésre kerültek (lásd előbb, e szám
ban).
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I

1. ábra

Példa a Bioster adatbázisban való keresésre és egy 
találatra

A kémiában izosztéreknek hívjuk azokat az 
atomokat és atomcsoportokat, amelyek elektronel
oszlásuk és térkitöltésük alapján hasonlóak.

Amennyiben az ilyen molekularészek egy adott 
molekulában a biológiai hatás szempontjából is 
hasonlóan viselkednek, hasonló farmakológiai, far- 
makokinetikai jellemzőkért felelősek, bioizoszté- 
reknek nevezzük. Jónéhány irodalmi példa akad, 
például a karboxilcsoport és a tetrazolgyűrű bio- 
izosztériájára. A biológiai miliő rendkívül komplex 
jellegéből fakadóan, a bioizosztér megfeleltetés ki- 
terjedtebb, lazább, mint a jóval egzaktabb kémiai 
izosztér kapcsolat, s elég sok empirikus megfelel
tetést is tartalmaz, ez azonban mitsem von le az 
értékéből és igen hasznosan alkalmazható az ana
lóg anyagok tervezésénél. A manapság egyre hasz
nálatosabb racionális gyógyszertervezés egyik egy
szerű, ámde hasznos kellékéről van szó.

Az adatbázis így reakciók helyett bioizosz
tér átalakításokat, megfeleltetéseket jelenít meg. 
Egy adott funkciós csoportot „reaktánsként” vagy 
„végtermékként” berajzolva a program kikeresi a 
megfelelő analógpárokat (lásd a mellékelt példát). 
A képernyőre a jobb szemléltetés végett a szóban- 
forgó molekularészletek kiemelten jelennek meg. 
Nagyon hasznos, hogy az adatbázis egyúttal tartal
mazza, hogy az adott vegyületpár milyen biológi
ai hatással rendelkezik, valamint felsorolja a kap
csolódó irodalma(ka)t is. Az adatbázis jelenlegi 1.2 
verziója a több éves folyamatos fejlesztés eredmé
nyeképpen több, mint 800 adatot tartalmaz, ame
lyeket a szerző a jelentősebb folyóiratokból, össze
foglaló cikkekből, könyvekből válogatott. Beszer
zése csak ajánlható mindenkinek, aki ezen a terü
leten foglalkozik új anyagok készítésével.

A CHEMBASE és a CHEMTEXT használata Windows alatt

Eléggé elterjedt vélemény, hogy a régi, de 
még gyakran használt CHEMBASE és CHEM
TEXT nem használható a Microsoft Windows 
rendszerben, vagy legalábbis megbízhatatlanul, az 
egyik gépen elindulnak, a másikon nem. Ez nem 
teljesen helytálló. Némi csalafintasággal minden 
probléma nélkül használhatjuk őket. A lényeg, 
hogy a Windows-ból egy olyan új DOS-környezetet 
indítsunk, ami megfelel a két program kívánalmai
nak. A továbbiakban feltételezzük, hogy a CHEM
BASE és a CHEMTEXT 1.4 verziója a c:\cpss al
könyvtárba van installálva, a Windows 3.1 pedig 
386 enhanced módban üzemel a c:\windows al
könyvtárban.

1) Indítsuk el a Windows PIF editor program
ját, s hozzuk létre az alábbi új PIF (program infor
mation file) fájlt:

Program file name: COMMAND.COM
Window title: CHEMBASE

[CHEMTEXT]
Optional parameters: /С c:\cppss\wincbase.bat

[winctext.bat]
Video memory: high graphics
Memory requirements: - 1 , - 1  
EMS memory: 0 , - 1
XMS memory: 0, 1024
Display usage: full screen
Execution: exclusive

Ad Advanced mode.. .táblázatban mindent 
hagyjunk, ahogy van, kivéve:
Reserved Shortcut Keys: Alt + Enter

Akinek magyar nyelvű Windows programja 
van, értelemszerűen a megfelelő rovatokat töltse
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ki. A kész információs fájlt tegyük el a c:\windows 
alkönyvtárba chembase.pif [chemtext.pif\ néven.

2) Ezután indítsuk el a Notepad szövegszer
kesztőt és írjuk be az alábbiakat:

@echo off
set cpss=c:\cpss
c:\cpss\initcpss
cpssl4 cbase [cpssl4 ctext]

A négysoros fájlt tegyük el wincbase.bat [íwinc- 
text.bat] néven a c:\cpss alkönyvtárba. Az eddigi
ekkel tulajdonképpen elindítunk egy új DOS ses- 
siont, amely a szokásos autoexec.bat fájl helyett a 
wincbase.bat fájllal indul.

3) Végezetül a Windows Program manageré- 
ben kattintással válasszuk ki azt a programcsoma
got, amelybe a CHEMBASE indító ikonját akar
juk helyezni, majd a File menü New Pontjában vá
lasszuk a New program opciót, s a táblázatot tölt
sük ki az alábiak szerint:

Description: ChemBase [ChemText]
Command Line: chembase.pif [chemtext.pif]

A Change icon gomb megnyomása és a prog
ram figyelmeztetése után választhatunk ikont a fel

ajánlottak közül, vagy a Browse... aktiválása után 
válasszuk ki a moreicons.dll fájlt, s így újabbak kö
zül válogathatunk, de ha van ikonszerkesztőnk, és 
értünk hozzá, új ikont is alkothatunk. A számító
gép config.sys fájljában jó, ha az EMS memória 
használata engedélyezve van, ezt a CHEMTEXT 
hálálja meg, főleg sok ábrát tartalmazó dokumen
tumoknál. Ezt többnyire az alábbi utasítás teszi:

DEVICE=c:\dos\emm386.sys ram 1024

6.2 DOS verzió esetén a szám elmaradhat, 
mivel a rendszer annyi EMS memóriát biztosít, 
amennyit a program kér (egyébként 512 — 2048 kö
zött célszerű megadni a számítógép memóriájától 
függően). A két program olyan billentyűkiosztást 
fog használni, amilyen az eredeti autoexec.bat fájl
ban volt beállítva.

A leírtak saját rendszerünknek megfelelően 
alakíthatók, finomíthatók, de az egész munkára 
csak akkor vállalkozzunk, ha legalább némileg ér
tünk ahhoz, amit csinálunk. Egyébként inkább kér
jünk meg egy hozzáértőbbet. Esetleges problé
mákra szívesen válaszolok levélben vagy e-mailen 
keresztül: tamasgunda@tigris.klte.hu

Gunda Tamás 
MTA Antibiotikumkémiai Kutatócsoport
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Az analitikai kémiában az átlapoló csúcsok 
felbontásának jelentősége igen nagy. Az ICP- 
OES (induktív csatolású plazma-optikai emissziós 
spektrometria) technikában a kimutatási határokat 
nagy mértékben leronthatja a mátrixhatások miatt 
létrejövő spektrális zavarás. A legtöbb élő mintá
ban ez a hatás jelen van. Ezért fontos az olyan 
kiértékelési eljárások kifejlesztése és alkalmazá
sa, melyek az átfedések felbontásával kiküszöbölik 
az ezen hatások által léttrejövő kimutatásihatár- 
romlást. Az e közleményben bemutatott Kálmán- 
szűrőt használó kiértékelő eljárás egy a matemati
kai eljárások közül, amelyet az utóbbi időben egy
re gyakrabban használnak spektrumok kiértéke
lésére. Az optikai emissziós spektrometriában je
lentkező problémák megoldására is jó lehetőséget 
nyújt a Kálmán-szűrő.

Bevezetés, elméleti alapok

Egy ICP emissziós spektrum kiértékelése több 
megközelítés alapján lehetséges. Általában azt a 
módszert használják, amelyet a műszer szállító
ja ad. Ez a legtöbb esetben egy egyszerű egye
temes kiértékelési eljárás (pl. automatikus háttér
korrekció, ABC). Alapvető probléma ennél a meg
közelítésnél az a feltételezés, hogy az ismeretlen 
spektrumot egy hatás hozza létre, mely a spekt
rum köpezén egy csúcsot okoz, ez pedig a meg
határozandó. Emiatt alkalmazásának több hátrá
nya is van. Ilyenek például a nagyobb hullámhossz
eltolódásra és zajra való érzékenység, spektrális

zavarás hatása stb. Általában felhasználnak ma
tematikai eszközöket, amelyekkel ezen problémák 
egy része kiküszöbölhető. Legjobb megoldás azon
ban egy olyan eljárás alkalmazása, mely alapfel
tételezéseivel jár közelebb egy valós spektrumhoz. 
Ezeket nevezzük többelemes vagy többkomponen
sű kiértékelési eljárásoknak. Egyik megvalósítási 
formája tehet ezeknek a Kálmán-szűrő elvén ala
puló kiértékelés.

A Kálmán-szűrő rekurzív, digitális algorit
mus, mely tehetővé teszi, hogy egy többkompo
nensű rendszer minden egyes állapotvektor ete
mére becslést adjon. Az ismeretlen a megha- 
tározandón kívül több komponenst (mátrixalko
tók) és zajt is tartalmazhat. A szűrést megva
lósító algoritmust 1960-ban Kálmán Rudolf tet
te közzé1. Legfontosabb újdonság a megközelí
tésben az volt, hogy a jelet kimenetként kezel
te. A kiértékelés, ill. szűrés során a becslő hibá
jának minimalizálása is történik. Rekurzív algorit
mus lévén, kis memória igényű, könnyen progra
mozható, on-line végezhető a szűrés. Több para
méter figyelésével tehet a szűrés jóságát jellemez
ni, vagy esetleg leállítani, ha a figyelt paraméter 
valamely adott értékét elértük. Kezdetben katonai 
alkalmazások láttak napvilágot, mivel előnyösen 
használható zajos jelek szűrésére, a rejtett infor
máció kinyerésére. Analitikai alkalmazásai is szé
leskörűek már manapság. Legelterjedtebb a kro- 
matográfiában, ahol átlapoló csúcsok felbontására 
használják2. Az elektrokémiában3, az infravörös 
spektroszkópiában4 és a spektrofotometriában5 is 
találunk idevonatkozó irodalmat. Az ICP emissziós
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spektrometriában a következő területeken vált ed- 
dig ismertté: többkomponensű kiértékelések6, át
lapoló csúcsok felbontása és hullámhossz-pozicio- 
nálási hiba tanulmányozása7, valamint a vonal vá
lasztás megkönnyítése8.

A Kálmán-szűrő lineáris dinamikus rendszer
ként modellezi a vizsgált objektumot. Ennek ma
tematikai leírására állapotegyenleteket használ. A 
rendszer kimenete a zajjal terhelt mért mennyiség, 
melyet a rendszer állapotvektor-értékeinek lineá
ris kombinációjával közelítünk. A Kálmán-szűrős 
kiértékelés alapjául két egyenlet szolgál. Ezek: a 
rendszerdinamika és a mérési folyamat modellje. 
A rendszerdinamika az állapotvektor időbeli vál
tozásának modelljét mutatja be, mely a következ- 
pőképpen önthető matematikai formába: 

X ( k , k - l ) = F { k , k - l ) * X ( k - l , k - l ) +
+ G ( k - l ) * w ( k - l ) ,  ^

ahol к : pozitív egész, az időváltozó,
X  : rendszerállapot-vektor,
F : rendszerdinamika-mátrix,
G : rendszerzaj-mátrix, 
w : modellezési zaj.

Ez az összefüggés az ún. egy lépéssel elő
re való becslést ábrázolja. Az állapotvektor Zc-adik 
értékét (fc-1) mérésből \ X ( k , k -  1)\ számoljuk. 
Az F  mátrix értékei adják meg a korábbi állapot 

l,fc -l) | hatásának súlyát a mostani állapot
ra, a G mátrix a zaj \ w( k -  1)| súlyát képviseli. Mi
vel a kémiában, a molekuláris szintet kivéve, deter
minisztikus folyamatok játszódnak le, és az atom
emissziós spektrometriában spektrumok felbontá
sánál az idő nem paramétere a kapott jelnek, ezért 
az F  mátrix értékét egységmátrixban adják meg. A 
determinisztikusság miatt a w vektor értéke nulla, 
így a spektroszkópiában

X ( k - l ) : = X ( k , k - l )  = X ( k - l , k - l ) .  (2)
A másik alapvető fontosságú egyenlet a mérési 
folyamat modellje, mely az előbbieket figyelembe 
véve, a következőképpen adható meg:

Z(j )  = H ( j ) * X ( k - l )  + v(j),  (3)
ahol j  : kimenet sorszáma,

Z : kimenetvektor,
H : mért adatok,
V : mérési zaj.

A két zajsorozatnak (v,w) egymástól függet
len fehér zajnak kell lennie nulla átlagos intenzi
tással.

A fenti kifejezések az optikai emissziós neve
zéktan bevezetésével a következő értelmet kapják:

H : az emissziós spektrum scan felvétele, mely 
a tiszta, egyelemes oldatok mérésével készült,

Z: az emissziós spektrum scan felvétele, mely 
a többelemes ismeretlen mérésével készült,

X  : koncentrációbecslő.
Az előbbi egyenletek felhasználásával a Kál

mán-szűrő az alábbi formát ölti:

K(k)  = P ( k - l ) * H T(k)*
* [ H ( k ) * P ( k - l ) * H T(k)] + R(k)  (4) 

Х( к)  = Х ( к - 1 )  + К(к)*
* [ Z ( k ) - H ( k ) * X ( k - l ) ]  (5)

P(k) = [ I - K ( k ) * H T( k ) ] * P ( k - 1) (6)
ahol К  : a Kálmán-féle erősítés, az új információ 

súlya,
P  : a becslés variancia/kovariancia mátrixa, 
R : a mérési zaj kovariancia mátrixa.

A szűrő működésének megítélésére, jóságá
nak meghatározására több paramétert használ
tunk. Ez lehet például a P mátrix. Minél kisebb 
a mátrix elemeinek értéke, annál kisebb az egye
lemes oldatok közötti korreláció az ismeretlen ki
alakítása során. А К  vektor szintén alkalmazható 
ilyen célokra. Minél kisebb az új információ sú
lya, annál kevésbé van rá szükség, tehát az álla
potvektor nem változik már tovább. Leggyakrab
ban az 5. egyenlet [ ] zárójelében lévő kifejezést 
használják a szűrés megítélésére. Ezt az angol iro
dalomban „innovation sequence” (IS) kifejezéssel 
illetik. Ezt a mennyiséget tekinthetjük az új infor
máció egységének. Munkánk során ennek négyzet- 
összegét (Sum of Innovation Sequence, SIS) alkal
maztuk a szűrés jóságának megítélésére.

Szimulációs kísérletek

Munkánk során számítógéppel generált spek- 
turmokat használtunk. A csúcsok Gauss-görbe ala
kúak voltak, melyekhez a zajvizsgálatok során nor
mális eloszlású fehér zajt adtunk. A fehér zajt Box- 
Müller transzformációval hoztuk létre. A spektru
mokat úgy készítettük, hogy lehetőleg az összes 
általunk ismert hatást, mely egy valós emisszi
ós spektrum felépítésénél jelentkezik, belevegyünk 
vizsgálataink közé. Az előbbiek miatt a spektru
mokra a következő hatásokat gyakoroltuk:

— változtattuk a spektrumokat felépítő pontok 
számát (20, ill. 100 pont, mely körülbelül 
megfelel egy közepes és egy nagyfelbontású 
spektrométer által nyújtott spektrum pontszá
mainak; ugyanazt a görbét használtuk mind
két esetben, csak a 100 pontos spektrumnál 
ötször gyakrabban mintavételeztünk),
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— hátteret adtunk mind az ismeretlenhez, mind 
az egykomponensű spektrumokhoz (nettó 
csúcsintenzitás:háttér = 1:5),

— egy, ill. három komponensből állítottuk össze 
az ismeretlen spektrumot (a három kom- 
ponenses esetben hagyományos kiértékelési 
módszerekkel (pl. automatikus háttérkorrek
ció) nem volt lehetséges a spektrumok kiérté
kelése);

— az ismeretlen spektrum első-második, ill. első
negyedik deriváltjait alkalmaztuk a hullám
hossz-eltolódás kompenzálására (ezek úgy sze
repeltek a kiértékelésben, mint az ismeretlen 
spektrumot felépítő egyelemes spektrumok),

— különböző standard deviációjú zajsorozatokat 
adtunk a generált spektrumok intenzitásérté
keihez.

Intenzitás

1. ábra

A fent említett hatások az 1. ábrán látható 
spektrumot eredményezték (’egyelemesl’, ill. ’egy- 
elemes2’, ill. ’egyelemes3’ a három alkotót jelen
tik külön-külön, az ’ismeretlen’ a három eredője
ként keletkező ismeretlen spektrumot). Hagyomá
nyos kiértékelési eljárások, mint pl. az automatikus 
háttérkorrekció, nem alkalmazhatók ilyen bonyo
lult esetekben. A háttér és a csúcsintenzitás érté
keit úgy adtuk meg, hogy kimutatási határ közeli 
meghatározás szimulációja történjék. A zaj mér
tékét úgy választottuk meg, hogy a későbbiekben 
használandó spektrométerek zajszintjét túllépjük. 
A mérések során szerzett tapasztalatok alapján a 
modellezés során a háttér értékét 2000 egységben 
határoztuk meg, a nettó csúcsintenzitás 400 volt, 
míg a zaj standard deviációját 10, 20, ill. 30-nak 
adtuk meg. A zajteszteknél egy generált „csont
váz” spektrum együttesre 20, 40, 60, ill. 80 külön
böző zaj szekvenciát adtunk, így az ottani eredmé
nyek 20, 40, 60, ill. 80 kiértékelés középértékei.

Munkánk során a SIS és a koncentrációbecslők ér
tékeinek változását vizsgáltuk a pontszám, a deri
vált rend, a zaj, a hullámhossz-eltolódás és a kom
ponensszám függvényében. Eredményeinket táblá
zatokban foglaltuk össze.

Eredmények és következtetések

Első lépésként az SIS alakulását figyeltük (1. 
táblázat). A táblázatban a következő jelöléseket 
alkalmaztuk: 20, ill. 100 pontos eseteket vizsgál
tunk az eltolódásnak (20 pontos spektrumnál -2 , 
-1 , 0, 1, 2, ill. 100 pontos spektrumnál —10, —5, 0, 
5, 10 lépésköz), az alkalmazott derivált rendjének 
(1. és 2. ’derl-2’, ill. 1.-től 4.-ig ’d é r i+4’), a háttér 
hozzáadásának (’ha’), ill. a zajnak (’z’) a függvé
nyében. Ennek az alapján a ’3ha + z+derl-4’ jelö
lés azt jelenti, hogy a rendszer 3 komponenst tar
talmaz, az ismeretlen és az egyelemes spektrumok 
tartalmazzák a hátteret (’ha’) és zajt (’z’), valamint
1.-től a 4. fokú deriváltakat (’d é r i+4’) alkalmaz
tunk a kiértékelés során. Az (SD=20) jelölés arra 
utal, hogy ebben az esetben az intenzitás standard 
deviációja 20 volt. Ilyenkor öt kiértékelés (n = 5) 
átlaga és szórása (RSD) látható a táblázatban. A 
vizsgálathoz meg kell jegyezni, hogy az SIS érté
kek csupán a fent vázolt intenzitásértékek mellett 
ekkorák. A következtetéseinket az egyes SIS profi
lok, ill. értékek egymáshoz képesti helyzetéből, ill. 
arányából vonjuk le.

A táblázat alapján a következő megállapítá
sokat tehetjük. A 20 pontos egyelemes esetben a 0 
lépéshullámhossz-hiba esetén nagy különbség van 
a deriváltakat alkalmazó, ill. nem alkalmazó meg
közelítés esetén. Ez a különbség azonban eltűnik, 
ha a hullámhossz-eltolódás megjelenik. Ez azt je
lenti, hogy az eltolódás nagyobb hibát okoz, mint 
egy új derivált komponens bevezetése. Nem csök
ken az új információ/hiba mennyisége, ha növeljük 
a derivált fokának értékét, tehát ebben az eset
ben nem látszik a deriváltak alkalmazásának elő
nye. Ha összehasonlítjuk a 20 pont — 1 elemes 
esetet, a 20 pont — 3 komponensű problémával, 
akkor azt láthatjuk, hogy alapvetően nem változik 
a helyzet, az összes SIS profil megemelkedik egy 
kicsit.

Áttérve a 100 pontos esetekre, megváltozik a 
görbék alakulása. Gyakorlatilag nincs különbség a 
0 pozícióban, sőt a deriváltak fokának emelésével 
lényegesen csökken az SIS-érték bármely eltoló
dásnál, tehát a deriváltak hibacsökkentő hatása itt 
jelentkezik. Ugyanez történik a 100 pont — 3 ele
mes esetben is, a SIS profilok kis emelkedésével 
párhuzamosan.

Számítógéppel készített ismeretlen és az azt felépítő 
egyelemes spektrumok (100 pont, 3 komponens, 

intenzitás: SD = 30)



1. táblázat 
Az SIS értékek

S I S
20 pont 1 l+ d erl-2 l+ derl-4 3 3+derl-2 3+derl-4 lha lha+der-2 lha+derl-4 3ha 3ha+derl-2 3h+derl-4

-2 2.56E+07 l,6E +06 l,29E+06 2,53E+09 8,50+07 l,20E+07 7,82E+06 4Д5Е+06 5,09E+06 3,69E+07 6,27E+06 6,25E+06

-1 3,21E+06 l,40E+06 l,47E+06 l,61E+08 2,76E+06 ЗД5Е+06 5,34E+06 4,45E'+06 5,28E+06 l,01E+07 5,89E+06 7.08E+06

0 4.20E+00 2Д5Е+04 2,23E+04 4.77E+01 2,58E+05 2.75E+05 4,03E+06 4,08E+06 4ДЗЕ+06 5,26E+06 6,09E+06 5Д5Е+06

1 5,90E+05 5,76E+05 1Д8Е+06 3,85E+05 6.65E+05 1Д9Е+06 4,60E+06 4,41E+06 4,92E+06 5,48E+06 6,32E+06 5,22E+06

2 l,04E+06 l,06E+06 9,24E+05 2,35E+06 4Д2Е+06 l,84E+06 5,03E+06 4,98E+06 5,04E+06 6J5E +06 5,64E+06 5,01E+06
100 pont 1 l+ derl-2 l+ d erl-4 3 3+derl-2 3+derl-4 lha lha+der-2 lha+derl-4 3ha 3ha+derl-2 3ha+derl-4

-10 8.54E+06 2,39E+06 8,61E+05 4,46E+07 l,70E+06 5,47E+05 9,92E+06 6Д4Е+06 4,84E+06 2,47E+07 5,23E+06 4,62E+06

- 5 3.04E+06 l,05E+05 9,29E+03 4,94E+06 6,32E+04 1ДЗЕ+04 6,80E+06 4Д2Е+06 4,03E+06 7,21E+06 4,23E+06 4,20E+06

0 4Д0Е+00 5,90E+00 6,60E+00 3,61E+01 4Д9Е+01 4,79E+01 4,01E+06 4,02E+06 4,02E+06 4Д5Е+06 4Д8Е+06 4Д9Е+06

5 2,34E+06 l,26E+05 3,72E+04 1Д8Е+06 l,31E+05 3,33E+04 6,29E+06 4Д4Е+06 4,05E+06 5,27E+06 4,27E+06 4.22E+06

10 4,96E+06 2,09E+06 l,33E+06 9.32E+06 4,24E+05 3.86E+05 8,48E+06 5,96E+06 5,25E+06 l,26E+07 4,55E+06 4,51E+06

S I S  ( S D  =  20) S I S  S D  (n =  5)

20 pont lh a + z . lha+z+derl-2 lha+z+derl-4 3ha+z 3ha+z+derl-2 3ha+z+derl-4 lh a+ z lha+z+derl-2 lha+z+derl-4 3ha+z 3ha+z+derl-2 3ha+z+derl

-2 8,00E+06 5,89E+06 5,72E+06 l,44E+07 1Д5Е+07 5,87E+06 1Д5Е+05 l,02E+06 2Д2Е+05 5,29E+05 1Д7Е+07 8Д5Е+05

-1 4,82E+06 4.64E+06 6.25E+06 7,05E+06 7,09E+06 9ДЗЕ+06 7,41E+04 3,85E+05 5/74E+05 2,02E+05 l,25E+06 1.23E+06

0 4Д9Е+06 4,90E+06 5,68E+06 5.61E+06 7,27E+06 8,59E+06 1Д5Е+05 4,21E+05 7,82E+05 2,80E+05 2Д5Е+06 3,52E+06

1 4.83E+06 4.86E+06 5.96E+06 5,70E+06 6,99E+06 6,81E+06 9,99E+04 2,43E+05 5Д0Е+05 l,32E+05 5,99E+05 1Д9Е+06

2 5ДЗЕ+06 6,09E+06 6,64E+06 7Д7Е+06 6,26E+06 6,00E+06 6,20E+04 8,30E+05 l,41E +06 l,69E+05 5Д9Е+05 l,03E+06

100 pont lh a+ z lha+z+derl-2 lha+z+derl-4 3ha+z 3ha+z+derl-2 3ha+z+derl-4 lha+ z lha+z+derl-2 lha+z+derl-4 3ha+z 3ha+z+derl-2 3ha+z+derl

^10 9,06E+06 6,84E+06 5.77E+06 2,08E+07 1.08E+07 8,53E+06 l,52E+05 3,03E+05 8,81E+04 l,88E+05 ЗД7Е+05 1.69E+05

- 5 6,49E+06 4,68E+06 4,41E+06 9.71E+06 5ДЗЕ+06 4.94E+06 6,32E+04 6,04E+04 5Д7Е+04 6,39E+04 4.84E+04 8,27E+04

0 4,27 E + 06 4,28E+06 4,35E+06 4,73E+06 4,81E+06 4,89E+06 l,22E+05 l,34E+05 l,83E+05 l,57E+05 l,84E+05 2Д2Е+05

5 6,55E+06 4.80E+06 4,48E+06 5,94E+06 5,08E+06 4,97E+06 1ДЗЕ+05 l,26E+05 1Д5Е+05 l,07E+05 9,44E+04 2,46E+05

10 8,59E+06 6,91E+06 5,97E+06 8,87E+06 7,26E+06 6,72E+06 1.60E+05 2,25E+05 l,09E+05 1Д1Е+05 1ДЗЕ+05 l,97E+05



2. táblázat 
Koncentrációbecslés

20 pont 1 l+derl-2 l+derl-4 3 3+derl-2 3+derl-4 lha lha+derl-2 lha+derl-4 3ha 3ha+derl-2 3ha+derl-4
-2 0,37 0,57 0,17 -2,46 -0,22 0,22 0,21 0,45 0,03 -2,10 -0,19 0,01
-1 0,78 0,84 0,82 -0,49 0,25 0,68 0,73 0,76 0,74 -0,39 0,21 0,75

0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 • 0,99 0,98 0,98 1,01 0,95 1,02
1 0,78 0,88 1,08 0,05 0,69 0,92 0,73 0,77 0,95 0,13 0,65 0,80
2 0,37 0,64 0,33 -2,22 -0,21 0,01 0,21 0,49 -0,52 -1,91 -0,20 -0,87

100 pont 1 l+derl-2 l+derl-4 3 3+derl-2 3+derl-4 lha lha+derl-2 lha+derl-4 3ha 3ha+derl-2 3ha+derl-4
-10 0,37 0,71 0,95 -2,47 0,67 0,98 0,21 0,59 0,86 -2,13 0,70 0,98
-5 0,78 1,00 1,01 -0,50 1,16 1,06 0,73 1,00 1,01 -0,42 1,15 1,05

0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,97
5 0,78 1,00 1,02 0,05 1,38 1,06 0,73 0,99 1,02 0,12 1,37 1,04

10 0,37 0,71 0,92 -2,22 1,50 1,51 0,21 0,59 0,79 -1,93 1,53 1,52
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Következő lépésként a háttér bevezetésének 
hatását vizsgáltuk. Az értékek alakulása lényege
sen megváltozik, az eddigiekkel ellentétben a 0 
értékű eltolódás szignifikáns szerepe megszűnik. 
Olyan görbét kapunk, melynek csak a két végén 
van eltérés a deriváltakat alkalmazó, ill. nem al
kalmazó megközelítések között.

A zaj bevezetésével visszakapjuk a V-alakú 
görbéket, melyeknek minimális értéke a spektru
mok legjobb elhelyezkedésénél található. Ha deri
váltakat alkalmazunk, akkor ez nem így történik. 
Itt előfordulhat, hogy a minimális SIS érték nem 
az eltolódás = 0 helyre kerül. Eszerint, ha deri
váltakat alkalmazunk, akkor nem lehet a legjobb 
hullámhossz-pozíciót az SIS érték alapján megta
lálni, tehát a deriváltak alkalmazásával nem lehet 
a hullámhossz optimalizációt elvégezni az SIS ér
tékei alapján. Az SIS szórása (’SIS SD’) alapján 
az is felfedezhető, hogy a deriváltak alkalmazása 
nélkül is lehetnek átfedések az SIS ± SD értékek 
között szomszédos eltolódásoknál. Tapasztalataink 
alapján azonban ez igen ritka, tehát a deriváltmen
tes esetben elvégezhető az eltolódás-optimalizáció 
az SIS érték alapján. Jóval magasabb zajszintnél az 
SIS SD értékek növekedésével a helyzet azonban 
romolhat.

Az SIS értékek alakulásából az alábbi követ
keztetéseket vonhatjuk le:

— A háttér bevezetése okozza a legnagyobb 
SIS érték változást, tehát ez lehet oka egy 
esetleges későbbi hibaforrásnak.

— A komponensszám növelése is megemeli egy 
kicsit az SIS értéket.

— A deriváltak alkalmazása legtöbb esetben 
csökkenti az új információ, ill. hiba mérőszá
mát.

Következő lépésként a koncentrációbecslőre 
gyakorolt hatást vizsgáltuk (2. táblázat). A becslők 
normalizáltak, tehát nominális értékük 1,00.

Már a 20 pontos esetben is látható, hogy — 
leginkább a háromkomponensű esetben — a deri
váltak fokának növekedésével jelentős mértékben 
javul a koncentrációbecslés értéke. Ha az egykom- 
ponensű 100 pontos esetet tekintjük, 5 lépés elto
lódásnál akár 22%-os becslőcsökkenést tapasztal
hatunk, míg az első 2, ill. 4 derivált alkalmazásával 
±2 %-on belül marad a hiba. A javulás szinte bár
mely kombinációnál jól nyomon követhető, mind a 
hátteret nem alkalmazó, ill. alkalmazó megközelí
tésekben. Azonban azt is meg kell jegyezni, hogy 
a deriválás fokának növelésével párhuzamosan a 3 
komponensű esetekben egy módszeres hiba jelent
kezik, csökken a becslő értéke (pl. 100 pont, 3ha:

1,00; 3ha+derl-2: 0,98; 3ha+derl-4: 0,97 vagy 20 
pont, 3h: 1,01; 3ha+derl-2: 0,95). Ez a becslő- 
csökkenés/eltérés a rendszerben fokozott mérték
ben létrejövő ún. számítástechnikai "zaj"-nak tulaj
donítható. A deriváltak digitális úton történő szá
mításának (Savitczky-Golay) és extra komponens
ként való használatuknak tudható be ez a jelenség. 
A háttér bevezetése nem okoz változást az SIS ér
tékeknél tapasztalttal ellentétben, tehát a szűrő jól 
ki tudja küszöbölni ezt a hibaforrást.

A háttér hozzáadása után következett a zaj 
hatásának tanulmányozása. Az előbbi jelölésrend
szerrel mutatjuk be az idetartozó eredményeket 
a 3. táblázatban. Három különböző zajszintet ta
nulmányoztunk. Ezek jelölése SD = 10, SD = 20, 
SD = 30. A 400 egységnyi nettó csúcsintenzitás 
mellett a következőket jelenti az RSD értékeket 
tekintve: RSD = ±2,5 % (SD = 10), RSD = ±5% 
(SD = 20), RSD = ±7,5 % (SD =  30). Ez azt is 
kifejezi, hogy abban az esetben, ha tudnánk al
kalmazni a szokásos nettó csúcsintenzitás mérésén 
alapuló kiértékelési eljárásokat, akkor azok ilyen 
szórásértékeket mutatnának eredményeikben.

A 3. táblázat értékeiből a következő megálla
pításokat tehetjük. A 20 pontos esetekben elmond
hatjuk, hogy általában az első 2 deriváltat alkalma
zó megközelítés adja a legpontosabb eredménye
ket. A legnagyobb zajszintnél a 20 pontos esetben 
az első 4 derivált már annyira telíti a rendszert, 
annyira megnöveli a számítástechnikai zajt, hogy 
ezek az eredmények már semmi előnyt nem mu
tatnak a derivált rend növelésével kapcsolatban. A 
20 pontos, 3 komponensű rendszer SD = 30 ese
tén annyira instabillá vált, hogy az itt kapott ér
tékek 100 kiértékelés után sem mutattak konver
genciát, ezért nem találunk itt értékeket. A 100 
pontos esetekben szinte minden eltolódásértéknél 
a legmagasabb deriváltakat alkalmazó kiértékelés 
adja a legjobb eredményeket. Az egész táblázat
ban megfigyelhető, hogy az eltolódás = 0 esetben 
a koncentrációbecslő értéke csökken a deriváltsági 
fok növelésével párhuzamban. Ez a 2. ábrán látha
tó jelenséggel magyarázható. Ezen az ábrán az új 
információ súlyát megadó К  (Kálmán-féle erősí
tés) vektor alakulását láthatjuk a zajszint függvé
nyében a kiértékelés során. A legelső ábra (2.a) 
á zajmentes helyzetet mutatja. Itt láthatjuk, hogy 
a csúcs megjelenésével megnő а К  értéke, így az 
információ a megfelelő súlyt kapja. A zajszint nö
vekedésével (2.b-c-d) ez a csúcs egyre kisebb lesz, 
viszont a kevésbé érdekes helyek súlya jelentősen 
megnő. Mire a csúcshoz érünk, addigra nincs haj
tóerő а К  értékében, nem kapja meg az új in
formáció a szükséges súlyt, emiatt lesz egy mód-



3. táblázat
K o n cen trá c ió b ecslés  k ö zép ér ték e i za jja l

Cd b II ►—‘ О 577 = 20 577 = 30
20 pont lha+z lha+z+derl-2 lha+z+derl-4 lha+z lha+z+derl-2 lha+z+derl-4 lha+z lha+z+derl-2 lha+z+derl-4

-2 0,21 0,44 -0,01 0,20 0,35 -0,04 0,19 0,36 -0,06
-1 0,74 0,77 0,68 0,69 0,65 0,63 0,74 0,68 0,52

0 1,01 0,97 0,94 0,93 0,90 0,86 0,99 0,84 0,80
1 0,71 0,72 0,82 0,64 0,72 0,75 0,65 0,58 0,58
2 0,21 0,47 -0,44 0,13 0,41 -0,66 0,18 0,42 -0,30

577 = 10 577 = 20 577 = 30
100 pont lha+z lha+z+derl-2 lha+z+derl-4 lha+z lha+z+derl-2 lha+z+derl-4 lha+z lha+z+derl-2 lha+z+derl-4

-10 0,22 0,59 0,66 0,25 0,35 0,58 0,22 0,42 0,53
-5 0,74 1,00 0,99 0,74 0,65 0,90 0,69 0,88 0,86

0 1,01 1,00 1,00 0,98 0,90 0,92 0,94 0,90 0,86
5 0,74 1,00 0,98 0,71 0,72 0,91 0,71 0,89 0,86

10 0,22 0,57 0,63 0,21 0,41 0,58 0,24 0,43 0,54
577 = 10 577 = 20 577 = 30

20 pont 3ha+z 3ha+z+derl-2 3ha+z+derl-4 3ha+z 3ha+z+derl-2 3ha+z+derl-4 3ha+z 3ha+z+derl-2 3ha+z+derl-4
-2 0,21 0,44 -0,01 0,20 0,35 -0,04 * * * *
-1 0,74 0,77 0,68 0,69 0,65 0,63 * * *

0 1,01 0,97 0,94 0,93 0,90 0,86 * * *

1 0,71 0,72 0,82 0,64 0,72 0,75 * * *

2 0,21 0,47 -0,44 0,13 0,41 -0,66 * * *

577 =  10 577 = 20 577 = 30
100 pont 3ha+z 3ha+z+derl-2 3ha+z+derl-4 3ha+z 3ha+z+derl-2 3ha+z+derl-4 3ha+z 3ha+z+derl-2 3ha+z+derl-4

-10 -0,28 -0,10 0,21 -0,28 -0,16 0,03 -0,14 -0,05 0,07
-5 0,12 0,75 0,86 0,06 0,68 0,79 0,18 0,68 0,78

0 1,02 1,01 1,01 0,96 0,94 0,94 0,95 0,93 0,92
5 1,66 1,07 0,97 1,64 1,20 0,94 1,45 1,13 0,89

10 0,81 1,91 1,94 0,84 1,77 1,87 0,70 1,28 1,43
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2. ábra

Kálm
án-féle erősítés (Gain) függvénye a zajszint és a kiértékelés előrehaladottságának a függvényében.



4- táblázat
K o n cen trá c ió b ecslé s  S D  érték e i za jja l

ín fa II о SD =  20 ín fa II СО о

20  pont lha+z lh a + z+ d er l-2 lha+z+derl-4 lha+ z lh a + z+ d er l-2 lha+z+derl-4 lha+ z lh a + z+ d er l-2 lha+z+derl-4

- 2 0,01 0,01 0,04 0,02 0,02 0,07 0,03 0,05 0,07

- 1 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,07 0,03 0,04 0,05

0 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,04 0,07 0,07

1 0,02 0,02 0,05 0,01 0,02 0,06 0,04 0,05 0,08

2 0,01 0,01 0,20 0,01 0,02 0,08 0,04 0,04 0,21

SD =  10 fa II to о SD =  30

100 pont lha+z lh a + z+ d er l-2 lha+z+derl-4 lha+z lh a + z+ d er l-2 lha+z+derl-4 lha+z lh a + z+ d er l-2 lha+z+derl-4

- 1 0 < 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 Or,03 0,03

- 5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,02 0,01 0,02 0,02

0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,02 0,01

5 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02

10 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 0,03

SD =  10 SD — 20

оeoIIQcn

20  pont 3ha+z 3ha+z+derl-2 3ha+z+derl-4 3ha+z 3ha+z+derl-2 3ha+z+derl-4 3ha+z 3ha+z+derl-2 3ha+z+derl-4

- 2 0,01 0,01 0,04 0,02 0,02 0,07 * * *

- 1 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,07 * * *

0 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 * * *

1 0,02 0,02 0,05 0,01 0,02 0,06 * * *

2 0,01 0,01 0,20 0,01 0,02 0,08 * * *

SD =  10 SD =  20 SD =  30

100 pont 3ha+z 3ha+z+derl-2 3ha+z+derl-4 3ha+z 3ha+z+derl-2 3ha+z+derl-4 3ha+z 3ha+z+derl-2 3ha+z+derl-4

- 1 0 0,01 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,04 0,04

- 5 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04

0 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02

5 0,01 0,03 0,04 0,02 0,08 0,04 0,01 0,06 0,04

10 0,01 0,04 0,03 0,02 0,04 0,06 0,02 0,05 0,06
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szeres alulbecslés. Tapasztalatunk alapján a szűrő 
stabilitását, ill. a konvergencia sebességét megha
tározó paraméter (R ) változtatása — bár a kon- 
centrációbecslő alakulására lényeges hatással volt 
— a végső becslő értékét nem sokban befolyásol
ta. A 3. táblázatban található koncentrációbecslő 
értékekhez tartozó szórásértékek a 4. táblázatban 
találhatók. Az itt látható értékek mind 8 % alatt 
vannak (kivétel a 20 pontos, 2 lépésnyi eltolódá- 
sú ’derl-4’ eseteket), átlagos érték 3 — 4 % körül 
van. Ezek alapján ez a módszer a kiértékelés során 
nem növeli meg a zajt, az általa nyújtott eredmé
nyek a kevésbé összetett spektrumok (egyelemes 
ismeretlen) esetében a szokásos kiértékelésekkel 
(pl. ABC) összehasonlíthatók. A kilógó 20 pontos 
2 lépésnyi eltolódású eseteket ismét instabilitással 
lehet magyarázni.

A kutatási munka az OTKA 2557 támogatásával 
valósult meg.

Összefoglalás

A számítógépes modellezés alapján a fent 
leírt módszer alkalmas arra, hogy bonyolultabb 
spektrumokat értékeljünk ki, úgy, hogy megha
tározásainkat a közepes zajszint és 4 — 5 lépé- 
ses spektrumeltolódás nem nagyon zavarja. Emiatt 
hosszú idejű megbízható analízist ígér ez a meg
közelítés, ami a hagyományos, műszerekkel együtt 
kapott, rendszerint egyelemes kiértékelési eljárá
sok vetélytársává teszi. Mivel a modellezés so
rán minden lehetséges hatást figyelembe próbál
tunk venni, ami egy valós spektrum esetén je
lentkezhet, ezért gyakorlati alkalmazása előnyöket 
ígér. Következőkben valós spektrumok kiértéke
lésével próbáljuk bizonyítani elméleti modellezé
sünk eredményeit.

Application of Kálmán filtering in ICP emis
sion spectrometry, I. Simulation. P. Kárpáti, J. Bor
széki and W. Wegscheider

An algorithm is presented to perform de- 
convolution of ICP emission spectra, utilizing the 
combined approach of Kálmán filtering and deri
vative spectroscopy. In this work only computer si
mulated spectra have been studied. We have tried 
to incorporate all the effects in this simulation, 
which may contribute to real spectra. Based on the 
results it can be assumed that with this approach 
precise and accurate evaluation can be done with 
long term stability comparable to conventional 
evaluation methods (ABC) in case of simple spec
tra. With more complicated spectra this approach 
seems to be superior to several one-component 
evaluation methods.

IRODALOM

1 R.E. Kálmán: Journal of Basic Engineering, Vol. 
82, March, 1960.

2 Y. Hayashi, S.C. Rután: Analytica Chimica Acta, 
271. 91. 1993.

3 C.A. Scolari, S.D. Brown: ibid., 166. 253. 1984.
4 S.L. Monfre, S.D. Brown: ibid., 200. 397. 1987.
5 Y. Liu, R. Yu: Talanta, 35. 707. 1988.
6 H.N.J. Pouilsse: Analytica Chimica Acta, 112. 361. 

1979.
7 E.H. van Veen, M.T.C. de Loos-Vollebregt: Analyti

cal Chemistry, 63. 1991.
8 E.H. van Veen, S. Bosch, M.T.C. de Loos-Vollebregt: 

Spectrochimica Acta, 48B. 1691. 1993.

Veszprémi Egyetem, Analitikai Kémia Tanszék 
Érkezett: 1994. VI. 20.
Közlésre elfogadtuk: 1994. IX. 5.



Magyar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 5. sz. 183

A ciklohexán-monokarbonsav oxidativ dekarboxilezése,
II*

Mechanizmus

HÉBERGER Károly, KESZLER Ágnes, VIDÓCZY Tamás és GÁL Dezső 
MTA Központi Kémiai Kutató Intézete, 1525 Budapest, Postafiók 17.

Livius COTARCA és Pietro DELOGU 
RI. C. E. Friuli, Ricerca Chimica S.c.p.A. 33050 Torviscosa, Italy

Előző közleményünkben1 beszámoltunk a cik
lohexán-monokarbonsav oxidativ dekarboxilezése 
során kapott kísérleti eredményeinkről és az azok
ból levont következtetésekről. Megállapítottuk, 
hogy nemkatalitikus körülmények között a vizsgált 
folyamat degenerált elágazású láncreakció. Külön
böző hőmérsékleteken leírtuk a GCMS-mérések 
segítségével azonosított reakciótermékek kinetikai 
görbéit, valamint kemilumineszcenciás technika al
kalmazásával valószínűsítettük a főtermék ciklohe- 
xanon képződéséhez vezető reakcióutakat. Kiszá
mítottuk továbbá a primer és a szekunder iniciá
lás sebességét. Meghatároztuk a fő láncfolytatási 
lépés (tercier peroxid gyök ciklohexánsavról tör
ténő hidrogénleszakítási reakciója, mely végül a 
ciklohexanon keletkezéséhez vezet) sebességi ál
landójának hőmérsékletfüggését. Megállapítottuk, 
hogy a dekarboxilezési folyamatban két párhuza
mos úton szabadul fel a szén-dioxid, de csak az 
egyikben képződik ciklohexanon.

Jelen munkánkban korábbi kísérleti adataink1 
és irodalmi megfontolások alapján2-5 megadjuk 
a teljes dekarboxilezési folyamat kezdeti szakaszá
nak részletes mechanizmusát.

A ciklohexán-monokarbonsav oxidativ 
dekarboxilezésének mechanizmusa a folyamat 

kezdeti szakaszában

Primer iniciálás

Korábbi elgondolásokkal6 szemben a primer 
iniciálás nem a karboxilcsoport hidrogénjének le- 
szakításával történik, hanem a tercier o-hidrogént 
éri az oxigén támadása. Ezt alátámasztja az a tény 
is, hogy a reakciótermékek között nem találtunk 
ciklohexil-hidroperoxidot1 :

C 0 0 H  (cO  +  н о ;

( 1 )
Láncfolytatás, I. (A szubsztrátum oxidációja)

COOH (cC) + o2 gyors

A (3) reakcióban, hasonló okokból, mint az 
(l)-ben, ugyancsak nem történik hidrogénleszakí- 
tás a karboxilcsoportról, viszont a reakció során 
képződő kevésbé szelektív gyökök (pl. hidroxil-, 
és alkoxilgyökök) könnyen megtámadhatják a sze
kunder hidrogénatomokat is:

/  \  О О Н
/  y d  C O O H  (ОС) +

(3)

О Н  + C O O H  (о с ) v a g y COOH ( д ) (4a)
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Mivel nagyon kicsi a különbség a /3, 7 és 6 típusú C-H-kötések erőssége között, kinetikailag nem 
különböztetjük meg az azokon történő támadásokat, így a továbbiakban /З-val jelöljük a 7 és 6 hidrogén 
le tépését is.

A (4a) és (4b) reakciókat a (2), illetve az (5) és a (6) folyamatok követik:

00 ‘

У ~ С О О Н  ( /3 )  +  0 2 9 y 0 r S  -  ^  ^ - C O O H  (/3)

oo- ООН

Q - C O O H  ( /3 )  + ( ^ с о о н  kp ->- Q - C O O H  (/3) + о C O O H  ( & )

(5)

(6)

HOj + COOH H20 2 + (6’)

Korábban megállapítottuk1, hogy k'p = E\kp, ahol 1 < e\ < 4, ugyanakkor a (6) és a (6’) reakciók 
sebességi állandója közel azonos, tehát k'6 ~  k'p . A  tercier peroxidgyökök a (3) reakció mellett 
gyökizomerizációban is résztvesznek:

A (7) lépés értelmében a ciklohexanon láncfolvtatásban képződik. Ezt a következtetést alátámasztja 
a felhalmozódás mértéke is1, ugyanis ha a cil ; -hexánon gyök-gyök kölcsönhatás eredményeként 
keletkezne, akkor felhalmozódási sebessége sokkal kisebb lenne a mért értéknél.

Láncfolytatás, II. (A ciklohexanon oxidációja)

A  ciklohexanon oxidációja részleteiben is ismert folyamat8-10. Most csak azokat a reakciókat 
vesszük figyelembe, amelyek a teljes dekarboxilezési folyamat kinetikáját és termékmegoszlását 
befolyásolják. Az alábbiakban ismertetjük a ciklohexanon-fogyás láncfolytatási lépéseit, melyek két 
típusúak lehetnek: hidrogénleszakítás vagy gyökaddíció.

0 + 0,
gyors

Г '
r v o

, 0 0  H

szubsztrátum

(8 )
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A (8) reakcióban bemutatott hidrogénleszakítás helyett mind az a-, mind a /?-peroxid-gyökök 
addíciós reakcióra léphetnek a ciklohexanonnal:

0 + RÓJ (cC,/3 ) vagy HOj
/------ 1 0 0 R  (cC,ß)

( _ У °
vagy

( 10)

( 11)

Kis konverziónál a (9) reakcióban képződő ketoperoxidgyökök, mint fő láncvivők, elhanyagolható
ak.

Dégénérait elágazás (másodlagos iniciálás)

Folyadékfázisú oxidációkban a hidroperoxidbomlás degenerált láncelágazáshoz vezet11:

ООН

У̂ СООН (а) V. </ COOH (0) ■OH + RO- (CC./3) ( 12)

Kemilumineszcenciás méréstechnikával bebi
zonyítottuk, hogy a dekarboxilezési folyamatban 
gerjesztett, triplett állapotú ciklohexanon moleku
láris úton képződik1, nem pedig gyök-gyök köl
csönhatás révén. Ennek alapján valószínűnek tart
juk, hogy az Q-hidroperoxid a (12) mellett a kö
vetkező, degenerált elágazást nem előidéző reak
cióban is résztvesz:

ООН
COOH (CL) H20  + СОг + 0 (12a)

Termokémiai szempontból a (12a) rekció meg
felelő energiát biztosít a kemilumineszcenciás fényt 
kibocsátó triplett állapotú ciklohexanon keletkezé
séhez.

Gyök-gyök kölcsönhatások és letörést lépések

Mivel autoxidációban a peroxidgyökök a fő 
láncvivők és az összes többi gyök (hidroxil, alkoxil 
stb.) peroxidgyökké alakul át, csak ezen gyökök 
kölcsönhatásait kell figyelembe vennünk.

A tercier peroxidgyökök közismert módon 
nem vesznek részt úgynevezett Russell-típusú le
törésben12-13, kombinációjuk valójában láncfoly
tatás:

(13)
A (13)-ban képződött a-alkoxilgyökök a to

vábbiakban a (4b) lépésnek megfelelően hidroxi- 
ciklohexán-monokarbonsawá alakulnak át. A sze
kunder peroxidgyökök kölcsönhatásakor viszont 
stabil termékek képződnek:

A szekunder és tercier gyökök kombinációja is Russell-típusú reakció:
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A (13) reakcióval szemben a (14) és (15) valódi letörés, bár a koncentrációviszonyok miatt a (15) 
lépés sokkal gyorsabb, mint a (13).

Láncfolytatás, III. (a hidroxi- és a ketosavak oxidációja)

Mivel a ciklohexán-monokarbonsav dekarboxilezésekor a kinetikai lánc rövid 1 (kb. 3 — 5 140°C- 
on), a hidroxi-, és a ketosavak felhalmozódása a letörési lépések következtében jelentős. így a teljes 
folyamatot tekintve számolni kell ezeknek a (4b), (14), illetve a (15) reakciókban keletkező termékeknek 
a további oxidációjával:

< 5

о2
COOH (ű) + RC{ (cc,/5) vagy НО;

r-C/  V-COOH +ROOH (cC,/3) vagy H202 
\ ___ / ü O H

( 16)

I

Fő reakcióutak a ciklohexán-monokarbonsav oxidativ dekarbbxilezésében a „heurisztikus” mechanizmus alapján

A (16) — (18) egyenletekben ROOH a szubszt- 
rátumból keletkező hidroperoxidot jelenti, a „ter
mékek” pedig feltehetően hidroxiketon és diketon, 
de bizonyosan nem ciklohexanon. A fent leírt fo
lyamat azt az utat mutatja be, ahol ciklohexanon 
képződése nélkül keletkezik szén-dioxid.

A fentiekben javasolt „heurisztikus” mecha
nizmus 10 — 15 % konverzióig írja le az oxidáci
ót. A feltételezett reakcióutak az 1. ábrán látható
ak.

Az ábrán jól elkülönítve látszik a szén-dioxid 
képződéséhez vezető kétféle út.
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Kombinatorikus mechanizmus és reakcióháló

Az 1. pontban részletesen leírt „heurisztikus” 
megközelítés mellett számítógép segítségével ge
neráltuk a folyamat kombinatorikus mechanizmu
sát is. Az eljárás módját már korábban közöltük14. 
Először ki kellett választani a folyamatban szerep
lő részecskéket (gyökök, molekulák, atomcsopor
tok), külön a reaktánsokat (bal oldal), külön a ter
mékeket (jobb oldal). A folyamatot olyan kis kon
verzióig kívántuk leírni, ahol a termékek további 
reakciói még elhanyagolhatóak. Ez a megszorítás 
nem vonatkozik a hidroperoxidokra, mivel a má
sodlagos iniciálás már a dekarboxilezési folyamat 
korai szakaszában is számottevő. Az alkil-gyököket 
sem tüntettük fel külön részecskeként, mivel az 
oxigénnel történő igen gyors reakciójuk következ
tében azonnal peroxidgyökökké alakulnak át (1. 
táblázat).

1. táblázat
Ciklohexán-monokarbonsav oxidativ dekarboxilezésekor a 

kombinatorikus mechanizmusban szereplő részecskék

Reaktáns Termék
o 2 o 2

szubsztrátum szubsztrátum
R 02'(a) R02'(a)
r o 2-(/3) R 02 (/?)

ROOH(a) ROOH(a)
ROOH(/?) ROOH(ß)

RO'(a) RO(or)
RO(/3) RO'(/?)
h 2o 2 h 2o 2

OH OH
h o 2 h o 2-

hidroxisav(of)
hidroxisav(/3)
ketosav(/3)

ciklohexanon
/3-lakton

h 2o
c o 2

során új kötés létesült15. (Ez a szám az egyes 
elemi lépések geometriájára utal.)

2. Az elemi lépések standard reakcióhője.
A kombinatorikus mechanizmus kezdetben 

970 sztöchiometriailag lehetséges reakciót tartal
mazott. Ezután csak az olyan lépéseket vettük fi
gyelembe, ahol X nem volt nagyobb egynél15. En
nek a szűkítő feltételnek 253 reakció felelt meg. 
A következő egyszerűsítés termokémiai szempon
tok szerint történt14, s eredményeként 192 lépéses 
mechanizmust kaptunk.

A korábbiakban kidolgozott szekvenciaháló 
szerkesztés14 alkalmazásával egy adott mecha
nizmusban szemléletessé tehetőek a prekurzor- 
termék kapcsolatok. A szekvenciahálóban csupán 
kiválasztott atomok, illetve atomcsoportok transz- 
formációit követjük nyomon — így természetesen 
ugyanahhoz a mechanizmushoz sok szekvenciahá
lót lehet szerkeszteni. A hálóban nyíl jelöli va
lamely részecske másikká alakulását, oly módon, 
hogy ebben a transzformációban más, a hálóban 
szereplő atom vagy atomcsoport nem vesz részt. 
Azon specieszek között, amelyeket nem köt össze 
nyíl, nincs prekurzor-termék átalakulás sem.

2. ábra
A számítógépes program minden olyan sztö- 

chiometrikusan lehetséges reakciót előállít, amely
ben a reaktánsok száma legfeljebb 2, a termékeké 
pedig legfeljebb 3.

Az elemi lépések számának csökkentésére két 
paramétert alkalmaztunk:

1. Azoknak az atompároknak a száma, melyek 
között korábban nem volt kötés, és a reakció

A ciklohexán gyűrű átalakulása a ciklohexán- 
-monokarbonsav oxidativ dekarboxilezése során 

(szekvenciaháló)

A 2. ábrán bemutatott szekvenciaháló a cik
lohexán gyűrű szénvázának transzformációit tar
talmazza. Az ábrán jól látható, hogy meghatáro
zó szerepet játszik a folyamatban a szubsztrátumot
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ért első támadás helye. Azokban az esetekben, me
lyekben az a-hidrogén szakad le, a-hidroperoxid, 
a-hidroxi-karbonsav és ciklohexanon képződik, ß- 
hidrogén letépésekor pedig /3-hidroxi-karbonsav, 
ketosav és /З-lakton keletkezik. A két termékcso
port között nincs keresztkapcsolat.

így például a ciklohexanon céltermék kép
ződése szempontjából a ß  hidrogént is leszakító, 
kevésbé szelektív gyökök reakciói kedvezőtlenek. 
Ezek a gyökök a már kis konverziónál is jelentős 
másodlagos iniciálásból származnak. Mivel a lánc
hossz kicsi, a nemkívánatos melléktermékek is je
lentős mennyiségben keletkeznek a dekarboxilezé- 
si folyamatban.

A fentiekben vázolt kvalitatív kép független 
a sebességi állandók (jórészt ismeretlen) konkrét 
értékeitől, amelyek az egyes nyilak jelentőségét 
befolyásolják csupán, de új nyilak kialakulását 
nem eredményezhetik.

Megköszönjük Hajdú Péternek és Kúti Zsoltnak a 
kombinatorikus mechanizmus algoritmusának kidolgo
zásában nyújtott segítségét, és a RI. С. E. Friuli, vala
mint a T-014-528 számú О Т KA által nyújtott anyagi tá
mogatást.

Összefoglalás

Javaslatot teszünk a ciklohexán-monokarbon
sav oxidativ dekarboxilezésének mechanizmusára. 
(A kísérleti eredményeket korábban közöltük.) A 
termikus oxidáció fő láncvivő gyökei a szekunder 
és a tercier peroxidgyökök. A főtermék ciklohexa
non és a melléktermékek (hidroxi-, és ketosavak) 
párhuzamos reakcióutakon keletkeznek. Széndio
xidfelszabadulás két egymástól független úton tör
ténik. Az oxidáció során képződő hidroperoxid ré
szint gyökökre, részint molekulákra bomlik. A fő 
letörési lépést a kétféle peroxidgyökök kombiná
ciója jelenti. Számítógép segítségével létrehoztuk 
a dekarboxilezési folyamat kombinatorikus mecha
nizmusát és megadtuk a prekurzor-termék átala
kulás szekvenciahálóját, melyből kitűnik, hogy az 
első támadás helye meghatározza a termékelosz
lást.

Mechanism studies on the oxidative decar
boxylation of cyclohexane monocarboxylic acid, II.
K. Héberger, Á. Keszler, T. Vidóczy, D. Gál, L. Cotar- 
ca and P. Delogu

A mechanism is suggested for the oxidative 
decarboxylation of cyclohexane monocarboxylic 
acid (experimental results published earlier). In

the thermal oxidation the main chain carrier rad
icals are secondary and tertiary peroxy radicals. 
The main product, cyclohexanone, and the by
products (hydroxy and keto acids) are formed 
in parallel reaction routes. Carbon dioxide is 
produced in both pathways independently. Hydro
peroxide molecules formed during the oxidation 
decompose partly into radicals and partly into 
molecules. Cross-combination between the two 
types of peroxy radicals is the rate determining 
termination.

The sequence network for the formation of 
products was constructed by combinatorial gener
ation which indicates that the primary attack of 
the hydrogen abstraction determines the product 
distribution.
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Alummium-oxid felületén kialakított 
Fe(OH)3-adszorbens felületi tulajdonságai, I.

PÓLYÁK Klára, RÁCZ Eleonóra és HLAVAY József 
Veszprémi Egyetem, Analitikai Kémia Tanszék, 8201 Veszprém, Pf. 158.

Hazánkban, elsősorban a délalföldi települé
seken, az ivóvíz a megengedett határérték (0,05 
mg/dm3) felett tartalmaz arzénionokat. A felesleg
ben lévő arzénionok eltávolítására számos mód
szer ismeretes, pl. csapadékképzés és koaguláció, 
adszorpció stb. Kutatási munkánk során új típusú, 
természetes hordozó felületén „in situ” csapadék
képzéssel létrehozott adszorbenst állítottunk elő és 
alkalmaztunk As-ionok eltávolítására. A módszer 
kifejlesztése során arra törekedtünk, hogy kör
nyezetbarát, természetes anyagokkal dolgozzunk, 
és egy hulladékszegény technológia tervezéséhez 
szolgáltassunk alapadatokat. A laboratóriumi és 
szabadtéri, a víznyerés helyén végzett kísérletek 
után félüzemi kísérleteket hajtottunk végre a leg
inkább szennyezett területeken1-3. A kidolgozott 
eljárást szolgálati szabadalom védi4. Jelen közle
ményünkben a laboratóriumi, statikus, az adszor- 
bens kémiai és felületi tulajdonságainak jellemzé
sére irányuló, kísérletek eredményeiről számolunk 
be. A felhasznált modelleket a természetes vizek
ben lejátszódó folyamatok leírására használt ku
tatási eredményekből kölcsönöztük és elsősorban 
az alkalmazásnak megfelelő tulajdonságokra kon
centráltuk megfigyeléseinket. Nem volt célunk a 
rendszer kolloidkémiai tárgyalása, eredményeink
kel a gyakorló víztisztítással foglalkozó szakembe
reket kívánjuk segíteni.

A természetes vizek összetételét számos ké
miai, geokémiai és biokémiai folyamat határozza 
meg. A vizekben a főkomponensek koncentráció
ját, a biológiai folyamatok mellett, elsősorban az 
oldódási és komplexképződési reakciók, a nyom- 
nyi mennyiségben jelenlévő elemekét az adszorp- 
ciós/deszorpciós folyamatok szabályozzák. A ter
mészetes vizekben (folyók, tavak és óceánok) ta
lálható szilárd részecskék adszorpciós sajátsága
ik révén hozzájárulnak az ionok transzportjához, 
pl. az üledékbe való jutáshoz. A leggyakrabban 
előforduló, számottevő fajlagos felülettel rendel
kező kolloid csapadékok, mint pl. AI2O3, SÍO2, 
Fe(OH)3, M n02, felületi töltésüktől függően, ani
onokat és kationokat köthetnek meg. A szilárd 
részecskék a természeti körülményektől függően

vándorolnak, leülepedhetnek és az elemek az üle
dékben felhalmozódhatnak.

A vízben lévő hidratált oxidok/hidroxidok fe
lületén amfoter tulajdonságú OH-csoportok van
nak, melyek a hidrogén- és hidroxilionokkal is re
akcióba lépnek. Az oxid/hidroxid felülete és az 
anionok kölcsönhatását a legtöbb esetben frissen 
leválasztott kolloid állapotú (Al(OH)3, Fe(OH)3, 
MnC>2, stb.) csapadékokkal vizsgálták és a jelen
ségeket többféle, egymással összefüggő elméletek
kel írták le5. A szorpciós folyamatok során a felü
let és az oldat molekulái, ionjai között elektrosz
tatikus kölcsönhatások, Van der Waals erők, hid- 
rogénhíd és koordinatív kötések alakulhatnak ki. 
Sigg6 szerint ezek az elméletek egymástól függet
lenül nem alkalmasak a folyamatok modellezésére, 
mivel a további lehetőségeket is korrekcióba kell 
venni. Kísérleti és számítási eredményei alapján 
megállapította, hogy az oldatokban lévő anionok, 
[A~z] és szilárd fázisú oxidok/hidroxidok, {S-OH, 
ahol S a szilárd felület jele} közötti kölcsönhatás 
leírására leginkább a ligandumcsere-elmélet alkal
mazható a következő egyenletek szerint:

{S —OH} + [A~z] о  {S —A2-1} + [OH- ] (1)
2{S —OH} +  [A~z] {S2 -  A z~2} + 2[OH- ] (2)
Az 1. és 2. reakciók egyensúly állandói (állandó 
nyomáson, hőmérsékleten és ionerősségű oldatok
ban) a felületi töltéstől függnek.

Stumm5 az a-FeOOH és 7-Al20 3 adszor- 
bensek felületén foszforsav, benzoesav, ftálsav és 
szalicilsav adszorpciójának vizsgálatával igazolta 
a ligandumcsere-elméletet. Meghatározta az oxid 
felületén kialakult SAZ-1 és S2AZ-2 vegyületek 
egyensúlyi állandóit és extrapolálással a felületi 
nullatöltéshez tartozó egyensúlyi állandó értékét 
(Kfntr )■ Eredményei alapján megállapította, hogy 
a felületi vegyületek egyensúlyi állandói és ugyan
ezen vegyületek oldatfázisbeli egyensúlyi állandói 
között szoros korreláció áll fent.

Sigg6 frissen leválasztott a-Fe-OOH felüle
tén H+, F- , acetát-, SO^- , PO3 - , és Mg2+- 
ionok megkötődését tanulmányozta. Megállapítot
ta, hogy az a-FeOOH izoelektromos pontjához 
tartozó pH értéke 6,1-7,9 tartományban volt, 
a kolloid előállítási módjától függően. Az anio-
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nők és az adszorbens kölcsönhatásának leírására 
a ligandumcsere-modell mellett a komplexképző
dési modellt is alkalmazta. Mérési eredményeivel 
és egyensúlyi számításokkal alátámasztotta azt a 
megfigyelést, miszerint az anionok megkötődésé- 
nek mértéke a hidratált oxidok felületén elsősor
ban az oldat pH-jától függ. A pH szabályozza a 
reakcióképes felület kialakulását és az oldatban az 
ionformákat.

Harrison és Berkheiser7 a frissen leválasztott 
vas(III)-hidroxid-gélen az oxoanionok adszorpció
ját vizsgálták. Megállapították, hogy az egyértékű 
oxoanionok elektrosztatikus kölcsönhatásba lép
nek a hidroxid felületén lévő ionfajtákkal. A két
értékű anionok a tellurátion kivételével koordina
tív kötést létesítenek a felületi vasionokkal. A sza
bad anionok geometriája jelentős szerepet játszik 
a képződő felületi komplexek konfigurációjának 
kialakulásában. Azt találták, hogy egy tetraéderes 
anion erősebben kötődik meg a felületen, mint egy 
ugyanolyan töltésű planáris elrendezésű molekula.

Hsu és Rennie8 a foszfátionok adszorpcióját 
vizsgálták alumínium-hidroxid felületén. A 2 — 200 
mg P/dm3 koncentrációjú és pH = 3,8 — 7 olda
tokkal végzett kísérleteik eredményeit Langumuir- 
izoterma egyenlettel írták le. Eredményeik alapján 
megállapították, hogy az А1(Ш)-юпок az OH~- 
ionokkal Al(OH)2~ kationt képeznek, melyek poli- 
merizációval gyűrűbe rendeződnek és részben kol
loid állapotban vannak.

A kolloid állapotú fémoxidokkal/hidroxidok- 
kal végzett kísérletek eredményei azt mutatják, 
hogy az alumínium- és vas-oxidok/hidroxidok, al
kalmasan megválasztott pH-jú oldatokban, mind 
anionok, mind kationok megkötésére felhasznál
hatók. Ez a kedvező adszorpciós képesség tovább 
fokozható, ha granulált és aktivált alumínium- 
oxidon, mint hordozón alakítjuk ki a Fe(OH)3- 
réteget (jele: А120 3/Ее(0Н)3). A granulált ad
szorbens oszlopba tölthető, folyamatos víztisztítási 
technológiát tesz lehetővé, gazdaságosan üzemel
tethető és elkerülhető a finom eloszlású kolloid 
csapadékok szűrésével és a toxikus hulladékok el
helyezésével kapcsolatos költségek nagy része.

Kutatási munkánkban az alumínium-oxid fe
lületén kialakított Fe(OH)3-adszorbens fizikai és 
kémiai tulajdonságainak vizsgálatával foglalkoz
tunk. Eredményeinket az irodalomban található 
kolloid állapotú alumínium- és vas-oxidokra/hidro- 
xidokra vonatkozó adatokkal hasonlítottuk össze. 
Kísérleteink során meghatároztuk a granulált 
A120 3 felületén leválasztott Fe(OH)3 mennyisé
gét, Al20 3/Fe(0H )3 adszorbens fizikai és kémiai 
stabilitását, teljes kapacitását, a felületi csoportok

minőségét és mennyiségét. Az oxid/víz határfelüle
ten lejátszódó folyamatokat az adszorpciós, a ké
miai és az elektrosztatikus modellek segítségével 
értékeltük. A kutatás során anionként ortofoszfát- 
aniont használtunk. Az ivóvizekben az arzenátio- 
nok fordulnak elő nagyobb mennyiségben és az or- 
tofoszfátionokkal egy újabb, a környezetben jelen
tős mennyiségben előforduló és az arzenátionok- 
hoz hasonló viselkedésű vegyületfajtát vizsgáltunk 
meg. A felsorolt irodalmak is elsősorban a foszfát
ionok viselkedését tárgyalják.

Felhasznált anyagok, vizsgálati módszerek

Adszorbens készítése

A granulált Al20 3-t az Almásfüzitői Tim
földgyár készítette K10-es porból. A 0,5 —1,0 és
1,0 —1,6 mm-es szemcseméretű frakciót 450°C-on 
4 órán át aktiváltuk. Az így előkészített adszor
bens fázisösszetételét por-röntgendiífrakciós mód
szerrel határoztuk meg, és 7-Al20 3-nak talál
tuk. A fajlagos felületet BET-módszerrel mértük 
meg és értéke 180 m2/g-nak adódott. Az aktivált 
7 -Al20 3-t (1 kg) vákuum-exszikkátorba helyeztük,
2 dm3 10 g/dm3 FeCl3-oldatot adtunk hozzá, a 
szemcsék közül, a pórusokból, 2 órán át kiszívat
tuk a levegőt, majd a FeCl3 feleslegét leöntöt
tük. Az Fe(OH)3-csapadékot a hordozó felületén 
ammónium-hidroxiddal alakítottuk ki. Az adszor- 
benst levegőn megszárítottuk és légszáraz állapot
ban használtuk fel4.

Az Al20 3/Fe(0H)3 felületi tulajdonságainak 
meghatározásához 0,1 mol/dm3 HCIO4-, HC1-, és 
NaOH-mérőoldatokat, valamint 1 mol/dm3 NaC104- 
oldatot használtunk. A kinetikai vizsgálatokhoz, az 
izoelektromos pont meghatározásához és az ad
szorpciós izotermák elkészítésére az oldatokat alt. 
minőségű KH2P 0 4-ből készítettük.

Alkalmazott módszerek

Az egyensúlyi vizsgálatokhoz (20±0,5°C) 
KUTESZ-gyártmányú Shaker-Bath rázógépet hasz
náltunk. A potenciometrikus titráláshoz és a pH- 
méréshez RADELKIS pH-mérőt és kombinált 
üvegelektródot alkalmaztunk. Az oldatok vas- és 
alumíniumtartalmát atomabszorpciós (Perkin-El- 
mer 5100 PC, GEM3 szoftver), foszfortartalmát 
spektrofotometriás módszerrel (Zeiss UV-VTS) ha
tároztuk meg.

Az Al20 3/Fe(OH)3 szorpciós folyamatainak 
vizsgálata során meghatároztuk az adszorbens és 
az adszorbeátum közötti egyensúly beállásához
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szükséges időt. A kísérletekhez 24-szer 1,00 g ad- 
szorbenst mértünk be analitikai pontossággal és 
mindegyik mintához 100 cm3 100 mg P/dm3 kon
centrációjú oldatot adtunk. A szuszpenzióból 2 
óránként mintát vettünk és meghatároztuk a kiin
dulási és egyensúlyi oldatok foszfortartalmát. Az 
adszorbens mechanikai stabilitásának meghatáro
zásához 9-szer 1,00 g adszorbenst mértünk be 
analitikai pontossággal és a mintákhoz 100 cm3, 
2 — 7,4 pH-jú oldatokat adtunk. A pH beállítását 
H N 03-al és NaOH-al végeztük. A szuszpenziót 48 
órán át rázattuk 20±0,5°C-on, majd meghatároz
tuk a kiindulási és egyensúlyi oldatok pH-ját, a ki
oldódott alumínium- és vasionok mennyiségét, va
lamint a megszárított adszorbens tömegét.

Az adszorbens teljes kapacitásának megha
tározását Hohl9 és Schindler10 módszere alapján 
végeztük el. Analitikai pontossággal lemért 0,10; 
0,25; 0,50; 1,00 és 2,50 g Al20 3/Fe(0 H)3 adszor- 
benshez 10,00 cm3 0,1 mol/dm3 NaOH mérőolda
tot adtunk (B). 48 óra rázatás után a szuszpenzi
ót leszűrtük és a szűrletben a NaOH feleslegét 0,1 
mol/dm3 HC1 mérőoldattal visszatitráltuk (A). Ha
sonló módon elkészítettünk egy másik adszorbens- 
sorozatot, amelynek szűrletéből a lúgoldat által 
feloldott alumínium- és vasionok mennyiségét ha
tároztuk meg (Al, Fe).

Az adszorbens felületi csoportjainak minősé
gét és mennyiségét, a felületi nullatöltéshez tarto
zó pH értékét (pH2pc) potenciometriás módszer
rel határoztuk meg. Az adszorbensből 0,10; 0,25; 
0,50, 1,00 és 2,50 g-ot mértünk be analitikai pon
tossággal. A mintákhoz 100 cm3 különböző össze
tételű oldatokat adtunk. Az oldatok HCIO4-, vagy 
NaOH-koncentrációja 0,5 —2,5 mmol/dm3 tarto
mányban változott, az ionerősség 0,001 és 0,1 M 
volt, melyet NaClC^-tal állítottunk be. Az így elké
szített mintákat 48 órán át rázattuk. Az egyensúly 
beállása után megmértük a kiindulási és egyensú
lyi oldatok pH-ját. Az adszorbens felületi csoport
jainak minőségét és mennyiségét, valamint az izo- 
elektromos pont pH-ját (pHiep) foszfátionok je
lenlétében is meghatároztuk. Az alkalmazott oldat 
foszfortartalma 1 és 4 mmol P/dm3 volt.

Eredmények és az eredmények értékelése

A granulált és aktivált alumínium-oxid felü
letén „in situ” leválasztott Fe(OH)3-adszorbens 
szorpciós tulajdonságainak tanulmányozása során 
a szilárd és folyadék fázis közötti egyensúly be
állásához szükséges időt határoztuk meg. Posselt 
és Weber11 a frissen leválasztott kolloid állapo
tú csapadékok vizsgálatakor azt tapasztalta, hogy

a reakciók lefutása igen gyors, 10 percnél keve
sebb idő is elegendő volt a híg oldatokból (< 10-5 
mol/dm3) történő adszorpcióhoz. Kristályos ad- 
szorbensek és 1—2 mol/dm3 sókoncentrációjú ol
datok között 15 óra alatt állt be az egyensúly. Az 
Al20 3/Fe(0H )3 adszorbens kinetikai vizsgálatát 
100 mg P/dm3 koncentrációjú és 4,5 pH-jú olda
tokkal végeztük. Az egyensúlyi görbét az 1. ábrán 
mutatjuk be.

A foszfátionok megkötődésének kinetikai vizsgálata 
Al2 0 3 /Fe(OH )3 -adszorbensen

Az eredményekből megállapítottuk, hogy az 
adszorbens és a foszfátionok közötti egyensúly be
állásához — a frissen leválasztott kolloidokhoz ké
pest — igen hosszú időre, 48 órára volt szükség. A 
jelenség oka az, hogy az A120 3-hordozó felületén 
képződött amorf vas-hidroxid hosszabb ideig aktív, 
friss felületet jelent, és ez jelentős hatással van az 
adszorpció sebességére. A további kísérleteinkben 
48 óra rázatási időt alkalmaztunk.

Az Al20 3/Fe(0H )3 adszorbens összes vas
tartalmát (Fe^) 5 párhuzamos előállítás utáni 
termékből, sósavas leoldást követően határoztuk 
meg és a Fe^-t 0,31±0,003 m/m %-nak (Fe^ =  
= 56,1 ±0,6  mmol/kg adszorbens, amely megfe
lel 57±0,06 mmol/mol A120 3) találtuk. A csekély 
mennyiségű vas(III)-hidroxid-csapadék tçljes egé
szében a hordozó felületén helyezkedik el.

A kinetikai vizsgálatok eredményei arra utal
nak, hogy a hordozó tulajdonságai alapvetően 
meghatározzák az adszorbens viselkedését. Ezért 
összehasonlításként az egyes paramétereket külön 
megvizsgáltuk a hordozóra és Al20 3/Fe(0H)3 ad- 
szorbensre egyaránt. A két granulált adszorbensre 
kapott eredményeket egymással és az ugyanezen 
csapadékok szuszpenzióban mért tulajdonságaival 
vetettük egybe. Az adszorbens gyakorlati felhasz
nálását befolyásolja annak mechanikai stabilitása
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és kémiai ellenállóképessége. A különböző pH- 
jú oldatokkal végzett kísérletek eredményeit az 1. 
táblázatban foglaltuk össze.

1. táblázat
A z AI2 O 3  és az AliO-iJFe(OH)j,-adszorbensek stabilitása 

különböző pH-jú oldatokban

a i2o 3

Kiind. Egyens. ДрН* Kiold. Kiold. Tömeg
oldat oldat Al, Fe, vált,
pH pH mg/g mg/g m/m%
1,96 2,14 +0,18 2,40 <0,002 +  7,6
2,82 3,70 +0,88 0,31 <0,002 +15,5
4,01 6,81 +2,80 0,03 <0,002 +  6,8
5,33 7,14 +1,81 0,02 <0,002 +  8,8
6,51 7,15 +0,64 0,02 <0,002 +  4,2
6,70 7,17 +0,47 0,01 <0,002 +  2,3
9,59 7,58 -2 ,01 0,02 <0,002 +  12,9

AI2 0 3/Fe(0H)3
Kiind. Egyens. ДрН* Kiold. Kiold. Tömeg
oldat oldat Al, Fe, vált,

pH pH mg/g mg/g m/m%
2,03 2,40 +0,37 4,80 0,56 -  7,6
2,85 4,04 +  1,19 0,58 0,12 +  1,4
3,90 5,45 +  1,55 1,3 0,06 -  7,8
6,30 5,86 -0 ,4 4 0,086 0,05 -  5,9
6,8 5,84 -0 ,9 6 0,103 0,05 +  2,2
7,35 6,12 -1 ,2 3 0,115 0,04 -6 ,2

* Д рН  =  рНезу. - p H fciin

Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy 
az Al203-ból és az Al20 3/Fe(OH)3-ból pH = 2 
oldatokkal kioldható Al és Fe mennyisége számot
tevő volt. Az ivóvíztisztítás során azonban pH > 7 
oldatokkal dolgozunk, az ilyen pH-jú vízben az ad- 
szorbens a felhasználás során nem károsodik, tö
mege nem csökken jelentős mértékben és nem 
okoz másodlagos szennyeződést. Összehasonlítva a 
hordozót és az Al20 3/Fe(0H )3 adszorbenst, lát
ható, hogy a kémiai kezelés, a Fe(OH)3-réteg kia
lakítása megnövelte az oldott Al mennyiségét. En
nek oka feltehetően az volt, hogy a feloldódott 
Al(III)-ionok helyére Fe(III)-ionok épültek be és 
az alumíniumionok nem tudtak a csapadékképző
dési reakcióban részt venni, mivel ehhez kevés hid- 
roxilion állt rendelkezésre.

Az adszorbensek tömegváltozása azt mutat
ta, hogy az A120 3-hordozó az oldatból felvett 
vízmolekulákat a levegőn történő szárítással nem 
vesztette el, és ennek következménye a 2,3 — 15,5 
m/m%-nyi növekedés volt. Az Al20 3/Fe(0H )3 ad- 
szorbens tömegváltozása 1,4—7,8 m/m% volt, amit

a készítés során felvett víztartalom elvesztése és az 
egyensúlyi kísérletek során végbement mechani
kai károsodás okozott. A tömegváltozás hatását a 
technológia folyamat tervezésekor figyelembe kell 
venni (adszorbensoszlopok méretezése, töltet pót
lása, stb.).

A kiindulási oldatok pH-jának változtatása
kor azt tapasztaltuk, hogy az aktivált Al20 3-nál 
pH = 2-6 ,7 , az Al20 3/Fe(0H)3 adszorbensnél 
pH = 2-3,9 tartományban az egyensúlyi olda
tok pH-ja növekedett (3. egyenlet). Tovább növel
ve a kiindulási oldatok pH-ját, az adszorbensről 
H+ -ionok kerültek az oldatban (4. egyenlet). A 
hidrogén- és hidroxilionok hatására kialakult, az 
adszorpcióhoz szükséges felület az alábbi reakciók 
szerint keletkezik:

{S-OH} + [H+]<+{S-OH+} (3)
{ S - 0 H } ^ { S - 0 - }  + [H+] (4)

Az adszorbensek felületén, a kiindulási oldat 
pH-jától függően, semleges, pozitív és negatív töl
tésű csoportok vannak, melyek együttes mennyisé
ge megadja a hidratált oxidok/hidroxidok teljes ka
pacitását, {S —OH}^:
{S-O H }T = {S-O H } + {S-O H +} + {S-C T }

(5)
Az A120 3 és az Al20 3/Fe(0H)3 adszorbensek tel
jes kapacitását Hohl9 és Schindler10 kolloid álla
potú hidroxidokra/oxidokra kidolgozott módszere 
alapján határoztuk meg és a 6. összefüggés segít
ségével számítottuk ki.

{S-O H }T
В - A - A l - F e  

a ( 6)

ahol B a hozzáadott NaOH mennyisége, mól
A a NaOH feleslegére fogyott HC1 mennyi

sége, mól
Al a NaOH által feloldott Al mennyisége, 

mól
Fe a NaOH által feldoldott Fe mennyisége, 

mól
a  az adszorbens tömege, kg

Azért választottuk ezt a módszert, mert a 
szerzők hasonló kísérleteket végeztek oldatban 
előállított kolloid állapotú adszorbens jellemzésé
re.

Az 5 párhuzamos kísérlet eredményei alap
ján azt találtuk, hogy a teljes kapacitás aktivált 
Al20 3-ra 0,18+0,01, míg Al20 3/Fe(0H)3 adszor- 
bensre 0,12±0,03 mmol/g-nak adódott. Az adatok
ból megállapítható, hogy az A120 3 kapacitása ki
sebb volt, mint a Hohl és Stumm9 által a kollo
id állapotú alumínium-hidroxidra megadott érték 
(0,25 mmol/g). A két kísérletsorozatban a vizsgá-
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lati módszer azonos volt, az eltérést az adszorben- 
sek különböző előállítási módja és fizikai állapota 
magyarázza. Stumm5  szerint a kutatók által pub
likált adatok nehezen hasonlíthatók össze, mivel 
az eredmények számos tényezőtől függnek, pl. az 
adszorbens előállítási technikájától, az alkalmazott 
reagensektől, a vizsgálati módszerektől (érintkez- 
tetési idő, hőmérséklet, stb.).

A  felületi nullatöltéshez tartozó pH-érték 
(pHzpc) azt a pH-t jelenti, amelynél a hidratált 
oxidok felületén azonos mennyiségű pozitív és ne
gatív töltésű csoport van, vagyis a felület elektro
mosan semleges töltésű. Ha a hidrogén- és hidro- 
xilionokon kívül más adszorbeálódó ion nincs az 
oldatban, akkor а pHzpc megegyezik az izoelektro- 
mos pont pH-jával (pHiep). А pHzpc meghatáro
zására elektrokinetikus, elektroforetikus és poten- 
ciometrikus módszerek használatosak. Az elekt- 
roforézis elsősorban kolloidokra, míg a potenci- 
ometriás módszer kolloidokra és szemcsés anya
gokra egyaránt alkalmazható. A  különböző ione
rősségű oldatok potenciometriás sav-bázis titrálá- 
si görbéinek metszéspontjához tartozó pH-érték a 
pHzpc-nek felel meg5. Kísérleteinkben nem hasz
nálhattunk elektroforetikus méréseket az adszor
bens 0,5 —1,0 mm-es mérete miatt.

Az Al2 0 3 /Fe(OH)3-adszorbens felületi nullatöltéshez 
tartozó pH-jának (pH2pc) meghatározása 2,5 g/dm3 

adszorbenst tartalmazó oldatokban

A pH2pc-t különböző mennyiségű adszor
benst tartalmazó oldatokban határoztuk meg. A 
titrálási görbéket és a kiértékelés módját példa
ként a 2,5 g/dm3  adszorbenst tartalmazó oldatok 
vizsgálata során kapott eredményekkel mutatjuk 
be a 2. ábrán. Az AI2 O 3  és az А 1 2 0 з /Р е (0 Н )з  
adszorbensek pHzpc értékeit a 2. táblázatban fog
laltuk össze.

2 . táblázat
ÄZAI 2 O 3 és az Ali02,tFe(OH)^-adszorbensekpHzpc 

énékei

Adszorbens pH z p c

g/dm3 AI2O3 AI2 C>3/Fe(OH )3

1,0 6,2 7,1
2,5 6,5 6,6
5,0 6,1 6,6

10,0 6,9 6,9
25,0 6,6 7,3

Átlag, megbízh.interv.* 6,5±0,4 6,9±0,4

* n — 5; 195% — 2,57

Az eredményekből megállapítottuk, hogy az 
Al2 0 3 /Fe(0 H )3 -adszorbens pHzpc =  6,9 értéke 
jó egyezést adott a Parks és munkatársai1 2 , 1 3  

által közölt értékekkel, melyet csapadékképzés
sel előállított adszorbensekre találtak: А^Оз-га  
pHzpc =  6 ,94-t, az a-FeOOH-ra pHzpc =  6 , 1-t, a 
7 -FeOOH-ra pedig pHzpc =  7,4-et. Stumm5  kuta
tásai során 7 -Al2 0 3-ra pHzpc =  8 ,2-t, а-А^О з-га  
pHzpc =  5 , 0 -t határozott meg, azzal a megjegyzés
sel, hogy a pHzpc értéke az oxid állapotától is füg
gött, pl. 7 -AI2 O 3  és az а-А1(ОН)з esetében kü
lönböző értékeket talált.

Összehasonlítva az AI2 O 3 - és az AI2 O 3 / 
Fe(OH)3 -adszorbensek pHzpc-értékeit, látható, 
hogy az új típusú adszorbens pHzpc-je pH = 0,4 
értékkel növekedett meg a felületén kialakított 
Fe(OH ) 3  réteg hatására. Az AI2 O 3 -hordozó és 
az Al2 Ö 3 /Fe(OH)3-adszorbens felülete a pHzpc =  
= 6,5, ill. 6,9 értékek alapján közel azonos mennyi
ségben tartalmaz pozitív és negatív csoportokat 
és összességében elektrokinetikailag semlegesnek 
tekinthető. Ha az adszorbeátumot tartalmazó ol
dat pH-ja <  pHzpc, akkor a felületen pozitív cso
portok {S —OH 2 "} vannak jelen, (3. egyenlet) és 
az adszorbens anionok megkötésére alkalmas. A 
hordozó felületén megkötött Fe(OH ) 3  hatására a 
pHzpc értéke megnövekedett, és az adszorbens a 
természetes vizekben előforduló anionok nagyobb 
hatékonyságú megkötésére alkalmas. A рН0^  > 
PHZPC esetben pedig a felületi {S —О } csopor
tokon (4. egyenlet) a kationok adszorpciója a ked
vezményezett folyamat. Az irodalmi adatok6  ar
ra utalnak, hogy a Fe(OH ) 3  felületén ligandum- 
cserével is létrejön az anionok megkötődése; eb
ben az esetben a felületi semleges töltésű cso
portok reakciói tovább növelik az AI2 O 3 - és az 
Al2 Ö 3 /Fe(OH)3 -adszorbens adszorpciós kapacitá
sát.

Az aktivált A^Os-hordozó és az AI2 O 3 / 
Fe(OH)3 -adszorbens рНгер értékét adszorbeátum
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jelenlétében határoztuk meg. A kísérlet célja az 
volt, hogy tanulmányozzuk azokat a lehetséges ké
miai reakciókat, amelyekkel a foszfátionok megkö
tődnek az adszorbensek felületén. A potenciomet- 
riás titrálási görbéket 1 és 4 mmol P/dm3 jelenlé
tében készítettük el. Példaként az 1 g/dm3 adszor- 
benst tartalmazó oldatok eredményeit mutatjuk be 
a 3. ábrán.

Az А1гОз/Ре(ОН)з- és Al203-adszorbensek felületi 
nullatöltéshez tartozó pH-jának (pH;ep)

meghatározása 2,5 g/dm3 adszorbenst és 1 mmol 
P/dm3-t tartalmazó oldatokban

Az ábrából kitűnik, hogy a különböző ion
erősségű oldatok titrálási görbéi a vizsgált pH- 
tartományban nem metszik egymást, a pH iep meg
határozása a görbék metszéspontja alapján nem 
lehetséges. А рНгер értékeit ezért grafikusan, a 3. 
ábrán bemutatott módszerrel határoztuk meg5, és 
az eredményeket a 3. táblázatban foglaltuk össze.

Az adatok azt mutatják, hogy az AI2O3- 
adszorbensen a foszfátionok adszorpciója gyakor
latilag nem változtatta meg a felületi nullatöl
tés pH-értékét. Az Al203/Fe(OH)3-adszorbens 
mennyiségétől függően a pH,ep a pHzpc-hez ké
pest kismértékben a savas pH-tartomány felé to
lódott el. Az eltérés a megbízhatósági intervallu
mon belül van, de jelzi, hogy az adszorbensek fe
lületi csoportjai a protonált foszfátionokkal nem
csak semleges töltésű vegyületeket alkothatnak, 
hanem negatív töltésűeket is. Az A120 3- és az 
Al2C>3/Fe(OH)3-adszorbensek рН^ер- és pHzpc- 
értékeinek környezetében — a pH = 5,6 —7,6 tar
tományban — a foszfátionok H2PO J és HPO^-  
formában vannak jelen és ezek a vegyületek lép
nek kölcsönhatásba az adszorbens {S — OH^} és 
{S —OH} felületi csoportjaival. A reakció során,

3. táblázat
pH iep értékei különböző mennyiségű adszorbenst és 

foszfátiont tatalmazó oldatokban, AI2 O3 és 
Äl-iO^tFefOH)3-adszorbensek használata során

Adszorbens 1 mmol/dm3 P 4 mmol/dm3 P
AI2 O 3

g/dm3 1=0,001 M 1=0,1 M 1=0,001 M 1=0,1 M
1,0 6,2 5,9 5,9 5,6
2,5 6,4 6,1 6,1 5,9
5,0 6,7 6,6 6,4 6,2

10,0 6,9 6,9 6,6 6,3
25,0 6,2 6,2 6,9 6,8

Átlag 6,5±0,4 6,3±0,5 6,4±0,4 6,2±0,5
Adszorbens

AI2 O 3 / 1 mmol/dm3 P 4 mmol/dm3 P
/(Fe(OH)3

g/dm3 1=0,001 M 1=0,1 M 1=0,001 M 1=0,1 M
1,0 6,3 6,4 6,0 5,9
2,5 6,3 6,2 6,2 6,1
5,0 6,4 6,4 6,5 6,4

10,0 6,4 6,6 6,8 6,9
25,0 6,5 7,1 7,4 7,6
Átlag 6,4±0,1 6,6±0,4 6,6±0,6 6,6±0,8

* n — 5; <95% — 2,57

vagy a felülethez, vagy a foszfátionokhoz kötött 
mobilis protonok oldatba kerülnek és ez az egyen
súlyi oldat pH-jának kismértékű csökkenéséhez 
vezet. A felületi reakciók a következő egyenletek
kel írhatók le:

{ S -0 H }  + [H2P 0 -]  =  { S -H P 0 4} + H20  (7) 
{ S -0 H }  + [HP02-] = { S -P 0 2 -}  +  H20  (8) 

{S-O H +} + [H2PO -] = { S -H P 0 4} +
+ H+ + H20  (9)

{S-O H +} + [HP02-]  = { s -p o 2 - } +
+ H+ + H2O (10)

A 7.— 10. egyenletekkel jellemezhető folyama
tok összhangban vannak Stumm14 eredményei
vel, mely szerint a hidratált oxidokon/hidroxidokon 
a foszfátionok megkötődésekor semleges töltésű, 
kétmagvú felületi komplexek keletkeznek -Al-Q-P- 
kötéseken keresztül. Sigg6 kísérleteinek eredmé
nyei alapján megállapította, hogy a kolloid állapo
tú Fe(OH)3 és a H2PO^_ lépett egymással reak
cióba 1 + 1 és 2+1 mólarányban; semleges és egy 
vagy két negatív töltésű felületi komplexek kelet
keztek. A pH = 5,6 —7,6 tartományban a pH-tól 
függően változik a felületi csoportok töltése és a 
foszfátionok móltörteloszlása. így számos, egymás
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tói kémiai módszerrel el nem választható reakció 
játszódik le a foszfátionok adszorpciója során.

A  kutatás az OTKA 2561 sz. téma része. A  támo
gatást köszönjük.

Összefoglalás

Az aktivált A120 3-hordozó felületén helyi 
csapadékképzéssel előállított Fe(OH)3-adszorbens 
felületi tulajdonságait határoztuk meg. Az adszor- 
bens vastartalma, Fe^ = 0,31 ±0,003 m/m%; 56,1 
mmol/g-nak adódott, mechanikai és kémiai stabili
tása megfelelőnek bizonyult. Az Al20 3/Fe(0H)3- 
adszorbens teljes kapacitását 0,12 mmol/g-nak, a 
pH2pc értékét 6,9±0,4-nek találtuk. Az oldatok 
pH-ja az adszorbens felületi csoportjainak minő
ségét és mennyiségét, valamint az oldatban lé
vő ionformákat szabályozza. Ennek megfelelően 
az adszorbens alkalmasan megválasztott pH-jú ol
datból anionok és kationok megkötésére egya
ránt alkalmazható és egyesíti a vas- és alumínium- 
oxidok/hidroxidok kedvező adszorpciós tulajdon
ságait. Ha a pH0/d < pH2JPC, akkor anionok ad- 
szorbeálódnak a felületi {S — OH]"} és {S —OH} 
funkciós csoportokon. A pH0̂ . > pH2pc esetben 
az adszorbens kationok megkötésére alkalmazható 
a felületen létrejött {S — 0~ }  csoportokon keresz
tül. Foszfátionok jelenlétében a felületi nullatöltés
hez tartozó pH értéke (pH,ep) nem változott meg 
lényegesen, mivel a móltörteloszlás alapján a fe
lületi foszforvegyületek nagyobb részben semleges 
töltésűek és csak kisebb hányaduk negatív töltésű.

Surface properties of Fe(OH)3 adsorbent 
prepared on aluminium-oxide I. K. Pólyák, E. Rácz 
and J. Hlavay

A novel type adsorbent was prepared by in- 
-situ precipitation of Fe(OH)3 on the surface of 
activated aluminium-oxide as a support. The Fe 
content of the adsorbent was found as 0.313±0.003 
m/m% (56.1 mmol/g), its mechanical and chemical 
stability proved to be appropriate in solution. 
The total capacity of the adsorbent was 0.115 
mmol/g, the pH of zero point of charge, pHzpc =
6.9 ±0.4. Depending on the pH of solutions the 
adsorbent can both be used for binding of anions

and cations. If pHsoi < pH2pc anions are sorbed 
on the surface of Al20 3/Fe(0H )3 through {S — 
OH^} and {S — OH} groups, while if pHsoi > 
pH2pc cations are bound to {S-О- } groups. In the 
presence of phosphate ions the (pH,ep) did not 
change considerably due to the neutral charge of 
the surface phosphate ions.
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Alumínium-oxid felületén kialakított 
Fe(OH)3-adszorbens felületi tulajdonságai, II.*

PÓLYÁK Klára, SZÖLLŐSI Gábor és HLAVAY József 
Veszprémi Egyetem, Analitikai Kémia Tanszék, 8201 Veszprém, Pf. 158.

Közleményünk első részében1 az aktivált 
AI2O3 felületén kialakított új típusú adszorbens 
(jele: Al203/Fe(0 H)3) összetételét, felületi cso
portjainak minőségét és mennyiségét határoztuk 
meg. Az eredményekből megállapítottuk, hogy a 
megfelelő mechanikai és kémiai stabilitással ren
delkező adszorbens, alkalmasan megválasztott pH- 
jú oldatokból, anionok és kationok megkötésére 
egyaránt alkalmas és egyesíti a kolloid állapotú 
alumínium- és vasoxidok kedvező szorpciós tulaj
donságait.

A kutatók a hidratált oxidok/hidroxidok és 
a vizes oldat határfelületén lejátszódó jelensége
ket többféle modellel közelítették meg. Stumm2“ 4 
összefoglaló munkájában kiemelte, hogy az oxi
dok/hidroxidok és az ionok közötti folyamatok le
írásánál a kémiai modellek mellett a szilárd/fo- 
lyadék határfelületen fellépő elektrosztatikus köl
csönhatásokat is figyelembe kell venni. A szerkeze
ti rétegekben a hidrogénhídkötéseknek és a kemi- 
szorpcióval kötött víznek jelentős szerepe van. A 
hidrogén- és hidroxilionok behatolnak az oxid pó
rusos belső rétegeibe és adszorpciós központokat 
alakítanak ki, és ennek eredménye a tömör elekt
romos kettősréteg.

Davis és munkatársai5 kutatási eredményei 
alapján a kis és közepes koncentrációjú oldatok
ban a felületi töltést a felületi csoportok és az 
elektrolit ionjai határozzák meg. A felületi poten
ciált meghatározó ionok a H+- és OH“ -ionok, de 
az oldatban lévő egyéb ionok is befolyásolják a 
hidroxidok/oxidok felületi töltését. A felületi töltés 
meghatározására potenciometriás sav-bázis titrálá- 
sos módszert javasoltak.

Anderson és munkatársai6 részletesen foglal
koztak a 7-AI2O3, az amorf Al(OH)3, Fe(OH)3 
és protonált anionok (pl. foszfát- és arzenátionok) 
kölcsönhatásaival. Kolloid állapotú 0,1—0,2 g/dm3 
oxidot és 10“ 3 —10“ 6 mol/dm3 koncentrációjú ad- 
szorbeátumot tartalmazó oldatokban az egyensú
lyi oldatok pH-jának és az elektroforetikus mozgé
konyságának ismeretében extrapolálással határoz
ták meg a felületi nullatöltéshez tartozó pH érté
két (pHjgp). Összefüggést találtak az adszorbeált

* Előző közlemény:1

mennyiség és a pHгер között, mivel az adszorp
ció mértékét az oxid/víz határfelületén, vagy annak 
közvetlen közelében a proton leadása vagy felvé
tele határozza meg. A pHÍPp-val megegyező pH- 
jú oldatokkal elkészítették az adszorpciós izoter
mákat, kiszámították a telítési értékeket (Гтах) és 
az adszorpció entalpiaváltozását. Eredményeikből 
megállapították, hogy a protonált ionok adszorpci
ós potenciálja pHiep-nél nem függött az oldat pH- 
jától és több adszorpciós réteg jött létre.

Breeuwsma és Lyklema7 а-ЕегОз-csapadé
kon tanulmányozta az alkáli- és alkáliföldfémio- 
nok, Cl“ -, NO^-, SO2“ - és PO3“ -ionok megkö- 
tődését. Eredményeikből megállapították, hogy az 
általuk vizsgált ionok bonyolult mechanizmus sze
rint adszorbeálódtak, ahol elsősorban a fizikai és 
kémiai kölcsönhatásoknak volt a legnagyobb jelen
tőségük. A PO3“ -ionok a felületi OH“ -ionok vagy 
vízmolekulák lecserélésével erősen kötődtek meg 
a felületen és a folyamatot a pH értéke szabályoz
ta. Véleményük szerint a jelenségeket több egy
mástól független eljárás (elektrokémiai, analitikai 
és kolloidkémiai) együttes alkalmazásával kapott 
eredményekkel lehet megközelítőleg modellezni.

Munkánkban az aktivált AI2O3 felületén he
lyi csapadékképzéssel leválasztott Fe(OH)3 (je
le: А120з/Ее(0 Н)з) adszorbens/elektrolit határfe
lületén kialakult elektromos kettősréteg tulajdon
ságainak vizsgálatával foglalkoztunk. Az új típu
sú adszorbens kémiai tulajdonságait adszorbeátum 
nélkül víz, H+- és OH“ -ionok jelenlétében hatá
roztuk meg. Megvizsgáltuk a pH hatását a PO3“ - 
ionok megkötődésére és az elektrokémiai és anali
tikai módszerekkel kapott eredményeinket az iro
dalmi adatokkal vetettük össze. Valamennyi vizs
gálatot az aktivált Al203-adszorbenssel is elvé
geztük. A felhasznált egyenleteket a természetes 
vizekben a kolloid csapadékok adszorpciós tulaj
donságainak jellemzésére kifejlesztett modellek
ből vettük át2,4. Mivel az adszorbens természe
tes anyagokból készült, környezetbarát technoló
gia kialakítására alkalmas, ezért eredményeinket 
is hasonló jellegű anyagok felületi tulajdonságaival 
kívántuk összehasonlítani. Kutatásaink során nem
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volt célunk az adszorbens teljeskörű, kolloidkémiai 
vizsgálata.

Felhasználat anyagok és vizsgálati módszerek

A kísérleti munkánkban használt anyagokat, 
az adszorbens készítésének módját előző közlemé
nyünkben ismertettük1. Az AI2O3 és az AI2O3/ 
Fe(OH)3-adszorbensek és a vizes oldat határfe
lületén végbemenő folyamatok tanulmányozásá
ra potenciometrikus sav-bázis titrálásokat végez
tünk. A titrálási görbék adataiból az aktív felüle
ti csoportok mennyiségét (Q, mol/kg) számítottuk 
ki2“ 4.

Q  =  

Q  =

[н+и-[н+]„
a

[OH~]<i -  [OH~]„ 
a

(la)

(ló)

ahol [H+]/! a hozzáadott hidrogénionok mennyi
sége, mol/dm3

[H+]w az egyensúlyi oldatból visszamért 
hidrogénionok mennyisége, mol/dm3 

[OH- ]/, a hozzáadott hidroxilionok mennyi
sége, mol/dm3

[OH“ ]„ az egyensúlyi oldatból visszamért 
hidroxilionok mennyisége, mol/dm3 

a a bemért adszorbens mennyisége,
kg/dm3

Az adszorbensek fajlagos felületének ismere
tében (0 = 180 m2/g) meghatároztuk a felületi töl
tést (a, C/m2)4:

zQF
s ( 2)

ahol F  a Faraday állandó (96500 C/mol), és 
2 a felületi csoport töltése.
Ha az egyensúlyi oldat pH-ja (pHegy) kisebb, 

mint a felületi nullatöltéshez tartozó pH értéke 
(рНгрс), akkor 2 = +1; ha pedig a pHegy > pHzpc, 
akkor 2 = — 1.

A felület és az oldat közötti potenciálkülönb
séget (Д ф) a Nernst-egyenlet segítségével számí
tottuk ki4:

Аф = 0,058(рНгрс -  pHeffJ/) (3)

A hidratált oxidok/hidroxid felületén kialakult 
kettősréteg elektromos kapacitását (к, F/m2) az 
alábbi egyenlettel becsültük meg4:

A hidratált oxidok/hidroxidok ({5' —OH}, S 
az adszorbens felületének jele) felületéről a proto

nok felszabadulását az 5. és 7. egyenletekkel hatá
roztuk meg:

{ S -O H + } ^ { S -O H }  + [H+] 
{5 —OH}[H+] 

al {S -O H + }  
{ S - 0 H } ^ { S - 0 - }  + [H+] 

{S -Q -} [H + ]
“2 {5 —OH}

(5 )

( 6)

(7 )

( 8)

Az 5. és 6. egyenletek akkor érvényesek, 
amikor a pHegy < рНгрс, míg a 7. és 8. egyenletek 
а pHe?í/ > pH2pc esetében használhatók.

Az adszorbensek felületi reakcióinak egyen
súlyi állandói (K*lt F sa2) és a felületi töltés (a) 
összefüggésekből, a = 0-ra extrapolálva, meghatá
rozhatók az AI2O3- és az Al2 0 3/Fe(0 H)3-adszor
bens belső savi állandói (A'as1(mír), ^ ( m t r . ) )  
amelyek egy feltételezett töltésnélküli felületre 
vonatkoznak4.

K a l  =  ^ a l ( m < r . ) e x P  ( ] | f  ¥>) ( 9 )

К а2 =  К 2 { х М г ^ ( ^ Ч > )  ( 10)

ahol R a gázállandó, T  az abszolút hőmérséklet.
A K s, . ч értékeiből a felületi nullatöltésheza(mtr . )

tartozó pH értékét (pHiep vagy рНгрс) az alábbi 
összefüggéssel határoztuk meg4:

P ^ z p c  2  al( intr . )  "P P-^ a2( intr . ))  ( ^ )

Eredmények és az eredmények értékelése

Az aktivált AI2O3 felületén leválasztott 
Fe(OH)3-adszorbens és az elektrolit határfelüle
tén kialakult elektromos kettősréteg tulajdonsá
gainak tanulmányozásakor meghatároztuk a felü
leti töltéssel rendelkező csoportok koncentráció
ját (Q) az 1. egyenlet alapján. A különböző ion
erősségű (0,001 és 0,1 M NaClC>4) és adszor- 
benst tartalmazó egyensúlyi oldatok hidrogénion
koncentrációjának függvényében (pHeffy) ábrázol
tuk a felületi csoportok mennyiségét. Az 1. ábrán 
példaként az 1,0 és 2,5 g/dm3 koncentrációjú min
tákkal végzett kísérletek eredményeit mutatjuk be.

Az adatokból megállapítható, hogy pHegy < 
6,3—6,8-nál az adszorbens felületi töltése függet
len a bemért tömegtől és az ionerősségtől, érté
ke közel azonos a hordozó és az új típusú ad
szorbens esetében. Ha pHegy > 6,3 —6,8, akkor 
az Al203/Fe(OH)3-adszorbens/vizes oldat aránya 
lényegesen nem változtatta meg a felületi csopor
tok mennyiségét, de a felületi töltés értékei je-
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A felületi töltött csoportok koncentrációja az 
egyensúlyi oldatok pH-jának (pHe5y) függvényében 

I = 0,001 M ionerősségű és különböző 
adszorbensmennyiségeket tartalmazó oldatokban

lentősen eltértek. Ennek oka feltehetően a két 
anyag vízfelvevőképességére vezethető vissza. Az 
aktivált AI2O3 kémiai kezelésekor a FeCl3-dal és 
az NH4OH-dal bevitt víz már az aktív centru
mok egy részét elfoglalta, a levegőn való szárítás
kor a víz egy része nem távozott el, és a 0,5 — 
2,5 mmol/dm3 H+- és OH“ -ionok adagolásával 
újabb aktív centrum már nem jött létre. A felüle
ti csoportok koncentrációjának pH-függése mini
mumon áthaladó görbékkel jellemezhető, a legki
sebb értékeket a pHzpc környezetében találtuk. Az 
Al203/Fe(OH)3-adszorbens pHzpc értéke az akti
vált AI2O3 vizsgálata során mért értékhez képest 
a lúgos pH-tartomány felé tolódott el. A pHegy > 
6,3 —6,8 értékeknél figyelhető meg az a jelenség, 
hogy az Al2 03/Fe(OH)3-adszorbens felületén az 
aktív centrumok kialakulásához nagyobb OH“ - 
ionkoncentráció kellett, mint az aktivált AI2O3 
esetében.

A pHegy > 6,3—6,8-nál nagyobb pH-jú olda
tokban az ionerősség hatását a felületi csoportok 
mennyiségére a 2. ábrán mutatjuk be. A felületi 
csoportok mennyisége 0,1 M NaC104 tartalmú ol
datokban nagyobb, mint 0,001 M NaC104 jelen
létében. Ennek oka az, hogy a Na+ -ionok hatá
sára a felületen a protonálódási folyamat az {5 — 
O“ } képződése felé tolódik el a 7. egyenlet alap
ján. Eredményeink összhangban vannak Vordonis 
és munkatársainak8 megfigyeléseivel, amelyek sze
rint az aktivált A120 3 felületi tulajdonságait a nát
riumionok módosították, az oldat pH-jával és a 
nátriumion-tartalom növekedésével az {5 — 0 “ } 
felületi csoportok mennyisége megnőtt.

Az 1. és a 2. ábrán bemutatott görbék azt mu
tatják, hogy az adszorbensek felületén a protonlea-

Az ionerősség hatása a felületi csoportok mennyiségére 
5 g/dm3 adszorbenst tartalmazó oldatokban

dás és felvétel gyors, az oldat pH-jának kismértékű 
változása esetén is jelentős számú aktív centrum 
képződik. A szorpciós folyamat szempontjából ez 
azt jelenti, hogy a hidratált szilárd oxid/hidroxid fe
lületének reakcióképességét (aktivitását) a pH ér
téke szabályozza. Sigg9 kolloid állapotú Fe- és Al- 
oxidokkal végzett kísérleti eredményeiből hason
ló következtetéseket vont le. A felületi csoportok 
mennyiségének ismeretében meghatároztuk az ad- 
szorbens felületi töltését (<r)4 és az eredménye
ket az Al203/Fe(0 H)3- és Al203-adszorbensekre 
a pH egy függvényében a 3. ábrán mutatjuk be.

Az adszorbensek felületi töltése (a) az egyensúlyi oldat 
pH-jának (pHe5y) függvényében (J =  0,001 M)

A felületi töltés értéke — a módszer elvéből 
adódóan — hasonló lefutású görbék szerint válto
zott, mint a felületi csoportok koncentrációja. A 
pHeyy < 6,3—6,8 tartományban az adszorbens fe
lületi töltése pozitív, a felület {5 —OH2"} csopor
tokkal borított. A pH egy > 6,3 —6,8 tartományban 
a szilárd/folyadék arányától és az adszorbens mi-
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nőségétől, előállítási módjától függően különbö
ző lefutású görbéket kaptunk. Az AI2O3 felüle
tén frissen leválasztott Fe(OH)3 hatására az ad- 
szorbens felületi töltése —1,1 C/m2-nek adódott, 
amely mintegy kétszerese a hasonló körülmények 
között vizsgált Al20 3 -adszorbens felületi töltésé
nek.

A  felületi potenciálkülönbség (ф) az egyensúlyi oldat 
pH-jának (pHe3!/) függvényében ( /  =  0,001 M)

Az oldat és szilárd oxid/hidroxid felülete kö
zött fellépő potenciálkülönbséget (Аф) a szilárd 
elektródokra alkalmazott Nernst-egyenlettel2-4 
számítottuk ki és az egyensúlyi oldatok pH-jának 
függvényében ábrázoltuk. A 4. ábrán bemuta
tott adatokból megállapítható, hogy az adszor- 
bens mennyiségétől függően változott a potenci
álkülönbség. Az Al2 0 3/Fe(OH)3-adszorbens és az 
elektrolit között nagyobb potenciálkülönbséget re
gisztráltunk, mint ami az A^Os/oldat határfelü
leten fellépett. А Аф-рНеду görbék alakjából ar
ra következtettünk, hogy az általunk előállított, új 
típusú Al203/Fe(OH)3/oldat határfelületén kiala
kuló elektromos kettősréteg a módosított Stern- 
elmélettel közelíthető. Az elmélet szerint az ionok 
adszorpciója elektrosztatikus és specifikus (pl. ké
miai) kölcsönhatásokkal jön létre4. Ha a specifikus 
kölcsönhatás van túlsúlyban az elektrosztatikushoz 
képest, akkor a Stern-réteg pozitívabb, mint a fe
lület. Az általunk vizsgált rendszerben pHegy < 
< 6 ,3 - 6,8 tartományban a kémiai reakció a pro
tonok felvétele ({5 —OH^} felületi csoportok ke
letkezése), és ennek eredménye a pozitív töltésű 
Stern-réteg kialakulása. Ez a réteg nagyobb po
zitív töltést eredményez, mint amely а H+-ionok 
és a vízmolekulák nélkül kialakul az adszorbens 
felületén. A pHegy > 6,3—6,8 oldatokban az ad
szorbens felületén, az {5 — O- } csoport keletke
zése miatt, a felületen a potenciálkülönbség ne
gatív lesz. Ebben a pH-tartományban az elektro

sztatikus kölcsönhatások már gyengébbek, mint a 
pHe3J/ < 6,3 —6,8-jú oldatokban, így a szorpciós 
folyamatokat elsősorban a kémiai kölcsönhatás ha
tározza meg.

Az adszorbens/elektrolit határfelületi elektromos 
kettősréteg kapacitása (к) az egyensúlyi oldat 
pH-jának (pHe) függvényében ( /  =  0,001 M)

Az elektromos kettősréteg kapacitását a felü
leti potenciálkülönbség és felületi töltés ismereté
ben számítottuk ki (4. egyenlet)4 és az eredmé
nyeket a pHeÿ2/ függvényében az 5. ábrán mutat
juk be. Az adatokból megállapítható, hogy a ka
pacitás értéke minimumgörbe szerint változik. Egy 
semleges felületen a híg oldatok ( /  = 0,001 M) 
differenciális kapacitása független a felület típusá
tól, mert azt a kettősréteg diffúziós részében lé
vő kapacitás szabályozza. Koncentráltabb oldatok
ban a kapacitást a tömör réteg kapacitása szab
ja meg és ez az érték jelentősen nagyobb hidra
tált oxid/hidroxid esetében, mint amelyet pl. kollo
id állapotú AgI-csapadék vizsgálata során találtak 
(Stumm3). A különbséget Stumm az erősen struk
turált szerkezetnek tulajdonította. A szorpciós fo
lyamatok során az ionoknak át kell jutniuk a ket
tősréteg tömör részén, a felületen való megkötő- 
désüket kémiai reakciók segítik elő.

A hidratált oxidok/hidroxidok és a H+ -, OH-  
ionok reakcióira jellemző egyensúlyi állandókat a
6. és 8. egyenletek alapján határoztuk meg. A
6. ábrán a 2,5 g/dm3 adszorbenssel és 0,1 M 
NaC104-ot tartalmazó oldatokkal végzett kísér
letek eredményeit mutatjuk be a felületi töltés 
függvényében. A P^a(intr) 'a összefüggésekből 
a = 0-ra extrapolálva meghatároztuk az adszor- 
bensek belső savi állandóit (/v ^ m(r )̂, amelyek 
egy feltételezett töltésnélküli felületre vonatkoz
nak (Stumm2-4). A p K ^ intr j értékeit olymódon 
határoztuk meg, hogy a pÄ'^-ст adatpárokra a leg
kisebb négyzetek módszerével egyenest (r >0,98, 
regressziós állandó) illesztettünk és a tengelymet
szet ismeretében a pA'*(in(r  ̂ értékeit megbecsül-
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Az adszorbens felületi reakcióinak egyensúlyi állandói 
(pK'ai és рА'д2) a felületi töltés (<r) függvényében 

/ = 0 , 1  M ionerősségű és 2,5 g/dm3 adszorbenst 
tartalmazó oldatokban

tűk. A különböző ionerősségű oldatokkal és kü
lönböző mennyiségű adszorbensekkel végzett kí

sérletek során számított egyensúlyi állandókat és 
az azokból számított pHzpc értékeket az 1. és 2. 
táblázatokban foglaltuk össze.

Az eredményekből megállapítható, hogy I  =
0. 001 M oldatokban az А120з/Ре(0 Н)з-adszor
bens pК  értékei nagyobbak, mint az aktivált 
AI2O3 vizsgálata során talált értékek. Az 5. és 7. 
egyenletekkel jellemzett két lépcsős folyamat kö
zel azonos egyensúlyi állandókkal írható le. Az
1. és 2. táblázat adatai arra is utalnak, hogy a 
pHzpc nem változott meg az aktivált AI2O3 fe
lületén leválasztott Fe(OH)3 hatására, és érté
ke az ionerősségtől sem függ lényegesen. Vala
mennyi kísérlet eredményének (n = 15) figye
lembevételével az Al2 0 3/Fe(OH)3-adszorbensre 
PHzpc = 6,85 ± 0 ,4  értéket találtunk, amely jó 
egyezést mutat a Stumm2“ 4 által kolloid állapo
tú csapadékokkal végzett kísérletek adataival (a- 
AI2O3 = 9,1; a-Al(OH)3 = 5,0; 7-AIOOH = 8,2; 
a-FeOOH = 7,8; 7-Fe20 3; „amorf” Fe(OH)3 = 
8,5). Az egyensúlyi állandókból számított át-

1. táblázat
A PK a l ( i n t r  )‘ pHz-pc-értékek különböző ionerősségü és mennyiségű AI2 O^IFe(OH)-,s~adszorbensl tartalmazó

oldatokban

Adszorbens-
mennyiség

g/dm3

7 =  0,001 M /  =  0,1 M

a l ( i n t r . ) P^4 a2( int r . ) p H ,pc P ^ a l ( i n í r \ ) P ^ a 2 ( i n f r . ) pH zpc

1,0 7,1 5,3 6,2 6,6 5,1 5,8
2,5 6,8 6,2 6,5 7,5 6,0 6,7
5,0 7,7 6,7 7,2 7,0 6,8 6,9

10,0 6,7 8,0 7,4 6,6 7,5 7,1
25,0 6,1 8,6 7,4 6,0 8,6 7,3

Átlag,
megbízh.int.*

6,9±0,6 7,0±1,5 6,9±0,6 6,7±0,6 6,8±1,5 6,7±0,6

* n =  5; í(95%) =  2,57

2 . táblázat
А p H * y intr у  és pH Zpc-értékek különböző ionerősségű és mennyiségű Al-^O^-ot tartalmazó oldatokban

Adszorbens-
mennyiség

g/dm3

/  =  0 ,0 0 1  M /  =  0,1 M

P^4 a l ( i n t r . ) P ^ a 2 ( i n í r . ) pH Zpc P ^ a l ( t n < r . ) P ^ a 2 ( t n í r . ) pH zpc

1,0 5,9 8,4 7,2 5,7 7,6 7,3
2,5 5,6 8,0 6,8 6,2 7,5 6,8

5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
10,0 5,0 7,6 6,3 5,3 8,1 6,7
25,0 5,2 8,1 6,6 6,7 8,3 7,5

Átlag,
megbízh.int.*

5,7±0,9 7,8±0,4 6,8±0,4 6 ,2± 0,8 7,7±0,6 7,1±0,4

* n =  5; <(95%) =  2,57
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lagérték megbízhatóságát bizonyítja a potencio- 
metriás titrálási görbék grafikus kiértékelésével1 
(pHzpc = 6,9 ±0 ,4) kapott adat is. Az új típusú 
adszorbens és az aktivált A120 3 közötti különbség 
leginkább a kis anyagmennyiségeknél és ionerős
ségnél tapasztalható. Az ionerősség hatása kisebb
nek bizonyult az Al203/Fe(OH)3-adszorbensnél, 
mint a hordozónál.

Az eddig kísérleteink során az adszorbens és 
a vele érintkező oldatban lévő H+- és OH~-ionok 
kölcsönhatását tanulmányoztuk. A rendszerben ki
alakuló egyensúlyi pH azonban nemcsak a felü
let reakcióképességét határozza meg, hanem az ol
datban lévő ionformákat is szabályozza. A jelen
séget foszfátionokkal tanulmányoztuk. Az 1 g/dm3 
adszorbenst és 100 mg/dm3 foszfort ( /  = 0,1 M) 
tartalmazó oldatokban változtattuk a kiindulási ol
datok pH-ját. Az egyensúly beállása után megha
tároztuk a kiindulási és egyensúlyi oldatok pH- 
ját és foszfortartalmát. Az adszorbensen megkötött 
foszfor mennyiségét a kiindulási oldatok pH-jának 
függvényében ábrázoltuk és az eredményeket a 7. 
ábrán foglaltuk össze.

A kiindulási oldatok pH-jának (pHfcl) hatása a 
foszfátionok megkötődésére /  = 0,1 M ionerősségű, 10 
g/dm3 adszorbenst és 100 mg/dm3 foszfort tartalmazó 

oldatokban

Az eredmények alapján megállapítható, hogy 
a pH~2 környezetében, amikor H3PO4 és a 
H2PO~ az uralkodó foszfátionforma, a semlege
sítési reakció mellett ligandumcsere játszódik le a 
felületen az alábbi egyenlet szerint:

{ S -0 H + }  + [H2P 0 - ] ^ { S - H 2P 0 4} + H20
(12)

A feltevést alátámasztja a kiindulási és egyen
súlyi oldatok pH-jának különbsége is (ApH), ame
lyet a kiindulási oldat pH-jának függvényében áb
rázoltunk (8. ábra). A H2PO^ helyére az oldat-

A  foszfátionok megkötődését kísérő pH változás 
(ApH) a kiindulási oldatok pH-jának függvényében, 
I  =  0,1 M ionerősségű, 10 g/dm3 adszorbenst és 100 

mg/dm3 foszfort tartalmazó oldatokban

ba OH- -ionok kerültek és az oldatok pH-ja a lú
gos tartomány felé tolódott el. A kiindulási oldatok 
pH-jának további növelésével csökkent a H2PO^- 
ionok koncentrációja, a HPO2 - -ionok mennyisé
ge növekedett meg, amelyek egyre kisebb mér
tékben kötődtek meg a felületen. Ennek oka az, 
hogy a negatív töltésű felületen a kémiai reak
ció kevésbé játszik szerepet a foszfátionok meg- 
kötődésében, mint az adszorpció, mivel ebben a 
pH-tartományban az elektrosztatikus kölcsönhatá
sok is gyengébbek. Az új típusú adszorbens a vizs
gált pH-tartományban minden esetben nagyobb 
mennyiségű foszfátiont kötött meg.

A  kutatás az OTKA 2561 sz. téma része. A támo
gatást köszönjük.

Összefoglalás

Új típusú, aktivált A120 3 felületén helyi csa
padékképzéssel kialakított Fe(OH)3-adszorbens 
felületi tulajdonságait vizsgáltuk. Az adszorbens/ 
elektrolit határfelületen kialakuló elektromos ket
tősréteg részletes tanulmányozása során megálla
pítottuk, hogy az adszorbens felületén a töltött 
csoportok mennyisége kisebb, mint magán a hor
dozón, mivel a kémiai kezelés során felhasznált 
víz elfoglalta az aktív centrumok egy részét. Meg
állapítottuk, hogy az adszorbens felületi töltése 
P Hegy < 6,3 tartományban pozitív, a felület {5 — 
OH^~} csoportokkal borított. A felületi töltés —1,1 
C/m2-nek adódott, amely mintegy kétszerese az 
aktivált А12 О з vizsgálata során talált értéknek. Az 
Al20 3/Fe(OH)3-adszorbens/elektrolit kettősréteg 
a módosított Stern-elmélettel írható le; az ionok 
adszorpcióját elektrosztatikus és kémiai kölcsön
hatások együttese hozza létre. Foszfátionok ad-
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szorpciós folyamatainak vizsgálata során megálla
pítottuk, hogy pHggy < 6,3 oldatokban а H2PO^- 
ionok ligandumcseréje eredményezte a foszfátio
nok megkötődését.

Surface properties of Fe(OH)3 adsorbent 
prepared on aluminium-oxide, II. K. Pólyák, G. 
Szöllősi and J. Hlavay

The sorption property of a novel-type adsor
bent prepared by in situ precipitation of Fe(OH)3 
on the surface of activated AI2O3 was studied. The 
characteristics of the electric double layer formed 
on the interface of the adsorbent/electrolyte show 
that the amount of the charged groups on the sur
face is less compared to that of the supports. The 
reason lies in the fact that the water used during 
the preparation of the adsorbent has partly been 
bound to the active centres. It was found that in 
the range of pHeg. < 6.3 the surface charge of the 
adsorbent was positive, the surface was covered 
by {S — OH^} groups. The adsorbent/electrolyte 
double layer can be characterized by the modified 
Stern-theory. The adsorption of ions took place 
by both electrostatic and chemical interactions.

In solutions of pHeg. < 6.3 to H2P 0 4 ions were 
bound to the surface by ligand exchange.
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A MAGYAR KÉMIAI ELNEVEZÉS ÉS HELYESÍRÁS
SZABÁLYAI

3. A POLIANIONOK NEVEZÉKTANA
A polianionok nevezéktana az International Union of Pure and Applied Chemistry (ШРАС) ajánlása 
alapján készült1, figyelembe véve a Nomenclature of Inorganic Chemistry, Recommendations 1990 
változtatásait2 is. Ezzel Az izopolianionok3, valamint A heteropolianionok4 szabályzata érvényét veszti.
A jelen szabályzat nem tartalmazza a tizenkét és a tizennyolc centrumos polianionok elnevezési 
szabályait. Ezek a polianionok olyan komplikáltak, hogy csak igen szűk szakmai kör érdeklődésére 
tarthatnak számot. A ШРАС-nevezéktan 3.4. és 3.5. fejezete foglalkozik velük1.
A ШРАС-ajánlásnak megfelelően az eredeti számozást megtartottuk.
A szabályzat FODORNÉ CSANYI PIROSKA munkája. Szakmai lektor: BOKSAY ZOLTÁN. Magyar 
nyelvi lektor: T URBÁNILONA.

Budapest, 1994. augusztus hó
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BEVEZETÉS

A polianionok több egyszerű anion kondenzációjával keletkeznek. Ezeknek a negatív töltésű 
ionoknak legtöbbször oktaéderes (polivolframátok vagy polimolibdenátok), tetraéderes (polifoszfátok) 
és néha oktaéderes és tetraéderes (polivolframátok vagy polimolibdenátok) szerkezetük van. Az 
oktaéderek és a tetraéderek központi atomokból és 6, ill. 4, ezeket körülvevő atomból állnak, amelyeket 
ligandumoknak nevezünk. Az oktaédereknek és a tetraédereknek közös éleik és csúcsaik vannak. 
Azt tekintjük nemszubsztituált alapszerkezetnek, amelyik ligandumként csak oxigénatomokat tartalmaz. 
A központi atomok rendszerint fémek, néha azonban lehetnek nemfémek is. Ritkán 5 és 7 atomos 
koordináció is előfordul.

Mind a központi atomot, mind a ligandumot helyettesíteni lehet. Ezért minden atomos helyet 
számozni kell, hogy fel lehessen ismerni és meg lehessen különböztetni az izomereket. A koordinációs 
vegyületek nevezéktanában a csúcsok jelölésére kisbetűket használnak. A központi atomok általában 
nem kapnak helyjelet; a homoatomos aggregátumokban a fématomok helyszámokat kapnak. Az első 
esetben a ligandum kapcsolódó atomjainak helye kisbetűt kap a koordinációs poliéderben. Az utóbbi 
esetben a ligandumatomot számjelöli, amely azt a központi atomot definiálja, amelyhez kapcsolódik. Ha 
a ligandum több központi atomhoz hídban kapcsolódik, több számot használunk. így a kétféle jelölési 
mód jelenleg is együtt létezik.

A polianionok esetében a nehézség abból adódik, hogy mind a központi atomokat, mind pedig a 
ligandumokat helyettesíteni lehet. Egy kondenzált fajta csúcsainak száma a legtöbb esetben igen nagy, 
pl. az [SiWi20 4o]4_-nak 40 csúcsa van, és ez messze nem a legnagyobb polianion. Ezért az ábécé 26 
betűje nem elég minden csúcshelyzet jelölésére. Mivel az izomereket meg kell különböztetni egymástól, 
a központi atomok, valamint a csúcsok jelölésére félreérthetetlen megoldást kell találni. Ezen túlmenően 
a két központi atom helyszámának használata nem elég a hídatomok jelölésére, mert két híd ugyanazon 
két központi atom között is előfordulhat.

Az alábbi számozási rendszer került kidolgozásra:

a) Minden központi atom helyszámot kap: 1, 2, 3 stb.
b) Minden poliéderes csúcsot betűvel jelölünk:

oktaéder: a, b, c, d, e, f
tetraéder: a, b, c, d

A csúcsot egy szám jellemzi, amelyet egy betű követ, a szám a központi atomra vonatkozik, pl. 
la, 3d stb. Amikor az oktaéder megoszt egy csúcsot, ennek a csúcsnak két jele van, az egyik az első, 
a másik a második oktaédertől származik. Mindegyik oktaéder a saját központi atomját veszi körül. 
A kisebb helyszámú központi atom előnyt élvez. Ha példul a csúcs jele ld az első és 4a a második 
oktaéderben, a csúcs jele ld.4a lesz. Az ilyen kettős jelölés fölöslegesnek tűnhet. Nagyon hasznos lehet 
azonban pl. az ld és a 4f csúcsnál lévő ligandumok tárgyalásakor, ha 4a az ld alternatívája. A 4a-t az ld 
helyett lehet használni, hogy teljesen nyilvánvaló legyen, hogy a két csúcs, a 4a és a 4f ugyanahhoz az 
oktaéderhez tartozik. E kettős jelölés egyszerűvé teszi a közös csúcsok elnevezését, pl. ld.4a azt mutatja, 
hogy az ld atom egyben 4a is, így az 1-es és a 4-es központi atomot hidalja át a nekik megfelelő d és a 
csúccsal.

Ez a számozási rendszer összhangban van a kalitkaszerű bórvegyületekre kidolgozott elvekkel; a 
nevek a koordinációs nevezéktanon és nem a hagyományos oxoanionos nevezéktanon alapulnak, pl. 
[tetraoxo-foszfát](3-) és nem foszfát.

3.1. A KONDENZÁLT POLIANIONOK SZÁMOZÁSA

A kondenzált szerkezet számozására a polianion szubsztitúció nélküli alapszerkezete szolgál. 
Az oktaéderes egységek központi atomjait megszámozzuk, a ligandumokat pedig a betűs helyjelek 
szekunder sorozatával jelöljük. A tetraéderes egységeket hídligandumoknak tekintjük.

Az oktaéderekből álló poliédereknek forgási szimmetriatengelyeik és vázsíkjaik vannak. Ezeket a 
síkokat mint több oktaéderes centrumot tartalmazó síkokat (kvázisíkokat) definiáljuk.

Az alább ismertetett számozási szabályokat alkalmazzuk egymás után.
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3.1.1. A VONATKOZÁSI TENGELY KIVÁLASZTÁSA (lásd az 1. ábrát)

a) A vonatkozási tengely a legnagyobb rendű polianionszerkezet forgási tengelye; ezt függőlegesre 
állítjuk.

b) A vonatkozási tengelyre merőlegesen több vázsíkot lehet elhelyezni. A polianion központjától 
legtávolabb fekvő vázsíkot terminális, a többit belső vázsíknak nevezzük.

c) Ha a legnagyobb rendű szimmetriatengelyből több van, az részesül előnyben, amelyik a legtöbb 
vázsíkra merőleges.

d) Ha a polianionnak nincs forgási szimmetriatengelye, az a vonatkozási tengely, amelyik merőleges 
a legtöbb oktaéderes centrumot tartalmazó vázsíkra.

Az oktaéderes elrendeződés és a helyjelek a Lindqvist-szerkezetben

3.1.2. AZ ELŐNYT ÉLVEZŐ TERMINÁLIS VÁZSÍK KIVÁLASZTÁSA

a) A legkevesebb központi atomot tartalmazó sík az előnyt élvező terminális vázsík. A vonatkozási 
síkot ezután úgy orientáljuk, hogy ez a terminális sík legyen a legfelső sík.

b) Ha mindkét terminális sík azonos számú központi atomot tartalmaz, azt választjuk, amelyik a 
legkevesebb oktaéderes fúziót tartalmazza, azaz a központi atomok közötti hidak száma a legkisebb; a 
közös csúcs kevesebb, mint a közös él, ez pedig kevesebb, mint a közös lap.

c) Lásd a 3.1.4. szabályt.
d) Ha további választás szükséges, a fenti szabályokat alkalmazzuk, figyelembe véve az első belső 

vázsíkokat stb.
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3.1 .3 . A  V O N A T K O Z Á S I S Z IM M E T R IA S ÍK  K IV Á L A S Z T Á S A

a) A vonatkozási szimmetriasík az a szimmetriasík, amelyik a vonatkozási tengelyt és a legkevesebb 
központi atomot tartalmazza.

b) Ha egynél több olyan vonatkozási szimmetriasík van, amelyik ennek a feltételnek megfelel, akkor 
azt a síkot kell előnyben részesíteni, amelyik a legtöbb atomot tartalmazza az előnyt élvező terminális 
vázsíkkal közösen.

c) A vonatkozási szimmetriasíkot a vonatkozási tengely két félre osztja, ezeket meg kell jelölni. A 
6 órai és a 12 órai helyzetet jelölő egyenest a vonatkozási szimmetriasík és a vázsík metszésvonalával 
definiáljuk; ez merőleges a vonatkozási tengelyre. A 12 órai helyzet a vonatkozási síknak abban a felében 
van, amelyik a legtöbb központi atomot tartalmazza; a 6 órai helyzet a másik felet jelöli.

d) Lásd a 3.1.4. és a 3.1.5. szabályt.
e) Ha még marad választási lehetőség, a 12 órai helyzetnek egy ligandumatomot választunk.

3.1.4. A KÖZPONTI ATOMOK SZÁMOZÁSA

a) A központi atomok számozása a 12 órai helyzetből indul (ez az előnyt élvező terminális vázsík
ban van) az óramutató járásával megegyező (vagy ellenkező) irányba. Ha egy vázsíkot teljesen megszá
moztunk, a közvetlenül alatta lévő vázsíkot számozzuk meg. Az első atom, amelyet megszámozunk, az 
az atom, amellyel a 12 órai helyzetből indulva az óramutató járásával megegyező vagy ellenkező irány
ban találkozunk. Az irány a legkisebb helyszám követelményének teljesítésétől függ [1. a 3.1.4. b) és a
3.1.5. szabályt].

b) Ha a központi atom vagy a ligandum szubsztituált (1. a 3.1.5. szabályt), ez nem csökkenti 
a vázszimmetriát a vonatkozási szimmetriasík és a vonatkozási szimmetriatengely kiválasztásakor. A 
helyszámokat úgy választjuk meg, hogy az a központi vagy kapcsolódó atom, amelyik előbb áll az I. 
táblázatban, kapja a lehető legkisebb számot, vagy az ábécérendben előbb álló betűt. A 3.1.2. szabályban 
definiált első vázsík kiválasztása előnyt élvez a szubsztituált központi atom számával szemben. Ha a 
polianion több különböző központi atomot tartalmaz, az I. táblázatban előbb álló atomot (atomokat) 
számozzuk meg, mielőtt az I. táblázatban másodikként következő atomot stb. megszámozzuk, és ezt az 
eljárást így folytatjuk.
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3.1.5. AZ OKTAÉDERES CSÚCS JELÖLÉSE

a) Minden oktaéderben betűket használunk a csúcsok jelölésére, az alábbiak szerint: definiálni kell 
egy olyan egyenest, amelyik az oktaéder központi atomján megy át, és párhuzamos a fő vonatkozási 
tengellyel. Ez a lokális vonatkozási tengely. A két vonatkozási tengely új vonatkozási síkot alkot, ez 
azonban csak erre az oktaéderre érvényes. Minden lokális vázsíkban a lokális 6 órai —12 órai egyenes 
az az egyenes, amelyik metszi a lokális és a fő vonatkozási tengelyt. A főtengellyel való metszéspont 
adja a 12 órai helyzetet a figyelembe vett lokális vázsíkban.



Magyar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 5. sz. • Nevezéktani közlemények 207

Az a, b, c, d, e, f betűvel való jelölés a felső vázsíkból indul. A csúcsokat az adott lokális vázsíkban 
betűvel jelöljük az óramutató járásával megegyező irányban a lokális tengely körül, a lokális 12 órai 
helyzetből kiindulva.

Ha a lokális és a főtengely megegyezik, akkor a lokális vonatkozási sík a polianion vonatkozási 
síkja. A szabályoknak ugyanezt a sorát alkalmazzuk egymás után minden csúcs betűjelének a 
megállapítására.

b) Ha választási lehetőség van arra, hogy milyen betűket kapjanak a csúcsok, az I. táblázatban 
elfoglalt helyük szerint rangsoroljuk őket. Az I. táblázatban előbb előforduló kapja az ábécérendben 
előbb álló betűt. Ebben az összefüggésben az egyatomos ligandumok előnyt élveznek a többatomos 
— azonos kapcsolódó atomos — ligandumokkal szemben, pl. az OH vagy a CH3COO oxigénatomja 
azonnal az oxigén után jön, minden más elem előtt.

3.2. A HATCENTRUMOS POLIANIONOK

A fémpolianionok első reprezentatív példája a 6 központi atomot tartalmazó, Lindqvist által 
meghatározott K8[Nb6Oig] volt. Az idealizált szerkezetnek Oh-szimmetriája van (1. az 1. ábrát). Ennek 
a szerkezetnek számos módosulata ismeretes:

a) Minden központi atom azonos, az ilyen ionokat általában izopolianionoknak nevezzük, de a 
homopolianionok név jobb.

b) Egy vagy több központi atom szubsztituálva van, ezeket az ionokat vegyes polianionoknak vagy 
heteropolianionoknak nevezzük.

c) Néhány ligandum szubsztituálva van.
Mivel a szubsztitúció akár a központi atomon, akár egy ligandumhelyen történhet, ezeket a 

szubsztituált ionokat heterocentrumos polianionoknak, ill. heteroligandumos polianionoknak nvezzük.

3.2.1. A HOMOPOLIANIONOK (IZOPOLIANIONOK)

Ebben a szerkezetben a fématomnak csak oxigénligandumaik vannak, és hat kondenzált oktaéder 
fordul elő; elégséges mindegyik fajta oxigénjeit, azaz az azonos koordinációjúakat számításba venni.
Pl.:
1. [Nb60 19]8-

[/i6 -oxo-dodeka-//-oxo-hexaoxo-hexaniobát](8 — )
2. [W60 19]2-

[fiQ -oxo-dodeka-/i-oxo-hexaoxo-hexavolframát] (2 — )
Rövidebb nevet kapunk akkor, ha számnévi előtagot használunk, pl. az azonos NbO- és WO- 
csoportokra.
Pl.:
3. [Nb6Oa9]8-

[/X6-oxo-dodeka-//-oxo-hexakisz(oxo-niobát)](8 — )
Egy homopolianiont (izopolianiont) redukálni lehet elektronlokalizáció nélkül. Ezeket a vegyületeket 
belső töltésátviteles abszorpcióval lehet jellemezni a spektrumban, és általában vegyes vegyértékű 
vegyületnek nevezzük őket. A fenti neveket használjuk rájuk, az eredő töltést a Ewens — Bassett- 
számmal adjuk meg. Az [Mo60i9]2~-iont például [M o60i9]3~-ionná lehet redukálni.

Pl.:
4. [Mo60 19]3-

[/z6 -oxo-dodeka-^-oxo-hexakisz(oxo-molibdenát)] (3 — )
Ha ki kell fejezni az elektronlokalizációt a redukált alakban, a polianiont a heteroatomossal azonos 
módon nevezzük el. Ebben az esetben a kisebb oxidációs állapotú atomot soroljuk fel először a 
képletben, és ugyancsak megelőzi a nagyobb vegyértékűeket a névben is. Ha a központi atomokat 
számozzuk, a redukált atom kapja a legkisebb számot.
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3.2.2. A HETEROCENTRUMOS POLIANIONOK

3.2.2.1. Az egyszeres vagy a többszörös szubsztitúció

A névben a központi atomokat a képletben lévő sorrendjükben adjuk meg. A központi atomok 
anionjuk ^át végződésű nevét kapják; ezek kerek zárójelbe kerülnek5.

PL:
1. [NbW50 19]3-

[/r6-oxo-dodeka-/r-oxo-hexaoxo-(niobát-pentavolframát)](3 — )
2. [Nb5W 019]7-

[/zg -oxo-dodeka-/r-oxo-hexaoxo-(pentaniobát-1 -volframát)] (7 — ) 
[/í6-oxo-dodeka-/i-oxo-hexaoxo-{pentaniobát(V)-l-volframát(VI)}j

(A volfrám kapja az 1-es számot, mert az I. táblázatban előbb áll.)

3. [Nb4W20 19]6-
[/Z6 -oxo-dodeka-/r-oxo-hexaoxo-(tetraniobát- 1,2-divolframát)] (6 — )
[//6 -oxo-dodeka-//-oxo-hexaoxo-(tetraniobát-1,6-divolframát)] (6 — )

Ebben a példában két izomer szerepel, ezeket általában cisz- és transz-izomereknek nevezik. A fenti 
számozási mód a koordinációs nevezéktan alkalmazásával együtt módot ad mindegyik izomer egyedi 
elnevezésére.
Ha nem ismeretes a szubsztitúció helyzete, nem használunk helyszámokat (3. példa): 

[//6-oxo-dodeka-/r-oxo-hexaoxo-(tetraniobát-divolframát)](6 —)

4. [V2W40 19]4-
[^6-°xo-dodeka-/x-oxo-hexaoxo-(5,6-divanadát-tetravolframát)](4 —) 
[|i6-oxo-dodeka-/r-oxo-hexaoxo-(3,5-divanadát-tetravolframát)](4 — )

(A vanádium helyszáma az I. táblázatbeli helyének következménye.)

5. [NbVW4O i9]4-
[/x-oxo-dodeka-/r-oxo-hexaoxo-(5-niobát-3-vanadát-tetravolframát)](4 —)

3.2.2.2. A redukált heterocentrumos polianionok 

Rendszerint ismerjük a legkönnyebben redukálható atomot.

Pl.:
1. [Nb5W 019]8-

[/i6-oxo-dodeka-/r-oxo-hexaoxo-{pentaniobát(V)-volframát(V)}]

Ebben a példában a volfrám van redukált állapotban. Összetettebb esetekben a Ewens — Bassett-számot
kell használni.

Pl.:
2. [Nb4W2O i9]7-

[/U 6-oxo-dodeka-/i-oxo-hexaoxo-(tetraniobát-l,2-d ivolfram át)](7 —)
[/X 6-oxo-dodeka-^-oxo-hexaoxo-{tetraniobát(V )-l-volfram át(V )-2-volfram át(V I)}]

Ezt a vegyületet 1 elektronnal redukáltuk; ez vegyes vegyértékű ion. Ha az elektron lokalizált
(hipotetikus vegyület), a redukált atomot a Stock-féle számmal jelölhetjük.

5 A IUPAC-ajánlás szerint (1. az 1 lábjegyzetet) a névben a központi atomokat ábécérendben soroljuk fel, füg
getlenül a számozástól. A központi atomok elemnevei kerek zárójelbe kerülnek, ehhez tesszük az -ái végződést.
Ez a szabály ilyen formában nem adaptálható magyarra, mert pl. a (PSO7)3 - -ionra [/i-oxo-hexaoxo-(foszfor- 
-kén)át] (3 — ) nevet adna. Hasonló a helyzet minden olyan elem esetében, amikor a koordinációs anion nevét az
elem latin nevéből képezzük.
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3.2.3. A HETEROLIGANDUMOS POLIANIONOK

Az eddigi példákban a fématomokat oxigénligandumok vették körül. Ezeket a ligandumokat kén-, 
hidroxo- stb. ligandummal lehet helyettesíteni.

3.2.3.1. Az egyszeres szubsztitúció

Ebben az esetben helyszámok nélkül rövidített nevet lehet használni. 
Pl.:
1. [W60 18S]2-

[/i6-oxo-dodeka-//-oxo-pentaoxo-tio-hexavolframát](2 —) 
[//6-oxo-undeka-/i-oxo-hexaoxo-/i-tio-hexavolframát](2 —)
[/j, 6 -oxo-dodeka-//-oxo-pentaoxo-la-tio-hexavolframát] (2 — )
[/r 6 -oxo-undeka-^-oxo-hexaoxo-1 b-/x-tio-hexavolframát] (2 — )

3.2.3.2. A többszörös szubsztitúció

Ha a homopolianionnak (izopolianionnak) két oxigénatomja van helyettesítve, akkor számozásra 
van szükség. A központi atomok számozási rendje a szubsztituenscsoport kapcsolódó atomjának I. 
táblázatbeli helyétől függ.
Pl.:
1. [Mo60 17S2]2-

[/r6 -oxo-dodeka-//-oxo-tetraoxo-5d,6f-ditio-hexamolibdenát](2 — )
(Itt két term inális oxigénatom ot helyettesítettünk.)

2. [W60 17(0H)S]~
[5f-/i-hidroxo-/i6 -oxo-undcka-/i-oxo-pentaoxo-6f-tio-hexavolframát] ( 1 — )

(Egy terminális oxigénatomot kénatom, egy hídban lévő oxigént pedig hidroxocsoport helyettesít.)
3. [NbW50 18S]3-

[/í6 -oxo-dodeka-//-oxo-pentaoxo-la-tio-(6-n iobát-pentavolfram át](3  — )
(A kénatom itt terminális, és a volfrámhoz kapcsolódik.)
4. [Mo60 17(OH)2]2-

[le,2e-d i-/i-h idroxo-/i6  -oxo-d ek a-//-oxo-hexaoxo-{l,2 -d im olibdenát(V )-tetram olibd en át(V I)}]
Ennek a vegyületnek molibdénkék a triviális neve. Két elektronnal redukált vegyület, amelynek rögzített 
hidrogénionjai vannak.

3.2.4. AZ ÖSSZETETT FAJTÁK NEVE

Pl.:
1. [CeW10O36]8-

[bisz(/̂ 5 -oxo-okta-/x-oxo-nonaoxo-pentavolframáto)-cerát] (8 — )
(1. a 2. ábrát)
Ez a vegyület a Lindqvist-szerkezetből volfrámatom elvesztésével származik, majd két ilyen csoport egy 
cériumatomhoz koordinálódik.
Pl.:
2- [W10O32]4-

[tetra-/i-oxo-bisz{//5-oxo-okta-/i-oxo-pentakisz(oxo-volramát)}](4 —)
(1. a 2. ábrát)

A [CeW10O36]8~ két W50 18-alegységből keletkezik, amely a Се-on keresztül kapcsolódik össze 
és az oxigénatomok antiprizma környezetet alkotnak.

A [W10O32]4- két közvetlenül összekapcsolódó W5O i8-alegységből keletkezik.
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[CeW10O36]8-  [W10O32]4-  [Mn(Nb60 19)(Ta60 19)]12-

2 . ábra

Példák a Lindqvist-szerkezetből származtatott polianionokra

Az [Mn(Nb60 i 9)(Ta60i9)]12_ két Lindqvist-egységből áll, ezek egy Mn-atomon keresztül kapcso
lódnak össze és az oxigénatomok oktaéderes környezetet alkotnak.

A [W10O32]4~-ion triviális neve Y-volfrám, és két azonos részből áll, amelynek 4 csúcsa közös. 
Mindegyik rész egy volfrámatom elvesztésével a Lindqvist-szerkezetből származik.
Pl.:
3. [MnNb6Ta6 0 38]12- (1. a 2. ábrát)

[{/i6 -oxo-dodeka-^-oxo-hexakisz(oxo-niobáto)(8 — ) -0 1 b, О lc, 0 2e }-{//ß -oxo-dodeka-^-oxo-hexa- 
kisz(oxo-tantaláto)(8 — )-0 lb , 0 lc,0  2e }-manganát] ( 12 — )

Ez a vegyület két Lindqvist-szerkezetet tartalmaz; mindegyik 3 oxigénen keresztül kapcsolódik, amely 
oktaédert alkotó oxigénatomokkal van körülvéve.

3.3. AZ ANDERSON-SZERKEZETŰ POLLANIONOK

3.3.1. A TÖBBCENTRUMOS POLLANIONOK

Ezek a vegyületek az (NH4)6[Mo6Te0 24]-ből származnak, szerkezetüket Anderson javasolta és 
Evans fejtette meg. A tellúr és a molibdén hét atomja oktaéderesen van körülvéve ugyanabban a síkban 
(1. a 3. ábrát). Ezeknek a polianionoknak L>3d szimmetriájuk van. Példaként az [MOßTeO^]6 - és a 
[НбСгМо60 24]3~ szerepel.

A központi atomokat egyenértékűnek tekintjük. Mindegyiket oktaéderesen veszik körül a ligandu- 
mok. A központi atomok vegyjelét a képletben ábécérendben soroljuk fel, a névben pedig a képletbeli 
sorrendet követjük. Ezeknek a szerkezeteknek a számozása a külső oktaédereken kezdődik, amelyeket 
együtt koronának nevezünk, bármilyen is a középpontjában elhelyezkedő központi atom helyzete az I. 
táblázatban. így a szerkezeti analógiát meg lehet szüntetni minden ilyen vegyület, valamint azok kö
zött, amelyekben a korona közepén lévő központi atomot el lehet távolítani és két tetraéderrel lehet 
helyettesíteni a korona mindkét oldalán; ezt világosan jelölni lehet (1. a 3.3.2. szabályt).
Pl.:
1. [Mo6Te024]6-

[hexa-^3-oxo-hexa-^-oxo-dodekaoxo-(hexamolibdenát-7-tellurát)](6 —)
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3. ábra

Az oktaéderes elrendeződés és a helyjelek az Anderson-szerkezetben

2. [H6CrMo60 24]3-
[hexa-//3 -hidroxo-hexa-/r-oxo-dodekaoxo-{7-kromát(III)-hexamolibdenát}](3 — ) 
[hexahidrogén-hexa-/X3-oxo-hexaoxo-/x-oxo-dodekaoxo-{7-kromát(III)-hexamolibdenát}](3 —)

Az első névben feltételeztük, hogy a hidrogének hidroxocsoportot alkotnak а бцз hídban (bár a 
hidrogének helyzete nem ismeretes). A második névben nem jelöltük a hidrogének helyzetét.
Pl.:
3. [H6CrMo60 24]3-

[lb,le-diakva-la,lf-di-/r3-hidroxo-lc,ld-di-/x-hidroxo-2c,3f,4c,5f-tetra-/r3-oxo-2f,3c,4f,5c-tetra-/r-
-oxo-dekaoxo-{l-kromát(III)-hexamolibdenát}]

Ez a vegyület a 2. példa polianionjának izomerje, amelyben a króm a külső koronában van.

3.3.2. AZ ÖSSZETETTEBB FAJTÁK NEVE

Az Anderson típusú polianionokból sok polianiont lehet leszármaztatni. Ezeknek a vegyületeknek 
mindig D3ci a szimmetriája. A szerkezet 6, koronában egyesített oktaéderből áll. Ezekhez még 
alaplapjukkal 2 tetraéder kapcsolódik a korona mindkét oldalához. Ezeknek a tetraédereknek 3 
oxigénatomjuk közös a 6 oktaéderrel.
Pl.:
1. [As2Mo60 26]6-

[hexa-/x-oxo-bisz-/i6 -(tetraoxo-arzenáto-0, O' , 0 ")-hexakisz(dioxo-molibdenát)](6 — )
2. [Mo8Ö26]4-

[hexa-^í-oxo-bisz-/x6 -(tetraoxo-molibdenáto-0, O' , 0")-hexakisz(dioxo-molibdenát)](4 — )
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3. [Mo6 0 24(C6H5As)2]4-
[bisz-/i6 -(fenil-arzonáto-0, 0 ', 0  " )-hexa-/i-oxo-hexakisz(dioxo-molibdenát)] (4 — )

Mivel két különböző környezet van, egy oktaéderes és egy tetraéderes, valamint a tetraéderes 
csoportot helyettesíteni lehet, hasznos megkülönböztetni az eltérő koordinációjú geometriákat. Ezt 
a tetraéder ligandumként való kezelésével tehetjük meg. A Keggin típusú polianionok esetében a 
tetraéder ilyen kezelésének más előnyét is látni fogjuk. Az Anderson-szerkezetekben a koronában lévő 
központi atomok számozása nem változik meg a tetraéder hídcsoportok cseréjével.

MEGJEGYZÉSEK

A szabályzat bonyolult nevet ad a polianionoknak. Ezek a nevek szisztematikusak, a névből 
egyértelműen fel lehet írni a szerkezetet; a név bonyolultsága az összetett szerkezet következménye. 
Használatuk a mindennapi gyakorlatban fárasztóvá válik, ezért rövidebb név is kívánatos. Az oxosavak 
és származtatott anionjaik című fejezet (1. a 2. lábjegyzet 1-9. fejezetét) adhat útmutatást a névalkotásra; 
hogyan lehet adott képletű, de ismeretlen szerkezetű oxoanionokat elnevezni.
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Javaslat az analitikai kémiában használatos 
minőségbiztosítási fogalmak nevezéktanához

Dombi A.,5 Farsang Gy.,4 Fodor P.,2 Heltai Gy.,7 Hlavay J.,1 Horvai Gy.,3 Inczédy J.,1 Orbán M.,4 
Pap T.,1 Percsich K.,7 Pokol Gy.,3 Posta J.,6 Raisz I.,8 Veress G.,1 Záray Gy.,4

1 Veszprémi Egyetem
2 Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem
3 BME
4 ELTE
5 JATE
6 KLTE
7 Gödöllői Agrártudományi Egyetem
8 Miskolci Egyetem

A EURACHEM és a WELAC 1993 áprilisában egy közös kiadványt jelentetett meg az alábbi cím
mel: EURACHEM Guidance Document No. 1/WELAC Guidance No. WGD 2, ACCREDITATION 
FOR CHEMICAL LABORATORIES: Guidance on the Interpretation of the EN45000 series of Stan
dards and ISO/IEC Guide 25. Az útmutatóban számos olyan fogalom van, amelynek a megfelelő magyar 
kifejezéseit nem egységesen értelmezzük, használjuk és tanítjuk. A fent nevezett szerzők néhány szak- 
kifejezés értelmezésére javaslatot tesznek és kérik az analitikai kémiában jártas szakembereket, hogy 
véleményüket, észrevételeiket írásban 1995. december 31-ig Hlavay József címére elküldeni szívesked
jenek (8201 Veszprém, Pf. 158).

Minőségbiztosítás: (Quality Assurance, QA)

Azon tervezett és rendszeres tevékenységek összessége a minőségszabályozási rendszeren belül, 
amelyek azt segítik elő, hogy a folyamat, a szervezet és a termék vagy szolgáltatás az adott minőségi 
követelményeknek megfeleljen.

Minőségellenőrzés: (Quality Control, QC)

Azon módszerek, eszközök és tevékenységek összessége, amelyeket a minőségi követelmények 
teljesítése céljából alkalmaznak.

Érvényesítés (validálás): (Validation)

Egy módszer érvényesítése (validálása) az a tevékenység, amely rendszerezett vizsgálatok segít
ségével bizonyítja, hogy a módszer teljesítményjellemzői kielégítik az analitikai módszerrel szemben 
támasztott követelményeket.

A mérési módszerek néhány teljesítményjellemzője:

— Szelektivitás és specifitás (Selectivity & specifity)
— Tartomány (Range)
— Linearitás (Linearity)
— Érzékenység (Sensitivity)
— Kimutatási határ (Limit of detection)
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— Meghatározási határ (Limit of quantitation)
— Zavartűrés (Ruggedness)
— Helyesség (Accuracy)
— Precizitás (Precision)

Egy módszer szelektivitása  arra vonatkozik, hogy a módszer milyen mértékben képes adott 
alkotó meghatározására egyéb zavaró alkotók jelenlétében. Azt a módszert, amely a meghatározandó 
alkotó vagy alkotók egy csoportjára tökéletesen szelektív, specifikusnak  nevezzük. A szelektivitás 
mértékének megállapítása céljából az elemzéseket különböző mintákkal, a tiszta standard ódátoktól 
a komplex mátrixokig, el kell végezni. Minden esetben meg kell határozni a kérdéses alkotó(k) 
meghatározásának elérhető mértékét és meg kell állapítani a feltételezett zavaró hatásokat. (A módszer 
alkalmazhatóságára vonatkozó bármilyen korlátozást a módszer dokumentációjában rögzíteni kell).

M éréstartomány. A mennyiségi elemzés céljára a módszer méréstartományát az alkotót különböző 
koncentrációban tartalmazó minták elemzésével, a válaszjel meghatározásával kell megállapítani, kije
lölve azt a munkatartományt, amelyre az adott feladatnál kielégítő helyesség és precizitás érhető el. Az 
analitikai mérőgörbét az alkotót különböző koncentrációban tartalmazó minta elemzési eredményeiből 
regresszióval számíthatjuk ki, általában a legkisebb négyzetek módszerének alkalmazásával. A kom
ponens válaszjele és a koncentráció között nem kell feltétlenül lineáris összefüggésnek lennie, hogy a 
módszer hatékonyan alkalmazható legyen. A jó linearitású módszerek esetén 5 különböző pont (plusz 
a vak) általában elégséges az analitikai mérőgörbe elkészítéséhez. Nem-linearitás esetén több standard 
alkalmazására van szükség. Amennyiben a linearitás nem teljesül egy adott eljárás során, a számítás 
megfelelő algoritmusát meg kell határozni.

Az analitikai mérőgörbe linearitásán  azt értjük, hogy a mérőgörbe adott tartományában, az ún. 
lineáris tartományban, adott megbízhatósággal egyenesnek tekinthető. A linearitást a méréstartományt 
lefedő koncentrációjú minták elemzésével határozzuk meg. Az eredményekből a legkisebb négyzetek 
módszerével számítjuk ki a regressziós egyenest az alkotó koncentrációja függvényében. Előnyös, ha a 
módszer az alkalmazni kívánt munkatartományban lineáris, de ez nem feltétlenül követelmény.

Az érzékenység az analitikai mérőgörbe meredeksége, azaz a mért analitikai válaszjelnek a koncent
ráció vagy az anyagmennyiség szerinti deriváltja. (Egységnyi koncentrációváltozásra eső válaszjelválto- 
zás.)

Egy alkotó kim uta tási határa  az a koncentráció, vagy anyagmennyiség, amelyhez tartozó válaszjel 
értéke megegyezik a vak minta közepes válaszjelének és a vak minta válaszjel háromszoros tapasztalati 
szórásának összegével. A minőségi elemzésben elterjedt, hogy több különböző koncentrációjú minta 
elemzésével határozzák meg a kimutathatóság pontos határát.

A m eghatározási h atár  az a legkisebb koncentráció, vagy anyagmennyiség, amely még elfogadható 
helyességgel és precizitással határozható meg. A meghatározási határ megfelelő standard minta segítsé
gével állapítható meg. Általában ez az analitikai mérőgörbe legalsó értékelhető pontja. Eztrapolációval 
történő meghatározás nem fogadható el. A meghatározási határ megadásakor fel kell tüntetni az ehhez 
elfogadott helyességi és precizitási követelményt is.

Zavartűrés (Eszköz- és környezetállóság). Ha különböző laboratóriumok ugyanazt a módszert 
alkalmazzák, akkor elkerülhetetlenül jelentkeznek olyan apró eltérések, amelyeknek esetleg számottevő 
hatásuk lehet a módszer teljesítményére. A módszer zavartűrését úgy vizsgáljuk, hogy szándékosan 
változtatásokat eszközlünk a módszer paramétereiben és vizsgáljuk azok következményeit. Számtalan 
tényezőt kellene vizsgálni, de mivel többségüknek a hatása elhanyagolhatóan kicsi, több tényező együttes 
vizsgálatára is lehetőség van. A zavartűrést általában először a módszerfejlesztő laboratórium vizsgálja 
meg, mielőtt más laboratóriumok közreműködésére sor kerülne.

A módszer helyessége a méréstartomány torzítatlanságának (valódiságának) a mértéke. Egy 
módszer annál helyesebb, minél kisebb a várható érték és a valódi érték különbsége. Meghatározása 
megfelelő és megbízható referenciaanyag elemzésével történhet. Ha megfelelő referenciaanyag nem áll 
rendelkezésre, a helyesség becslése úgy is elvégezhető, hogy a mintához kémiai standard anyag ismert 
mennyiségét adjuk és meghatározzuk az addíció előtti és utáni analitikai válaszjelértékeket. Az addíció 
érvénye korlátozott, a helyesség meghatározására csak a hozzáadást követő koncentrációszakaszra 
alkalmas. A helyességet egy (standard) elfogadott módszer vagy több eljárás eredményeivel történő 
összehasonlítás és/vagy laboratóriumok közötti körvizsgálat segítségével is meghatározhatjuk.
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A módszer precizitása (szorossága) a kölcsönösen független megismételt vizsgálatok eredményei 
közötti egyezés mértéke, rendszerint a tapasztalati szórással kifejezve. Értéke általában függ a 
komponens koncentrációjától, ezért ezt a koncentrációfüggést meg kell határozni és dokumentálni kell. 
A precizitás különböző módon adható meg, attól függően, hogy meghatározása milyen körülmények 
között történt. Az ismételhetőség a precizitás azon fajtája, amely ismételhető körülmények között 
elvégzett kísérletekre vonatkozik, vagyis: azonos módszer, azonos anyag, azonos műszer, azonos kezelő, 
azonos laboratórium. A reprodukálhatóság a precizitás azon fajtája, amely reprodukálható körülmények 
között elvégzett kísérletekre vonatkozik, vagyis: azonos módszer, különböző műszer, különböző kezelő, 
különböző laboratórium.

IRODALOM

MSz 18200: Az alapvető és általános metrológiai fogalmak nemzetközi szótára.
ASTM E 1187—87: Terminology relating to laboratory accreditation.
ISO Guide 2 (5th Edition-1986): General terms and their definitions concerning standardization, certification and 
testing laboratory accreditation.
ISO 8402 (2nd Edition-1994): Quality management and quality assurance. Vocabulary
ISO 9004 — 4 (1993): Quality management and quality system elements. Part 4: Guidelines for quality improvements.
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Könyvismertetés
Christopher M. A . Brett és Ana Maria Olivei

ra Brett: ELECTROCHEMISTRY, Principles, Methods,
and Applications (Oxford University Press, Oxford, New 
York, Tokyo 1993)

A  Brett házaspár elektrokémiai és elektroanalitikai 
munkássága nemcsak Portugáliában ismeretes, ahol in
tenzív oktató- és kutatómunkát végeznek; eredményeik
ről neves nemzetközi folyóiratokban, Ш. különböző kon
ferenciákon rendszeresen beszámolnak.

Elektrokémia című könyvük (melyet az 1993-as 
megjelenés után 1994-ben újra kiadtak, és amely a fent 
említett városokon kívül még több, mint egy tucat he
lyen jelent meg) szándékuk szerint az egyetemi hallga
tóknak, valamint az elektrokémia területén nem járatos 
szakembereknek kívánja bemutatni, hogy az elektroké
mia a tudomány egyéb területeivel szoros kapcsolatban 
van, s mint ilyen sokkal szélesebb körben alkalmazható, 
mint az ma a köztudatban él. Mivel minden fejezetet úgy 
építettek fel, hogy az eleje bárki számára érthető legyen, 
ugyanakkor tartalmazza a témakör részletesebb kifejté
sét, s ezzel bonyolultabb összefüggéseket is, valamint a 
legújabb eredményeket is, a könyv az elektrokémiával, 
elektroanalitikával foglalkozók számára is hasznos olvas
mány.

A  szerzők a Bevezetésben külön felhívják a figyel
met arra, hogy a könyvben foglaltaknak kb. 80%-a fog
lalkozik az áram — feszültség összefüggésekkel, és csak 
20%-a az egyensúlyi rendszerekkel, amivel azt akarják 
kifejezni, hogy mind az elméleti, mind a gyakorlati elekt
rokémiában, elektroanalitikában az elektrolízises mód
szerek játsszák a súlyponti szerepet.

Az első, bevezető fejezetben a szerzők lényegé
ben a könyvben tárgyaltakat foglalják össze röviden, így 
az elektrokémia tárgyáról, az elektródfolyamatok termé
szetéről, a termodinamika és a kinetika összefüggéséről, 
az elektródfolyamatok tanulmányozására alkalmas mód
szerekről, valamint az elektrokémia alkalmazásáról ír
nak. Emellett a könyv szerkezetét és az elektrokémiai 
irodalmat mutatják be.

A  Bevezetést követő 2 .-6 .  fejezetekben a szerzők 
az elektródfolyamatok termodinamikájával és kinetiká
jával foglakoznak, a 7 .— 12. fejezetek az elektrokémia, 
valamint az elektroanalitika gyakorlatát taglalják, míg a 
13.— 17. fejezetekben az elektrokémia alkalmazásaiból 
találhatunk példákat.

A  bevezető fejezet utáni, I. rész, mely az „Ala
pelvek” címet viseli (112 oldal), az elektrokémiai cel
lákról, az elektródok határfelületének tartományáról, 
az elektródfolyamatok kinetikájáról és mechanizmusá
ról, az anyagtranszport-folyamatokról, a kinetika és a 
transzport elektródfolyamatokra gyakorolt együttes ha
tásáról szól. Ez a fejezet részletesen és alaposan tárgyal
ja az említett témákat. A  szerzők egyik fő törekvése, 
hogy ezeket az ismereteket minél világosabban, ugyan
akkor a maguk bonyolultságában mutassák be.

A „Módszerek” című II. rész (156 oldal) az elektro
kémiai és elektroanalitikai kísérletekhez szükséges esz

közökről, valamint a kísérletekhez alkalmazott, ill. alkal
mazható méréstechnikákról (hidrodinamikai elektródok, 
ciklikusan és lineárisan változó potenciált alkalmazó 
módszerek, impulzustechnikák, impedancia-mérési mód
szerek) ad ismertetést. A  fejezetben az analóg és di
gitális műszerekről is történik említés. Külön kieme
lendőnek tartom, hogy a szerzők a nem elektrokémi
ai (főleg spektrokémiai) érzékelők és méréstechnikák 
az elektródfolyamatok tanulmányozásában nyújtott le
hetőségeinek is szentelnek egy fejezetet. A  fejezetben 
a legmodernebb méréstechnikákról (pásztázó alagút- 
mikroszkópia [scanning tunnelling microscopy], atomi 
kölcsönhatáson alapuló mikroszkópia [atomic force mic
roscopy], pásztázó elektrokémiai mikroszkópia [scan
ning electrochemical microscopy]) is találunk említést 
és irodalmi utalást. Az elektród —elektrolit határfelület 
vizsgálatára alkalmas egyéb módszerek közül a tömeg
változás mérésére alkalmas kvarckristály-mikromérleg 
említésére érdemes a figyelmet felhívni.

A III., „Alkalmazások” címet viselő, rész első feje
zete a különböző potenciometriás érzékelőket, azok al
kalmazását, ill. működési mechanizmusát tárgyalja. Szó 
esik a potenciometriás elektródok áramló oldatban való 
alkalmazásáról is. Az amperometriás és voltammetriás 
elektródokról szóló fejezet a különböző típusú elektró
dokat, az elektródokkal végrehajtható, eddig nem tár
gyalt méréstechnikákat (dúsításos módszerek, áramló
oldatos méréstechnikák), ill. azok analitikai alkalmazá
sát foglalja össze. Az elektrokémia ipari alkalmazásának 
példáinak tárgyalásánál a szerzők ismertetik a külön
böző ipari elektrokémiai reaktorokat, ezenkívül röviden 
tárgyalnak néhány jól ismert, nagy gyakorlati jelentősé
gű folyamatot (nátrium-klorid elektrolízise, alumínium- 
gyártás, fémleválasztás). A galvánelemekről, a tüzelőa
nyagcellákról, ill. a szennyvizek elektrokémiai kezelésé
ről csak rövid ismertetéseket olvashatunk, de a korrózi
ónak külön fejezetet szentelnek a szerzők. A bioelektro
kémia témakörét szintén egy önálló fejezet mutatja be.

A Függelékben néhány hasznos matematikai össze
függés, a váltóáramú áramkörök ismeretének alapjai, a 
digitális szimuláció lényegének rövid leírása, ezenkívül 
standard elektródpotenciál-értékek találhatók meg.

Amint talán a könyv ismertetéséből is kiderül, a 
szerzők rendkívül széles tématerületet fognak át, ami 
természetesen azzal jár, hogy számos rész tárgyalására 
csak kis terjedelem jut. Mivel azonban minden egyes 
fejezethez, ill. azon belüli egységhez is számos, releváns 
és sokszor egészen új irodalmi hivatkozás csatlakozik, ez 
semmiképpen nem tekintendő hátránynak.

Összefoglalásul azt az óhajomat fejezem ki, hogy 
jó lenne, ha a Brett házaspár könyvéből minél több 
példány lenne hozzáférhető a magyar olvasók (diákok, 
elektrokémiával és elektroanalitikával foglalkozók és 
nem foglalkozók) számára.

Fehér Zsófia
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A szerkesztőséghez 1995. február 1-től április 30-ig beérkezett kéziratok

Gunda Tamás:
Számítógépes programok ismertetése. (1995. II. 3.) (megjelent)

Nagy Anita, Nagy Géza, Szegletes József, Tolokán Antal és Fehér Zsófia:
Új — redoxi-mediátorral módosított grafitelektródra épülő — elektroanalitikai méréstechnika. (1995. II. 8.)

Bertényi Zsuzsa, Szatura Zsuzsa, Tóth Árpád és Fodor Péter:
Réztartalmú növényvédőszerek tisztaságvizsgálata (1995. II. 16.)

Nagy András, Földes-Berezsnich Tamara, Gyöngyhalmi Ida és Tüdős Ferenc:
A gyökös kopolimerizáció kinetikája, XV. Abszolút sebességi állandók a sztirol/etil-akrilát/benzol kopolimeri- 
zációs rendszerben. (1995. II. 17.)

Pungor Ernő:
Ionszelektív elektródok — analógiák és következtetések. (1995. II. 27.)

Peter Strizhak, Kriska Tamás és Gál Dezső:
Az orvosi és biológiai fotoszenzibilizáció mechanizmusának vizsgálata, I. Szimulálás és érzékenységi analízis. 
(1995. III. 3.)

Peter Strizhak, Kriska Tamás és Gál Dezső:
A z orvosi és biológiai fotoszenzibilizáció mechanizmusának vizsgálata, II. A fotodinamikus effektus kinetikája. 
(1995. III. 3.)

Fodomé Csányi Piroska:
A  transzfermiumelemek neve és vegyjele. (1995. III. 9.)

Zsigmond Ágnes, Notheisz Ferenc, Jean-Pierre Candy és Jean-Marie Basset:
A  metil-vinil-keton szelektív hidrogénezése fémorganikus komplexekkel módosított katalizátorokon. (1995. III. 
24.)

Hlavay József és munkatársai:
Javaslat az analitikai kémiában használatos minőségbiztosítási fogalmak nevezéktanához. (1995. III. 24.)

Kosztolányi Károly, N ’Guyen Trung Chinh, L 'Hôte François és Vemet Michel:
A z  uranil-karbonát komplexek redukálása és uránium-oxidok lecsapása kén-hidrogén gáz segítségével. (1995.
III. 27.)

Ullrich Ede és Takács József:
A  tiszta alkánok, a benzol és a metil-benzolok gőznyomásának előre történő számítása a Meisel-egyenlet 
segítségével, a molekulaszerkezet alapján. (1995. IV 7.)

Kraut Béla, Zsilák Zoltán, Szőke József és Horváth Attila:
Izo- és hetero-polimolibdenátok, valamint volframátok fotoaktivitása. (1995. IV 11.)

Varga Kálmán, Baradlai Pál, Wolsey O. Barnard, Johannes H. Potgieter és Halmos Pál:
Fémek felületi tulajdonságainak vizsgálata radioizotópos nyomjelzéssel, VII. Ausztenites és duplex korrózióál
ló acélok felületi tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata. (1995. IV 27.)
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A Budapesti M űszaki Egyetem  felvételt hirdet az Analitikai Kémia szakmérnöki szak keretében 1996. 
februárjában induló

M ŰSZERES ANALITIKAI KÉMIA

szakmérnöki ágazatra.
Az ágazat oktatási programja 4 féléves, elméleti és gyakorlati képzéssel. A félévek kollokviummal, 
az ágazat államvizsgával zárul. Az eredményes államvizsgát tett hallgatók okleveles műszeres analitikus 
szakm érnöki d ip lom át kapnak.
A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik a vegyész, vegyészmérnök, kémiatanár, gyógyszerész 
alapképzettség mellett beható ismeretekkel rendelkeznek a korszerű analitikai kémiai módszerek, a 
kémiai szerkezetvizsgáló módszerek területén és a számítógépes kiértékelést eredményesen tudják 
használni.
Jelentkezési határidő: 1995. november 30.
Jelentkezési lap, információ kérhető a postai cím megadásával:

Dr. Pólós L ászló  c. egy. docens
BNÍE, Általános és Analitikai Kémiai Tanszék
1111 Budapest, Gellért tér 4.

> Telefon: 463-1598 Fax:463-4052

*

A B udapesti M űszaki Egyetem  felvételt hirdet az Analitikai Kémia szakmérnöki szak keretében 1996. 
februárjában induló

K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I ANALITIK A

szakmérnöki ágazatra.
Az ágazat oktatási programja 4 féléves, elméleti és gyakorlati képzéssel (összesen mintegy 450 óra).
Külön előadások foglalkoznak a levegő-, víz-, talaj- és hulladékelemzéssel és a vegyszermaradványvizs- 
gálatokkal. A szakmérnökképzés okleveles képzési forma. Az eredményes államvizsgát tett hallgatók 
okleveles környezetvédelm i analitikusi szakm érnöki d iplom át kapnak. A képzésben elsősorban vegyészek, 
vegyészmérnökök, kémiaszakos tanárok és gyógyszerészek vehetnek részt.
Jelentkezési határidő: 1995. november 30.
Jelentkezési lap, információ kérhető a postai cím megadásával:

Dr. Pólós L ászló  c. egy. docens
BME, Általános és Analitikai Kémiai Tanszék
I l i i  Budapest, Gellért tér 4.
Telefon: 463 -1598 Fax: 4 6 3 - 4052

S ze rk esz té sé r t  fe le lős: P u n g o r  E r n ő  -  S ze rk e sz tő s ég  c ím e: 1521 B u d a p e s t ,  G e l lé r t  t é r  4. Te le fon: 4 6 3 1 -5 9 8 .  Fax: 4 6 3 4 -0 5 2 ;  e -m ail :
h a ngos@ ch .bm e .hu

K i a d j a  a M ag y a r  K é m ik u s o k  E g y esü le te ,  1027 B u d a p e s t ,  Fő u. 68. Te le fon: 201 6 —883 
Feleló's k iadó :  Gálosi  G yörgy

A s zám ító g ép es  szed és t  végez te :  C h eM ic ro  K u t a t ó  F e j le s z tő  Kft,  B u d a p e s t .
K é sz í te t te :  M T E S Z  H á z in y o m d a ,  9 5 /1 9 3 ,  B u d ap e s t .  Fele lős  veze tő :  B u d a i  L ász ló  

T e r je s z t i  a  M a g y a r  K ém ik u so k  E g y es ü le te .
Az e lő f ize tés i  d í jak  b e f iz e th e tő k  az  M HB 3 23—10157 fo ly ó szám lá ra ,  „ M K E  024 M K F ” m egje lö léssel ,  
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Kedvezményezett kristálytani orientációjú platinázott 
platinaelektródok voltammetriás viselkedése

Nitrátionok elektrokatalitikus redukciója (100) típusú elektródon

BAKOS István és HORÁNYI György 
Magyar Tudományos Akadémia, Központi Kémiai Kutató Intézete, 1525 Budapest, Pf. 17.

Korábbi közleményeinkben1,2 bemutattuk, 
hogy a különböző módon készített platinázott pla
tinaelektródok voltammetriás viselkedésében lé
nyeges eltérések tapasztalhatók, ha a platinázás 
paramétereit (oldatösszetétel, áramsűrűség) alkal
masan választjuk meg, és ügyelünk arra, hogy a fe
lület megőrizze a leválasztás során kialakult szer
kezetét.

Ezt a jelenséget először tiszta H2SO4-alap
elektrolitban1 — hidrogén illetve oxigén elektro- 
szorpciója esetén — tapasztaltuk, de később az is 
kitűnt, hogy HCIO4-oldatban2, ahol a fenti szorp- 
ciós folyamatokon kívül a CIOjj-ionok redukciója 
is lejátszódik, a voltammetriás görbék alakja szin
tén erősen függ a platinázás mikéntjétől. Összeha
sonlító vizsgálatainkból viszont arra a következte
tésre jutottunk, hogy a hidrogénadszorpciós sajá

tosságok (a kénsavban készült voltammogramokon 
lévő hidrogéncsúcsok száma, helye és arányaik) és 
a perklorátionok redukciójában mutatott elektro
katalitikus aktivitás között nincs egyértelmű össze
függés.

Bemutattuk azt is1, hogy egyszerű galvano- 
sztatikus platinázással is előállítható olyan nagy 
valódi felületű platinaelektród, amely a voltam
metriás viselkedését tekintve lényegében mege
gyezik a bonyolultabb eljárásokkal készített ún. 
„kedvezményezett (100) kristálytani orientációjú” 
elektródokkal1-6. A feltételezések szerint a ked
vezményezett orientációjú polikristályos elektró
dok felületén bizonyos kezelések hatására (ese
tünkben egy adott eljárás szerinti platinázáskor) 
feldúsulnak a valamely egykristály felületre jellem
ző adszorpciós helyek.

Polikristályos típusú platinázott platinaelektród ciklikus voltammogramja

a) 0,25 mól dm- 3  H2SC>4 -ban
b) 0,25 mol dm- 3  H2SO4 + 10- 3  mól dm- 3  НЫОз-Ьап
c) 0,25 mól dm- 3  H2S 0 4 +  10- 2  mól dm- 3  H N 03-ban 

A  polarizáció sebessége: 20 mV s - 1
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1. táblázat
A  platinaleválasztás adatai

A platinázó oldat A platinázás
összetétele körülményei

Polikristályos 7 x l0 - 2  mól dm- 3  H2PtCl6 2,5 min 4 mA cm - 2

típusú Pt/Pt 2 mol dm- 3  HC1 +2,5 min 3 mA cm - 2

(100) típusú l ,4 x l0 - 3  mól dm- 3  H 2PtCl6 5 min 1 mA cm - 2

Pt/Pt 4 x l0 - 2  mol dm- 3  HC1 + 10 min 0,5 mA cm - 2

5 x l0 - 1  mól dm- 3  HC104

2 . ábra v
( 100 ) típusú platinázott platinaelektród ciklikus voltammogramja

a) 0,25 mól dm- 3  H2S 0 4-ban
b) 0,25 mol dm- 3  H2S 0 4 + 10- 3  mól dm- 3  H N 0 3-ban
c) 0,25 mol dm- 3  H 2S 0 4 + 10-2  mól dm- 3  H N 0 3-ban 

A polarizáció sebessége: 20 mV s _1

Jelen munkánkban azt kívánjuk vizsgálni, hogy 
a H2S 04-alapoldatban különböző voltammetriás 
viselkedéssel jellemezhető platinázott elektródok 
milyen elektrokatalitikus aktivitást mutatnak a nit
rátionok redukciójában. A platina egykristálye
lektródok tanulmányozásakor kapott eredmények 
ugyanis azt mutatják7-9, hogy erre a reakcióra 
nézve lényeges eltérések vannak a különböző ori
entációjú kristálylapok aktivitásában.

A voltammetriás mérések a korábban ismer
tetett körülmények között történtek1. A referen
ciaelektród az alapelektrolittal azonos összetételű 
oldatba merülő hidrogénelektród volt. A 0,25 mól 
dm-3 H2S04 és a 0,5 mól dm-3 HC104-alap- 
elektrolitot Merck p.a. minőségű tömény savból és 
háromszor desztillált vízből készítettük. A nitrátio
nokat frissen készített híg salétromsav formájában 
adtuk az alapelektrolitokhoz.

Kísérleti rész

A Pt/Pt elektródokat galvanosztatikus platiná- 
zással állítottuk elő. A platinázás idejét úgy vá
lasztottuk meg, hogy a különböző típusú elektró
dok durvasági tényezője (R) közel egyforma le
gyen (18 < R < 20). Egy 1 mm átmérőjű polikris- 
tályos platinahuzalt (geometriai felülete 0,62 cm2) 
használtunk hordozóként. A platinázás előtt ezt 
királyvízben mostuk, desztillált vízzel leöblítettük, 
majd 1 percig 0,5 mól dm-3 HC104-oldatban 100 
mA katódos árammal polarizáltuk, hogy a felületet 
redukáljuk. A platinázás után ugyanilyen katódos 
polarizációt alkalmaztunk 0,25 mól dm-3 H2S 04- 
ban, hogy a Cl- -ionokat eltávolítsuk az elektród 
felületéről.

Eredmények és értékelésük

NO2 -ionok redukciója H 2SO4 -alapoldatban

Az 1. és a 2. ábrán két különböző módon pla
tinázott elektród voltammogramjai láthatók, me
lyek tiszta, illetve NO^-ionokat tartalmazó 0,25 
mól dm-3 H2S 0 4 alapelektrolitban készültek. (A 
platinaleválasztás részletes adatait az 1. táblázat 
tartalmazza.) Az l.a ábrán szereplő voltammog- 
ram megfelel annak, amely az irodalomban po- 
likristályos platinaelektródokra jellemzőnek tekin
tett. Lényegesen eltér ettől a 2.a ábrán látha
tó voltammogram, amely az általunk (100) típu
súnak nevezett platinázott platinaelektródról ké
szült. Természetesen ez az elektród is polikris-
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tályos, az elnevezés csupán arra utal, hogy a 
Pt-egykristályok (100) orientációjú kristálylapjaira 
jellemző adszorpciós helyek gyakrabban fordulnak 
elő a felületén, mint az a hagyományos polikris- 
tályos elektródok („polikristályos típusú”) eseté
ben megszokott. A nitrátionok jelenléte a H2SO4 
alapoldatban a kétféle elektród esetében eltérő 
mértékben észlelhető a voltammogramokon (l.b,c 
ill. 2.b,c ábra). Mint látható a polikristályos tí
pusú elektród voltammogramjain alig látszik vál
tozás, míg az (100) típusú elektród voltammog
ramjain a nitrátionok redukciója jelentős negatív 
áramcsúcsot eredményez az anódos szakaszban. 
Ez az eredmény összhangban van a már hivatko
zott munkákban találhatókkal7-9, melyek szerint 
a platina (100) kristálylapján az NO^-ionok re
dukciója sokkal nagyobb sebességgel játszódik le, 
mint más orientációjú felületeken. Ennek követ

keztében az (100) egykristályok voltammogram
jain már rendkívül kis koncentrációban jelenlévő 
NO^-ionok is jellegzetes csúcsot eredményeznek.

Az adszorpciós versengés miatt az alape
lektrolit minősége döntően befolyásolja az N O J- 
redukció sebességét. Az SO3 - , illetve a HSO^- 
ionok, mint közismert, erősen adszorbeálódnak 
platinafelületeken, és így gátolják ezt a folyama
tot10. Nem meglepő, hogy a polikristályos típusú 
platinázott elektródon a 2 — 3 nagyságrenddel na
gyobb koncentrációban jelenlévő szulfátionok mel
lett alig játszódik le a redukció, ezért az NO^- 
ionok hatása kevéssé észlelhető a voltammogra
mokon (l.b,c ábra). A 2.b és 2.c voltammogramo
kon látható redukciós csúcsok arról tanúskodnak, 
hogy az elektród aktivitása jelentősen megnőtt az 
(100) kristálylapokra jellemző adszorpciós helyek 
feldúsulása következtében.

Polikristályos típusú platinázott platinaelektród ciklikus voltammogramja

a) 0,5 mól dm- 3  HC104-ban
b) 0,5 mol dm- 3  HCIO4 + 10- 4  mól dm- 3  H N 0 3-ban
c) 0,5 mol dm- 3  HCIO4 + 10- 3  mól dm- 3  H N 0 3-ban 

A polarizáció sebessége: 20 mV s - 1

( 100) típusú platinázott platinaelektród ciklikus voltammogramja

a) 0,5 mól dm- 3  HC104-ban
b) 0,5 mol dm- 3  HCIO4 + 10- 4  mól dm- 3  H N 0 3-ban
c) 0,5 mol dm- 3  НСЮ4 + 10- 3  mól dm- 3  H N 0 3-ban 

A polarizáció sebessége: 20 mV s -1
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(100) típusú platinázott platinaelektród ciklikus voltammogramja 0,25 mól dm 3 H 2SO4 + 10 2 mól dm 3
HNO-j-ban. A  polarizáció sebessége: 20 mV s ~ 1

a) Frissen készült elektród
b) 50 és 1450 mV közötti ciklikus polarizációt követően (5 ciklus)
c) Anódos-katódos „aktiválás” után (0,25 mól dm- 3  H^SCVban 100 mA, 5 s-ig tartó anódos majdkatódos áram, 

10-szer ismételve).

НСЮ4 -alapoldat

Noha, mint azt korábban bemutattuk2 HCIO4 
oldatban platinázott elektródon mindig számol
nunk kell a CIO^-ionok redukciójával, híg (0,5 
mól dm-3 ) perklórsavban is végeztünk az előző
ekhez hasonló kísérleteket. Az eredmények a 3. és 
a 4. ábrán láthatók.

Megállapíthatjuk, hogy perklórsavas alapol
datban a polikristályos típusú platinázott elektród 
voltammogramjain már 10~4 mól dm-3 koncent
rációnál észlelhető a nitrátionok redukciója (3.b 
ábra). Hasonló mértékű, a voltammogramokon je
lentkező, redukciót kénsavas oldatban csak 2 nagy
ságrenddel nagyobb NO^" koncentráció mellett ta
pasztaltunk (l.c ábra).

Ezzel szemben az (100) típusú elektród eseté
ben az alapelektrolit cseréje nem okozott lényeges 
változást a redukciós áramcsúcsokban. A 2.b és a
4.C ábrát összevetve látható, hogy 10“ 3 mól dm-3 
NO^ koncentrációnál hasonló mértékű redukciót 
tapasztaltunk, függetlenül az alapelektrolit minő
ségétől.

Az „ aktiválás ” hatása

Közismert, hogy, ha platina egykristályelekt
ródokat az oxigénadszorpció potenciáltartományá
ba polarizálunk, a felület szerkezete megválto
zik. Amint azt korábban tárgyaltuk már1,2, hason
ló kezelést alkalmazva, a platinázott elektródok 
szerkezete és elektrokatalitikus sajátosságai is mó
dosulhatnak. Ezt a jelenséget megfigyelhetjük az 
(100) típusú elektródok esetében is (5.a,b,c ábra).

A hagyományosan „aktiválás-nak” nevezett eljárás 
(potenciálciklizálás vagy galvanosztatikus anódos- 
katódos polarizáció), amely a felületi szennyeződé
sek eltávolítására valóban alkalmas, jelen esetben 
a nitrátredukcióban igen aktív elektród dezaktivá- 
lódásához vezet. Ennek oka nyilvánvalóan az, hogy 
az elektród szerkezete a kezelés hatására megvál
tozik, a polikristályos típusú elektród szerkezeté
hez közelít. Ezt a hidrogénszorpciós csúcsok ará
nyának változása is jelzi.

Következtetések

A fenti eredményekből megállapítható, hogy 
a galvanosztatikus leválasztással előállított (100) tí
pusú platinázott platinaelektródok — az egykris
tályelektródokon kapott eredményekkel összhang
ban — a nitrátionok elektrokatalitikus redukciójá
ban fokozott aktivitást mutatnak.

Azok a szerkezeti sajátosságok amelyek ezt a 
megnövekedett aktivitást okozzák, az elektródok 
kénsavas alapoldatban készült voltammogramjain 
is jelentkeznek (az (100) orientációjú kristályla
pokra jellemző hidrogéncsúcsok formájában), így 
ezen voltammogramok alakja és az elektrokatali
tikus aktivitás között sikerült összefüggést találni. 
Mint a bevezetőben említettük, ugyanez nem si
került korábban2 a perklorátionok redukciójának 
vizsgálata során. Ebben a redukcióban is jelen
tős eltérések vannak a különböző eljárások sze
rint platinázott elektródok aktivitásában, de ezt a 
H2SC>4-ben készült voltammogrammok alakjával 
nem tudtuk összefüggésbe hozni. Ennek magyará
zata lehet például, hogy a két anion redukciója el
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térő mechanizmus szerint játszódik le. Fontos to
vábbá megemlíteni, hogy a két redukció sebessé
ge közt jelentős eltérés van (több nagyságrend), a 
CIO^ redukciója a keletkező Cl- -ionok rendkívül 
erős blokkoló hatása következtében stacioner ál
lapotban nem, csak bizonyos potenciáltranziensek 
során észlelhető.

A H2SO4- és a HCIO4-alapoldatban kapott 
eltérő eredmények arra hívják fel a figyelmet, hogy 
az elektrokatalitikus redukció során az összes je
lenlévő, adszorbeálódni képes alkotóelem együt
tes hatása határozza meg a felület (potenciálfüg
gő) borítottságát, és ezáltal a redukció sebességét. 
A várható eredményt, miszerint HCIO4-oldatban 
az NO^-ionok redukciója jobban észlelhető, a po- 
likristályos típusú elektród esetében valóban meg
kaptuk (1. és 3. ábra). A magyarázat is kézenfekvő, 
ha figyelembe vesszük a szulfát- és a perklorátio- 
nok adszorpciójának eltérő erősségét. Az (100) tí
pusú elektród esetében azonban nem találtunk el
térést a redukciós csúcsok nagyságában a kénsavas 
és a perklórsavas alapoldatot használva (lásd 2.b 
és 4.C ábra). Úgy tűnik tehát, hogy az (100) kris
tálytani orientációra jellemző adszorpciós helyek 
feldúsulása következtében a platinázott elektródok 
aktivitása a nitrátionok redukciójában sokkal job
ban megnő kénsavas, mint perklórsavas közegben. 
Az (100) felületre jellemző adszorpciós helyek tel
jes egészében kiküszöbölik az szulfátionok inhi- 
bíciós hatását. Ez feltehetően azzal magyarázha
tó, hogy az adszorbeálódó hidrogénatomok, NO^- 
ionok, CIO^-ionok, illetve SO^- -ionok és HSO^- 
ionok adszorpciós versengésének eredményeként 
az (100) típusú platinázott felületen, függetlenül 
az alapelektrolit anionjainak minőségétől, hasonló 
nitrátborítottság alakul ki. Érdemes még megem
líteni, hogy a perklórsavas közegben, a szennye
zőként jelenlévő vagy a platinafelületen keletkező 
rendkívül kevés, de nagyon erősen adszorbeálódó, 
Cl- -ionoknak is szerepe lehet az adszorpciós vi
szonyok kialakulásában.

A  közlemény az Országos Tudományos Kutatá
si Alap  támogatásával készült (T 014446, 1773 és T 
014451)

Összefoglalás

Nitrátionokat tartalmazó H 2SO 4- és H C IO 4- 
alapelektrolitban, különböző típusú platinázott pla

tinaelektródok voltammetriás vizsgálata során, azt 
tapasztaltuk, hogy az (100) típusú kedvezménye
zett kristálytani orientációjú elektródok a polikris- 
tályos elektródoknál lényegesen nagyobb aktivitást 
mutatnak az NO^-ionok elektrokatalitikus reduk
ciójában.

Voltammetric behaviour of platinized plati
num electrodes with preferred crystallographic 
orientation. Electrocatalytic reduction of nitrate 
ions on (100) type electrode I. Bakos and Gy. Ho
rányi

The reduction of nitrate ions was investi
gated on different types of platinized platinum 
electrodes in sulphuric acid and perchloric acid 
supporting electrolytes. The electrodes with (100) 
type orientation were found to have an enhanced 
activity in this reaction.

IRODALOM

1 Bakos I., Horányi Gy. : Magy. Kém. Folyóirat, 99. 
67. 1993.

2 Bakos I., Horányi Gy. : Magy. Kém. Folyóirat, 99. 
182. 1993.

3 A.J. Arvia, J.C. Canullo, E. Custidiano, C.L. Pedriel, 
W.E. Triaca: Electrochim. Acta, 31. 1359. 1986.

4 A.J. Arvia, R.C. Salvarezza, W.E. Triaca: Electro
chim. Acta, 34. 1057. 1989.

5 M. Sumino, S. Shibata: Denki Kagaku, 56. 286. 
1988.

6 M. Sumino, S. Shibata-. J. Electroanal. Chem., 322. 
391. 1992.

7 A.S. Нота, E. Yeager, B.D. Cahan: J. Electroanal. 
Chem., 150. 181. 1983.

8 F.El Omar, R. Durand: J. Electroanal. Chem., 178. 
343. 1984.

9 N. Markovié, M. Hanson, G. McDougall, E. Yeager:
J. Electroanal Chem., 214. 555. 1986.

10 G. Horányi, E.M. Rizmayer: J. Electroanal. Chem., 
140. 347. 1982.

11 Bakos Horányi Gy.: Magy. Kém. Folyóirat, 98. 
442. 1992.

Budapest, MTA Központi Kémiai Kutató Intézete 
Érkezett: 1994. VIII. 22.
Közlésre elfogadtuk: 1994. IX. 22.



224 Magyar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 6. sz.

Vas- és alumíniumötvözetek mennyiségi mikroanalízise 
időfelbontást alkalmazó, lézerindukált plazmaemissziós

színképelemzéssel
NÉMET Béla és KOZMA László 

Jannus Pannonius Tudományegyetem, Fizika Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság u. 6.

PAKSY László
Metalcontrol Kft., 3540 Miskolc, Vasgyári u. 43.

LENGYEL A.
Miskolci Egyetem, Analitikai Kémiai Tanszék, 3515 Miskolc-Egyetemváros

CZEKKEL J.
Miskolci Egyetem, Automatikai Tanszék, 3515 Miskolc-Egyetemváros

Az utóbbi évtizedben egyre szélesebb kö
rű a lézerek alkalmazása az optikai emissziós 
színképelemzésben, például a vizsgálandó plaz
ma gerjesztése terén, a lézerindukált fluoreszcen
cia mérése során. A vizsgálandó szilárd minta 
(fémötvözet, érc, ásvány...) elpárologtatására és 
a plazma előállítására, anyagtól függően, 0,5 —
1,0 GW/cm2 teljesítménysűrűség szükséges, ami 
Nd:YAG, vagy excimer lézerek impulzusainak fó
kuszálásával könnyen elérhető1-3.

A lézerindukált plazma dinamikus jelenség. 
Atmoszféra nyomású puffergáz esetében, 0 —10 ^s 
között, a kezdeti 105 К hőmérséklet és a 1018/cm3 
elektronsűrűség 2 — 3 / j.s múlva már 5-103 К-re és 
1015/cm3 értékre esik vissza. Ezt jól tükrözik a 
színképvonal-intenzitások változásai és a színkép- 
vonalaknál megfigyelhető kiszélesedés (amely a 
Doppler-, az ütközési és a Stark-effektusok együt
tes eredménye) csökkenése4-5.

Az időkapuzást alkalmazó optikai sokcsator
nás analizátorok nagy memória- kapacitású szá
mítógépekkel összekapcsolva új lehetőségeket biz
tosítanak az optikai emissziós színképelemzésben: 
egyrészt a sugárforrás időbeli változásainak tanul
mányozását — a korábbiaktól eltérően 10-9 s 
nagyságrendben — másrészt, alapozva éppen ezen 
vizsgálatokra, az elérendő analitikai teljesítmény
hez az optimális paraméterek kiválasztását (pl. 
nyomelemzésnél az optimális jel/zaj viszonyt).

A szakirodalomban az időkapuzást „TRE- 
LIBS” betűszóval jelölik (Time-Resolved Laser In
duced Breakdown Spectroscopy). E módszerrel je
lentős eredményeket értek el a jel/háttér viszony 
javításában6»7 , és ezt alkalmazzák sokkomponen- 
sű olvadékok vizsgálatára is8’9.

A kísérleti eredmények értékelésénél — a lé
zerindukált plazma sajátságainak, valamint az ezen 
plazma által elérhető analitikai teljesítőképességé
nek az értékelésénél — szükséges az időfelbontást 
alkalmazó hagyományos optikai emissziós színkép
elemzési eljárások korábbi eredményeinek figye
lembevétele. így pl. szikrakisülésekre vonatkozóan 
ez a módszer szolgált alapul a szikraplazma időbe
li változásainak megfigyelésére (leírására), pl.10’11, 
sikerrel alkalmazták gyakorlati analitikai feladat 
megoldására is váltóáramú szaggatott ívgerjesztés 
esetében12.

A fentiek figyelembevételével célkitűzésünk:

— hazai fejlesztésű, in situ vizsgálatokra alkal
mas, lézerindukciót alkalmazó színképelemző 
rendszer létrehozása, valamint

— optimális működési paramétereinek meghatá
rozása és gyakorlati analitikai mérések végzé
se, a teljesítményparaméterek meghatározá
sa.
Ezen dolgozatban az e cél eléréséhez szük

séges alapozó vizsgálatainkat ismertetjük, amelyek 
szilárd állapotú mintákra vonatkoznak. Az in si
tu vizsgálatok keretében — sikeres előkísérletek 
útján — az olvadékok vizsgálatával szándékozunk 
foglalkozni.

Kísérleti elrendezés, a berendezés működése

A kísérleti elrendezés tömbvázlata az 1. ábrán 
látható, az összeállítás egyes elemeinek paraméte
reit pedig az 1. táblázat foglalja össze. Elrendezé
sünk működését röviden a következőkben ismer
tetjük.
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Lézerindukált plazma időbontott emisszióját mérő 
spektrométer és kiegészítő egységeinek tömbvázlata

A vizsgálandó anyag ablációjára és elgőzö- 
lögtetésére szolgáló (passzív), Q-kapcsolt Nd:YAG 
lézer 12 — 15 mJ energiájú, 4 ns időtartamú impul
zusokat bocsát ki. Ennek kevesebb, mint tizedré- 
szét a nyalábosztóval (NyO), száloptikán keresztül 
csatoljuk ki az FG-100 típusú, impulzusgenerátor
ba épített fotodiódára, amely a generátort billen
ti, az pedig az egész elektronikus mérőrendszert 
vezérli. A lézerimpulzus fényének nagy részét az 
L\  lencsével ( /  = 50 mm) képezzük le a függő
leges felületű mintára (M). A keletkezett mikro- 
plazma (kb. 2 — 3 mm magas, 0,5 —1,0 mm széles) 
hossztengelye körüli, 2 mm magas, 0,1 mm széles, 
középső része van az L 2 kvarclencsével a kettős 
monokromátor (fényerő 1/6, lineáris diszperzió 1,3 
nm/mm) belépő résére leképezve. A monokromá
tor rácsát a számítógép által vezérelt léptető motor 
mozgatja.

A monokromátor kilépő rése helyére szerel
tük fel az optikai detektoregyüttest. Ebben van egy 
katód, egy csatorna lemez (Multi Channel Plate 
= MCP), egy foszforeszkáló lap, és egy szilícium 
fotodiódasor. Az MCP 106-nál nagyobb erősítésre 
is képes. Az elektronokat emittáló fotokatód és az 
MCP túlsó oldala közé kapcsolt 200 V-os feszült
séggel az erősítő, ezzel az egész detektoregyüttes 
időkapuzható, és a megfigyelés időtartama késlel
tethető (adatok az 1. táblázatban). A diódasor 512 
db 25 /imx2,5 mm méretű fotodiódából áll, ezért 
a diódasor teljes szélessége 12,8 mm. A diódasor 
termoelektromos úton hűthető. A digitalizálást és 
a kiolvasást az Sí-180 típusú vezérlő egység végzi. 
A diódasor teljes szélességéből, továbbá a mono-

1. táblázat
Kísérleti körülmények

Lézer
típus

impulzus tartam 
névleges teljesítmény 
hullámhossz 
max. ismétlés

: Q-kapcsolású Nd:YAG 
lézer Kigre Inc., MK-367 
: 4 ns 
: 15 mJ 
: 1064 nm 
: 1 Hz

Monokromátor
típus : MDR -6 (LOMO gyárt

mány, Oroszország) 
Czerny-Turner 
rendszer

fényerő : 1/6

rács : 1200  vonal/mm
reciprok lineáris diszperzió : 1,3 nm/mm
szórt fény : 1:105

atmoszféra : levegő (tervezett: argon)
Diódasor + csatornalemez

típus : IRY-512 G/B
a csatornák száma : 512 dióda
diódaszélesség : 25 mm
diódamagasság : 2,5 mm
spektrális érzékenység : 260 — 800 nm
vezérlő : FG-100 típusú
impulzus generátor : Sí —180 típusú
késleltetési időtartam t^ : 5 0 -1 7 0 0  ns
kapuköz (tg) : 5 0 -2 5 0 0  ns
az MCP kapu feszültsége
(MCP = csatornalemez) : 200 V

Minták
Hitelesített standard minták
Házi etalonok (Metalcontrol KFT; ME)

Számítógép
640 kB RAM, 80287 coprocesszor, EGA kártya és 
monitor, RS-232 C és Centronix portok, DOS 3.1 
operációs rendszer.

Felhasznált programok:
SPEKT-204 a monokromátor léptetésére,
POSMA a vezérlés számára.

kromátor lineáris diszperziójából következik, hogy 
a monokromátor egyidejűleg 15 — 16 nm-es tarto
mányt tud átfogni. Az impulzusonként kiolvasott 
színképek a kontroller megfelelő kimenetére kap
csolt oszcilloszkóp képernyőjén jelennek meg. Is
mert transzmissziójú fénygyengítők segítségével el
érhető, hogy a fotodiódák ne legyenek túl intenzív 
fénnyel megvilágítva.
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Mérési és kiértékelési módszerek, vizsgált minták

Tekintettel az optikai sokcsatornás detektá
lásra, a fotodiódasor alkalmazására, a „hagyomá
nyostól” kissé eltérő mérési elveket az alábbiakban 
foglaljuk össze:

Hullámhossztartomány kiválasztása és beállítása

Az egyik végálláskapcsolótól kiindulva a lép
tető motor addig fordította el a monokromátor 
rácsát, amíg az általunk kiválasztott mérési tarto
mány 300. pixelje a legközelebb nem lett ahhoz 
a hullámhosszhoz, amelyet megadtunk. A beállítás 
hibája, a vizsgálandó 250 — 600 nm-es hullámhossz- 
tartományon nem nagyobb, mint 0,1 nm. A 15 nm- 
es tartományt esetenként, a feladatnak megfelelő
en, úgy választottuk ki, hogy több meghatározan
dó összetevő esetében lehetőleg 3 — 4 beállítás ele
gendő legyen az analízishez. Azt, hogy végleges ál
lapotban mely színképvonalakat használtuk analí
zisre, az előkészületek után döntöttük el.

Regisztrálási módszer

A monokromátor belépő rését a nagyobb 
fényerő elérése érdekében 100 fim szélességűre 
nyitottuk ki. A reciprok lineáris diszperzióból kö
vetkezően a mérendő színképvonalak minimális 
félértékszélessége 0,2 nm, így ezen „vonalszéles
séghez” 6 — 7 fotodióda tartozik. A diódánként (pi
xelenként) kapott, egész számokban kifejezett, ér
tékek adják a színképvonal intenzitáseloszlását.

Az elemzések során egy színképet, egy mono- 
kromátor-beállás mellett, 5 — 10 impulzus eredmé
nyéből számított pixelenkénti átlagértékként, 512 
számértékkel adtunk meg.

Elektromos háttér

Az elektromos háttér jelenti az egyes diódák 
sötétben regisztrált értékének eloszlását, amelyet 
minden mérésnél, a programban megadott módon, 
automatikusan levontunk a színképi háttér és a 
színképvonal értékeiből pixelenként.

Színképi háttér

A színképi háttér a meghatározandó elemet 
nem tartalmazó, nagy tisztaságú minta esetében a 
kiválasztott színképvonal helyén mért intenzitásér
ték. A kimutatási határ megállapításához ennek a 
jelnek a szórását határoztuk meg. Ha ilyen min

ta nem állt rendelkezésre, akkor a színképnek a 
mérendő vonalhoz legközelebb eső „vonalmentes” 
szakaszán mértünk szórást.

A színképvonal és intenzitásának meghatározása

A színképvonal-eloszlás függvényét úgy kap
tuk meg, hogy a meghatározandó elemet tartalma
zó mintánál mért jel értékéből kivontuk az elekt
romos háttér értékeit diódánként. Az így kapott, 
egész számokat összeadtuk, ezzel megkaptuk a 
színképvonal intenzitását (önkényes egységekben). 
A mennyiségi meghatározásokhoz jól használható
ak az egyes színképvonalak (háttérrel korrigált) in
tenzitásának csúcsértékei is (lásd 7 — 9. ábrák).

A  vizsgált színképi tartományok kiválasztása

A színképi tartományokat a 2. táblázatban 
mutatott mintaösszetétel tagjainak színképi tulaj
donságai szabták meg. A vizsgálandó elemek ha
gyományos, analízis céljára leggyakrabban hasz
nált, színképvonalait foglalja össze a 3. táblázat. 
260 nm alatti analitikai vonalakat nem választot
tunk, mivel azon tartományon a detektor- rendsze
rünk érzéketlen. Ezért vizsgálatainkat a 275—525 
nm-es, 250 nm-t átfogó tartományon, 7 részszaka
szon végeztünk.

2. táblázat
Az etalonok kémiai összetétele, %

Vasalapú minták

Jele Si Mn Cr Ni A1
B - l l 0,008 0,056 0,13 0,09 0,005
6002 A 1,54 0,78 0,11 0,06 -

423 11 0,02 0,45 0,08 0,11 0,01
750-5 0,20 0,61 0,93 0,20 0,03

U-112 0,89 1,28 15,9 9,7 -

Alumíniumalapú minták

Jele Si Jele Mn Jele Fe Jele Cu Jele Mg
9038 1,57 9039 1,62 14 0,6 Cu 1 4,4 Mg 1 4,2
9037 1,15 23 1,25 13 0,1
9036 0,75 22 0,90 12 0,06
9035 0,40 21 0,14 11 0,02

Az időbontás értékeinek kiválasztása

Minden minta esetében, első lépésként szé
lesebb időkapuval (2,5 //s) az indukáló lézer im
pulzust követően, változtatva az időkésleltetést 
(a következő lépésekben: 1—50 ns, 2 — 0,5 /ís ,
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3 — 1,0 fis, 4-1,7 fis) időbontásos vizsgálatot végez
tünk az optimális jel/háttér arány megállapítása ér
dekében, majd a kvalitatív és a kvantitatív analízis 
számára optimális késleltetési idő mellett végeztük 
el a különböző koncentrációjú mintákkal az inten
zitásméréseket.

Kimutatásihatár-koncentráció

A kimutatási határon azt a koncentrációt 
(c£)) értettük, amely esetben a színképvonal in
tenzitás-értéke a vonalhoz rendelt háttér és a hát
tér szórása összegének kétszerese(16, 277.0.). A ki
mutatási határ I p  mért intenzitásához tartozó cp 
koncentrációt a kalibrációs diagramból határoztuk 
meg.

Kiértékelés, kalibráló görbe felvétele, a kimutatási 
határ megállapításának módja

A vizsgált színképtartományok megfelelő ki
választásával általában elértük, hogy mind vas, 
mind alumínium alapanyag esetében a belső stan- 
dardos módszer alkalmazásához volt megfelelő, 
összemérhető intenzitású alapanyagvonal is, amely
nek ionizációs foka és gerjesztési állapota közel 
volt a mért ötvöző vonalának ezen értékeihez. 
Általában olyan vonalpárokat célszerű választani, 
amelyek arányának időbeli változása a lehető leg
kisebb mértékben függ a plazmaállapot előbb em
lített változásaitól (T,ne). Esetenként összemér
hető intenzitásokat megfelelő időkésleltetés alkal
mazásával értünk el. Megjegyzendő, hogy az 50 
ns késleltetés mellett 2,5 ps-os időkapuval mért 
színképek jól összehasonlíthatók a „hagyományos” 
időintegrált módon felvett színképek esetében ka
pottakkal.

A színképek kiértékelése után kapott intenzi
tásokat, illetve intenzitásviszonyokat ábrázoltuk a
2. táblázatban megadott koncentrációk függvényé
ben. Ezen adatokra, amennyiben lehetett, egye
nest illesztettünk a következő alakban:

Ic  = S*c + I H (1)

ahol Iq — a c koncentrációjú mintánál mért in
tenzitás,

S — az egyenes meredeksége, 
l u  — a színképi háttér intenzitása.

A meredekség ismeretében a következő össze
függésből számoltuk a kimutatásihatár-koncentrá- 
ciót:

CD  =
2  ° H

S ( 2)

2 . ábra

Alumíniumötvözet lézerindukált plazmaemissziós 
színképének Mn-meghatározásra használt részlete

a, Időbontásos színképek: Mn 1,62%; Időkapu (tg) 
2,5 /zs; Időkésleltetés (í^) 1—50 ns; 2 — 0,5 fis; 3 — 1,0 
fis; 4 — 1,7 fis

b, Különböző mangánkoncentrációjú alumínium- 
minták azonos időbontású ( td =  1,0 fis, tg =  2,5 fis) 
színképei: 1 — 1,62%; 2 — 1,25%; 3 —0,14%

A minták, előkészítésük és mérésük

A vizsgált vas és alumíniumötvözetek kémiai 
összetételét a 2. táblázat foglalja össze. Ez tartal
mazza az 5 db acélminta 5 ötvöző komponensének 
(Si, Mn, Cr, Ni, Al), továbbá 3x4 alumíniumminta 
Si, Mn, Fe, valamint 2x1 db alumíniumminta Cu 
és Mg ötvözőinek adatait.

A minták felületét a mérés előtt 40 — 50 mm 
vastagságban, mechanikailag letisztítottuk. A min
tatartóba helyezett, sík felületű mintákról előbb
4 —5 lézerimpulzussal a felületi oxidréteget és az 
egyéb szennyezést eltávolítottuk, majd 1 Hz ismét
lési frekvencia mellett, újabb 10 impulzus átlagá
ból vettük fel a színképeket.
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Kísérleti eredmények

Az új fénygerjesztési és detektálási módszer 
alkalmazása miatt széleskörű vizsgálatokat végez
tünk a megfelelő színképvonalak, színképtarto
mányok kiválasztására. Az analitikailag megfele
lő eredmények elérése mellett hangsúlyt az esetle
ges vonal-egybeesések elkerülése, valamint az op
timális időkésleltetés —időkapu értékek kiválasztá
sa kapott. Eredményeinket az alábbiakban foglal
juk össze:

3. táblázat
A z egyes elemek analitikai célra vizsgált 

színképvonalainak hullámhossza, nm

A, nm A1 Fe Si Mn Cu Mg Cr Ni

2 7 8 -
293

281,6

(П)
288,2 279,4

279,8
280,1

279,5

(П)
280,2

(II)
285,2

R

283,6
284,3
285.0 
285,5
286.1

3 1 5 -
330

308.2
309.3

324,8
R

327,4
R

3 5 2 -
368

357,9
R

359,3
R

360,5
R

352,5

362,0

3 7 3 -
388

382,9
383,2
383,8

3 9 5 -
410

394,4
396,2

400.7
404.8 
406,6 
407,4

403,1
403.3
403.4

4 2 0 -
435

425.4 
R

427.5 
R

429,0
R

5 0 8 -
523

510,5
515,3
521,8

516,7
517.3
518.4

A jelzés nélküli színképvonalak semleges atomi 
állapothoz tartoznak.

Alumíniumalapú minták spektrokémiai vizsgálata

A legkedvezőbb hullámhossztartomány kivá
lasztása érdekében a Mn, Mg, Si, Cu és Fe meg
határozására 7 különböző hullámhossztartomány
ban kiválasztott színképvonalakat mértünk (lásd 3. 
táblázat).

Az egyes elemek meghatározására vonatko
zóan az alábbiakat állapítottuk meg:

A mangán meghatározására a 403,1 — 403,3 —
403,4 nm-es triplett alkalmas. A 2.a ábra szerint az 
optimális jel/zaj érték 1,0 ps késleltetésnél van, ha 
az időkapu 2,5 ps. A 279-280 nm közötti triplett a 
Mg vonallal való koincidencia miatt nem alkalmaz
ható. A 2.b ábra mutatja az optimális késleltetés és 
időkapu mellett, változó koncentráció értékek ese
tében kapott színképeket. (A mennyiségi kiértéke
lés a bemutatott színképek pixelenként regisztrált 
„intenzitás” értékeiből történt, amelyet mágneses 
lemezen tároltunk).

Alumíniumötvözet lézerindukált plazmaemissziós 
színképének Mg-meghatározásra használt részlete, 

Mg: 4,2%
a, Mg (II) 279,5 nm, 280,2 (II); Mg I 285,2 nm;
b, Mg (I) triplett: 516,7—517,3—518,4 nm

Időkapu (tg): 2,5 ps; időkésleltetés (tdY- 1 —50 ns; 
2 —0,5 ps; 3 — 1,0 ps; 4 —1,7 ps
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A magnézium meghatározására 3 színképtar
tományban végeztünk kísérleteket (lásd a 3. táblá
zatot). A 3.a ábrán a Mg II 279,5 nm, 280,2 nm 
és Mg I 285,2 nm vonalai intenzitásának időbeli 
változása látható, a belső standardként használha
tó A1 П 281,6 nm vonallal együtt. Megállapítható, 
hogy az ionvonalak használatánál viszonylag rövid 
50 — 100 ns-os időkésleltetés alkalmazása célszerű, 
míg a Mg I esetében ezzel ellentétben hosszabb 
(utánvilágítás). Mangán jelenlétében a Mn 280,1 —
279,5 nm-es vonalai zavarhatnak, ekkor célszerű a 
Mg 285,2 nm vonal használata. Megfelelő a Mg I
383,8 — 382,9 nm-es tripled is analitikai célokra, ha 
a Mg-tartalom <4%, itt nincs egybeesés más ötvö
ző színképvonalával.

4. ábra

Vasötvözet lézerindukált színképének a 
Si-meghatározására használt részlete; Si I 288,2 nm 

színképvonal és környezete;
a, Időbontásos színképek: Si: 1,54%; Időkapu ( t g)

2,5 /zs; Időkésleltetés ( t d): 1—50 ns; 2 — 0,5 /zs; 3 -1 ,0  
/zs; 4 —1,7 /zs

b, Különböző szilíciumkoncentráciőjú vasötvözet- 
minták azonos időbeli elosztással készült színképei Idő
kapu ( tg)  2,5 /zs; időkésleltetés ( t d ) 1,7 /zs; 4 — 1,54%, 
6 —0,02% („tiszta” vas); 7 —0,2 % Mn: 0,61% és Cr: 
0,93%

A szilícium, réz és vas meghatározására — 
adott kísérleti körülmények között — a Si I 288,2 
nm-es, a Cu I 324,7, ill. 327,4 nm-es, valamint a Fe 
I 404,6/406,4/407,2 nm-es színképvonalai megfele
lőnek bizonyultak, valamennyinél előnyös az 1,0 
/zs-os időkésleltetés és 2,5 /zs-os időkapu alkalma
zása.

Ha a réz mennyisége >5%, úgy — a színkép- 
vonalon fellépő önabszorpció miatt — az 521,8 —
515,3 — 510,55 nm-es tripled vonalai közül választ
hatunk.

Vdsötvözeí lézerindukált színképének a 
Cr-meghai ározására használt részlete.

(Cr I 4 2 5 ,4 -4 2 7 ,5 -4 2 9 ,0  nm)
a Időbontásos színképek: Cr: 16%. Időkapu ( t g ): 

2,5 /zs; Időkésleltetés ( t d ): 1—50 ns; 2 —0,5 /zs; 3 — 1,0 
/zs; 4 — 1,7 /zs

b Különböző krómkoncentrációjú vasötvözet min
ták azonos időbontású színképei, időkapu (t g): 2,5 /zs; 
.dőkésleltetés (td)  1,0 /zs; 1—0,93%; 2 — 0,13%; 3 — 
„tiszta”vas.

Belső standardként részben az Al I 396,1 — 
394 4 nm-es atom-, ill az AJ П 281,6 nm-es 
tonvonala használható

Összegezve: alumínium alapanyagban a Mn, 
Sí, Mg, Cu és Fe meghatározása így — kivételes
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esetektől eltekintve — 3 színképtartományban el
végezhető (lásd a 3. táblázatot).

Vasalapú minták spektrokémiai vizsgálata

Figyelembe véve az alumíniumalapú min
táknál kapott eredményeket és a vas, ill. vas
ötvözetek bonyolultabb színképét, az alábbi ered
ményeket kaptuk:

A szilícium meghatározására a 288,2 nm-es 
atomvonal használható; hosszabb időkésleltetés al
kalmazásával — lásd a 4. ábrát — az ionvonalak 
erős intenzitáscsökkenése miatt a színkép jelentő
sen egyszerűbbé válik, bár a 4.b ábra szerint — pl. 
0,93% Cr már zavarhatja a meghatározást.

Aluminium és ötvözöl' Vas és ötvözöl'

6. ábra

Alumínium- és vasötvözetek ötvöző vonalainak 
idő-intenzitás diagrammjai a lézerindukált 

plazmaemisszió kinetikus ábrázolására.
Időkapu: 2,5 /rs
Baloldali oszlop ábrái: Alumínium és ötvözői 
Jobboldali oszlop ábrái: Vas és ötvözői

A mangán meghatározására az alumínium
nál említett 403.0 nm környezetében lévő vona
lakat, a króm meghatározására pedig — elsősor
ban kis mennyiségek meghatározásáról lévén szó 
— 425,4 -  427,5 — 429,0 nm triplett vonalat lehet 
mérni. Az 5. ábra szerint ezek esetében a háttér
hez, ill. a lehetséges Fe belső standard színképvo
nalakhoz képest az optimális késleltetési idő 1,0

/xs, időkapunak célszerű meghagyni a már alkal
mazott 2,5 /xs-ot. Az 5.b ábra szerint a mennyiségi 
viszonyok visszaadása jó: a színképeken mért érté
kekből számolt kimutatási határ (0,004%) kielégíti 
a gyakorlati követelményeket.

A nikkel meghatározására a 352,4 nm-es 
atomvonalat, az alumínium meghatározására az A1 
I 396,2 — 394,4 nm-es dublettjét alkalmaztuk.

Belső standardként jól beváltak pl. a 395 — 
410 nm-es tartományban a Fe említett 404,6 —
404,4 — 407,2 nm-es vonalai; a Fe 288,37 nm ion
vonala, stb. (lásd a kalibráció, kiértékelés című al- 
fejezetet).

Megjegyzések a lézerindukált plazmaemisszió 
kinetikájához

A 6. ábrán mutatjuk be az előbbiekben em
lített néhány analitikai vonalon — analitikai vizs
gálati körülmények között — a vonalintenzitás-idő 
diagrammokat. Az alkalmazott jelentős időkapu 
miatt (2,5 /xs) a későbbi kinetikai vizsgálatokhoz 
kiindulásként használható „helyzetképet” nyerhe
tünk ezek felhasználásával.

Mangán kiértékelő görbéi vasalapanyagban; 
színképvonalak ill színkép- vonalpárok: 1— Mn I 403,1 

nm; 2— Mn I 403,1 nm /Fe I 392,3 nm; 3— Mn II 
293,3 nm; 4 -  Mn II 293,3 nm / Fe II 294,4 nm / 

(felvételi és teljesítményadatokat lásd a 4. táblázatban)
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Króm kiértékelő görbéi vasalapanyagban; színképvonal, 
ill. színképvonalpár: 1 — Cr I 425,4 nm; 2 — Cr I 425,4 

nm / Fe I 392,3 nm; valamint a szilícium kiértékelő 
görbéi u.s. alapanyagban, alkalmazott színképvonal-, ill. 
színkép- vonalpár: 3— Si I 288,2 nm; 4— Si I 288,2 nm 

/ Fe I 293,7 nm (felvételi és telj. adatokat lásd a 4. 
táblázatban)

Jól látható, hogy pl. a Mg П 279,5 nm-es ion
vonala lényegesen gyorsabban „lecseng”, mint az 
518,4 nm-es atomvonal. A plazma háttérsugárzá
sának szintén gyors csökkenését a Cr-nál mutatjuk 
be. (lásd még az Al- és Fe-vonalak időbeli változá
sát is ).

Analitikaiig ezen görbék azon szakaszai ér
tékesek, ahol nincs gyors változás, illetve: az inten
zitás időfüggését figyelembe véve az adott analiti
kai vonalhoz vele megegyező időkarakterisztikájú 
belső standard színképvonalat kell választani.

Mennyiségi elemzés

Alumínium-és vasalapú ötvözetekben vizsgál 
tűk a TRELLIBS alkalmazásával végrehajtott 
mennyiségi elemzés jellemző értékeit. Néhány ki
értékelő görbét (egyenest) a 7 —9. ábrák mutat
nak, míg a mennyiségi színképelemzésre jellemző 
adatokat a 4. táblázatban foglaltuk össze.

Az ábrákból, ill. a táblázatból kitűnik, hogy 
mindkét ötvözetfajtában a szokásos ötvözök a mű
szakilag megkövetelt koncentrációtartományokban

80'
70 
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-  30- 

20- 
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Si és Mn kiértékelő görbéi alumínium alapanyagban, 
színképvonalak ill. színképvonalpárok: 1 — Si 288,2 nm; 
3— Si I 288,2 nm / Al II 281,6 nm 3 — Mn 404,1 nm; 

4— Mn I 404,1 nm / Al 394,4 nm (felvételi- és 
teljesítményadatokat lásd a 4. táblázatban)

(0,01—2 %) jól meghatározhatóak. Az ábrán, ill 
táblázatban felsorolt elemeken kívül hasonló ered
ményeket kaptunk vasalapanyagban Al-ra és Ni- 
re, alumínium-alapanyagban Fe, Mg, Cu-re. 

Megállapítható, hogy:
— a vas, ill. alumínium belső standard használa

ta előnyös,
— ez utóbbi alkalmazásával a hiba az optikai 

emissziós spektrométerekkel elérhető átlagos 
kalibrációs hibával összemérhető,

— a kimutatási határok lényegében a hagyomá
nyos szikrakisüléssel elérhető értékek nagy
ságrendjében vannak; számszerűen egyes ese
tekben annál jobbak (pl. króm vasban törté
nő meghatározásánál), vagy rosszabbak (pl. 
a Si vasban történő meghatározásánál, de itt 
meg kell jegyeznünk, hogy ez utóbbi adat kü
lönösen ívszerű kisülés alkalmazásának eseté
re vonatkozik; szikrakisülés esetében a kimu
tatási határ 0,05—0,1% között változik), 
alumínium esetében mind a Si, Mn, mind 
az egyéb ötvöző elemek kimutatási határa 
kedvezőtlenebb, mint vasalapanyag esetében, 
hasonlóan a szikrakisülésnél tapasztaltakhoz.
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4. táblázat
Vas- és alumíniumalapú ötvözetek ötvöző elemei kiértékelő görbéinek jellemzői

Mátrix Elem Ai, nm A2, nm a b R h, % cátl.>
%

U ,
ns

c d , % 
[13]

c d , % 
(mért)

TRELIBS
c d , % 

[14]

TRELIBS
cd , % 

[15]
Vas Sí 288,158(1) 293,690(1) 1,9325 -0 ,0 1 9 0,9999 2,61 0,587 1700 0,01 0,06 0,055 0,001

Si 288,158(1) - 0,00873 0,0074 0,9996 2,60 0,587 1700 0,01 0,06 0,055 0,001

Mn 293,30 (II) 294,77 (II) 1,610 0,0130 0,9848 8,01 0,286 500 0,05 0,01 0,047
Mn 293,30 (II) - 0,0031 0,1760 0,8945 22,1 0,474 500 0,05 0,01 0,047
Mn 403,1 (I) 392,3 (I) 0,4104 0,068 0,9947 6,5 0,474 500 0,05 0,005 0,047
Mn 403,1 (I) - 0,00091 0,100 0,9836 9,7 0,474 500 0,05 0,005 0,047
Cr 425,4 (I) 392,3 (I) 0,4736 -0 ,005 0,9966 8,9 0,312 1000 0,01 0,004 0,102 0,006
Cr 425,4 (I) — 0,00134 - 0,021 0,9947 11,5 0,312 1000 0,01 0,004 0,102 0,006

Alumí-
nium

Si 288,158(1) 281,6 (II) 1,728 0,008 0,9998 2,4 0,328 1000 0,05 0,06
Si 288,158(1) - 0,01504 0,052 0,9929 8,4 0,328 1000 0,05 0,06
Mn 404,1 (I) 394,4 (I) 0,00234 0,0177 0,9991 2,7 0,887 1000 0,001 0,007
Mn 404,1 (I) - 0,00266 -0,0016 0,9805 11,7 0,887 1000 0,001 0,007

Magyarázat:
Ai : az elem színképvonalának hullámhossza,
A 2 : az összehasonlító elem színképvonalának hullámhossza,
a és b : az a*c+b típusú regressziós egyenlet együtthatói,
R  : regressziós együttható,
h : a kalibráció adagos hibája,
cáti : az etalonok átlagkoncentrációja,
Td : késleltetés,
Tg : a kapu szelessége,
с д  : kimutatásihatár.

K övetkeztetések

— a lézerindukált plazmaemisszión alapuló szín- 
képelemzés mennyiségi színképelemzés céljá
ra jól használható, analitikai teljesítőképessé
ge megfelelő (Az analitikai teljesítménynél fi
gyelembe veendő, hogy a kalibrációt 10 lö
vés átlagából végeztük el; a szokásos szik
rakisülést alkalmazó színképelemzések eseté
ben 50-400 Hz frekvenciájú gerjesztést al
kalmazva 500 — 5000 szikraplazma sugárzását 
átlagoljuk.);

— a fotodiódasor segítségével a vizsgált 1 — 1,5 
nagyságrendben — kevés kivételtől eltekintve 
— lineáris kiértékelő görbéket kaptunk; a li- 
nearitástól való eltérés esetében a fotodióda
sor jó lehetőséget kínál optimális színképvo
nal kiválasztására és szimultán mérésére;

— az analitikai pontosságot belső standard hasz
nálatával növelhetjük;

— adott feladattól függ, és optimális célpara
métertől, hogy milyen időkésleltetés-időkapu 
kombináció az optimális.

A  továbbiakban az OTKA 007324 számú elnyert 
pályázat kapcsán vizsgálatainkat részben több összete
vőre, nagyobb koncentrációtartományokra és a szilárd 
mellett az olvadékállapotra kívánjuk kiterjeszteni.

Összefoglaló

A közleményben a szerzők a vas- és alumíni
umötvözetek lézerindukált plazmájának időfelbon
tást alkalmazó, atomemissziós színképelemzésével 
történő mennyiségi vizsgálataik kezdeti eredmé
nyeiről számolnak be. A szilárd minta elpárologta- 
tása és a plazmaállapot létrehozása kis impulzuse
nergiájú (10 mJ) Q-kapcsolt Nd:YAG lézerrel tör
tént. A plazma sugárzásának mérését egy 0,3 mé
teres, kettős monokromátorra szerelt, számítógép
pel vezérelt, kapuzott csatornalemezt és diódasort 
tartalmazó detektor egységgel végezték. Az alumí
niumban a Si, Mn, Fe, Cu és Mg, a vasban pedig a 
Si, Mn, Cr, Ni és A1 meghatározásával kapcsolat
ban megállapították, hogy a hitelesítő függvények 
linearitást mutattak a vizsgált 2% ötvöző tartalo
mig, és a kimutatási határ, komponenstől függően 
50 — 400 ppm (0,005—0,04%) közé esik. A kísérle
tek alapján következtetéseket vontak le a kimuta
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tási határ javítására és az olvadékok vizsgálati le
hetőségére vonatkozóan.

Microanalysis of iron and aluminium al
loys by means time-resolved, laser-induced plasma 
emission spectroscopy. B. Német, L. Paksy, A. Len
gyel, L. Kozma and J Czekkel

The preliminary results of quantitative analy
tical studies of iron and aluminium alloys by means 
of time-resolved laser-induced plasma atomic emis
sion spectroscopy are reported. Solid samples 
were evaporated and plasma was produced by a 
low impulse-energy (10 mJ) Q-coupled Nd:YAG 
laser. Plasma emission was measured by a com
puter-controlled diode-array detector unit situated 
behind a 0,3 m double monochromator.

Aluminium was analysed for Si, Mn, Fe, Cu 
and Mg, and iron for Si, Mn, Cr, Ni and Al. The 
calibration curves were in all cases linear up to 2% 
alloying content. The detection limit was between 
50 and 400 ppm (0,005—0,004%), depending on 
the element measured.

The results allowed conclusions concerning 
the improvement of detection limits and possibil
ities of studies on melts.
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Dinamikus termő-mechanikai relaxáció polietilénben
FAZEKAS Lajos

Kossuth Lajos Tudományegyetem, Szilárdtest Fizika Tanszék, 4010 Debrecen, Egyetem tér 1.

A polimerek nem egyensúlyi rendszerek, szer
kezetük rendkívül lassan, de folyamatosan vál
tozik. Alkalmazásuk során statikus és dinamikus 
erők hatására a molekulák kvázi-egyensúlyi hely
zetükből elmozdulnak, ami szerkezetük átrendező
dését felgyorsítja. A külső körülmények, elsősor
ban a hőmérséklet, a nyomás, a mechanikus rez
gések megváltozása sokféle molekuláris mozgást 
idézhet elő, amelyek a polimer mikroszerkezetét 
és felhasználását kedvezően, vagy károsan befolyá
solják.

A polimereket általában az üvegesedési hő
mérsékletük (Tg) és az olvadáspontjuk (Tm) kö
zötti hőmérséklettartományban, az ún. gumirugal
mas tartományban használják. A polietilén (PE) 
gumirugalmas tartománya elég széles. A tarto
mány alsó határát, a Tg értékét, mind ez ideig 
nem sikerült egy általánosan elfogadott átmenet
hez rendelni: az 1 kézikönyben is három különbö
ző Tg érték szerepel. A legalacsonyabb Tg érté
ket véve a gumirugalmas tartomány 260 К széles. 
Ezt a tartományt tovább szélesíthetjük a Tm ma
gasabb hőmérsékletre való eltolásával. Ezt ionizá
ló sugárzással, vagy kémiai úton kiváltott térháló- 
sítással érhetjük el. A térhálósított és még gumiru
galmas PE 473 К hőmérsékleten hosszú ideig ká
rosodás és lágyulás nélkül használható.

A PE rugalmassága különböző molekuláris 
mozgások következménye, amelyek során kisebb 
atomcsoportok, szegmensek vagy hosszabb láncré
szek mozognak a polimer amorf és/vagy kristályos 
fázisaiban. Minden ilyen mozgás egy adott hőmér
sékleten indul meg. E mozgások az általuk előidé
zett bármely tulajdonságváltozás mérésével detek- 
tálhatók; általában belsősúrlódás, NMR, dielekt- 
romos tényező, fotonkorrelációs méréseket végez
nek. A kristályos-amorf PE-ben 3 — 10 ilyen, ún. 
relaxációs átmenetre találunk utalásokat (lásd pl. 
2’3), amelyek megjelenési hőmérsékletei a mérési 
módszertől, a minta előéletétől stb. függően szinte 
az egész gumirugalmas tartományt betöltik.

Jelen munka célja, hogy érzékeny torziós in
gával végzett belsősúrlódás-mérésekkel detektál
juk a kissűrűségű PE relaxációs átmeneteit és 
meghatározzuk maximumaik T  értékeit, kiterjeszt
ve ezeket a méréseket a 60 Со 7-sugárzással térhá
lósított mintákra is.

Kísérleti rész

A  kiindulási anyagok

Méréseinkhez a TVK tipolen FB 2223 jelű 
granulátumát használtuk, amelyeknek a gyártó ál
tal megadott jellemzői a következők: p = 0,922 
g/cm3, Mn = 83800 g/mol, Mw = 20500 g/mol, a 
kristályosság (fajsúlyméréssel) 46%, ill. DSC mé
résekkel 42%l .

A minták készítése és hőkezelése

A granulátumból — felolvasztása után —
1,7 —1,8 mm átmérőjű szálat húztunk. (Az anyag 
hőmérséklete a fejnél: 559 К; a zónák hőmérsék
leté 433 K, 498 K, 518 K.) A próbatesteket 72 mm 
hosszúra vágtuk, majd argonatmoszférában ampul- 
láztuk. Az így előállított mintákat kétféleképpen 
hőkezeltük. Az első sorozat mintáit 4 órán át 353 
К-en hőkezeltük. A fűtés kikapcsolása után a min
ták a kemencében hűltek le szobahőmérsékletre 
18 óra alatt. A lehűlés sebessége az első 4 órá
ban 6,25 К/óra volt. A második sorozat mintáit a 
4 órás 353 К-es hőntartás után cseppfolyós nitro
génbe dobtuk.

Besugárzás

A besugárzásra kerülő, argonatmoszférában 
ampullázott mintákat a MEDICOR debreceni su
gársterilizáló üzemében 60 Со 7-sugárforrással, 2 
Mrad/nap dózisteljesítménnyel, 2, 6, 10, 26, 50 
Mrad elnyelt dózissal kezeltük. A mintákat a bel- 
sősúrlódás-mérésekig hűtőszekrényben tároltuk s 
az ampullákat csak közvetlenül a mérés előtt nyi
tottuk fel.

A mérőberendezések

A mechanikai relaxációs (belsősúrlódási) 
spektrumokat vagy egyenes, vagy fordított állású 
torziós ingával vettük fel. Ez utóbbi inga felépíté
sét az 1. ábrán láthatjuk. A Ke 4 által kidolgozott 
berendezés, mindkét végén befogott, huzal alakú 
próbatestek vizsgálatára alkalmas. Mérési alapél-
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ve a torziós rezgések csillapodásának regisztrálása. 
A fordított elrendezés előnye, hogy a minta nem 
kerül mechanikai feszültség alá, így számos zavaró 
hatás kiküszöbölhető. A torziós rezgések gerjeszté
se a keresztrudat magához rántó elektromágnes, a 
detektálás pedig mágneses térben mozgó indukci
ós tekercs segítségével, elektronikus úton történt.

Fordított torziós inga elvi vázlata. 1. forgatható 
mintabeállító, 2. próbatest, 3. hosszabbító rúd, 4. 
mozgatható súly, 5. keresztrúd, 6. tükör, 7. olajos 
rezgéscsillapító, 8. detektor, 9. ellensúly, 10. felső 

tartószál, 11. csiga

Az egyenes állású torziós ingában az alsó be
fogó pofához csatlakozó keresztrúd és az inerci
asúlyok miatt a minta mechanikai feszültség alá 
kerül, ami esetünkben szobahőmérsékleten 1,8 
kg/cm2 volt. Ugyanezen a hőmérsékleten a folyás
határ 41,17 kg/cm2. A detektálás a keresztrúdra 
szerelt kis tükör által visszavert fénynyaláb segít
ségével, fénykövető detektoros elektronikus vonal
íróval történt. Az ingák külső zavarokra rendkívül 
érzékenyek: a berendezésre ható külső rezgések 
csillapítására a mérőrendszer tartóit nagy ólom
tömbökre helyeztük el.

A torziós ingával végzett méréseknél a ke- 
resztrúdat 0  szöggel elfordítjuk, majd elenged
jük. A polimerszál belsejében ható molekuláris 
erők miatt exponenciálisan csillapodó rezgéseket 
kapunk (2. ábra). Az energiaminimumra törek
vés elve szerint a deformáció folytán létrejött na
gyobb energiájú helyzetből az anyag igyekszik mi
nél kisebb energiájú helyzetbe kerülni. A megin
duló belső átrendeződést a mikroszerkezetben be-

Csillapodó harmonikus rezgés diagramja

következő különböző típusú mozgások teszik lelte 
tővé.

A mérési eredményeket a következő össze
függések alapján nyertük: a lecsengő rezgés csil
lapításának mértéke К  (lásd a 2. ábrát)

A' = — -  — = — = •
Х з  X 4  X5

X = Ае~^г sin(cu • t + a)
ahol
a : a kezdőfázis (az ábránkon a = 0) 
t : az idő
ß : csillapodási tényező 
и  : körfrekvencia
így a A'-ra kapott összefüggés:

X I  e - ' ’ 1- 
x 3 е -^ Ь + Л  

ahol T  — a periódus idő

In К  =  ß T  = Л,

A csillapítás mértékének természetes logantmusát 
Л-val jelölik és logaritmikus dekrementumnak ne
vezik.

Mivel а К  és T  mérhető, a ß, s így Л 
kiszámítható, ß = j f ,  ahol N  azon teljes rezgés
ciklusok száma, amely alatt a rezgések amplitúdója 
a kezdő A érték e-ed részére csökken. A torziós 
inga 0  szögelfordulása esetén a Hooke-törvény a 
következő alakban írható fel:

M d2e  
dt2

-Г0, r =
G nr4 

21

ahol
r  : a rúd torziós rugalmassága 
M  : a tehetetlenségi nyomaték 
G : a torziós modulusz 
l : a rúd hossza
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r : a rúd sugara
A torziós modulusz komplex szám, G i valós 

és G2 képzetes összetevőre bontható. Kimutatha
tó18, hogy ^  = ta n <5 =  Q~l , ahol 6 az anyag 
mechanikai veszteségi szöge, Q~l belsősúrlódási 
tényező.

A belsősúrlódás meghatározásához az ener
giadisszipáció folytán a magára hagyott rezgő 
test rezgési amplitúdójának csökkenését használ
tuk fel.

Az egymás utáni amplitúdók relatív csökke
nése jellemző a belsősúrlódásra:

Q
-1 An 

An+1
A mérés menete a következő volt: a minta 

befogása után beállítottuk a regisztráló berende
zést, majd a mérőrendszert rotációs szivattyúval 
«  6 • 10-2  torr vákuumra leszívattuk. A vákuum 
értéke a cseppfolyós nitrogénnel történt hűtés so
rán kis mértékben csökkent. A méréseket 148 K- 
nél kezdtük. A mérések során 320 K-ig a felfűtési 
sebesség 1 К/min volt, majd Tm-ig 0,5 К/min. A 
mérési pontokat 2 fokonként vettük fel. A méré
sek 3 • 10-3 relatív deformáció mellett történtek.

Minden grafikonon 3 görbe van: a belsősúr
lódás görbe Q~l , a relatív torziós modulusz gör
be G /G q és a csúszási görbe „cs”. Go-nak a tor
ziós modulusz 253 К hőmérsékleten mért érté
két vettük. A grafikonokon G/Go 1000 értékek 
szerepelnek. A csúszási görbét azért vezettük be, 
mert az eredmények értékelését és az átmenetek 
hőmérsékletének meghatározását jelentősen meg
könnyíti. A csúszási görbén a következők érten
dők: megfigyeltük, hogy a csillapodó rezgés után a 
tükör (a vonalíró) nem a mérés előtti alapállapot
ba tér vissza, hanem attól kis mértékben mindkét 
irányban eltérhet. Ezek a „csúszások” különösen a 
relaxációs átmenetek hőmérséklettartományaiban 
voltak jól érzékelhetők. Az ábrákon a kezdeti és 
az éppen aktuális hőmérsékleten levő nullahelyze
tek távolsága látható milliméterekben kifejezve. A 
„csúszás” a Tm-hez közeli hőmérsékleteken igen 
nagyfokúvá válik.

A mérési eredmények

A lassan hűtött minták relaxációs átmene
teinek illusztrálására bemutatunk egy tipikusnak 
mondható grafikont (3. ábra). E görbén több re
laxációs csúcs látható. A 7-csúcs jól érzékelhető 
150 К alatt, maximumait azonban hűtési nehézsé
gek miatt nem tudtuk kielégítő pontossággal meg
állapítani. Méréseink alapján ezt a csúcsot össze

nő
3. ábra

Tipikus belsősúrlódási görbe. * Q г; +  G / G q ;  x  „ c s ”

tettnek tekintjük, a magasabb hőmérsékletű maxi
mumát ~ 150 К körülinek vettük.

A következő 3 csúcs 240, 260 — 263, ill. 273 
К körül található. A 240 К-es csúcs csak a besu- 
garazatlan, vagy csak a kis dózist (D < 10 Mrad) 
kapott mintákon észlelhető. A 260 К körüli csúcs 
minden mintánál jelentkezik. Besugárzás hatására 
ez a csúcs az alacsonyabb hőmérsékletek felé to
lódik el: 50 Mrad hatására maximuma 255 K-nél 
lesz. A 273 К körüli csúcs is minden mintán meg
jelenik.

A fő csúcs (a /7-csúcs) maximuma 294-295K 
körül található és minden mintánál jelen van. A 
dózis növekedtével maximuma a magasabb hőmér
sékletek felé tolódik el: a 26 és 50 Mrad-os min
táknál maximuma 299 — 301 K-nél van. A belső 
súrlódási görbe maximális értéke az elnyelt dózis
sal csökken, majd 50 Mrad felett ismét emelked
ni kezd. A /З-csúcs összetett: mindkét oldalán válla 
van, amely az alacsony hőmérsékletű oldalon min
dig megtalálható 288 K-nél, míg a másik oldalán 
nem mindig detektálható, de ha igen, akkor 303 — 
308 K-nél. Csúcsok találhatók még 332, 343, 350 és 
365 K-nél, amelyek a dózis növekedtével a maga
sabb hőmérsékletek felé látszanak eltolódni, maxi
mumaik és a dózis között egyértelmű szabálysze
rűséget azonban nem tudtunk megállapítani.

A 2. sorozat (a kvencselt minták) belsősúrló
dási görbéinek formája hasonló az 1. sorozatban 
felvettekéhez: a minták alaphelyzete sokkal stabi
lisabb, a csúszás kisebb mértékű. Ilyen stabilitás 
a lassú hűtéssel előállított minták esetében csak 
az 50 Mrad-os mintánál tapasztalható. A 295K- 
nél található legnagyobb intenzitású Q ~l csúcsig 
— melynek intenzitása, ellentétben az 1. sorozat
nál tapasztaltakkal — a dózissal nem csökken, 3 
csúcs található. A 240 К körüli csak a besugara- 
zatlan, illetve a kis dózisú {D < 2 Mrad) mintáknál
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jelenik meg. A 260 K-nél levő minden mintánál je
len van, a dózis növekedtével intenzitása azonban 
csökken. A 273 K-nél levő csúcs minden mintában 
jelen van, intenzitása változatlannak tűnik. A leg
nagyobb intenzitású csúcs vállai ezeknél a minták
nál is megjelennek. Ebben az esetben a jobb oldali 
váll a 0 dózisú mintánál hiányzik, a dózis növeked
tével azonban egyre markánsabban jelenik meg. A 
baloldali váll is minden mintánál megfigyelhető.

Az eredmények tárgyalása

A molekula-részek és molekulák rezgő, for
gó és haladó mozgásához megfelelő szabad térfo
gat szükséges. A kristályos-amorf PE szerkezeté
ben az amorf részek kitöltöttsége mérsékelt: ezek
nek a kristályközi összekötő részeknek a sűrűsége 
kisebb a krisztallitok sűrűségénél. Az általunk vizs
gált Tipolen FB 2223-nak (p = 0,922 g/cm3) a kris
tályos PE-hez viszonyított fajtérfogat-növekménye 
8,46 • 10-2 cm3/g, ami 50 À3 monomer térfogattal 
számolva, 1,7 - 1021/g monomer térfogatú mikroü- 
regnek („lyuknak”) felel meg.

Hasonló eredményre jutunk, ha a szabad 
térfogat keletkezésének termikus mechanizmusát 
vizsgáljuk, amely szerint 5:

O UJ  ^ 7rr’3(~4fl'r2£/A;T')cir
о___________________

OOJ  ехр(47г r2e/kT)dr

7Г [ к Т \ 1'ъ 
6 V e

ahol
r : a mikroüreg (szabad térfogat) sugara, 
e : a felületi feszültség

A PE olvadék/levegő határfelületén mért fe
lületi feszültség e = l,5 -10-6 J/cm2 6 a gumiru
galmas állapotban feltehetőleg az amorf részekre 
is alkalmazható, hiszen ezek folyadékszerű állapot
ban vannak, igaz, a láncmolekulák egyik, (átmenő 
molekulák esetében mindkét) vége a krisztallitok- 
ban rögzítve van, ami értékét módosíthatja. Mivel 
a Tg-nél a szegmentális mozgások túlnyomó több
sége „befagy” és ennél alacsonyabb hőmérsékleten 
Vf a kísérleti idő alatt nem változik, ezért értékét 
140, illetve 240 К-re számoltuk ki a fenti közelítő 
képlet alapján. A kapott üregtérfogat »  25 illetve 
54 Â3 megfelelőképpen. Ezek az üregek a T  > Tg 
hőmérsékleteken kiterjednek és mozognak, vélet
lenszerűen egymásba olvadnak majd ismét szétvál
nak, méretük tehát egy, az adott hőmérsékletre jel
lemző átlagérték körül fluktuál.

A szabad térfogat eloszlására és relaxációjá- 
ra Eyring 7 és Frenkel 8 nyomán igen elterjedt a 
szabad térfogat elmélet, amelyben a vd térfogatú 
kinetikus egység elmozdulásához azonos térfogatú 
mikroüreg szükséges. A megfelelő méretű mikro
üreg („lyuk”) a rendszer kooperatív átrendeződé
se nyomán jön létre. Megfelelő aktivációs energia 
hatására ebbe ugrik át a kinetikus egység. Ez az 
elmélet tehát diszkrét mikroüreget és diszkrét át- 
ugrást tételez fel.

Az utóbbi időben azonban világossá vált 9, 
hogy amorf anyagokban a lyuk nagyon labilis kép
ződmény, mivel az atomok és a molekulák moz
gékonysága folyadékállapotban igen nagy. Ennek 
következtében ez a hibahely gyorsan szétkenődik, 
disszipálódik s körötte az atomok és molekularé
szek néhány atomátmérőjű körzetben fellazulnak. 
A feltételezett mikroüreg környezetében a szerke
zet átrendeződésének sebessége az amorf állapot
ban olyan nagy, hogy a kinetikai egységgel azo
nos térfogatú mikroüreg előfordulási valószínűsé
ge elhanyagolhatóan kicsi. Tg-nél ez a folyadék
szerkezet fagy be, amelyben csak sűrűségingado
zások (szerkezeti tömörödések és ritkulások) van
nak, de mikroüregek nincsenek, mivel a hipoteti
kus üreg környezetében a molekulák mozgása fo
lyadékszerűvé válik, ami lokális sűrűségcsökkenés
sel járó megszűnését okozza. így tehát, ezen elkép
zelés szerint, a térfogati relaxáció mind a folyadé
kokban mind az üvegekben a kinetikus egység tér
fogatával összemérhető, a termodinamikailag in
stabilis hibahelyeket disszipálja. A relaxáció ebben 
a modellben folyamatos sűrűségfluktuáció, vagyis 
egymást követő elemi mozgások láncolata, amely
nek során a kinetikus egységek csoportjai kollekti
ven elmozdulnak különböző relaxációs időkkel.

Mi, eredményeink tárgyalásánál, a szabad tér
fogat modellre támaszkodunk részint általános el
terjedtsége miatt, továbbá azért, mert Suzuki et al. 
PE-ben 150 — 250 À3, 10, Jean és Deng 11 pedig 
PP-ben 50 — 230 A3 térfogatú valóságos mikroüre- 
geket mért pozitron- annihilációs módszerrel, ami 
a folyamatos relaxációs modellel nem értelmezhe
tő.

Eredményeink értékelésénél feltételeztük, 
hogy a) a relaxációs folyamatok zöme az amorf 
részekben történik, b) a kisméretű kinetikus egy
ségek mozgása alacsonyabb hőmérsékleten kezdő
dik mint a nagyobbaké, c) a kristályos részekben 
a kinetikus egységek mozgása csak a Tm-hez kö
zeli hőmérsékleteken lehetséges, nagyobb egysé
gek (pl. szegmensek) alacsonyabb hőmérséklete
ken csak a diszlokációk mentén mozoghatnak, de 
ezek részaránya az amorf részekben történő moz
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gásokhoz viszonyítva esetünkben elhanyagolható,
d) a szabad térfogat a hőmérséklet növelésekor az 
átmeneteknél ugrásszerűen nő.

Eredményeink áttekintését megkönnyítendő, 
a mért relaxációs átmenetek hőmérsékleti maxi
mumait oszlopdiagramban foglaltuk össze (4. áb
ra).

A belsősúrlódási csúcsok intenzitása a hőmérséklet 
függvényében. A nyilak a besugárzási dózis növelésével 

a csúcsok eltolódásának irányát mutatják

A kristályos-amorf PE jelenleg általánosan el
fogadott szerkezetét sematikusan az 5. ábrán mu
tatjuk be. Az amorf részben laza átmenő moleku
lák (a), szabályos és szabálytalan rövid hurkok (b), 
átmenő feszített molekulák (c), valamint láncvégek

számos kísérleti tény mellett az üvegátmenet való
színűségét csökkenti, hogy e 7 -átmenet aktivációs 
energiája E  = 5 — 18 kcal/mol, ellentétben a poli
merek túlnyomó többségében mért £ 7  = 30 —100 
kcal/mol értékekkel. Nem teljesül a nagyszámú po- 
liméren megfigyelt Tg/T m = 0 ,5 -0 ,8  összefüggés 
sem, mivel ez a hányados LDPE-re «  0,37. Ez
zel a Tg értékkel számolva a Simha és Boyer fé
le 3(q/ -  ag)Tg = 0,11 empirikus szabály sem tel
jesül, mivel az állandó értéke 12 mérései szerint 
0,011. Üvegesedésnél a hőkapacitás változása 14 :

ACP = MA Cp = 11,5 ±  2 joule/molK
ahol M  az egységként elmozduló legkisebb szer
kezeti elem (kinetikus egység) molekulatömege. 
A Cp az üvegesedésnél 0,10 joule/g К (kristályos
ság 35%), 0,07 joule/g К (krist. 55%) 13, amiből 
a szegmens hossza «  10 CH2 csoport hosszának 
felel meg. Ezen az alacsony hőmérsékleten ilyen 
nagy szegmens mozgása valószínűtlennek látszik, 
a folyamatos relaxációs képbe azonban talán be
illeszthető.

Szerintünk a 140 — 150 K-nél levő 7-relaxációt 
a főláncra merőleges oldalláncbekötéseknél szük
ségképpen kialakuló térkitöltési nehézségek miat
ti szabad térfogatok biztosítják, amelyekben mind 
a lyukkal határos főlánc, mind az oldalcsoport 
CH2-egységei, illetve a rövid oldalláncok CH3- 
csoportjai szabad vibrációs, illetve forgó mozgásra 
képesek.

A 240 K-nél levő relaxációt tekintjük az álta
lunk vizsgált LDPE üvegesedési átmenetének.

5. ábra

A PE amorf részeinek szerkezete sematikusan 17. 
a laza átmenő molekulák, b szabályos és szabálytalan 

rövid hurkok, c átmenő feszített molekulák, 
d láncvégek

A 12,13 közlemények nagyon valószínűvé te
szik, de teljes határozottsággal nem állítják, hogy 
a 140 — 150 K-nél található átmenet a PE üvegese- 
dési átmenete, vagyis a Tg-je. A Tg-1 valószínűsítő

A 273—340 К között regisztrált csúcs formá
ja jelzi (6. ábra), hogy ebben a hőmérséklet tar
tományban több egymásra szuperponálódó rela
xációs folyamat játszódik le. Mivel ezen átmene
tek intenzitása a kristályosság fokának növeked-

T
6. ábra

A /3-át me net veszteségi görbéje * Q-1 ;
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tével gyengül, továbbá, mivel HDPE-ben ezek az 
átmenetek nem, vagy csak kis intenzitással jelen
nek meg (lásd 7.ábra) az amorf részekben történő <c 
mozgásoknak tulajdoníthatók. Erre utal összetett 
voltuk is, hiszen kétségtelen, hogy az amorf részek 
mozgása több szakaszra bontható, attól függően, 
hogy az amorf részt kitöltő molekulák egyes fajtá
inak (lásd 5. ábra) mozgásához mekkora aktiválá
si energia szükséges. A burkoló görbét a G/Go, 
illetve a csúszási görbék inflexiós pontjai alap
ján összetevőire bontottuk fel (8. ábra). 273 K- 
nél a szabad láncvégek, 294 K-nél a laza szabály
talan hurkok és átmenő molekulák mozgása in
dul meg. 335 K-nél azon feszített molekulák szeg
mensei kezdenek kooperatív mozgásba, amelyeket 
ezen mozgáshoz elégséges szabad térfogat határol. Az összetevőire bontott ß -csúcs.

* <9_1; + Q ~h * Q~x\ о Q~l

HDPE belsősúrlódási görbéje 
* A holland DSM Research HDPE-9630 jelű 

mintájának belsősúrlódási görbéje (p — 959 kg/m3)
+  Olvadékból kristályosított PE belsősúrlódási gör

béje. (M. Takayanagi: Pure Appl. Chem., 15, 555. 1967. 
felhasználásával készült)

Az amorf rétegekben levő feszített átme
nő molekulák általános szegmentális mozgásával 
együtt 350 K-nél megindulhat a hajtogatott kris
tálylamellák mozgása is, amelynek során az amorf 
rész térfogataránya a forgási izomerizáció előidéz
te láncvégtávolság csökkenés miatt csökken, vagyis 
350 К után a PE szerkezete ezen átalakulás nyo
mán tömörödik. Az ún. „előkristályosodás” a fen
ti értelemben valóban bekövetkezik. DTG mérés
sel ennél a hőmérsékletnél sűrűségnövekedést ész
leltek 15. Egyébként a PE lineáris hőkiterjedési 
együtthatója ß a lánc irányában a Tg — Tm hőfok
tartományban végig negatív, a láncra merőlegesen 
ß azonban az előbbinél kb. egy nagyságrenddel 
nagyobb és pozitív 16. Ezzel kapcsolatban megem-

Q lítjük, hogy az extruderben mintáinkban a moleku- 
o  Iák a szál irányában kismértékben orientálódtak, 

s ennek következtében a teljes felfűtés után kissé 
összehúzódtak.

A ß átmenet összetevőinek görbe alatti, vala
mint a 350 К feletti csúcsok területei alapján a sza
bálytalan hosszú hurkok aránya »  40%, a feszített 
átmenő molekuláké «  25%, a láncvégeké «  5%. A 
szabályos rövid hurkok mozgásuk hőmérsékletfüg
gése alapján szerkezetileg inkább a kristályos la
mellákhoz sorolandók, arányuk a teljes amorf rész
ben jelentős, becsléseink szerint 30—35%. Az így 
becsült amorf molekulafajták százalékos aránya jól 
egyezik Jegorov és munkatársai17 NMR-mérések- 
ből számolt arányaival.

A hőmérséklet további emelésével a krisztalli- 
tok mozgása fokozatosan erősödik és a szupermo
lekuláris szerkezet újabb elemei (pl. szferolitok) 
elcsúszásához vezet. Tm-nél a molekulák transzlá
ciós mozgása teljessé válik, a PE viszkózusán folyó 
állapotba megy át.

A 7-sugárzás hatása a relaxációs átmenetekre 
kis dózisoknál belsősúrlódás mérésekkel alig mu
tatható ki. Ennek okát abban látjuk, hogy a sugár
zás hatására, ilyen körülmények között, csak ritka 
háló jön létre, amelyben a hálópontok közötti tá
volság igen nagy, közöttük hosszú láncmolekulák 
maradnak, s ezek részeinek mozgása csak csekély 
mértékben változik. Méréseink szerint a csúcsok 
magasabb hőmérsékletek felé tolódnak el. A kelet
kezett keresztkötések a molekulák egymáshoz vi
szonyított csúszását is gátolják, amint ez a csúszási 
görbékből érzékelhető.

A kvencselt minták kisebb csúszását a követ
kezőképpen értelmezzük. A lassan hűtött minták
ban a kristályosság foka nagyobb, mint a kven-



240  Fazekas L: Dinamikus termő-mechanikai relaxáció polietilénben Magyar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 6. sz.

cseltekben. A besugárzás okozta térhálósodás túl
nyomóan az amorf részekben történik: a krisztallit 
lamellákban kis dózisoknál térhálósodás nincs. A 
kvencselt mintákban az amorf részek aránya na
gyobb, így a térhálósodás is nagyobb. A térháló
sodás okozta merevségnövekedés a kvencselt min
táknál lesz nagyobb, a csúszás ennek megfelelően 
ezekben magasabb hőmérsékleten indul meg, mint 
a lassan hűtött mintáknál.

Ezúton szeretném megköszönni Kása Somogyi Ist
vánnak és I Patkó Józsefnek | a munkám során nyújtott 
segítséget, Herbák János пак (Medicor, Debrecen) és 
Földes Enikőnek pedig a besugárzásnál, ill. a mintaké
szítésnél nyújtott segítségüket.

A  közlemény az OTKA 1739 számú kutatási prog
ram során kapott eredményeket ismerteti.

Összefoglalás

Érzékeny torziós ingával LDPE-ben, a 140 és 
383 К hőmérséklettartományban, 8 dinamikus me
chanikai relaxációs átmenetet detektáltunk, 150, 
240, 294, 332, 343, 350 és 365 K-nél levő hőmér
sékleti maximumokkal. A 150K-nél levő átmene
tet az oldalcsoport bekötésénél keletkező szabad 
térfogatban a CH2- és CH3-csoportok mozgása 
okozza. 240K-nél az LDPE üvegesedési átmenete 
van. A 250 —320K közötti /З-csúcsot összetevőire 
bontottuk fel, amelyeket rendre az amorf réteg
ben levő láncvégek, szabálytalan hosszú hurkok és 
az átmenő feszített molekulák mozgása megindu
lásának tulajdonítottunk. A szabályos rövid hurkok 
és a kristályos részek mozgását a szupermolekulá
ris szerkezeti elemek elcsúszása követi: ezek az a- 
átmenetek. A 60 Со 7-sugárzással kiváltott térháló
sodás kis dózisoknál (D < 50 Mrad) a belsősúrló
dási görbék maximumait csak kis mértékben tolja 
el a magasabb hőmérsékletek felé.

Dynamic thermo-mechanical relaxation in 
polyethylene. L. Fazekas

By a free-oscillation torsion pendulum 8 dy
namic mechanical relaxation processes have been 
measured at temperatures between 140 and 383 
К with maxima at 150, 240, 273, 294, 332, 343, 
350, 365 K. The relaxation occurring at 150 К 
is interpreted as being due to the vibration and 
rotation of CH2 and CH3 groups situated close 
to the free volumes formed at the joints of the 
main chain and the side groups. The relaxation at 
240 К is attributed to the glass transition of LD

PE. We decomposed the /3-peak situated between 
250 and 320 К to its components which have been 
thought to be due to the motions of chain ends, 
loose non-regular chains and tight taut molecules 
in the amorphous regions. The motions of the 
regular short folds are followed by those in the 
crystalline lamellae and the sliding of supermol- 
ecular structural elements forming the «-transitions 
Crosslinking caused by small doses (D < 50 Mrad) 
of 60 Co 7-irradiation has but slightly moved the 
maxima of internal friction curves towards higher 
temperatures.
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Stabil nitrogénizotópok arányának meghatározása C/N- 
elemanalizátor és MIP-OES-detektor összekapcsolásával

JÓZSA Tibor és HELTAI György 
GATE Kémia és Biokémia Tanszék, 2103 Gödöllő, Páter Károly út 1 — 3.

MENTLER Axel és PFEFFER Michael 
Universität für Bodenkultur, 1180 Wien, Gregor Mendel-Strasse 33.

A nemesgázban létrehozott atmoszférikus ki
sülések analitikai atomspektroszkópiai alkalmazá
sa a hetvenes évektől kezdve terjedt el széles kör
ben. Hosszú ideig az induktív csatolású plazma 
(ICP) háttérbe szorította más sugárforrások fej
lesztését, és ma az ICP optikai emissziós spekt- 
rometria (ICP-OES) az elemanalitika legszélesebb 
körben alkalmazott, nagy teljesítőképességű esz
köze. Azonban előnyei mellett (ng/cm3 nagyság- 
rendű kimutatási képesség, négy-öt nagyságrendű 
lineáris dinamikus tartomány), jelentkeznek kor
látái is: nagy a beruházási és üzemeltetési költ
sége, problematikus a szilárd minták betáplálása, 
s a nagy gerjesztési energiájú nemfémes elemek 
meghatározása nehézségekkel jár. Emiatt ma is in
dokolt olyan alternatív sugárforrások kifejleszté
se, amelyek egy-egy területen jól helyettesítik vagy 
akár meg is haladják az ICP lehetőségeit. Egy 
ilyen lehetséges alternatíva a mikrohullámmal in
dukált plazma (MIP). Ezt korábban csak csökken
tett nyomáson, zárt kisülési csőben tudták meg
valósítani, azonban a hetvenes évek végétől meg
oldott az atmoszférikus nyomású, nyitott kisülési 
csőben áramló nemesgázzal (He és Ar) történő 
plazma fenntartása is1,2.

Az 1. táblázatban összehasonlítottuk az ICP- 
és a MIP-kisülések fontosabb üzemi paramétereit.

1. táblázat
A z ICP és MIP kisülések paramétereinek összehasonlítása

Paraméter ICP MIP

Frekvencia 5 - 4 0  MHz >2450 MHz
Teljesítmény >1000 W <200 W
Plazmagáz Ar vagy N2 Ar vagy He
Gázszükséglet 1 0 —20  1/min 0 ,1 —2 1/min
Gáznyomás 1 bar 0 ,01-1 bar

Az ICP-hez viszonyítva a MDP-hez szükséges 
berendezés egyszerűbb, és olcsóbban megvalósít
ható, a kisülés fenntartásához kisebb nemesgázá
ram elegendő és elektromos teljesítmény igénye 
is egy nagyságrenddel kisebb. Különösen előnyös, 
hogy a hélium-MIP-ben jelenlévő metastabil álla

potú részecskék elősegítik a nagy gerjesztési ener
giájú nemfémes elemek hatékony gerjesztését3’4. 
Az ICP-hez hasonlóan a MIP is alkalmazható tö- 
megspektrometriai ionforrásként5.

A MIP-kisülésre nem fogadható el a loká
lis termodinamikai egyensúly (LTE) koncepciója, 
a különböző módon mért hőmérsékletek eltérőek, 
s az elektronsűrűség is nagyságrendekkel kisebb, 
mint az LTE által megkövetelt érték. Plazmadiag
nosztikai mérések szerint a következő hőmérsékle
tek jellemzőek:

^gáz <  ^ gerjesztési ^  -^elektron 

2 • 103 -  3 • 103K 4 -103 — 6 • 103K 104-  105K
A kis koncentrációban jelenlévő magas hő

mérsékletű elektronok mellett feltételezhető még 
egy kis sebességű (hőmérsékletű) elektronpopu
láció jelenléte is a plazmafolyamatok eredménye
ként. A gerjesztésben mind a kis és nagyenergiájú 
elektronok, mind pedig a metastabil részecskékkel 
történő ütközések szerepet játszanak s így a MIP- 
ben a fémes és nemfémes elemek egyaránt jól ger- 
jeszthetők.

Az LTE hiánya, a viszonylag kis plazmatérfo
gat, a kisülés csekély termikus energiája s az ala
csony gázhőmérséklet azonban nehézségeket okoz 
a mintabetáplálás folyamataiban (deszolvatáció, 
elpárologtatás, atomizáció), korlátozza a betáplál
ható anyagáram nagyságát. Ez a körülmény rend
kívül mátrixérzékennyé teszi e sugárforrást4. E sa
játságok a MIP-OES önálló analitikai alkalmazá
sát is korlátozták, ezért a МГР-sugárforrást ed
dig főleg gázok és elektrotermikus elpárologtatás- 
sal nyert száraz aeroszolok gerjesztésére használ- 
ták3,4,6’7’8; máig legsikeresebb alkalmazási terü
lete az elemspecifikus gázkromatográfiás detektá
lás3,4. Az első gyárilag készült MIP-OES detektor 
1990-ben került forgalomba9.

A biológiai-mezőgazdasági kutatások egyik 
fontos területe a talaj-növény-atmoszféra rend
szer N-ciklusának pontos feltérképezése, a rész- 
folyamatok minél részletesebb ismerete. A talaj
ban és növényben lejátszódó N-átalakulások nyo-
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mon követésére régóta használják az 15N izotópos 
nyomjelzést10-16. A kezelések során a talajba jut
tatott jelzett nitrogénvegyületek időbeni átalakulá
sát s eloszlását kell meghatározni az egyes kom- 
partimentekben.

Az ilyen kísérletek kiértékeléséhez a rend
szerből vett mintákban az össznitrogén-tartalmat 
és az 15N/14N izotóparányt kell meghatározni. 
Az össznitrogén-mérésre a Kjeldahl- vagy Dumas- 
elven alapuló módszerek használatosak a gya
korlatban. Az 15N/14N izotóparány meghatáro
zására hagyományosan emissziós spektrometriai 
(az N2 gáz rádiófrekvenciás gerjesztése csökken
tett nyomáson) vagy tömegspektrometriai mód
szert alkalmaznak11,17. A tömegspektrometriai mé
rések pontossága a természetes izotóparány válto
zásainak mérésekor nélkülözhetetlen (pl. biológiai 
nitrogénfixálásnál fellépő izotópeffektus), az 15N- 
izotóppal dúsított nitrogénforrással végzett nyom- 
jelzéses kísérletek kiértékeléséhez azonban ele
gendő a jóval olcsóbb emissziós spektrometriás 
mérés pontossága is11. Mindkét módszer alkalma
zásához a minta nitrogéntartalmát N2-gáz formába 
kell alakítani. A gyakorlatban ez általában a követ
kező két úton valósulhat meg (1. ábra).

1. ábra

A  nitrogén-meghatározás lehetséges útvonalai

a) Kjeldahl roncsolás, majd vízgőz-desztilláció. 
így a minta nitrogéntartalma ammóniumsó for
mába alakul át. Ebből titrálással az össznitrogén- 
tartalmat lehet meghatározni. Rittenberg oxidáci
óval (NaOBr-dal)18 felszabadítható az N2 gáz, eb
ből tömegspektrometriás vagy OES-méréssel lehet 
meghatározni a 15N/14N izotóparányt19’20.

b) Dumas féle száraz égetés. Ennek során oxi
dáló anyagok hatására szerves anyagokból N2, 
C 0 2 és H20  állítható elő. E gázkeverékből a 
C 0 2 és E120  előzetes gázkromatográfiás elválasz

tása után a nitrogén hővezetőképességi detektorral 
(TCD) mérhető. Újabban integrált elemanalizátor- 
tömegspektrométer rendszereket (ANCA-MS) épí
tettek ki, amelyekkel egyidejűleg meghatározha
tó az össznitrogén-tartalom és az 15N/14N izotóp
arány21,22.

A MIP-OES analitikai alkalmazására irányu
ló korábbi kutatásaink célja egy olyan módszer ki
dolgozása volt, amellyel egyidőben megvalósítható 
az össznitrogén és az 15N/14N izotóparány egyi
dejű meghatározása, az atmoszférikus He-MIP-et 
mint gerjesztési sugárforrást alkalmazva. Nitrogén
meghatározásra He-MIP-ben már közöltek mód
szert: Tanaba és társai23 atmoszferikus He-MIP-be 
gázfejlesztéses módszerrel bevezetett N2-gáz ese
tében két-három nagyságrendben lineáris kalibrá
ciót értek el 10 — 50 ng abszolút kimutatási ha
tár mellett. Stabil nitrogénizotópok meghatározá
sára Sullivan és társai9,24 dolgoztak ki módszert: 
zárt kisülési csőben csökkentett nyomású He-MIP 
segítségével nanomol nagyságrendű anyagmennyi
ségekből tudták az izotóparány-meghatározást el
végezni, a MIP optikai emissziós spektrométert 
mint gázkromatográfiás detektort használva. Olyan 
módszer kidolgozására törekedtünk, amely egysze
rű, s könnyen illeszthető különböző mintaelőkészí
tési rendszerekhez, s így egyaránt alkalmas a nit
rogének és izotópjainak kimutatására, mind oldat
mintákból gázfejlesztéssel, mind közvetlenül szi
lárd mintákból.

Először Kjeldahl roncsolás, majd a Rittenberg- 
oxidáció útvonalat követő N2-gáz-fejlesztési mód
szert dolgoztunk ki az össznitrogén-mérésre és az 
izotóparány meghatározására. A Kjeldahl-feltárás 
után a minta nitrogéntartalma ammóniumsó for
mában oldatba kerül. Ezt az oldatot NaOBr oxidá
ló oldatba injektálva felszabadul az N2-gáz, ame
lyet a rendszeren átáramló Не-gáz juttat a kisülés
be.

2NH+ +  ЗОВг-  + 20H~ = N2 +  3Br-  + 5H20

A módszer leírása és az eredmények ismertetése 
megjelenés alatt áll25.

Jelenlegi célunk, hogy a fenti módszert al
kalmassá tegyük a száraz égetést alkalmazó elem
analizátorokkal való összekötésre is, s így szi
lárd mintákból kiindulva is el tudjuk végezni az 
össznitrogén-tartalom és az izotóparány egyidejű 
mérését. E célból Carlo Erba gyártmányú C/N/S 
analizátort és az általunk kifejlesztett MIP-OES 
detektort kapcsoltunk össze. Az analizátorból kilé
pő gázelegyet vezettük be közvetlenül a MIP gáz
áramába, majd a kisülésbe.
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Mikrohullámú generátor 
2Л5 GHz ; 100 W

TM010
Spektrométer

A  MIP-OES-berendezés elvi vázlata

Kísérleti eszközök, körülmények

Az atmoszférikus hélium MIP-ben a nitrogén 
molekuláris formában is jól gerjeszthető, a plazma 
hőmérsékletén a három különböző izotópösszeté
telű molekulaforma egyensúlyban van egymással:

215N14N <=> 14N14N + 15N15N
í14N14N1 ■ í15N15N]

K ~  [15N 14N ]2 - 4

A fenti statisztikus megoszlás alapján, ha a 
koncentrációk arányosak az intenzitásokkal, a há
rom különböző izotópösszetételű molekulák su
gárzásából származó sávfejek intenzitásának a mé
rése közül kettőnek a mérése már elegendő a 
mennyiségi kalibrációhoz. Mérésre a C3n —► B37r 
elektronátmenetnek, v = 2 —> 0 rezgési átmenet
nek megfelelő N2-molekula-sávfejet használtuk, a 
forgási szerkezet feloldása nélkül. E tartományban 
ugyanis az OH- és СО-sávok spektrális zavaró ha
tása csekély. Letapogató rendszerünket úgy állítot
tuk be, hogy a következő két sávfejet tudjuk mérni, 
és mellettük a hátteret:

14N14N sávfej 297,68 nm
15N14N sávfej 298,29 nm
háttér 299,40 nm

A mintegy 2 nm hullámhossztartomány gyors 
letapogatására spektrométerként egy rezgő kilépő- 
réses (60 Hz), SPM-1 típusú kősóprizmás mono- 
kromátort27 (a korábban kereskedelemben forgal
mazott ISONITROMAT berendezés részegysége) 
használtuk (2. ábra). A kapott jeleket számítógé
pes adatgyűjtő rendszerben tároltuk és a PCL- 
DAS szoftver segítségével dolgoztuk fel25’28-29.

A mikrohullámú plazma előállítására GMW- 
DR 302 típusú, 2,45 GHz-es mikrohullámú gene
rátort, Beenakker típusú, TM010 módusú üreg

rezonátort26 és kvarc kisülési csövet használtunk 
( 4 > k ü l s ő  = 4,75 mm, <?í>belsó' = 3,75 mm). A rezoná
tor fémtestét egy hozzáerősített hűtőspirálban ke
ringő vízzel hűtöttük. Emellett szükség van a ki
sülési cső hűtésére is sűrített levegővel. A plaz
magáz nitrogénszennyezettsége, és főleg a levegő
nitrogén visszadiffundálása a kisülésbe jelentős 
vakértéket okoz. A beeső mikrohullámú teljesít
mény nagyságát és a hélium áramlási sebességét a 
jel-vakérték viszony elérhető maximuma, a vissza
vert teljesítmény minimuma és a plazma stabilitása 
alapján optimáltuk25. Az így meghatározott para
méterek a következők:

Beeső teljesítmény = 120 W
Visszavert teljesítmény = 2 —3 W
He-gázáram = 20 1/h

Kísérleteinkhez kereskedelmi, négykilences 
tisztaságú, Не-gázt használtunk.

Mintaelőkészítő egységként Carlo Erba C/N/S 
analizátort használtunk, s ennek kilépő gázáramát 
vezettük be a MIP-OES detektorba30,31 esetleges 
ellenőrzésre megtartva az analizátor össznitrogén- 
mérési funkcióját (3. ábra).

A szilárd minták (1 —100 mg) Sn-kapszulákba 
bemérve kerülnek az automata mintaváltóba, majd 
az égési térbe. Ez egy \VO3-dal töltött kvarc oxidá
ló oszlopból és egy nagy tisztaságú Cu-forgáccsal 
töltött redukáló oszlopból áll. Ez utóbbi egyben 
megköti a fölös oxigéngázt is. Az oxidáló osz
lop 1000°C-ra van előfűtve, de az égési hőmér
séklet eléri az 1800°C-ot is, az ón exoterm oxi
dációja következtében. Ezen a hőmérsékleten a 
minta N-tartalma teljes egészében N2-gázzá ala
kul, függetlenül eredeti formájától. A vivőgáz sze
repét He játssza. A reakcióban felszabaduló víz
gőzt Mg(C104)2-taI töltött oszlopon, míg a C 02-t 
szilárd NaOH/azbeszt keverékkel töltött oszlopon
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automata mintaváltó

integrátor

kötjük meg. Az össznitrogén-mérési eredmények 
összehasonlításának lehetőségéért a rendszerből 
nem iktattuk ki a GC-oszlopot (Poropack QS 2m 
kapilláris oszlop, 60 cm hosszú, <?!>belsó' = 0,8 mm) 
és a TCD-detektort, hanem az ebből kilépő gázá
ramot vezettük a MIP gázáramába, összehangolva 
annak He-szükségletével. Az alkalmazott gázára
mok a következők voltak:

plazmafenntartó gáz = 20 1/h He
GC-vivőgáz = 0,002 1/h He
A TCD-detektor által szolgáltatott jeleket 

Hewlett-Packard 3396 Series II típusú integrátor
ral dolgoztuk fel.

Kalibrálásra 0,365 — 8 15N atom% tartalmú 
NH4Cl-t és a Nemzetközi Atomenergetikai Ügy
nökség által hitelesített, ismert össznitrogén- és 
izotóptartalmú növényi mintákat használtunk.

Kísérleti eredmények

A tranziens jelek csúcsmagasságának mérése 
szerint a 14N14N és a 15N14N sávfejvonalak inten
zitása monotonon nő a bemért N-mennyiség (tö
meg) függvényében (4a. ábra), de a 200-1000 fig 
tartományban a két vonal intenzitás aránya (R ) ál
landó (4b. ábra).

Az R = [I ( 1 5N 1 4 N ) / I ( u N u N )] • 100 meny- 
nyiség jó közelítéssel az 15 N atom% lineáris függ
vénye, s így az izotóparány mérésének kalibrálá
sához jól használható. A különböző 15N atom% 
összetételű, változó N-tartalmú (200 — 1000 /zg) 
minták mérése alapján felállított analitikai görbe 
látható az 5a. ábrán. Az izotóparány-meghatározás 
reziduális szórása a mérési tartomány közepén 
sc/c = 3,9%.

Az össznitrogén-tartalom meghatározása egy 
olyan három dimenziós kalibráló felület segítségé-

Különböző 15N atom%-tartalmú mintákban a 14N14N 
és a 15N14N sávfejek intenzitásának változása a bemért
nitrogén tömegének függvényében (--------8 atom%;

--------- 3,5 atom%,------------- 2,5 atom%;
...........1,4 atom%,---------------- 0,45 atom%)

Különböző 15N atom%-tartalmú mintákban a 14N14N 
és a 15N14N sávfejek intenzitásarányának (R) változása
a bemért nitrogén tömegének függvényében (--------8
atom%;---------3,5 atom%,------------- 2,5 atom%;

.......... 1,4 atom%,---------------- 0,45 atom%)

3. ábra
A C/N/S-analizátor elvi vázlata
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Különböző össznitrogén-tartalmú (200—1000 /ig) 
minták15 N /14N izotóparányának (R)  változása a 

minták 15 N atom%-ának függvényében

Az össznitrogén-meghatározás kalibrációs felülete: az 
15N 14N sávfej intenzitásának változása a minta 15N  

atom%-a és a bemért össznitrogén-tömeg 
függvényében

vei lehetséges, am elyen a 15N 14N  sávfej intenzitás-

változását ábrázoljuk a minta 15N atom% tartal
ma és az égetésre bemért minta össznitrogéntöme- 
ge függvényében (5b. ábra). Ez a felület egy má
sodfokú polinommal jól közelítően leírható, több
változós regressziós analízissel a mérési pontok il
lesztésének korrelációs koefficiense 0,9991. Mate
matikailag a polinom a két független változó első 
és másodfokú tagjainak lineáris kombinációjaként 
adható meg:

I  = A-m2 + B-c2 + C- m + D-c + E-c-m + К

ahol: I  — a 15N14N sávfejintenzitása 
c — a minta 15N atom% tartalma 
m — a minta össznitrogéntömege /rg-ban 
A,B,C,D,E  — együtthatók 
К  — konstans
Az adott méréssorozat esetén az együtthatók 

értékei:
A = -9 ,09 • 10- 6  

В = 9,42-10-2  
C = 1 ,1 9 -10-2  
D = 5,73 
E = 7,53-10- 3  

К  = 5,98
Ismert összetételű ellenőrző minták esetében 

az ily módon mért és a bemért nitrogénmennyisé
gek különbsége, azaz a meghatározások megbízha
tósága, a ±  1 — 10 % tartományba esett (2 . táblá
zat).

2 . táblázat
Az ellenőrző mintákból bemén, és a mén 
nitrogénmennyiségek százalékos eltérése

A  minták össznitrogéntömege /ig-ban
bemért számított különbség A %

1120 1110,8 -9 ,2 - 0,8  %

585 609,4 +  19,4 +4,2 %
280 262,1 -1 7 ,9 -6 ,4  %

810 868,7 +58,7 +7,2 %
512 506,3 -5 ,7 - 1,1 %

275 282,2 +7,2 + 2,6  %
839 765,6 -7 3 ,4 -8 ,9  %

525 552,2 +27,2 +5,2 %

260 287,6 +27,6 +  10,6 %

240 237,7 -2 ,3 -0 ,9  %

685 718,7 +33,7 +4,9 %

235 245,7 +10,7 +4,5 %

Következtetések

Jelen kísérleteink igazolták, hogy az álta
lunk összeállított MIP-OES-detektor alkalmazha
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tó a nitrogén és stabil izotópjai meghatározására 
nemcsak oldatos, hanem szilárdpróbás (szárazége
téses) mintaelőkészítés esetén is. A kísérleti körül
mények és eszközök javításával (nagyobb tisztasá
gú He, tömegáramlásmérő beiktatása, diódasoros 
detektor alkalmazása, a vakérték csökkentése a ki
sülési cső alakjának változtatásával) a MIP-OES- 
detektor pontossága növelhető és kimutatási hatá
ra csökkenthető.

Az ismertetett MIP-OES-detektor jó illeszt
hetősége kromatográfiás rendszerekhez elvileg le
hetővé teszi más nemfémes elemek és stabil izo
tópjaik mérését is. A C/N/S-analizátorral való 
összekapcsolással elvileg a szén (CO2), a kén 
(SO2) és a megfelelő stabil izotópok meghatáro
zására további módszerek dolgozhatók ki.

Köszönettel tartozunk az Országos Tudományos 
Kutatási A lap Bizottságának, hogy támogatta munkánkat 
(OTKA 1546, 1547).

Összefoglalás

Dolgozatunkban olyan módszert ismertetünk, 
amellyel szilárd mintákból (talaj, növény, am- 
móniumsók stb.) egyidejűleg meghatározható az 
össznitrogén-tartalom, s a stabil nitrogénizotópok 
aránya (15N14N). E célból Carlo Erba gyártmá
nyú C/N/S-analizátort kapcsoltunk össze mikrohul
lámmal indukált plazma-optikai emissziós spekt
rométer (MIP-OES)-detektorral. Az izotóparány- 
meghatározás pontossága az 1—8 atom% 1SN tar
tományban 3,9 %, az össznitrogénmérés megbíz
hatósága pedig 1 — 10 % volt a 200 — 1000 pg N 
tartományban.

Determination of stable nitrogen-isotopes by 
coupling a C/N elemental analyser and a MIP- 
OES detector. T. Józsa, Gy. Holtai, A. Mentler and 
M  Pfeffer

The present paper describes a method suit
able for simultaneous determination of the total 
nitrogen content and the ratio of the stable N- 
isotopes (15N14N) from solid samples (soil, plants, 
ammonium salts, etc.). A Carlo Erba C/N/S analy
ser was coupled to a microwave induced plasma 
— optical emission spectrometer (MIP-OES) de
tector. The precision of the 15N atom% determi
nation was 3.9 % in the 1 — 8 atom% 15N.range, 
while the accuracy of the total N measurements 
was 1 to 10 % in the 200 — 1000 pg N range.
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A fémionok és a nukleinsavak közti kölcsön
hatás vizsgálata sok tekintetben fontos kutatási te
rület. A nukleinsavak számos vegyülettel képesek 
akár reverzibilisen akár irreverzibilisen reagálni, 
aminek közvetlen gyógyászati vonatkozásai is is
mertek. A DNS szerkezete számos esetben módo
sulhat, ami nem mindig kedvező a normál biológiai 
funkciók szempontjából. Tekintettel a fémkomple
xek viszonylag jól ismert koordinációs kémiai hát
terére, valamint arra, hogy előállításuk nem túl ne
héz, az utóbbi időszakban számos közlemény fog
lalkozott olyan fémkomplexek tervezésével, illet
ve szintézisével, amelyektől a DNS felismerését, a 
nukleinsavhoz való kötődését, illetve a polimerlánc 
hasítását remélték1. Természetes, illetve szinteti
kus vegyületeket egyaránt alkalmasnak találtak ar
ra, hogy a DNS-sel, különböző kötésmód kialakí
tásával, egyes esetekben bázis-specifikus reakcióba 
lépjenek2,3. Ilyen vegyületek például a szintetikus, 
kationos természetű porfirinek, amelyek sajátságos 
kölcsönhatásokat alakítanak ki a nukleinsavak ket
tős spiráljával4.

Korábbi vizsgálatok azt mutatták, hogy a pro
tonált állapotú makrociklusos poliaminok mono- 
nukleotídokkal is reagálnak, és ebben a reakció
ban mind elektrosztatikus mind pedig hidrogén
hidas kölcsönhatás részt vesz5,6. Tekintettel arra, 
hogy a makrociklusos poliaminok ritkán képezték 
polinukleotidokkal végbemenő reakciók vizsgálati 
tárgyát7,8, a korábban már alkalmazott vegyülete- 
ket nukleinsavak reakciópartneréül is alkalmaztuk.

A komplexek felhasználásával korábban a 
cinkíon egyes cinkenzimekben betöltött szerepkö
rére, az enzimben található cinkion sajátságaira, 
főként savi karakterére sikerült adatokat bemutat
ni9” 13. Az alkalmazott cinkkomplexek fontos bio
lógiai folyamatok modellezésére használhatók fel,

* Angolul is megjelent. Supramolecular Chemistry,
2. 173. 1993.

1. ábra

A  vizsgálatokhoz használt cink-makrociklus komplexek 
szerkezete. 1: Zn; / -[12]án N3, 2: Zn/ 7-ciklén,

3: Zn; / -ciklám

pl. hidrolízis, a karbonilcsoport hidrálása, ugyan
akkor fontos információt nyújtanak az enzimek ka
talitikus aktivitására vonatkozóan is.

Jelen közleményünkben cirkuláris dikroízmus 
(CD)-spektroszkópiás eredményeket mutatunk be, 
melyeket három cinkkomplex és a szintetikus 
[poli(dG-dC)] [poli(dG-dC)] nukleinsav reakciója 
során kaptunk. A három, illetve négy nitrogént 
tartalmazó makrociklus (1, 2 és 3-assal jelölve) 
ciklododekán- illetve ciklotetradekánszármazék; a 
szerkezeteket az 1. ábra mutatja. Eredményeink 
szerint a 2-es jelű cink-ciklén komplex, ellentétben 
a másik két vegyülettel, a jobbra felcsavarodó В 
DNS-t a nukleinsav bázispárjával megegyező kon
centrációban képes teljes mértékben átalakítani a 
balra felcsavarodó Z DNS-sé.

Kísérleti rész

A csak Guanin és Citozin bázispárokat tar 
talmazó [poli(dG-dC)] [poli(dG dC)]-t a PHAR- 
MACIA-tól szereztük be és további kezelés nél
kül, közvetlenül használtuk fel. A bázispárok kon
centrációit az £254 = 16800-as moláris abszorpciós 
együttható alapján határoztuk meg14>15. A három
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makrociklus cinkkomplexét a már közölt módon 
állítottuk elő16-18.

Az UV-spektrumokat Hitachi U-3200 spekt
rofotométeren, míg a CD-spektrumokat JASCO 
720 spektropolariméteren regisztráltuk. A méré
seket 25°C-on, 1 cm-es rétegvastagságú küvetták- 
kal végeztük. A vizsgálatok során a polinukleoti- 
dot tartalmazó semleges oldathoz (a bázispárkon- 
centráció minden esetben 48,5 /^mol/1 volt) adtuk a 
komplexek semleges oldatát, a pH-t ezután 7,2-es 
értékre állítottuk be, majd felvettük a spektrumot. 
Az egyes oldatelegyekben r-rel jelöljük a [cink]/ 
/[bázispár] koncentrációarányt. A moláris ellipti- 
citás értékeit ([0]) fokcm2 decimol-1 egységben 
adjuk meg.

Eredmények, értékelés

48,5 /unol/l bázispár-koncentrációjú 
[poli(dG-dC)][poli(dG-dC)] CD spektruma vízben, 2-es 

komplex nélkül (r =  0 ), valamint a 2 -es komplex-szel 
történő titrálás során (r <  1).

A [poli(dG-dC)] • [poli(dG-dC)] B  -> Z kon
formációváltozása, amelyet Pohl és Jovin írt le 
elsőként19, jellegzetes CD-spektrumváltozással jár, 
így az átalakulás nyomon követhető. (A DNS tény
leges változását röntgendiffrakcióval igazolták23.) 
A jobbra felcsavarodó kettős spirál különböző kö
rülmények hatására képes a balra felcsavarodó 
konformációvá átalakulni. Először 2,5 mol/1 NaCl, 
illetve 0,7 mol/1 MgCl2 jelenlétében20; majd ké
sőbb egyéb szervetlen sók illetve komplexek18,21,22 
hatására bekövetkező változást írtak le; а В  —> 
Z  átalakuláshoz szükséges sókoncentrációt azon
ban általában igen magasnak találták (kivéve a 
higany7/-iont24 valamint а [Со(№4з)б]3+ komp
lexet20). Tekintettel a már említett cinkkomplexek 
mononukleotidokkal szembeni viselkedésére, a há
rom vegyületet kis koncentrációban kívántuk meg
vizsgálni. A komplexek termodinamikailag és kine- 
tikailag stabilak semleges közegben, azaz a szerve
zet 7,4-es pH-ján is10.

A három vizsgált cinkkomplex közül egészen 
drámai hatásúnak bizonyult a 2-es jelű ciklénszár- 
mazék. Amint a 2. ábra mutatja, a 253 nm-es ne
gatív maximummal ([0]253 = -24000), valamint a 
273 nm-es és 288 nm-es ([0] = +6600) kettős pozi
tív maximummal rendelkező CD spektrum (r =  0), 
amely а В  konformáció sajátsága, már egészen kis 
mennyiségű (r = 0 ,1—0,5) cinkkomplex hatására 
változni kezd. Ez először főként a pozitív maxi
mumok ellipticitásának csökkenésében, majd egy 
új, negatív maximum kialakulásában (Лтах =  294 
nm; [0] = -27100) és egy új, pozitív maximum 
megjelenésében (Amax = 266 nm; [0] = +17600) 
nyilvánul meg. Az r -  1-nél gyakorlatilag teljesen 
befejeződött spektrumátalakulás lényegében azo
nos spektrumot eredményez, mint az a már emlí

tett egyéb esetekben tapasztalható volt, azaz való
ban a Z  DNS-hez jutottunk a cink-ciklén komplex 
hatására. (Pontosabban az biztos, hogy a nuklein- 
sav balra felcsavarodó konformációvá alakult, ami 
még természetesen nem jelenti teljes bizonyosság
gal, hogy a konformáció minden szempontból azo
nos a Z  DNS-ével. A bizonyításra röntgenvizsgá
latokat tervezünk.) Amennyiben r = 1,0, ez éppen 
az egész rendszerre vonatkozó töltéssemlegességet 
jelenti, azaz a nukleinsav foszfátésztereinek nega
tív töltéseit a két pozitív töltésű, komplexben lévő 
cinkion semlegesíti. A komplex további adagolása
kor (r értékét egészen 10-ig emeltük) gyakorlatilag 
semmilyen spektrumváltozás nem volt tapasztalha
tó.

A [poli(dG-dC)] • [poli(dG-dC)] UV abszorp
ciós spektruma (hasonlóan más nukleinsavakhoz) 
jellegzetes, egy maximummal rendelkezik, amely 
ebben az esetben Amax = 255 nm (lásd 3. ábra). 
Ez a spektrum lényegében nem változott meg a 
Zn-ciklén komplex jelenlétében (r = 1), ami ar
ra utal, hogy a kettős spirál továbbra is jellemzi a 
DNS-t. (A duplex szétválása, azaz denaturálódá- 
sa esetében az abszorbancia megnő; a nukleinsav 
„megolvad”.)

A Zn-ciklén —DNS reakció jellegére vonat
kozó vizsgálat során a már megváltozott CD spekt
rummal rendelkező r — 1-es oldathoz vizes nátri- 
um-perklorátot adtunk, úgy, hogy a NaClC>4 kon
centrációja 10, illetve 50 mmol/1 volt. A 4. áb
ra (amelyen az eredeti В  konformációjú DNS 
spektrumát is feltüntettük) jól mutatja, hogy a 
nátrium-perklorát az alkalmazott két koncentráci
óban gyakorlatilag visszaalakítja az előzetesen ka
pott Z  DNS-t a jobbra felcsavarodó В  konformá-
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48,5 /unol/l bázispár-koncentrációjú 
[poli(dG-dC)] ■ [poü(dG-dC)] U V  abszorpciós spektruma
vízben, 2 -es komplex nélkül ( --------- ), valamint a 2-es

komplex jelenlétében (----------- ); r — 1.

bázispárból felépülő G —C hexamer röntgenszer
kezete ismert, mégpedig mind a B, mind pedig 
a Z konformeré23,25. Eszerint a két konformáci
óban lényeges különbség található a foszfodiész- 
tercsoportok távolságában. (A két konformer nem 
egyszerűen tükörképe egymásnak.) A magnézium
ion éppen emiatt képes stabilizálni a Z konfor
men, ugyanis egy vízmolekulán keresztül egy hi
dat képez a guanin 7-es nitrogénatomja valamint a 
foszfodiészter oxigénje között. Az ilyen fajta stabi
lizáláshoz kisméretű molekulára van szükség, ezért 
a Zn-ciklén-komplex nem valószínű, hogy ezen a 
módon kötődik a Z DNS-hez.

- -----A.2A-
H HV

I

— 5A — 

H H
V

— A.2Ä-

V
\  ,H HX jAzn' /H N—  z'n"—  o '

ciójú DNS-sé. A cinkkomplex és a DNS között ki
alakult kölcsönhatás tehát reverzibilis és elektro
littal megszüntethető, azaz a komplex és a DNS 
között a polimer felületén ion- ion kapcsolat min
denképpen fennáll. A triaza- valamint a tetrade- 
kánszármazék (1- es és 3-as vegyület) alkalmazása
kor még 10-szeres felesleg esetében (azaz r = 10) 
sem találtunk lényeges CD spektrumváltozást. Ez 
az eredmény arra utalt, hogy a 2-es vegyületnél 
megfigyelt cinkkomplex — DNS reakció meglehe
tősen specifikus.

hullámhossz, nm

4. ábra

48,5 /лпо1Л bázispár-koncentrációjú 
[poli(dG-dC)] [poli(dG-dC)] CD spektruma vízben, 2-es

komplex nélkül ( ----------), valamint a 2 -es komplex
jelenlétében; r =  1: NaClÓ4 nélkül ( ------ ---------), 10

mmoiyi NaC104 (-------------- ), illetve 50 mmol/1 NaC104
(------------) jelenlétében.

A [poli(dG-dC)][poli(dG-dC)] kristályszer
kezetére vonatkozóan nincsen adat, viszont a hat

5. ábra
A vizsgált cinkkomplexek szerkezete oldalnézetben. 1: 

Zn/ 7-[12]án N3 , 2: Zní 7-ciklén, 3: Zn7í-ciklám

A cinkkomplex viszont közvetlenül is reagál
hat a foszfodiészter oxigénjével, mivel a foszfor és 
a ribózrész közti kötés szöge a rotáció következ
tében megváltozhat. (Amennyiben a negatív töltés 
a DNS-től leginkább kifelé helyezkedik el, Zj  fi
nomszerkezetről beszélünk.) A negatív töltések tá
volságát azonban messzemenően befolyásolja egy 
másik körülmény is. A ribóz szerkezete különbö
ző а В és a Z nukleinsavban26, aminek egyik kö
vetkezménye, hogy а В konformáció esetében a 
foszfor-foszfor távolság ~  7,0 Â, viszont a Z kon
formációban ez lecsökken ~  5,9 Â-re27. A cink
komplexek szerkezetére vonatkozó röntgenvizsgá
lataink szerint a három bemutatott vegyület kö
zül a ciklénszármazékban találhatók a nitrogéna
tomok (az átlósan elhelyezkedő nitrogénekről van 
szó) egymástól a legmesszebb, kb. 5 Â-re (lásd 5. 
ábra), míg a másik kettőben ez az érték csak kb. 
4,2 Â. A Zn-ciklén-komplexben az NH-csoportok 
hidrogénjei ugyanazon az oldalon helyezkednek el, 
mint a cinkhez kacsolódó víz, ami miatt a komp
lex ezen oldala hidrofillé, míg az ellenkező oldal 
hidrofóbbá válik. Mindezek magyarázatot adhat
nak arra, hogy miért éppen a ciklénkomplex bizo
nyult aktívnak a B - > 2  átalakításra. A szerkezeti 
elemen kívül még az is hozzájárulhat a komplex 
és a DNS közti kapcsolat stabilizálásához, hogy az 
NH-csoportokon a cinkkomplex kialakulása miatt 
az elektronsűrűség lecsökkent, azaz a lazítottá vált
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hidrogének részt vehetnek hidrogénhidas kölcsön
hatás kialakítására. Mindezek alapján a 6 . ábrán 
szemléltetjük az általunk reálisnak vélt Zn-ciklén- 
[poli(dG-dC)] [poli(dG-dC)] kapcsolódási lehető
séget, amely a Z/ konformációjú DNS dezoxigua- 
nozin részénél (dG) alakulhat ki.

6 . ábra

A cink-ciklén (2-es jelű) komplex és a Z konformációjú 
[poli(dG-dC)] • [poli(dG-dC)] közti lehetséges 

kapcsolódás modellje. A  DNS konformációját a G —C 
hexamerre kapott adatokból kaptuk25.

Vizsgálataink tehát azt mutatják, hogy egy
szerű fémkomplexek mennyire szelektíven reagál
hatnak a nukleinsavakkal és a szelektivitást mi
lyen tényezők befolyásolhatják. Hasonló vizsgála
tokat tervezünk más poliaminkomplexekkel is, il
letve bevonunk más nukleinsavakat is annak ér
dekében, hogy a nukleinsav—fémkomplex reak
ció körülményeit, az azokat befolyásoló tényezőket 
minél jobban megismerjük.

Összefoglalás

A szintetikus [poli(dG-dC)][poli(dG-dC)] cir- 
kuláris-dikroizmus-spektruma vízben (7,2-es pH- 
n) teljes mértékben átalakul a ciklén (1,4,7,10- 
tetraaza- ciklododekán) cinkkomplexének hatásá
ra. A spektrumok az eredeti В konformáció Z 
konformációvá történő átalakulására (illetve min
denképpen egy balra felcsavarodó DNS szerkezet
re) utalnak. A cink-ciklén ezt az átalakítást rendkí
vül kicsi, a DNS bázispár-koncentrációjának meg
felelő mennyiségben képes elvégezni. Ezt a ha
tást a nátrium-perklorát koncentrációjának növe
lése megszünteti, ami a komplex és a DNS köz
ti külső kapcsolódására utal. Két másik makrocik
lus (1,5,9-triaza-ciklododekán és 1,4,8,11-tetraaza- 
ciklotetradekán) cinkkomplexe a Б —► Z konfor
mációátalakításra nem volt képes, még a cink-cik-. 
lénnél tapasztalt koncentráció tízszeresében sem.

A vizsgálat jól mutatja, hogy a nukleinsawal spe
cifikus reakcióba lépő cinkkomplexekben mennyi
re jelentős a makrociklusos ligandum szerkezete, 
illetve a koordinálódott cinkion környezete.

Inversion of DNA helicity induced by zinc(II)- 
macrocyclic polyamine complexes. G. Pethő, M. 
Shionoya, E. Kimura, H. Hayashida and L. G. 
Marzilli

Exposure of synthetic polynucleotide poly 
(dG-dC)poly(dG-dC) to Zn7/-cyclcn (cyclen =
1.4.7.10- tetraazacyclododecane), produces a dra
matic change in its circular dichroism (CD) spec
trum in water at pH 7.2: the CD spectrum of the 
initial В form changes to that of the Z form (or a 
non-Z structure with a left-handed helix) at very 
low concentration ([Zn-cyclen]/[base pairs] < 1). 
An increase in sodium perchlorate concentration 
(up to 50 mM) nullified the effect of the Zn- 
cyclen complex on the CD spectrum, indicating 
an outside interaction (electrostatic and/or hydro
gen bonding) of the DNA model. In contrast, zinc 
complexes of either 1,5,9-triazacyclododecane or
1.4.8.11- tetraazacyclotetradecane do not have such 
a significant topological effect on the polynucle
otide even at much higher concentrations. This 
study illustrates the significance of the macrocyclic 
ligand structure around the Zn11 ion for specific 
interaction with DNA.
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C60, C70 és grafitkorom nyomelemszennyezői
BRAUN Tibor

ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 1443 Budapest, Ff. 123. 

RAUSCH Henrik
KFKI Atomenergiakutató Intézet, 1525 Budapest, Ff. 49.

A fullerének tisztaságát általában a főkompo
nensnek (pl. Сбо), valamint a nagyobb moleku
lasúlyú fulleréneknek (C70, C84 stb.), néha más, 
többnyire policiklusos szerves vegyületeknek, egy
másközti arányával jellemzik1.

A jelen szerzők tudomása szerint mindezideig 
nem közöltek adatokat a kereskedelemben kapha
tó fullerének nyomelemszennyezőiről.

Mint ismeretes a nyom- és ultranyomelem- 
szennyezők lényegesen befolyásolják a modern 
vezetők, félvezetők és szupervezetők elektromos, 
mágneses, optikai stb. tulajdonságait. Az egyes 
szennyezőtípusok kémiai azonossága, koncentráci
ószintje, térbeli eloszlása és kristályrácsbeli helyze
te ezeknek az anyagoknak tanulmányozásánál fon
tos paramétereket jelentenek.

A neutronaktivációs elemzés azon számos 
analitikai módszer egyike, mely más nyomelemzé
si technikákkal az érzékenység, precizitás és pon
tosság tekintetében sikerrel veszi fel a versenyt. A 
műszeres neutronaktivációs elemzés (INAA) hasz
nos módszernek bizonyult mintegy 35 — 50 elem 
ppm-, ppb- és ppt-szintű meghatározására szá
mos anyagban2-4. Jelen vizsgálataink egy olyan 
kutatási programhoz kapcsolódnak, mely a nuk
leáris sugárzásoknak a szilárd fullerének szerke
zeti tulajdonságaira kifejtett hatását vizsgálja. A 
program egyik oldalágaként orosz és német vál
lalatok által gyártott és forgalomba hozott C6o- 
és C70-minták elemiszennyező-szintjeit határoztuk 
meg INAA módszerrel.

Kísérleti rész

Az INAA-mérések céljára általában 10 — 50 
mg mintát, mind a rövid neutronbesugárzási idő
tartamra (max. 300 mp) polietilén kapszulába, 
mind a hosszú neutronbesugárzási időtartamra 
(1—24 óra) analitikai tisztaságú SUPRASYL-AN 
típusú kvarcampullába zártunk és így állítottuk elő 
mind a rövid, mind a hosszú élettartamú radioaktív 
izotópokat. A mintákat a nemrég felújított, WWR- 
M típusú, 10 MW-os kísérleti reaktorban (Atome

nergiakutató Intézet, Budapest) neutronsugárzás
nak vetettük alá.

A rövid neutronbesugárzást pneumatikus cső
postarendszer segítségével végeztük el. A besugár
zási helyen a termikus neutronfluxus 8,09 • 1013 
n-cm- 2-s_1 volt, 42,6Ф5/Ф е fluxusarány mellett. 
A neutronbesugárzás közben a mintákat szén
dioxid-gázzal hűtöttük.

A hosszú időtartamú neutronbesugárzásokat 
a reaktor egyik függőleges csatornájában végeztük 
1,17-1014 n-cm-2 s-1 fluxusértéknél, 42,6Ф5/ФС 
fluxusarány mellett. A gammaszámlálás előtt a be
sugárzott kvarcampullákat kémiai maratással, 10 
térf.%-os hidrogén-fluorid-oldatban tisztítottuk. A 
gammaspektrometriás méréseket Canberra spekt
rométerrel végeztük, melyet HPGe detektorral 
(13,6 %) és NIM analóg elektronikával, valamint 
ACCUSPEC/B 16K MCA kártyával csatlakoztat
tunk egy IBM kompatibilis PC/AT 486 — 33 számí
tógéphez. A spektrométer energia-feloldása 1,82 
keV volt a 60Co 13332,5 keV vonalon.

А 8K csatornákban gyűjtött gammaspekt
rumok kiértékelésére mind a Canberra Genie
PC alap spektrometriai rendszert, mind az IBM 
PC/AT számítógépre adaptált HYPERMET4 prog
ramot használtuk. Az INAA mérések mennyi
ségi kiértékelését a fco-standardizációs eljárásra 
alapítottuk5, összehasonlításra arany és cirkóni
um referenciaanyagokat használva, melyeket a 
mintákkal együtt sugároztuk be. A nyomelem
szennyezések koncentrációját az NAA (AEKI)- 
laboratóriumban kidolgozott NAACNC-program- 
mal számítottuk ki.

Az F & J Vállalat, Moszkva, Oroszország 
(99,5 %-os tisztaságú Ceo) és a Hoechst AG, 
Frankfurt/M, Németország (grafitkorom; „Arany 
minőségű” C60 és C70) mintáit elemeztük.

Eredmények és tárgyalásuk

A vizsgált, különböző eredetű Cßo- és C70- 
és grafitkorom-mintákban mért számos elem kon
centrációját az 1—4. táblázatok mutatják be. Amint 
látható, a koncentrációtartomány elég tág és az
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ultranyomnyitól (pl. Au), az aránylag nagy mennyi
ségekig (pl. Zn) terjed.

Amint az logikusan következik, az elemszeny- 
nyezések legnagyobb része a grafitkoromban jele
nik meg (3. táblázat), ezek közül néhány (As, Sn, 
Cr, Eu, Ga, La, Re, Sb, Se) az extrakció, vagyis 
а Сбо- és C7o-hez vezető tisztítási folyamat során 
eltávozik. Azonban érdemes megjegyezni, hogy tíz 
elem (Ar, Au, Br, Cl, Си, K, Mn, Na, V és Zn) a 
Hoechst AG termékeiben mindenfajta elválasztá
si lépést túlél, és jelen marad a C60-ban, sőt még 
а C70 végtermékben is. Az Ar jelenléte könnyen 
megmagyarázható, a végső, elválasztott C60 és C70 
mintákat, a Hoechst AG-tól kapott információ sze
rint, Ar-atmoszféra alatt tárolják.

Hét elem (Al, Ba, Ce, I, Mg, Mo és V) ál
tal okozott szennyeződés mind a koromban, mind 
a C60-termékben jelen van, de nem jelenik meg 
a C70-mintákban. Másrészt Ti és W egyaránt je
len van a koromban, de nem jelenik meg a C60- 
mintákban, és ismét felbukkan a C70-termékben. 
Az utóbbi esetben feltételezhető, hogy ezek az ele
mek a kromatográfiás elválasztás során kerülnek 
be a C70-mintákba.

□  С60(Н) Ц C70(H) i  C60(R) ■  SOOT(H)

1. ábra

A  legfontosabb szennyező elemek eloszlása a 
különböző típusú fullerén- és korommintákban. H: 
Hoechst AG, „Arany minőség”, R: F & J, Moszkva.

Amint ez az 1 — 4. táblázatokban és az 1. áb
rán látható, a grafitkorom és a különböző ere
detű Сбо- és C70 -minták nem elhanyagolható 
mennyiségben tartalmaznak nyomelemszennyezé
seket. Úgy tűnik, hogy ezeknek az elemeknek dop- 
polási koncentrációkban megmutatkozó jelenlétét 
eddig nem vették elég komolyan figyelembe a ful- 
lerének fizikai és fizikai-kémiai tulajdonságainak 
tanulmányozásakor, habár jól ismert, hogy bizo
nyos esetekben igen kis mennyiségű szennyezések 
lényegesen befolyásolhatják ezeket a tulajdonsá
gokat. A fullerének fizikai tulajdonságait befolyá
soló nyomnyi szerves szennyeződéseket azonban 
az újabb vizsgálatok során már megemlítették5.

A grafitkoromban és a C6o- és C70-mintákban 
lévő nyomelemszennyezések pontos mennyisége a 
gyártó cég előállítási technológiájától függően vál
tozhat. Jelen dolgozatunk célja csak az, hogy be
mutassuk a fullerénekben és a fullerén előtermé- 
kekben lévő nyomelemszennyezések jelenlétét és 
jelezzük, hogy ezeknek a nyomelemeknek jelenlé
tét és mennyiségét figyelembe kell venni akkor, ha 
a fullerének finom szerkezeti és fizikai tulajdonsá
gait kívánjuk mérni.

Amint azt az 1—4. táblázatok mutatják, a 
nyomelemek a C6o-ban és C70-ben már nagyon 
korán, előállításuk különböző fázisaiban jelentkez
nek, ezért célszerű abban az esetben, ha szerke
zeti, elektromos és/vagy mágneses tulajdonságokat 
tanulmányozunk, különös gondot fordítani a tisz
ta vagy tisztított nyersanyagok (grafit), vegyszerek 
(oldószerek), berendezések (reaktor), szorbensek 
és edények használatára, olyanokéra, melyekből 
nyomelemek nem oldódnak ki a fullerének ké
szítése és elválasztása közben. Ez sokkal egysze
rűbbnek tűnik, mint a már elkészített C6o és C70 
megtisztítása a nyomelemektől, mely alternatívát 
ugyancsak figyelembe lehet azonban venni.

Az 1 — 4. táblázatok adatai és a fent említett 
tények alapján, természetesen talán azon is ér
demes gondolkodni, hogy hol helyezkednek el a 
kimutatott szennyező elemek a vizsgált anyagban 
vagy anyagon. Feltételezésünk szerint ezek közül 
néhány a Ceo- vagy akár а C70-anyagban endohed- 
rálisan is jelen lehet. Jelenleg laboratóriumunkban 
ennek a feltételezésnek közelebbi vizsgálatán dol
gozunk.

A  Hoechst AG-nak  (Frankfurt/M, Németország) 
köszönjük a grafitkorom és az „Arany minőségű” C60- 
és C 7 0  -mintákat. Ezt a kutatást az OTKA T 7642 sz. és 
T 015986 sz. alatt támogatta.

Ö s s z e f o g la lá s

A grafitkorom, a C6o és а C70 nyomelem
szennyezőinek koncentrációját vizsgáltuk műszeres 
neutronaktivációs elemzéssel (INAA). Kimutattuk, 
hogy mindezek az anyagok tartalmaznak nyome
lemszennyezőket ppb, vagy akár ppm koncentrá
ciószinten. Mivel a szerkezeti és fizikai tulajdonsá
gok és nyomelemszennyezők ilyen doppolási kon
centrációra érzékenyek lehetnek, úgy véljük, hogy 
a jövőben a fullerének elektromos, mágneses, stb. 
vizsgálatánál az ezekben az anyagokban jelenlévő 
nyomelemek koncentrációit is figyelembe kell ven
ni.



Braun T és misa.: C60» C70 és grafitkorom nyomelemszennyezói 255Magyar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 6. sz.

1. táblázat
A Cg о- (Hoechst) fullerén szennyezőinek koncentrációi, INAA-val meghatározva 

Mind rövid (300 mp), mind hosszú időtartamú neutronbesugárzást és gammaspektrometriai méréseket végeztünk

Elem Izotóp 
(felezési idő)

Gammavonalak
[keV]

Koncentráció

[Pg/g]

Négyzetes 
középhiba, %

A1 28 A1 (2,24 m) 1778,9 2,66 6,8

Ar 41 Ar (1,83 h) 1293,6 137,8 9,3
Au 198 Au (2,695 d) 411,8 0,18 [ng/g] 8,8

Ba 139 Ba (83,3 m) 165,9 3,1 18,6
Br 82 Br (35,4 h) 554,3 26,0 7,9

619,1
698,4
776,5
827,8

1044,0
1317,5
1474,9

Ce 143 Ce (33,7 h) 293,3 134,0 [ng/g] ИД
Cl 38C1 (37,21 m) 1642,4 10,4 7,2

2167,5
Cu 66 Cu (5,10 m) 1039,8 331,0 [ng/g] 7,5
I 128I (24,99 m) 442,8 18,2 [ng/g] 11Д
К 42K (12,36 h) 1524,7 30,7 [ng/g] 16,3

Mg 27Mg (9,48 m) 843,7 6,96 8,2

1014,0
Mn 56 Mn (2,582 h) 846,8 140,2 [ng/g] 8,1

1810,7
Mo 99 Mo (66,2 h) 181,0 681,0 [ng/g] 8,6

739,7
99mTc (6,02  h) 140,5 702,4 10,5

Na 24Na (14,959 h) 1368,6 9,6 6,4
2754,1

U 239U (2,35 d) 106,1 13,4 [ng/g] 10,9
228,2
277,6

V 52V (3,755 m) 1434,0 23,9 [ng/g] 12,5

Zn 69mZn (13,9 h) 438,9 285,0 [ng/g] 11,2

65 Zn (243,8 d) 1115,5 279,4 [ng/g] 8,6

2 . táblázat
А  Сбо- (Hoechst) fullerén szennyezőinek koncentrációi, INAA-val meghatározva 

Mind rövid (300 mp), mind hosszú időtartamú neutronbesugárzást és gammaspektrometriai méréseket végeztünk

Elem Izotóp Gammavonalak Koncentráció Négyzetes
(felezési idő) [keV] [Aíg/g] középhiba, %

Ar 41Ar (1,83 h) 1293,6 136,0 9,3

Au 198 Au (2,695 d) 411,8 9Д [ng/g] 7,3
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Br 82 Br (35,4 h) 554,3 5,85
619,1
698,4
776,5
827,8

1044,0
1317,5
1474,9

Cl 38 Cl (37,21 m) 1642,4 8,2
2167,5

Cu 66 Cu (5,10 m) 1039,8 565,0 [ng/g]
К 42К (12,36 h) 1524,7 19,4 [ng/g]

Mn 56Mn (2,582 h) 846,8 91,5 [ng/g]
1810,7

Na 24Na (14,959 h) 1368,6 6,9
2754,1

Ti 51 Ti (5,76 m) 320,1 960,0 [ng/g]

V 52V  (3,755 m) 1434,0 19,5 [ng/g]

w 187 W (23,9 h) 134,2 152,0 [ng/g]
479,6
685,7

Zn 69mZn (13,9 h) 438,9 227,5
65 Zn (243,8 d) 1115,5 214,5

6,3

7.5

14.7

11Д
7.6

6.6

10.7
13,0
13.7

4.7
8.7

3. táblázat
A koromszén (Hoechst) szennyezőinek koncentrációi, INAA-val meghatározva 

Mind rövid (300 mp), mind hosszú időtartamú neutronbesugárzást és gammaspektrometriai méréseket végeztünk

Elem Izotóp
(felezési idő)

Gammavonalak
[keV]

Koncentráció

[pg/g]

Négyzetes 
középhiba, %

A1 28A1 (2,24 m) 1778,9 39,2 6,1
Ar 41 Ar (1,83 h) 1293,6 65,9 9,9

As 76 As (26,3 h) 559,1 203,2 [ng/g] 9,5

Au 198 Au (2,695 d) 411,8 3,9 [ng/g] 16,9

Ba 139 Ba (83,3 m) 165,9 24,8 11,4
131Ba (11,5 d) 123,7 26,7 9,5

216,0
373,1
496,3

Br 82Br (35,4 h) 554,3 297,0 [ng/g] 6,3
619,1
698,4
776,5
827,8

1044,0
1317,5
1474,9
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Ce 143Ce (33,7 h) 293,3 616,5 [ng/g] 11,1
Cl 38 Cl (37,21 m) 1642,4 25,7 8,5

2167,5
Cr 51 Cr (27,71 d) 320,1 1,72 12,4
Cu 66Cu (5,10 m) 1039,8 40,2 8,3

Eu 152Eu (12,7 y) 121,8 160,0 [ng/g]
344,3
964,2

Ga 72 Ga (14,1 h) 629,9 27,2 [ng/g] 8,9
833,9

I 128I (24,99 m) 442,8 52,1 [ng/g] 18,0

К 42К (12,36 h) 1524,7 18,5 7,3

La 140 La (40,27 h) 328,8 289,0 [ng/g] 5,8
487,0
815,8

1596,5
Mg 27Mg (9,48 m) 843,7 65,6 8,8

1014,4

Mn 56Mn (2,582 h) 846,8 2,18 5,9
1810,7

Mo " M o  (66,2 h) 181,0 7,4 9,5
739,7

99mTc (6,02 h) 140,5 7,9 7,7

Na 24Na (14,959 h) 1368,6 10,9 6,4
2754,1

Re 186 Re (90,0 h) 137,2 25,6 [ng/g] 8,5

188 Re (16,8 h) 155,0 23,5 [ng/g] 8,4

Sb 122Sb (2,72 d) 564,0 57,0 [ng/g] 7,9

Se 46 Se (83,9 d) 889,3 87,4 [ng/g] 8,0

1120,5

Sn 125mSn (9,2 m) 332,0 24,3 9,6

Ti 51Ti (5,76 m) 320,1 37,6 11,3

U 239 U  (2,35 d) 106,1 92,8 [ng/g] 10,6

228,2
277,6

V 52 V (3,755 m) 1434,0 171,5 [ng/g] 10,1

w 187W (23,9 h) 134,2 226,0 [ng/g] 12,0

479,6
685,7

Zn 69mZn (13,9 h) 438,9 27,3 9,6

65 Zn (243,8 d) 1115,5 24,5 8,7
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4. táblázat
A Cqo- (99,5 %), (F & J. Moszkva) fullerén szennyezőinek koncentrációi, INAA-val meghatározva 

Mind rövid (300 mp), mind hosszú időtartamú neutronbesugárzást és gammaspektrometriai méréseket végeztünk

Elem Izotóp 
(felezési idő)

Gammavonalak
[keV]

Koncentráció

[/Jg/g]

Négyzetes 
középhiba, %

Ag ttöm Ag (249,76 d) 657.8
763.9 
884,7 
937,5

1384,3

341,6 [ng/g] 8,9

A1 28 A1 (2,24 m) 1778,9 7,7 8,8

Ar 41 Ar (1,83 h) 1293,6 10,8 9,2
Au 198 Au (2,695 d) 411,8 2,9 [ng/g] 9,7
Br 82 Br (35,4 h) 554.3 

619,1
698.4
776.5 
827,8

1044,0
1317,5
1474,9

1,8 8,4

Cl 38 Cl (37,21 m) 1642.4
2167.5

660 6,4

Со 60 Со (5,272 у) 1173,2
1332,5

77,9 [ng/g] 7,9

Cr 51 Cr (27,71 d) 320,1 3,78 6,4
Cu 66 Cu (5,10 m) 1039,8

1291,6
1,7 7,6

Fe 59 Fe (44,63 d) 1099,2
1291,6

19,4 12,6

I 1281 (24,99 m) 442,8 1,9 6,5
In n 6 m In (54,2) 416,9

818,7
1097,2

43,9 [ng/g] 6,6

К 42K (12,36 h) 1524,7 8,8 10,5
La 140 La (40,27 h) 328.8 

487,0
815.8 

1596,5

18,2 [ng/g] 16,4

Mn 56 Mn (2,582 h) 846,8
1810,7

435,0 [ng/g] 6,8

Na 24 Na (14,959 h) 1368,6
2754,1

10,8 6,4

Sb 122 Sb (2,72 d) 564,0 28,4 [ng/g] 11,69
Та 182 Ta (114,43 d) 1121,3 14,9 [ng/g] 15,7
Ti 51Ti (5,76 m) 320,1 37,6 11,3
W 187 W (23,9 h) 134,2

479.6
685.7

106,0 [ng/g] 12,0

Zn 69mZn (13,9 h) 438,9 240,6 6,0

65 Zn (243,8 d) 1115,5 248,0 5,2
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The contaminants in Cßo> C70 and graphite 
soot. T. Braun and H. Rausch

The paper reports our measurements on the 
trace element concentration of Cßo, C70 and 
graphite soot of different industrial producers. It 
has been shown by instrumental neutron activa
tion analysis that all these materials do contain 
non-negligible amounts of elemental impurities at 
ppb and ppm concentrations. The presence of the
se impurities should be taken into account when 
measuring the physical (electrical, magnetic, etc.) 
properties of Cgo and C70.
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Hírek

Az IUPAC (International Union o f Pure and App
lied Chemistry) a Pure and Applied Chemistry folyói
rat 1995. évi 67. kötetének 1—4 számaiban a következő 
anyagokat közli:

A  januári (1) számban a Fotokémiai szimpózium 
(15th IUPAC Symposium on Photochemistry, Prague, 
Czech Republic, 17—22 July 1994) plenáris és meghí
vott előadásainak szövegét.

A  februári (2) számban a Koordinációs kémia kon
ferencia (30th International Conference on Coordinati
on Chemistry, Kyoto, Japan, 24 — 29 July 1994) előadá
sainak szövegét és a következő technikai beszámolókat:

Módszerek teljesítőképesség-vizsgálatának terve
zési, végrehajtási és értelmezési előírásai (protokoll). 
1994-ben átdolgozott anyag.

Biokatalízis a szokástól eltérő közegekben: A kö
zeg megtervezésének szempontjai.

A márciusi (3) számban a Gerjesztési folyama
tok kondenzált anyagokban konferencia (International 
Conference on Excitonic Processes in Condensed Mat
ter (EXCDN 94), Darwin, Australia, 19 — 22 July 1994) 
plenáris és néhány kiválasztott meghívott előadásának

a szövegét és a következő nevezéktani ajánlásokat és 
technikai beszámolókat:

Ajánlott elnevezések a szén, mint szilárd anyag 
jellemzésére. (1995-évi IUPAC-ajánlások)

Ionszelektív elektródok szelektivitási állandói: Aján
lott módszerek а К Рд*в  értékek megadására. (Tfechnikai 
beszámoló)

Az áprilisi (4) számban az Oldási jelenségek szim
pózium (6th International Symposium on Solubility Phe
nomena, Buenos Aires, Argentina, 22-26 August 1994) 
plenáris előadásainak a szövegét és a következő neve
zéktani ajánlásokat és technikai beszámolókat:

A  számítógépes NMR-adatbankok irányelvei. (1995- 
évi IUPAC-ajánlások)

A rögzített enzimek rendszerezése és kémiai jel
lemzőik. (Technikai beszámoló)

Katalitikus analitikai módszerek: Jellemzés, rend
szerezés és módszerek. (Technikai beszámoló)

Ólom környezeti és biológiai mintákban. (Techni
kai beszámoló)

Egyeztetett irányelvek az analitikai kémiai labora
tóriumok belső minőségi ellenőrzésében. (Technikai be
számoló)
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Kis molekulák rezgési-forgási színképeinek 
pontos számításánál1-6 az egyik fontos részfela
dat a nem-relativisztikus és a Born-Oppenheimer 
közelítés keretén belül egzakt kvantummechanikai 
rezgési-forgási kinetikus energia operátor, T meg
határozása. TV-atomos molekulákra a T operátor 
általános alakját normál koordinátákban Watson7 
adta meg mintegy 25 évvel ezelőtt. Ezen operátor 
alkalmazása során azonban hamarosan kiderült8, 
hogy rezgési színképek számítására, a legalsó szin
tek kivételével, a belső koordináták a normálko
ordinátáknál jóval alkalmasabbak. A (többnyire 
nemortogonális) belső koordináták használatának 
előnye legalább négy tényezőnek tulajdonítható: 
(a) velük el lehet kerülni a Watson-féle rezgési
forgási energiaoperátor, Typ,  faktorizálhatatlan- 
ságának problémáját9; (b) a normálkoordináták
ban kifejtett potenciális energia operátor, V, rö
vid konvergencia sugárral és az egyenesvonalú 
normálkoordináták használata miatt szükségtele
nül hosszú és komplikált alakkal rendelkezik, külö
nösen akkor, ha nagy energiájú és/vagy nagy amp
litúdójú mozgások leírására kívánjuk azt felhasz
nálni; (c) a normálkoordináták megadásához szük
séges az egyes esetekben nem egyértelműen defi
niálható referencia geometria (lineáris vagy nem- 
lináris) megválasztása, míg a görbevonalú belső 
koordináták használata biztosítja, hogy még spe
ciális (pl. lineáris) magelrendeződéseknél sem lép 
fel az operátor használata során számítási nehéz
ség; és (d) bár a legalacsonyabb energiaszintek
re a normálkoordinátákban felírt Hamilton operá
tor egyszerűbb a belső koordinátákban felírtnál, a 
normálkoordináták használata mindig konvergen
cia problémákhoz vezet akkor, ha az energiaszin
tek közelítik a megfelelő gátmagasságot. Összefog
lalva, a kinetikus energia operátorának a vizsgál

ni kívánt molekula szimmetriájának megfelelően 
megválasztott belső koordinátákban való, ugyan
akkor komoly matematikai nehézségekkel együtt
járó, megadása elkerülhetetlennek tűnik regzési- 
forgási színképek pontos kvantummechanikai szá
mításakor.

A teljes rezgési-forgási kinetikus energia ope
rátor, Typ,  láncszerű háromatomos (A-B-C) mo
lekulák {nyújtás-nyújtás-hajlítás} belső koordiná
tákban való alakja meghatározásának problémá
ja legalább 1966-ig vezethető vissza, amikor Freed 
és Lombardi10 az operátor egy korábban három 
nyújtási koordinátában kifejtett alakját11 felhasz
nálva megadta a Hamilton operátort ezen koor
dinátákban. Sajnálatos módon az általuk származ
tatott operátor nem bizonyult önadjungáltnak8c. 
Gribov és Khovrin12 1974-ben rezgési varációs 
számításokat végzett a H2O molekulára {nyújtás- 
nyújtás-hajlítás} koordinátákban. A kinetikus ener
gia operátor alakját a hivatkozott cikkben nem ad
ták meg, de a használt alak egzaktnak tűnik. Car
ney, Sprandel és Kern13 is ezidőtájt határozta meg 
a rezgési kinetikus energia Ту  operátorát. Minda
zonáltal a teljes, belső koordinátákban megadott, 
háromatomos molekulákra vonatkozó Typ  gya
korlati alkalmazása csak évekkel később, Carter és 
Handy8c munkásságával vette kezdetét. A számító
gépek robbanásszerű fejlődése és a háromatomos 
rendszerek számítása során alkalmazott metodikai 
fejlesztések után a négyatomos molekulákra alkal
mazható Typ  meghatározása a 80-as évek elején 
vált időszerűvé14. Az algebrai nehézségek miatt 
az első teljes, egzakt, részletes rezgési-forgási ki
netikus energia operátort csak 1987-ben vezették 
le15. Azóta már számos jól működő számítógé
pes programrendszert fejlesztettek ki a három- és 
négy-atomos molekulák regzési-forgási színképé-
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nek számítására12,16-18. Láncszerű (A-B-C-D-E) 
és (A,B)-C-D-E-típusú ötatomos molekulák teljes 
rezgési kinetikus energia operátorának meghatá
rozására csak a legutóbbi időkben került sor19 
Remélhetően az elkövetkező években ezen ope
rátor segítségével érdekes ötatomos molekulák, 
mint a ketén (CH2CCO), illetve a szén-szuboxid 
(C3O2), rezgési színképeinek nagypontosságú va
riációs számítása elvégezhetővé válik.

Az extrapotenciális (nem-differenciáló), vala
mint az első- és másodrendű differenciáloperátor 
tagok meghatározásánál felhasznált elméleti ala
pok rövid tárgyalása után a láncszerű A-atomos 
molekulák teljes nem-relativisztikus rezgési kineti
kus energia operátora, f y ,  kerül bemutatásra és 
tárgyalásra. Végezetül az operátor lehetséges fel
használási módjairól esik szó.

Elméleti alapok

Az elméleti molekulaspektroszkópiában két 
megközelítést20-22 alkalmaznak a teljes kinetikus 
energia operátor belső koordinátákban való meg
határozására. A két megközelítés közti alapvető 
különbség kiindulási pontjukban van: míg az első 
megközelítés a kinetikus energia klasszikus Lag- 
range-i alakjából23, a második megközelítés15,19 
a kvantummechanikai kinetikus energia operátor 
Descartes koordinátákbeli alakjából indul ki.

Az első, konvencionális megközelítés tehát az 
A-atomos molekula klasszikus kinetikus energiá
jának Langrange-i alakjából

1 N
T = - y j m lR l -R l, (1)

1 =  1

indul ki, ahol mi az i-edig atom tömegét, míg 
R i  a megfelelő sebességeket jelenti a molekulával 
együtt mozgó Descartes koordinátákban. A szük
séges leképezéseket23-25 végrehajtva nyerjük eb
ből az alábbi alakot:

T = \p ^ G (q )p g, (2)

ahol pq a q belső koordinátához konjugált impul
zus és G(q) a molekulaspektroszkópiából jól is
mert analitikus G mátrix25,26. A következő lépés
ben egy először Podolsky21 által alkalmazott for
malizmust felhasználva nyerjük a kvantummecha
nikai f y  operátort

1/4
dq,

d
dqj

1/4
(3)

alakban, ahol g = detG és h = h /2л- (h a Planck 
állandó). Ez a módszer tehát az alábbi alakú 
operátort eredményezi:

T v ( q ) = \  Y , P i ° i j ( q ) P j  +

ahol pi = - ih d /d q t és

din <7 din g 
dqi dqj

(4)

(5 )

A (4) egyenletben a klasszikus első tag és a tisz
tán kvantummechanikai, extrapotenciális (nem dif
ferenciáló) második tag jól elkülönül. Fontos meg
jegyezni, hogy f y  fenti egyszerű alakja az integ
rálási térfogatelem dV  = dqidq2.. .dqjq választása 
mellett áll fenn. Megjegyzendő, hogy a V'(q)-1 a 
potenciális energia függvényhez való tömegfüggő 
hozzájárulásnak is tekinthetjük.

Ezen a ponton szeretnénk felhívni a figyelmet 
egy nem kellően ismert cikkre, melyet Decius kö
zölt 1948-ban26. Ebben a közleményben a szerző 
a 33 lehetséges aciklusos elrendeződésre kézzel(!) 
levezette az analitikus G mátrix elemeit nyújtá
si, hajlítási és torziós belső koordinátákra. Deci
us Wilson25 s-vektoros összefüggéseit használta G 
elemeinek számítására. A megfelelő normálási fel
tétel mellett ezen formulák a (4) és (5) egyenletek 
felhasználásával megadják a teljes f y  operátort. 
Érdemes megemlíteni, hogy Decius nem határozta 
meg a nehézkesen alkalmazható (5) egyenlet se
gítségével az extrapotenciális tagot, mely azok szá
mára, akik a Wilson-féle GF formalizmust kíván
ták alkalmazni, nem volt érdekes. A Decius cik
kében alkalmazott algebra közel sem egyértelmű; 
azon módszer, melyet a következőkben leírunk, 
nemcsak a teljes f y  operátor számítására alkal
mas, hanem nyilván ellenőrzi a Decius által szár
maztatott kifejezéseket is.

A második módszer, melyet Sutcliffe5 és 
Handy15 javasolt először széleskörű alkalmazás
ra, az A-atomos molekula kinetikus energia ope
rátora egyszerű, {Xa ,} (a = xyz, i = 1 ,2 ,...,A) 
Descartes-koordinátákban felírt alakjából

9T 9 ' m • ■/
d2

dxnidxrг г ос
( 6)

indul ki. Egy megfelelő {qt} (г = 1 ,2 ,...,3A  —6) 
belső koordinátarendszer választásával (megjegy
zendő, hogy szükség esetén a koordinátarendszer 
továbbá magában foglalhatja a forgó mozgás le-
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írására a három Euler szöget is) és a láncsza
bály kétszeri alkalmazásával (azaz a <9/<9xai i-> 
d/dqi transzformáció végrehajtásával) a teljes rez
gési ( J  = 0) kinetikus energiaoperátor

T v / ( - l / 2 h 2)
3N-6

= E d2 3N—6 d
^  дЯ]

3N-G
E
jk

~ x y z  N

E E ^ dxcti dxai J
d2

+

3N—G fxyz N

+ E ЕЕ
j L a  t

1 d2gj
777.j  Ö x ( у { д X ( y i

_d_
dqj

(7)
alakú lesz, ahol a kontravariáns metrikus tenzor, 
g ik és hJ definíciója egyértelmű. Megjegyezzük, 
hogy a (4) és (7) egyenletek összevetése alap
ján g]k = G jk- A gik és elemek számításához 
szükség van a választott belső koordináták Descar
tes koordinátáktól való függésének az ismeretére. 
Előnyös19, ha g ik-1 és hj-1 először olyan belső ko
ordinátákban definiáljuk, melyekre ezen összefüg
gés különösen egyszerű alakú. Ilyenek az atomtá
volság koordináták. Egy általános А -atomos mole
kulára az atomtávolságok száma, (A x (A - 1)/2), 
különbözik, a három- és négyatomos molekulák 
kivételével, a független belső koordináták (ЗА -  
6) számától. Ez azt jelenti, hogy a Descartes- 
tagok eltüntetése a gjk és № kifejezésekből négy
atomosnál nagyobb molekulákra különleges erő
feszítést, mégpedig az „extra” atomtávolság koor
dinátáknak a választott belső koordinátáktól való 
függése meghatározását igényli. Ezen lépés bonyo
lult vektor és algebrai műveletek elvégzését jelen
ti. Ugyanakkora számítások viszonylag könnyűek, 
ha csak nyújtási, hajlítási és torziós koordinátákat 
használunk a molekula belső mozgásának leírásá
ra. Ekkor ugyanis az alábbi kulcsfontosságú képlet

A l+1 = Aj -  riCosQi

+ Г{ sin0j — 1 sin Tt'— 2 

+ riSÍn0i_lCOSTi_2

—1 Aí—1 Aï ~\~

A i - \ A i  x A i - \  A í - 2

SÍn0j_2

A j — I  A j — 2  — c o s Q j —2 
s in  0 , _ 2

+

A i-iA i

( 8)
alkalmazható, mely a negyedik atom, Al+\, pozí
cióját adja meg a korábban definiált Au A,_i és 
v4,_2 atomok pozíciójának, valamint az új r ,̂ 0^_г 
és Tj_2 belső koordinátáknak a függvényében, és
ahol A íA í- x és А гА1+\ megfelelő egységvektorok 
(az atomok és belső koordináták definíciójához ld. 
az 1. ábrát). Az összes atomtávolság ezek után már

egyszerűen számítható r, 0  és r  függvényében. Ez 
az eljárás természetesen az összes belső koordiná
tának a g]k és Ы kifejezésekbe való korai beépü
lését eredményezi. Ez azonban nem jelent nehéz
séget a későbbi algebrai műveletekben, hiszen gjk 
és hJ deriváltjait soha nem kell kiszámítani, azok 
csak mint a megfelelő differenciáloperátorok szor
zói jelennek meg.

/  
A1-3

Az atomok számozása és az (r, 0, r) belső koordináták 
definíciója A-atomos láncszerű molekulákra.

Könnyű megmutatni, hogy egyik belső koor
dinátarendszerről {<?'}, egy másikra {qj}, való át
térés az alábbi kifejezésekkel valósítható meg:

y -  _1_ d íj dq/ç
4—/ m: Ят- i f)r _

(9a)

és

яТГ+ (96)

А (9) egyenletek esetleges ismételt alkalmazása a 
kívánt g ik = Gjk és h] kifejezéseket eredményezi. 
A végső leképezés, mely a teljes transzformációs 
Jacobi-determináns nyújtási részének, а Ту  ope
rátorba való beolvasztását eredményezi, felírható 
úgy, mint

ÍV = s ^ T V s - 1/ 2, (10)
ahol s a Jacobi-determináns nyújtási része, és en
nek megfelelően egyszerűen a kötéshosszak négy-
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zeteinek szorzata. Ezen leképezés az alábbi alakú, 
Ту  operátort eredményezi:

___  3JV-6 я2 зл г -6  я

ç  E  « s ; *

jk dqj dqk

+ W 2
3 N - 6

' E s i l
jk

d2s~ 1/ 2
dqjdqk

3 N - 6

+  £  h i
j

d s - 1/ 2

( H )
Minthogy ezen eljárással a Jacobi-determinánsnak 
csak a nyújtási része került be a TV operátor
ba, így a megfelelő mátrixelemek számításakor 
alkalmazandó térfogatelem nem azonos a (4) —
(5) egyenleteknél megismerttel. Ebből az követ
kezik, hogy míg a másodrendű differenciáloperá
torok együtthatói azonosak (g]k — G jk), a lineá
ris operátorok együtthatói és az extrapotenciális 
tag különbözőek. Megjegyezzük, hogy a (4) —(5), 
valamint a (11) egyenletek a szokásos Podolsky 
szerkezettel21 rendelkeznek. A jelölés könnyítésé
re a továbbiakban Ту-1 írtunk Ту  helyett minden 
esetben.

A második megközelítés került alkalmazás
ra a láncszerű (A-B-C-D) és (A,B)-C-D-típusú 
négy-atomos molekulák15, valamint a láncszerű 
(A-B-C-D-E) és (A,B)-C-D-E-típusú öt-atomos 
molekulák19a rezgési kinetikus energia operátorá
nak számításakor. A belső koordinátákban kifeje
zett teljes kinetikus energia operátor meghatáro
zására a számmítógépes algebra rendszerek (CAS) 
és az alábbi séma19“ használata javasolt: (a) azon 
függvények felírása, melyek az általános célú CAS 
program részét képezik, s a továbbiakban kerül
nek felhasználásra; (b) a tömegek, a Descartes ko
ordináták, és a (3N  -  6) atomtávolság koordiná
ta definíciója; (c) a Descartes koordinátákból a 
(3N  — 6) atomtávolság koordinátába való leképe
zés a (7) egyenlet segítségével; (d) ha szükséges, a 
maradék, az „extra” atomtávolság koordinátákból 
adódó Descartes tagok eltávolítása g]k-ból a (8) 
vagy hasonló egyenlet alkalmazásával); (e) leképe
zés a (9) egyenlet alapján az atomtávolság koordi
nátákból a végső belső koordinátákba; (f) a (11) 
egyenlet alkalmazásával a transzformációs Jacobi- 
determináns nyújtási részének beolvasztása а Ту 
operátorba; és (g) a végső operátor egyszerűsíté
se.

Eredmények és tárgyalásuk

A kinetikus energia operátor meghatározá
sára az előző fejezetben megadott CAS séma19, 
mely bizonyos három-, négy- és öt-atomos mo
lekulák kinetikus energia operátora meghatáro
zására már felhasználásra került, egyszerűen ki
terjeszthető TV-atomos láncszerű molekulákra. Ez 
abból fakad, hogy ezen molekulákra a belső ko
ordináták optimális választása egyértelmű. A ki
netikus energia operátor kifejezéséhez felhasznál
ni kívánt {qi} belső koordináták megválasztása
kor ugyanis általánosságban szem előtt kell tartani, 
hogy (a) a gyakorlati számítások egyszerűbbé vál
nak és a rendszer fizikai természetébe betekintést 
nyerünk, ha olyan optimális belső koordinátarend
szert választunk, melyben az operátor szeparálha
tó; és (b) a {qi} koordináták választása nemcsak 
Ту  aktuális alakját határozza meg, hanem egy
ben a hullámfüggvény kifejtésére használt bázis
rendszer választását is befolyásolja a H y  Hamil
ton operátorban szükségszerűen megjelenő szin- 
gularitások miatt. Ezen utóbbi pont hangsúlyozá
sa különösen fontos, hiszen a rezgési spektrum ef
fektiven csak akkor számítható, ha Hy  szeparál
ható és favorizálható9. Mindezen tényezők együt
tes figyelembevétele Ту  meghatározásakor az egy
szerű, elemi belső koordináták használatát követe
li meg. Összefoglalva, láncszerű molekulák rezgési 
kinetikus energia operátorának meghatározásakor 
az egyszerű, nem szimmetriáit nyújtási, hajlítási és 
torziós koordinátákat (lásd 1. ábra) célszerű fel
használni, minthogy ezen koordináták használata 
biztosítja а Ту- tői megkövetelt tulajdonságok tel
jesülését, és ugyanakkor ezen koordináták több
nyire megfelelőek félmerev molekulák potenciális 
energia függvényének kifejtésére is.

Amennyiben adott molekulaosztályra a bel
ső koordináták kiválasztása megtörtént, meg lehet 
határozni a megfelelő G mátrix elemeket25,26, me
lyek segítségével felírható a kinetikus energia tel
jes operátora (lásd (4) egyenlet). Az N -atomos 
láncszerű molekulákra csupán kisszámú különbö
ző G mátrix elem lehetséges, minthogy a kö
zös atommal nem rendelkező koordináták nul
lától különböző G elemet nem adnak26. Ezt a 
tényt lehet kihasználni jelen esetben a láncsze
rű TV-atomos molekulák teljes kvantummechani
kai kinetikus energia operátorának meghatározá
sára. Az 1. ábrán egy hét-atomos molekulát tün
tettünk fel, mely a legkisebb azon láncszerű mo
lekula, mely rendelkezik az összes különböző Ту 
taggal. Amint az könnyen igazolható, csupán 20 
különböző tag van az egzakt Ty-ben, az 1. táblá-
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1. táblázat

Extrapotenciális (nem-differenciáló), első- és másodrendű differenciáloperátor-együtthatók láncszerű molekulák teljes 
kvantummechanikai rezgési kinetikus energia operátorában (r, 0 , r) belső koordináták választása esetén (lásd 1 . ábra).

nem-diff.
tag

N —2

£
i= l

2cos0 ,-
mi+iRiRi+i

d 2
<90, 00 ,

2 COS 0 ;
Mir ? Mi+lr f+1 m i+ i r i r i+1

Ö_
dri

2 c o s 0 j ^ i  2 c o s 0 j d l
ГП{Г{ — 1  7Tli + l  ̂ г+1 dQidQi+i 2 cos r í

cos©,- - +  •
COS0,-+1

Mi+lri+l rni + l riri+\  "*i4-2r i4 - lr i4-2

d
dQ i

Mir i Mi+lri+i
COt0 i -

2 c o s r j _ x s in 0 j_ i  

4s in 0 j — 2co sec0 j
mt+ ir,ri+i

2cosT{sin0i+i 
mi + 2ri+iri+2

+
d2

dQidQ i + 2
2 sin Ti s í n r ő l  2cosriC osrx+ i cos©i4_i
"4+2n+lri+2 rni+2ri+iri+2

d_
dri

2 sin  T i sin 0,- cot 0 , + г
+

+

'rni+lriri+l

2 s in r ,_ i  s in © i_ i co sec© ,

2 sin  tí cot 0 ,  sin 0 , + 1 
^ , + 2^ + 1Г1+2

2sinTj_|_i sin©i+2cosec0i+l 
mi+3ri+2ri+3

d 2

dQidri 2 sin ( c o t 0,-4.1 c o s 0 jc o t0 j - ) . i  cosec0j4_i

Мг+1 ^ + 1 mi+2ri+lri+2

d2
dr{dri

—2 sin T{ cosec 0,4-1

Mi mi 771,4-1
d l

1 cos©,-

^i+1^ 4.1 m«4-lr*r*4-l

cos0j4_i

-+

dQidri 4.1 mi+2ri+iri+2

2cot©i4_2 , . . 0  4
---------------------—------- ( s i n  T i COS T,'4_x — COS T i  S i n  T i 4 .1  COS © i  J
mi+2ri+iri+2

d L
dridri 4.1

2cos© i 
m i 4-1

d2 2 cosec0
Ő0 ,ŐTt + 2 mi+2ri+lri+2

8+2-■ (sin Tj COS т, + 1 — COS Ti sin  T,4_1 COS0,'4-l )

d l
dri dQi

cosec2 © i co t2 0 i  c o t2 0,4-1 cosec2 © i-n
■ + - + + ■

2 s in 0 i

m i4-lr i4-l

d 2

Ő T i d T i

Mir? ' Mi+ir?+1 ‘ M i+ ir i + i  Mi+2r i_i_2

2 cos Ti cot 0 i  cot 0  i 4.1 2 cosec 0  i co t 0,-- (-.

-+

M i+ lr i+1 m i + 1 riTi+ i

2cosT,cosec0iCot0i4-i 
mi+ lrÍr ! + l

2 co sec © i4 -i co t© i4-i 2  cos Ti cosec © i 4 . 1  cot ©i
mi+2ri+iri+2 mi+2ri+iri+2
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d 2 2s i n 0 j  cos Ti d 2

2c o s e c 0 ,+ i  (  “ » n c o t 0 ,  +  c o t e i+1 
V

c o s r j f i c o t 0 j f 2 + c o t © i f  1 1 2 c o s r ic o s e c 0 i   ̂

t*i+2r f f2  m i f i r , T j f i

2cosi"jf 1 c o s e c 0 , f 2 \  ^
ö r ,ő 0 t + 1 ‘m i+ l r i+ l ŐTjŐTj + i m i+3r i+2r i+3 J

2 2 2 
----------------------[cot 0 j f i + c o s e c  0 i f i  +
m t+ 2 r i + l r *'+2

C O S r,C O t0 iC O t0 ,f 1 + C O S r,f  1 C O t© if 1 c o t 0 j f  2 +  

c o t 0 j  co t © i f  2 (cos Ti  COS T jf 1 +  s in  T i  sin  r , f  1 COS © if i ) ]

d 2 2sin  T i  s in  0,- co t 0 j . f i d 2

c o s r jc o s e c 0 jc o s e c 0 i f  1 c o s e c 0 j f i  .
---------------------7.------------ 1--------------------- 1--- [COSTjCOt0j +

H i+ lG + x  m j+ i r j r i+ 1

co t 0  i _  1 (cos r,' _ 1 COS Ti +  s in  T i  _  1 sin  Tj COS © i )] -

c o s e c 0 , . ^
----------------------[COS T i  co t öj_L 1 +
rU jf 2 ̂ j*f 1 r t*f 2

c o t 0  j f  2 (cos Ti  COS T jf 1 +  s in  Ti  sin  T jf  1 COS © i f  1 )]

дг{дт{ m j f i r j f i Т\дт{+2

d 2 2s i n r , s i n 0 j c o s e c 0 i f  1 я 2 c o s e c © if  1 c o s e c 0 i f 3  .
d r id T i+1 m j f i r j f i ÖTjŐTjf 3

1 bUo7 jXJ LUo / Î-1-2T
т г + з ^ + 2 г,-+ з

s i n r i f  1 s i n r i f  2 COS©jf 2 )

zat valamennyit tartalmazza. Megjegyezzük, hogy 
bár akármely láncszerű molekula rezgési kineti
kus energia operátora meghatározható az 1. táb
lázatban elegánsan megadott formulák segítségé
vel, a tömegek, távolságok és szögek indexelé
se különleges odafigyelést igényel. Például, míg 
a d2/dridOi operátornak -2 s in 0 i/m ,f  jr^ f i a 
koefficiense, а d2 /  drldQl- \  operátor koefficien
se -2 s in 0 ,/m ,r ,_ 1. Továbbá az is nyilvánvaló, 
hogy az 1. táblázatban feltüntetett másodrendű dif
ferenciáloperátor együtthatók, amint azt fentebb 
is hangsúlyoztuk, a Decius által meghatározott G 
mátrix elemek26’27. Az 1. táblázatban megadott 
formulák három- és négyatomos molekulákra egy
szerűen alkalmazhatók, az így előállított operáto
rokat a 2. és 3. táblázatban tüntetjük fel (a koordi
náták definíciójához lásd még a 2. ábrát).

Végezetül, az 1. táblázatban felírt kinetikus 
energia operátor felhasználási területeit kell szám-

bavenni. Elvben az operátor alkalmazható len
ne az TV-atomos molekulák rezgési energiaszint
jeinek variációs számítására. Azonban, minthogy 
jelenleg teljes, részletes variációs számítások hét
nél nagyobb dimenzióban nem tűnnek megvaló
síthatónak, ez komoly korlátot jelent azon rend
szer méretére nézve, amely még kezelhető. Még
ha bizonyos belső koordinátákra rögzített függ
vény kifejtést is alkalmazunk, amint azt korábban 
javasolták19, a legnagyobb rendszer, melyre a tisz
tán hajlítási színkép számítható, maximum 6 ato
mot tartalmazhat, míg a tisztán nyújtási színkép 
számítása maximum 8 atomos rendszerre képzel
hető el. Ha az operátor teljes alakja túlságosan 
bonyolult, egyes elemeinek törlése vagy átlagér
tékkel való helyettesítése természetesen mindig le
hetséges. A lokális rezgési módusokra28, illetve a 
hajlítási modellekre29 kidolgozott közelítő kineti
kus energia operátorok ilyen jellegű példák. Ezen



2 . táblázat

Extrapotenciális és elsőrendű differenciáloperátor-együtthatók láncszerű három- (A-B-C) és négy-atomos (A-B-C-D) molekulák teljes kvantummechanikai rezgési kinetikus energia
operátorában { R i ,R,2 , 0 }, illetve {г1 ,Г2 ,г з ,0 1 , 0 2 , 7-} belső koordináták választása esetén (lásd 2 . ábra).

extrapoten

ciális tag
d / d R i ,

d / d r \

d /Ö R 2,

d / d r 2

3-atomos
2 cos© 2 cos© 2 cos©

m 1 R 1 R 2 my R 2 m i R\

A-B-C

2 cos© i 2 cos© i
ГП2Г\Г2 ГП2Г1

4-atomos 2 COS © 2 2 c o s ö l 2 c OS©2

A-B-C-D т 3 Г2  r 3 m 2r2 m 3 r 3

д / д в , д / д г 3 d/ÖQi Ő/Ő02 д/дт,  <9/<9Ф

1 . +  ■ 1
p \R \  p 2Rl

4 sin© — 2cosec0  
тп\ R \  R 2

co t0 +

1 + - Q C O t © i  +

2 c OS©2

m3r2

P 2f\)

4sin © i — 2cosec© i
r rI l r l  Г2

2 co srs in ©2
m 3 r 2 r 3

4--------- ^ ] C 0 t © 2  +
hzr\ РЗГ3

4 sin ©2 — 2 cosec©2 
m 3 r 2 r 3

2 cosrsin © i 
m 2ri r 2

_ . /C0 t ©l SÍn© 2  ,2 sin r  I ------------------- H
V m 3 r 2 r3

s i n ö j  C O t© 2  \  

ГП2Г1Г2 /

M
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3. táblázat
Másodrendű, differenciáloperátor-együtthatók láncszerű három- (A-B-C) és négyatomos (A-B-C-D) molekulák teljes kvantummechanikai rezgési kinetikus energia operátorában

{.R i, R 2 , 0 } és {гг , Г2 , гз, 0 i , © 2 , r}  belső koordináták választása esetén (lásd 2 . ábra).

1 1 1rí —  = ------ 1------
Pl m \  m2

r 2
2cos© i

m 2
1 _  1 | 1 

P2 m 2 m3

P l  m i  m 2
2 c o s0

m i
2 sin©  
m iR . 2

R í

—  =  —  +  —  
P 2  m i  m 3

2 sin©  
mi.Ri Ä 2

ГЗ
2cOS©2

m 3
1 _  1 | 1 

Рз m3 m4
1 1  2 c o s0

P l R \  P 2  R \  m i R i R . 2
0

©1
2sin© i
m 2r2

2sin© i
m 2ri

2cosrsin©2
m 3r2

1 ^ 1  2cos©i
Ml r \ p 2 r \ т 27ЧГ2

©2
2 cos г  sin © i 

ГП2Г2
2sin©2
m 3r3

2 sin 0 2  
m 3r2

2 c o sr x

cos© i ^  cos©2

2cOS©2
P 2 r 2 /13 r3 m 3 r 2 r 3

1 1

m 2rl r2 m 3 r 2 r 3  p 2  7*2

2 sin rsin © i COt©2 
т 3 г 3

2sinrc.ot0 isin 02
m3r2

2sinr ^COt©2

P2r |
2 sin г

/  COt©i cosec2© i cot2 © cot2 ©2 cosec2 ©2

Р 2 Г\ Hlr l
■ +

Р2 Г\
• + +  -

р з г 23

т 3Г1Г2 m 3 r 2 r 3 m 3 r 2 r 3 m 2ri r 2

cos@ iCot©2 cosec© 2 \  c o t© ic o s @2 c o se c © i\ 2 co sr c o t©1 c o t©2 2 co srco t© ico sec ©2

P 2  r 2 rn3 r 2 r 3

2 cosrcosec@ icot©2 2 co t© icosec© i 
т 2 Г 3Г2 тггхгг

2cot©2Cosec©2
m 3r2r3
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operátorok nagyobb rendszerekre való meghatá
rozása jelen egzakt eredmények alapján egyszerű
nek tűnik. A teljes (vagy az egyszerűsített) ope
rátorok szóráselméleti és kvantum Monte Carlo 
módszerekben30 történő felhasználása is elképzel
hető.

2 . ábra

Az atomok számozása és a belső koordináták 
definíciója három- és négyatomos láncszerű 

molekulákra.

Zárszó

A számítógépes algebrai rendszerek (CAS) 
különleges tulajdonságai (pl. az ilyen rendszerek 
részét képező, a magasszintű funkcionális progra
mozást (is) lehetővé tevő programnyelv, a számta
lan, könnyen alkalmazható és kiterjeszthető beépí
tett függvény, valamint a bonyolult függvények és 
kifejezések szimbolikus meghatározását és mani
pulálását lehetővé tevő eljárások) biztosítják azt a 
számítógépes környezetet, mely a kvantummecha
nikai operátorok belső koordinátás alakja megha
tározását lehetővé teszi. Mindazonáltal, mint ez a 
közlemény is tanúsítja, egyes esetekben nem szük
ségszerű azon nagy mennyiségű és bonyolult al
gebrai művelet elvégzése, mely az operátorokat 
eredményezi, hiszen egyszerű analitikus formulá
kat lehet adott belső koordináták és normálási fel
tétel mellett bizonyos molekulaosztályokra megad
ni. А -atomos láncszerű molekulákra а t y  operá
tor teljes alakja mindössze 20 tag felírásával ele
gánsan megadható a szokásosan alkalmazott nyúj
tási, hajlítási és torziós belső koordináták és az 
általánosan alkalmazott normálási feltétel mellett. 
Nyilvánvalóan, hasonló kifejezések vezethetők le 
egyéb molekulaosztályokra és koordinátaválasztá
sokra is. Az A-atomos molekulákra származtatott 
egzakt kinetikus energia operátorok felhasználha
tók a rezgési spektroszkópiában, a szóráselmélet
ben és a kvantum Monte Carlo számításokban, va
lószínűleg 8-atomosnál kisebb rendszerekre.

Szerző köszönetét mond a PHARE ACCORD  
programnak (szerződésszám H9112-0379), hogy anyagi
lag biztosította a Nicholas C. Handy professzornál (D e
partment of Chemistry, University of Cambridge) vég
zett kutatómunkát, az OTKA F013962-es programjának 
a kutatások hazai részének finanszírozásáért, valamint 
Szalay Viktornak az értékes megbeszélésekért.

Összefoglalás

Mindössze 20 egyszerű analitikus formula se
gítségével megadjuk láncszerű А -atomos moleku
lák teljes nem-relativisztikus kvantummechanikai 
rezgési (J  = 0) kinetikus energia operátora álta
lános alakját, nyújtási, hajlítási és torziós belső ko
ordinátákban. Az operátor bizonyos tulajdonságai 
és lehetséges felhasználási területei is tárgyalásra 
kerülnek.

The exact vibrational kinetic energy operator 
of sequentially-bonded molecules. A .G . C sászár

The full non-relativistic quantum mechanical 
vibrational (J  = 0) kinetic energy operator for 
sequentially-bonded A-atom molecules, expressed 
in valence stretch, bend, and torsion internal co
ordinates, is explicitly given with only 20 simple 
analytic formulas. Certain properties of the oper
ator and its possible applications are discussed.
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Piezoelektromos érzékelőrendszer és neurális hálózat
összekapcsolása

BARKÓ György és HLAVAY József 
Veszprémi Egyetem, Analitikai Kémiai Tanszék, 8201 Veszprém, Pf. 158.

A kémiai érzékelő olyan kisméretű berende
zés, amely érzékelő, jelátalakító és jelfeldolgozó 
elemeket tartalmaz, folyamatosan és reverzibili
sen kémiai koncentrációt mér. Kémiai érzékelő
ként használhatunk piezoelektromos kvarckristály- 
detektort. A kvarckristály kétféle módon alkalmaz
ható: felületi akkusztikus hullám (SAW) és piezo
elektromos kvarckristály-mikromérleg (PQM) ér
zékelőként. A PQM az 1. ábrán látható. A detek
tálandó anyag a kvarckristály két oldalát beborí
tó adszorbens rétegen reverzibilisen kötődik meg. 
Az érzékelő kimenő jele (frekvenciája) és a kvarc
kristályt bevonó réteg tömegváltozása között a Sa- 
uerbrey egyenlet (1) adja meg az összefüggést1:

A F  = —2,3 • 106 ■ F 2 — —  (1)/1
ahol A F  : a frekvenciaváltozás Hz

F : a kvarckristály alapfrekvenciája MHz 
A M  : a tömegváltozás g 
A : a bevont felület cm2

Elektródok Kvarc lemez

Bevonó anyagréteg
Elektromos kivezetések

1. ábra

Piezoelektromos kvarckristály-érzékelő

A piezoelektromos kémiai érzékelő kifejlesz
tését King2 alapvető kísérletei indították el. Ha a 
kvarckristályt a gázkromatográfiában használt ál
lófázisokkal vonjuk be, akkor a kémiai érzékelő 
nyomnyi mennyiségű szerves gőz meghatározásá
ra alkalmas. Az állófázisok azonban nem szelektí
vek a szennyező vegyületekre, így az illékony szer
ves komponensek közvetlen meghatározására ön
álló érzékelőként nem alkalmazhatók.

Fraser3 és munkatársai olyan piezoelektro
mos kristálydetektor-rendszert dolgoztak ki, ame
lyet légszennyező gázok — például ammónia —

detektálására használtak. Klinkhachorn és munka
társai4 öt kvarckristály-érzékelőt tartalmazó be
rendezést fejlesztettek ki. Az érzékelők a felületü
kön szorbeált vegyületeket nanogram tartomány
ban detektálták, az adatfeldolgozás mintafelisme
rő algoritmus segítségével történt. Schmautz5 pie
zoelektromos érzékelőket alkalmazott anesztezio- 
lógiai gázok vizsgálatára. Az eltérő érzékenységű 
bevonóanyagokkal borított kristályok frekvencia
változását mintafelismerő módszerrel dolgozta fel. 
Carey6 alakfelismeréses módszert használt gázkro
matográfiás állófázisok összehasonlító vizsgálatára. 
Kísérleteivel az egyes szerves vegyületekre legér
zékenyebb állófázist találta meg. A modellanya- 
gokra legjobb szelektivitású, érzékenységű és sta
bilitású állófázisokat használta fel a további kuta
tásokban. Chang és munkatársai7 illatanyag-felis- 
merő rendszert fejlesztettek ki, melyben lipidbevo- 
natú piezoelektromos kvarckristályokat használtak 
az illatkomponensek detektálására. Kísérleti ered
ményeik azt mutatták, hogy a különböző illatanya
gok más-más mértékben kötődnek a lipidekhez. 
Az illatazonosító érzékelő sikeres működése a li- 
pidbevonóanyag megfelelő megválasztásától füg
gött. A detektorok jeleit neurális hálózattal dol
gozták fel. Song8 neurális hálózatot használt dihid- 
ropteredin reduktáz vizsgálatára. Neurális hálóval 
az enzim aktivitását határozta meg a koncentráció 
függvényében.

A piezoelektromos kémiai érzékelők fejlesz
tésének legfontosabb feladata a szelektív bevo
nóanyag megtalálása. A legtöbb érzékelő vegyü- 
let nemcsak a vizsgálni kívánt alkotóval, hanem a 
mátrixban lévő, zavaró komponensekkel is reakci
óba lép. A szelektív azonosítást az alakfelismeré
ses módszer és a neurális hálózat használata biz
tosíthatja. A neurális hálózat alkalmazása akkor 
kerül előtérbe, ha a detektor jele és a mérni kí
vánt jellemző között nem lehet közvetlen matema
tikai formában kapcsolatot találni. Az élelmiszer- 
iparban például olyan minőségvizsgáló rendszert 
alkalmaznak, amely képes összetett anyagok (bo
rok) minőségének vizsgálatára9.



2 7 2  Barkó Gy. és Hlavay J.: Piezoelektromos érzékelórendszer Magyar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 7. sz.

Berendezés a detektorrendszer működésének 
tanulmányozására14

A kísérleti berendezésben négy darab 9 MHz 
alapfrekvenciájú kvarckristálydetektort helyeztünk 
el. A kristályokat gázkromatográfiás állófázissal 
vontuk be. Az első kristályra OVl-et, a második
ra OV275-öt, a harmadikra ASI50-et, a negyedikre 
polifenil-étert cseppentettünk. A bevont felület 0,2 
cm2, a kvarckristály frekvenciacsökkenése 8 kHz 
volt. Vivőgázként 99,999%-os nagytisztaságú nitro
gént használtunk, melyből a víznyomokat kalcium- 
kloridos szárítóval távolítottuk el. A vegyületeket 
mikropipettával, szeptumon keresztül fecskendez
tük be. Az adatfeldolgozásra saját építésű beren
dezés szolgált, a frekvenciamérést a számítógép 
végezte. A kvarckristályok frekvenciáit a számító
gép alapfrekvenciájával mint referenciafrekvenci
ával összehasonlítva mértük. A mért frekvenciákat 
az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat

A z érzékelők frekvenciaváltozásai 25 /imol szerves 
vegyidet hatására [Hz]

OVI OV275 ASI50 PPh-éter
Benzol 96 25 40 125
Toluol 47 10 20 54
Ciklohexán 160 175 0 100

n-Pentán 177 48 30 170
Aceton 110 260 250 390
Metanol 75 30 50 50
Kloroform 150 120 178 450

A detektorrendszer működésének vizsgála
ta mintafelismerő algoritmus segítségével történt. 
A frekvenciaváltozást az algoritmus képmintákká 
konvertálta. A konverzió első lépése a lényegki
emelés. Az érzékelőkön mért legnagyobb és leg
kisebb frekvenciaértékeket a számítógép egy kon
centrációtól független térben helyezi el. A tér ma
tematikailag olyan mátrix, amelynek négy oszlopa 
a négy darab érzékelőnek felel meg. A mátrix so
rai a frekvencia felbontásának mértékét jelentik. 
A befecskendezett minta mennyiségének változá
sát a jelek normálásával küszöböltük ki. A máso
dik lépésben a számítógép minden anyagról egy 
24 sorú és négy oszlopú képmintát hozott létre. A 
képmintában,— azaz a mátrixban — a 4 érzékelő 
oszlopának 24 sora közül ott jelent meg képpont, 
ahol a normált frekvenciaérték a felbontás skálá
ján elhelyezkedett. A képminták az egyes anya
gokra jellemző osztályokat hoztak létre. A számí
tógépes programmal az osztálybasorolást, a szer

ves anyagok képmintáit megtanítottuk. Az isme
retlen anyag injektálása után a detektorrendszer a 
kapott jelet a számítógépbe továbbította, ahol az 
algoritmus a tanult osztályok valamelyikébe sorol
ta. A számítógépprogram a tanított anyagok közül 
választotta ki azt az egy anyagot, amelynek kép
mintája leginkább megegyezett az ismeretlen ve
gyüld képmintájával. Eredményeinket a14 iroda
lomban tettük közzé. A rendszer működtetésének 
tapasztalatai alapján neurális hálózattal rendelke
ző adatfeldolgozó program fejlesztésébe kezdtünk.

A neurális hálózat általános leírása

A neurális hálózatot a következőképpen jel
lemezhetjük:

— több egyforma feldolgozó egység (hardver 
szinten pl. processzor, szoftver szinten feldol
gozó egység, „neuron”) dolgozik párhuzamo
san,

— a feldolgozó egységeknek más-más az aktivi
tásuk,

— a feldolgozó egységekből kijövő jelet a kime
neti függvény határozza meg,

— az egyes feldolgozó egységek hálózatosán kap
csolódnak egymáshoz,

— a rendszer egy adott számítógépi környezet
ben működik

A neurális hálózat működéséhez három sza
bály állítható fel:

a, Terjedési szabály, az aktív állapot terjedése a 
kapcsolatok mentén

b, Aktiválási szabály, az érzékelő egység állapo
tának változása időben a fogadott jelek hatá
sára

c, Tanulási szabály, a kapcsolatok módosulása a 
hálózat tapasztalatszerzése során

Az ilyen tulajdonságokkal rendelkező háló
zatot a párhuzamos, elosztott feldolgozási modellek 
(PDP) közé tartozó neurális hálózati modellnek 
nevezik10. A továbbiakban a szoftver feldolgozó 
elemet az egyszerűség kedvéért neuronnak fogjuk 
nevezni.

A 2. ábrán két neuron kapcsolata látható. A 
neuronokat körök jelzik. Egy adott időpillanatban 
(í) az и egység a(f)-vel jelzett aktivitással rendel
kezik. A k(t) kimenő értéket az /  kimeneti függ
vény határozza meg:

k(t )  = f (a( t ) ) .  (2)

A k(t) értékek a neuronokat összekötő élek 
mentén jutnak el a többi neuronhoz. Az élekhez
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2. ábra
Két neuron kapcsolata tetszőleges két réteg között, 

általános esetben

súlyozó tényező tartozik, amely egy valós szám és 
megmutatja, hogy az adott neuron kimenő értéke 
milyen mértékben hat a fogadó neuronra. Az él a
2. ábrán a j  és az i egységet köti össze, jele S í j . 
A neuron összegzi a bemenetéin érzékelt adatokat 
az alábbi összefüggés szerint:

,j(Qfcj(0 (3)
i

ahol bi az г-edik neuron bemeneti értéke. Az i- 
edik egység módosított állapotát a (4) egyenlet írja 
le, ahol F{ az aktiválási függvény.

a,i(t)  =  F i ( a i , b i ) ( t )  (4)

A neurális háló működése során a tanulás 
szakaszában a súlyok (5) minden diszkrét tanu
lási időlépésben, azaz t +1 állapotban az előző t 
állapot figyelembevételével egy Д 5 értékkel vál
toznak. Az aktivitást (a) az aktiválási függvény és 
a kimeneti függvény segítségével a következőkép
pen határozhatjuk meg11:

— folytonos és korlátos, pl. a(t) G [0,1];
— folytonos és nem korlátos
— diszkrét kétértékű, pl. a(t) G {0,1};
— diszkrét többértékű

Az aktiválási függvény (F ) lehet:

— identitásfüggvény: a,(í + 1) = 6,(f), (5)
— ha az aktivitás diszkrét értékeket — pl. 0 és 1 

— vehet fel:

ai(t + 1) —
ha bi(t) > d 
egyébként ( 6)

ahol t? az aktiválási küszöbérték
— ha az aktivitási szintek folytonosak, például

«г G [0,1]:

a' (t + l)=  l + ~cI W )  (7)
ahol ß  tapasztalati úton meghatározott para
méter.
A kimeneti függvény ( /)  lehet

— identitásfüggvény: fc,-(í) = a,-(í) (8)

Definiáljunk egy ún. küszöbértéket (0 ) ami
kor a neuronok csak egy adott érték felett szolgál
tatnak kimenetükön jelet:

0, ha a,i(t) < в ; 
aai, egyébként (9)

ahol a valós szám, általunk megadott paraméter. 
Az ( /)  lehet sztochasztikus függvény is bizonyos 
esetekben.

A neuronok egymásra gyakorolt hatását a há
lózatban levő kapcsolatok határozzák meg. A há
lózat felépítésekor a kapcsolatok kijelölésével a 
neuronok rétegekbe szervezhetők, vagy minden 
egyes neuron minden másik neuronnal való kap
csolata megvalósítható. Ez utóbbi esetben azonban 
az egyes utak súlya 0 is lehet. Ezzel a hálózat a ta
nulás során maga határozza meg az „élő” kapcso
latokat. A neuronok közti kapcsolat lehet gátló is, 
ilyenkor a súlyozó tényező (£) negatív valós szám. 
A kapcsolatot gerjesztőnek nevezzük, ha a súly po
zitív valós szám. A súly abszolút értéke a kapcso
lat erősségét jelenti. A tanulási fázisban a súlyok 
értékei A S  értékkel módosulnak. A módosító sza
bályok a Hebb-típusú szelekciós szabályból követ
keznek. A szabály azt mondja ki, hogy ha egy fo
gadó egység egy küldő egységtől bemenő jelet kap 
és mind a két egység aktív, akkor a két egység kö
zötti kapcsolat aktivitásukkal arányosan erősödik. 
A legegyszerűbb módosító szabály a (10) egyen
lettel írható fel, ahol 77 a tanulási sebesség, k(t) a 
(3) egyenletben definiált neuron kimenő jele:

A S iij(t)  = T]qi(t)kj(t) (10)

Egy másik tanulási szabály a Hebb-típusú delta 
szabály (11). Ezt a szabályt általánosított percept- 
ron szabálynak is nevezik, ahol T (t) a neuron ta
nítási szintje:

A Si,j(t) = -  ai(t))k j(t) (11)
A harmadik gyakran alkalmazott szabály a (12) 
egyenlettel írható le.

A = T]at(t)(kj(t) -  S i j ( t )) (12)

Az előbb leírt számítási módszerek közül gyakorla
ti alkalmazásra csak néhány került. A legelterjed
tebb felhasználás a mintafelismerés, ennek segítsé
gével történik például a leveleken levő postai irá
nyítószám felismerése. A mintafelismerés algorit
musa felhasználható minden olyan osztályozási fe
ladat elvégzésére, amelynél a mintahalmaz jól kö
rülírható részhalmazait képmintákká lehet alakíta
ni. Ezzel a módszerrel — a képminta felismerés
sel (pattern recognition) — az analitikai kémiában 
már a neurális hálózatok alkalmazása előtt is ta
lálkozhattunk. A neurális hálózattal megvalósított
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képminta-felismerésre a gyakorlatban a többréte
gű perceptron (Back Propagation) modellt hasz
nálják.

A többrétegű perceptron (Back Propagation) 
modell1 1

A modell fizikai alapja a szem ideghártyáján 
levő sejtek idegrendszerrel összekapcsolódó neu
ronhálózatának működése. A modellben a neurális 
hálózat általános esetétől eltérően az aktivitásnak 
és az aktiválási függvénynek nincs szerepe. A ne- 
uronokra nem állapítunk meg küszöbértéket sem. 
Minden neuron aktív, az aktivitások a tanítás so
rán nem változnak. A tanulás folyamata kizárólag 
az utak súlyának módosításából áll. A többrétegű 
modell esetünkben három réteget foglal magába. 
Az első (bemeneti) réteg csak a bejövő jelek észle
lésére és elosztására szolgál. Az első rétegben levő 
neuronok kimenő jele megegyezik a fogadott je
lekkel. A második (rejtett) és a harmadik (kime
neti) rétegekre az alábbbi egyenletek érvényesek:

k № =  i  +  e - ß b j { t )  ( 1 3 )

П

( i4 )
Í= 1

ahol ß tapasztalati úton meghatározható állandó, 
n pedig a neuronok száma az előző rétegben. A 
hálózatban a neuronok rétegről rétegre kapcsolód
nak egymáshoz, az adott rétegben levők minden 
felettük levő rétegben levő neuronnal kapcsolat
ban állnak. A súlymódosítás általános delta szabá
lya az alábbiak szerint írható fel: (lásd 11 )

*(’4 £(‘5M r))2- <15>
j

Ez az egyenlet valójában egy olyan hibafügg
vény, amely p darab bemenő minta esetére az utol
só réteg kimenő jeléből és az elvárt tj taní
tási érték különbségéből származó négyzetes hibát 
jelenti. A módszerrel lehetővé válik, hogy a beme
nő réteghez kapcsolódó érzékelők jeléből közvet
lenül anyagi minőséget jelző, gyorsan értékelhető 
információhoz jussunk. (A modell legegyszerűbb 
felhasználása a minőségbiztosítás területén a jó és 
a hibás termékekre jellemző mért tulajdonságok 
alapján a rossz termékek kiválogatása12.)

A többrétegű perceptron (Back Propagation) modell 
alkalmazása piezoelektromos detektorrendszer 

jeleinek feldolgozására

A 3. ábra az érzékelőrendszer és a neurá
lis hálózat kapcsolatát mutatja be. Az első réteg 
négy darab neuronja egy-egy kvarckristály detek
torhoz kapcsolódik. Az első, bemeneti réteg fogad
ja és elosztja a kapott frekvenciaváltozás minimu
mokat, mint a tanítási fázis bemenő információit. 
A háromrétegű neurális háló első rétege annyi ne- 
uront kell hogy tartalmazzon, ahány érzékelőt al
kalmazunk. Kísérleti úton határozható meg a rej
tett rétegben található neuronok száma. Első kö
zelítésben a „karcsú” hálózat modelljével dolgo
zunk, vagyis ha a neuronok száma az első réteg
ben m, középső réteg neuronjainak száma m—l 13. 
Az utolsó rétegben annyi neuron van, ahány osz
tályra tanítjuk meg a hálót. A kimenő rétegben 
legfeljebb m darab neuron lehet, azaz legfeljebb 
annyi osztályba sorolhatjuk be reálisan a mintákat, 
ahány érzékelőnk van. Ha a neurális hálót minták 
osztályozására tanítjuk meg, a következő lépéseket 
kell végrehajtanunk:

Legyen négy alkotóról készített p darab frek
venciagörbénk. Ez azt jelenti, hogy az ismeretlen 
minta analizálása során a négy előzetesen betaní
tott osztály valamelyikébe soroltatjuk be a kom
ponenst. Legyen m darab érzékelőnk, ez m da
rab bemenő neuronhoz kapcsolódik. Jelöljük az 
egyes frekvenciaminimumokat a négy anyag gör
béjén Xpm-e 1. Konkrét esetünkben az Xpm  meg
felel: Xpl:  a p-edik mintanégyes OVI gázkroma
tográfiás állófázissal bevont kvarckristály detekto
ron felvett görbéjének frekvenciaminimuma; Xp2: 
a p-edik mintanégyes ASI50 gázkromatográfiás 
állófázissal bevont kvarckristálydetektoron felvett

A piezoelektromos érzékelőhálózat kapcsolata a 
neurális hálózattal többrétegű perceptron modell 

esetén
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2 . táblázat
A z bemenő réteg neuronjait a rejtett réteg neuronjaival összekötő utak súlyai a neurális hálózatban

Si,j bemenő réteg 
Neuron# 1

bemenő réteg 
Neuron#2

bemenő réteg 
Neuron#3

bemenő réteg 
Neuron#4

rejtett réteg 
Neuron# 1

1,71 1Д7 0,93 -0 ,2 4

rejtett réteg 
Neuron#2

0,58 -0 ,91 -0 ,27 -1 ,3 9

rejtett réteg 
Neuron#3

-0 ,9 9 0,41 - 0,11 0,08

3. táblázat

A  rejtett réteg neuronjait a kimenő réteg neuronjaival összekötő utak súlyai a neurális hálózatban

$i, j kimenő réteg 
N euron#l

kimenő réteg 
Neuron#2

kimenő réteg 
Neuron#3

kimenő réteg 
N euron#4

rejtett réteg 
Neuron# 1

-0 ,9 9 0,99 0,74 0,98

rejtett réteg 
Neuron#2

0,39 -0 ,7 3 -0 ,08 0,14

rejtett réteg 
Neuron#3

-0 ,81 0,22 -1 ,92 1,59

görbéjének frekvenciaminimuma; X p3 : a p-edik 
mintanégyes OV275 gázkromatográfiás állófázis
sal bevont kvarckristály-detektoron felvett görbé
jének frekvenciaminimuma; Xp4: a p-edik minta
négyes Polifenil-éter gázkromatográfiás állófázis
sal bevont kvarckristály-detektoron felvett görbé
jének frekvenciaminimuma.

Jelöljük Tpm-e 1 a bemenethez tartozó elvárt 
mintákat, esetünkben Tpl: a p-edik bemenő frek
vencianégyeshez tartozó, a kimenő réteg első ne- 
uronján megjelenő 1-es érték, a tanított vegyület 
benzol. A kimenő réteg másik három neuronjának 
(Гр2,ГрЗ,Тр4) értéke 0. A 3. ábrán A kimenet 
képviseli az anyagot. Tp2: a p-edik bemenő frek
vencianégyeshez tartozó, a kimenő réteg második 
neuronján megjelenő 1-es érték, jelentése: a taní
tott vegyület aceton. A kimenő réteg másik három 
neuronjának (Tpl,Tp3,Tp4) értéke 0. A 3. ábrán 
В  kimenet képviseli az anyagot. ТрЗ: a p-edik be
menő frekvencianégyeshez tartozó, a kimenő réteg 
harmadik neuronján megjelenő 1-es érték, a taní
tott vegyület kloroform. A kimenő réteg másik há
rom neuronjának (Tpl,Tp2,T'p4) értéke 0. A 3. 
ábrán C kimenet képviseli az anyagot. Tp4: a p- 
edik bemenő frekvencianégyeshez tartozó, a kime
nő réteg negyedik neuronján megjelenő 1-es érték, 
a tanított vegyület pentán. A kimenő réteg másik 
három neuronjának (Tpl,Tp2,Tp3) értéke 0.

A 3. ábrán D kimenet képviseli az anyagot. 
Kezdő lépésként az útsúlymátrixokat - 2  és +2 kö
zé eső valós számokkal töltjük fel13. A kezdeti ér
tékek képzésére véletlenszám-előállító programot 
alkalmaztunk. A bemenő és a rejtett réteg közötti 
utak súlyát a 2. táblázat, a rejtett réteg és a kimenő 
réteg közötti utak súlyát a 3. táblázat tartalmazza. 
Ezek a számok a tanulás sebességét befolyásolhat
ják. Az utak súlyainak legkedvezőbb kezdeti érté
két kísérletekkel lehet megkeresni. Minden egyes 
neuronra kiszámítjuk a kimenő értékeket bemenő, 
rejtett, kimenő réteg sorrendben a (16), (17), (18), 
(19), és (20) egyenletek felhasználásával.

A bemenő réteg neuronjaira:
kp,j — X PlJ j  = 1..4 (16)

A rejtett réteg neuronjaira:
4

bj = ^ ^ S { jk i  j  —1..3 (17)
1 =  1

ahol kt az bemenő rétegben levő neuronok kime
nő értéke (i = 1..4), Sí j  az bemenő réteg és a rej
tett réteg neuronjait összekötő utak súlya.

кP,j
1

1 + e~Pb>
j  = 1..3, ß  = 0,8 (18)

A kimenő réteg neuronjaira:
3

bj — ^  S ijk i j  — 1..4 
i=1

( 19)
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ahol k{ a rejtett rétegben levő neuronok kimenő 
értéke (г = 1..3), S í j  a rejtett réteg és a kimenő 
réteg neuronjait összekötő utak súlya.

1
к*>>-1 + е-ръ. j  = 1..4, к = 0,8 (20)

Végül kiszámítjuk az utak súlyait kimenő, 
rejtett, bemenő réteg sorrendben a (21), (22) és 
(23) egyenletek segítségével.

5'i,j(í+ 1) — + Spj + T]kpj (21)
ahol rj a (6)-as egyenletben szereplő tanulási se
besség, Sp j  pedig a ji-edik neuron p-edik mintá
hoz tartozó hibatényezője, melyet a kimenő réteg
re a (22)-es, a rejtett rétegre a (23)-as egyenlettel 
számítunk ki.

f>P,j — kp j)(T p j kPtj)  (22)
4

àpj = n^p,j(l ~  k p ,j) '^ / áp!nS jtn (23) 
1 =  1

ahol n a kimenő rétegben levő neuronok száma, 
esetünkben 4.

A neurális háló matematikai modelljén alapu
ló kiértékelő rendszer előnye a bevezetőben leírt 
képminta-felismeréssel szemben a gyorsabb mű
ködés. A megtanított vegyületek közül rövidebb 
idő alatt választja ki az ismeretlen vegyületnek 
megfelelőt. A neurális háló minden egyes elemét 
nem kell, a mintafelismerésben tapasztalt időigé
nyes módon, az osztálynak egyenként összehason
lítania az ismeretlennel. Elmarad a mintafelisme
réshez szükséges lényegkiemelés lépése is. A szen
zor jelei közvetlenül a bemeneti réteg neuronjai- 
hoz futnak be. A tanítás során csak az utak súlyai 
változnak meg, így nincs szükség a mintafelisme
résben használt képmintaadatok nagy helyigényű 
tárolására. A neurális háló tanítása során sok szá
mítást végez a számítógép, ami időigényessé teszi a 
folyamatot. Ez azonban rövidebb, mint a mintafe
lismerésben a lényegkiemelés-képminta generálás 
időigénye. Ezzel a módszerrel gyorsabban végez
hető el szerves vegyületek minőségi meghatározá
sa.

A  kutatás az OTKA 2544 téma része. A támogatást 
köszönjük.

Összefoglalás

Piezoelektromos kémiai érzékelőt fejlesztet
tünk ki illékony szerves komponensek detektálá
sára képminta-felismerés alkalmazásával. Érzéke
lő anyagként gázkromatográfiás állófázisokat hasz
náltunk, amelyek nem szelektívek a vizsgálandó 
vegyületekre. A neurális hálózat modelljének al
kalmazásával több érzékelő jelének feldolgozását

közelítőleg azonos időben végezhetjük el. A minő
ségi elemzéshez nem kell pontosan ismerni az ér
zékelő és a komponens kölcsönhatását leíró össze
függéseket, mert a neurális hálózat az eltérő jelek
ből tanulja meg a vegyületek felismerését. A neu
rális háló kimenő rétegén megkapjuk a vizsgálan
dó alkotót a megtanított vegyületek közül.

Combination of piezoelectric chemical sen
sors and a neural network. Gy. Barkó and J. Hla- 
vay

A piezoelectric chemical sensor was devel
oped for the determination of volatile organic 
compounds using pattern recognition. Gas-chro- 
matographic stationary phases were applied as 
coating material, which are not selective for the 
particular compounds to be detected. Using a neu
ral network, the signals from four crystals can be 
processed nearly simultaneously. For a qualitat
ive analysis of air pollutants, the relationships de
scribing the interactions between sensing material 
and analytes have to be known, since the neural 
network can recognize various analytes if previ
ously taught their different signals. Based on this, 
a particular analyte is obtained at the output layer 
of the network.
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Elektrokémiai vizsgálatok kis hőmérsékleteken, V.
A hidrogénfejlődési reakció sebességének anomális hőmérsékletfüggése szilárd galliumelektródon

különböző összetételű oldatokban

SZABÓ Kálmán és VARGA-PÁL Katalin 
ELTE Fizikai Kémiai és Radiológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 2.

Korábbi közleményünkben1 beszámoltunk ar
ról, hogy szilárd galliumelektródon HCIO4-H2O 
rendszerben a hidrogénfejlődési reakció esetében 
az áramsűrűség (j , ill. lg j )  — hőmérséklet (T) gör
bén megfigyelhető maximum nagysága függ a ki
fagyott szilárd fázis összetételétől. Az árammaxi
mum HClC>4-oldatok esetében általában akkor na
gyobb, ha a kifagyott szilárd fázis HCIO4-5 ,5 ^ 0  
összetételű, mint amikor az jégből áll. A HC104- 
•5,5H20  összetételű szilárd fázis esetében a fa- 
gyáskor az oldat koncentrációja csökken, ami 
a reakciósebesség csökkenését eredményezné, az 
árammaximum megjelenése feltehetőleg arra ve
zethető vissza, hoogy az elektródfelülettel érint
kező HCIO4-5 ,5 ^ 0  összetételű szilárd fázis|Ga 
határréteg szerkezete energetikailag kedvezőbb a 
protonkisülés számára, mint a jégfázis|Ga vagy a 
folyadékfázis |Ga esetében1.

Az aktiválási paraméterek kedvezőbb értéke 
azzal lehet összefüggésben, hogy a HC104-5,5H20  
rendszer T  > 170 К hőmérsékleteken klatráthid- 
rátot alkot, amelynek cellájában a H20-hiányos 
helyeket elfoglaló protonok rácson belüli mozgé
konysága igen nagy2. A fém-elektrolit határréteg 
szempontjából fontos az a kísérleti tapasztalat, mi
szerint az Au|HC104-5,5H20  rendszerben a ket
tősréteg kapacitása alapján számítva a proton át
lagos távolsága az elektródfelülettől3 kb. 0,5 nm, 
ami kedvező lehet а НзО+ + е-> kisülési reak
ció szempontjából1. Ez a szerkezeti jellegzetes
ség feltehetőleg hozzájárul a HCIO4-5 ,5 ^ 0  szi
lárd fázisnak a protonkisülés szempontjából elő
nyös tulajdonságaihoz. Más vizsgálatok során4 azt 
tapasztaltuk, hogy higanyelektród esetében mért 
lg j  — T  görbén megjelenő árammaximum értéke 
mind HCIO4, mind HCl-oldatokban nagyobb, mint 
galliumelektródon. Ezt azzal magyaráztuk4, hogy 
a hidrofilebb galliumfelületen a vízmolekulák erő
sebb kemiszorpciója következtében már az oldat 
fagyása előtt a Ga| oldat határréteg szerkezete ha
sonló a fagyás után kialakuló Ga|jég szerkezet
hez, ezért a reakció sebességének változása az *

* Előző közlemény: Magy. Kém. Folyóirat, 101. 
124. 1995.

oldat fagyása során kisebb mértékű, mint a ke
vésbé hidrofil higany esetében, ahol a Hg|oldat 
határréteg szerkezete jelentősen eltér a kisülési 
reakció szempontjából energetikailag kedvezőbb 
Hg|jég szerkezettől4.

A kifagyott szilárd fázis hatásának jobb meg
értése szempontjából érdekesnek mutatkozott 
olyan rendszerek vizsgálata, ahol a fagyáskor kivá
ló szilárd fázis a jég, ill. a kiarát szerkezettől eltérő. 
Ezért végeztünk vizsgálatokat különböző koncent
rációjú ecetsavoldatokban, olyanokban, amikor a 
kifagyott szilárd fázis jég, ill. ecetsav. Az ecetsav- 
víz rendszer fázisdiagramja az 1. ábrán látható.

1. ábra

A CH3COOH-H2O rendszer fázisdiagramja

Tapasztalataink szerint az oldat fagyásakor az 
árammaximum értéke HCl-oldatokban mind galli
um, mind higanyelektródon nagyobb, ami feltehe
tőleg a Cl- -ionok adszorpciójával magyarázható4. 
Ezért érdekesnek mutatkozott a hidrogénfejlődé
si reakció hőmérsékletfüggésének vizsgálata Br- - 
iont tartalmazó HCIO4-oldatok esetében. Várha
tó, hogy a Br~-ionoknak a Cl- -ionokhoz képest 
nagyobb mértékű adszorpciója számottevően meg
változtatja a Ga|oldat, ill. Ga|jég határréteg szer
kezetét, ezért az árammaximum értéke eltérhet a 
perklórsavoldatban mért értéktől.



278 Szabó К. és Varga-Pál К.: Elektrokémiai vizsgálatok kis hőmérsékleteken, V Magyar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 7. sz.

Kísérleti rész

Vizsgálatainkaz az 1 közleményben leírtak 
szerint 280 — 200 К hőmérséklettartományban vé
geztük. Az oldatok készítéséhez analitikai tiszta
ságú (Merck) perklórsavat, (Reanal) ecetsavat és 
hidrogén-bromidot, (Riedel de.-Haen A.G) tri- 
fluor-ecetsavat, valamint kétszer desztillált vizet 
használtunk. Az elektródokat 99,9999 %-os tisz
taságú galliumból készítettük. Referenciaelektród
ként a munkaelektróddal azonos összetételű és 
hőmérsékletű oldatba merülő hidrogénelektródot 
használtunk. A túlfeszültség (rj) — áram (/)  érté
keket EF 450 tip. MC 8 6  W20 TTL 14 számító
géppel on-line kapcsolatban lévő potenciosztáttal 
potenciodinamikus üzemmódban 1—2 mVs- 1  po
tenciálváltoztatási sebességgel vettük fel.

Kísérleti eredmények

A különböző hőmérsékleteken mért rj - 1 
értékpárok felhasználásával, rj = állandó érték
nél szerkesztettük meg a 2 . és a 3. ábrákon 
látható görbéket. Mind a perklórsav-, mind az 
ecetsav-, mind pedig a perklórsav és hidrogén- 
bromid-tartalmú oldatokban a lg j  -  T  görbéken 
az oldat fagyáspontjánál kisebb hőmérsékleteken 
árammaximum figyelhető meg. Perklórsavoldat- 
ban az árammaximum értéke — amint az a 2 . 
ábrából, ill. az 1. táblázatból kitűnik — 8,3 m 
HCIO4-koncentráció esetén, amikor a kifagyott 
szilárd fázis HCIO4 -5,51^0 összetételű, nagyobb, 
mint olyan koncentrációjú oldatban, amikor a ki
fagyott szilárd fázis jégből áll, ezt hat külön
böző koncentrációjú perklórsavoldat esetében kí
sérletileg igazoltuk1. A perklórsavkoncentráció- 
kat jelen esetben úgy választottuk meg, hogy az 
egyik esetben (8,3 m) a kifagyott szilárd fázis 
HCIO4 -5 ,5^ 0 , míg a másik koncentráció ese
tében (6,2  m) a szilárd fázis jég, de a kétféle 
koncentrációjú oldatok fagyáspontja gyakorlatilag 
azonos legyen (lásd az 1 . táblázatot).

A 2. ábrán a különböző — 6,2 és 8,3 m 
— koncentrációjú tiszta perklórsavoldatokban, ill. 
ugyanilyen perklórsavkoncentráció mellett 1 m 
hidrogén-bromidot is tartalmazó oldatokban mért 
lg j - T  görbék láthatók. Az ábrából, ill. az 1. táblá
zatból kitűnik, hogy a HBr-tartalmú perklórsavol
datokban az árammaximum értéke nagyobb, mint 
az adott koncentrációjú tiszta perklórsavoldatok
ban.*

* F eltételezzük, h o g y  a perklórsav—víz, ill. az ec e t
sav—víz-rendszerek fázisdiagramját —  a kifagyott szi
lárd fázis összeté te lén ek  m egfelelő koncentrációinter
vallum ot —  az 1 m H B r, ill. a 0,1 m TFA  hozzáadása  
je len tő sen  nem  befolyásolja.

1 . táblázat

m (lg  j ' / j ) s Z ( l g / / Í ) m 7max Tfv
A 6,2  m  HCIO 4 0 , 2 0 0,18 215 226

8,3  m HCIO 4 0,30 0,35 218 226

В 6,2  m H C 1 0 4 ±  

1 m HBr 0,85 0 ,60 2 1 0 225

8,3  m  HCIO 4 +  

1 m HBr 1,56 0,85 218 225

C 8,1 m C H 3 C O O H ±  

0,1 m CF3 C O O H 0 , 1 2 0 ,24 248 258

38,7  C H 3 C O O H ±  

0,1 m  CF3 C O O H 0,46 0,26 248 258

m: m ól k g - 1

A: a H C IO 4 -H 2 O rendszer adatai 
В: а Н С Ю 4 -НВГ-Н2 О rendszer adatai 
C: a C H 3 C O O H -C F 3 C O O H -H 2 O rendszer adatai 
( lg  j ' / j )sz‘ az áram sűrűség változása a Tmax-nál az 5  

(3) egyen let adatai alapján számítva 
( lg j ' / j )m‘ az áram sűrűség változása a Tmax-nál a 2., 
ill. 3 ábrán látható kísérleti adatok alapján számítva 
Tm ax: az árammaximum helye (A '), Tj : az oldat kísér
letileg  mért fagyáspontja (A')
A  2. ill. a 3. ábrán feltün tetett I g j  értékekben  az 
áram sűrrűség (j) hibája nem  haladja m eg  a ± 1 0  %-ot.

lg j ' / j  görbék különböző (• • -o • • о • ••) 6,2 m  HCIO 4 ;
( . _ □ -------□_.) 8,3 H CIO 4 ; (-A —A-) 6,2 m Н С Ю 4

+ 1 m HBr és ( - Д  —  Д - )  8,3 m H C IO 4  + 1 m HBr 
összetéte lű  vizes oldatokban, 77 = 0 ,6  V túlfeszültségnél

Hasonlóan jártunk el az ecetsavoldatok kon
centrációjának megválasztásánál is. Az 1. ábra5 A- 
B görbeszakaszán lévő koncentrációk esetében a 
kifagyott szilárd fázis jég, míg a B-C szakaszon 
ecetsav. Az ecetsavoldatokhoz mindkét koncentrá
ció, — 8,1 m, ill. 3 8 ,7  m — esetében a megfelelő 
vezetés biztosítása céljából 0 , 1  m trifluor-ecetsavat 
(TFA) adtunk. Választásunk azért esett a TFA-ra, 
hogy az CH3COO- -iontól ne nagyon eltérő iont 
vigyünk az oldatba.* Amint az a 3 . ábrából, ill. az 
1 . táblázatból kitűnik, a (lg j ' / j )m értéke gyakor
latilag nem függ az ecetsavoldat koncentrációjától, 
a kifagyott szilárd fázis összetételétől.
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lgj -  T görbék különböző, ( -  о • • • о - )  6,2 m HCIO4;
(—□ -----□ -  •) 8,3 m HCIO4; (— • — • - )  8,1 m

CH3COOH + 0,1 m CF3COOH és (x -  X - )  38,7 m 
CH3COOH + 0,1 m CF3COOH összetételű vizes 

oldatokban, 77= -0,6 V túlfeszültségnél.

Az eredmények értelmezése

A 8,3 m HCIO4-oldat esetében mért na
gyobb lg j ' / j  értéket a 6,2 m koncentrációjú ol
datban mért értékhez képest azzal magyaráztuk, 
hogy a klatrát-hidrátot alkotó HC104-5,5H20 fá
zis szerkezete kedvezőbb a protonkisülés számá
ra mint a jégfázis, s ennek következtében az ak
tiválási paraméterek (A ',E )  változása nagyobb 
mértékű a fagyás során, mint a tiszta jégfázis 
esetén1. Ezt támasztják alá a kísérletileg nyert ak
tiválási paraméterekből számított lgj ' / j  értékek 
olyan HCIO4-koncentrációk esetében, ahol a ki
fagyott fázis HC104-5,5H20 összetételű, ill. tisz
ta jég. Ez látható az 1. táblázatban is, neveze
tesen 8,3 m HCIO4 esetében, amikor a szilárd 
fázis HC104-5,5H20  összetételű, a lgj ' / j  érté
ke nagyobb, mint 6,2 m HCIO4-koncentrációjú 
oldat esetében, amikor a tiszta jég fagy ki. Az 
a tendencia, hogy a 8,3 m HCIO4-tartalom ese
tén a lg j ' / j  értéke nagyobb, mint a 5,2 m kon
centrációjú perklórsavoldatban mért érték, HBr- 
tartalmú oldatok esetében is megfigyelhető (lásd 
a 2. ábrát, ill. 1. táblázatot), arra utal, hogy a 
szilárd fázis a hidrogén-bromidot tartalmazó na
gyobb koncentrációjú perklórsavoldat kifagyása
kor is HC1C>4-5,5H20 összetételű, míg a kisebb 
koncentrációjú, 6,2 m HCIO4 + 1 m HBr esetében 
a szilárd fázis tiszta jég lehet. Amint az az 1. táblá
zatból kitűnik, adott HCIO4-koncentráció mellett, 
ElBr jelenlétében, a lg j ' / j  értéke nagyobb, mint 
a tiszta perklórsavoldatban mért érték; ez a kí
sérleti eredmény a Br- -ionoknak a galliumfelüle
ten történő adszorpciójával van összefüggésben. A 
Br~-ionok galliumon történő adszorpciója során a 
töltésnullapontpotenciál-változás6 A E  = -20  mV, 
ami nem jelentős ugyan, de arra utal, hogy a szor-

beált H20-molekulák egy részét a Br -ionok ké
pesek leszorítani a galliumfelületről.

A Ga|HC104- és Hg|HC104 rendszerek ese
tében a (lg //; ')H g > (Igj'Vi)Ga viszonyt a higany 
gyengébb hidrofilitásával magyaráztuk4, ez azt su
gallja, hogy Br~ -ionok jelenlétében a gallium ke
vésbé mutat hidrofil jelleget, mint tiszta perklór
savoldatban. A kevésbé hidrofil fém jóidat határ
réteg szerkezete feltevésünk szerint4 jelentőseb
ben eltér a fém I szilárd fázis határréteg szerkeze
tétől, mint hidrofilebb fém esetében. Ebből kiin
dulva feltételezzük, hogy a Br- -ionok adszorpció
ja megváltoztatja a galliumfelületen kemiszorbeált 
vízmolekulák elrendeződését és mennyiségét, ezért 
a Ga |oldat határréteg szerkezete közelebb lesz a 
kevésbé hidrofil, pl. a Hg|oldat határréteg tulaj
donságaihoz, mint tiszta perklórsavoldat esetében. 
Az irodalom szerint7 a vákuumban, ezüst felüle
ten adszorbeált F^O-molekulák elrendeződését a 
Br-atomok adszorpciója megváltoztatja és mennyi
ségét is csökkenti. A F^O-molekulák elrendező
désének változását a szerzők azzal magyarázzák7, 
hogy a fémfelületen adszorbeált H20  réteg he
lyett H20-Br réteg jön létre. Ezt a következte
tést az elektronkilépési munka vákuumban történő 
Br-adszorpció során bekövetkező változása alap
ján vonták le7. Ezeket a méréseket összevetették 
az Ag|oldat határrétegben kialakult kettősréteg 
szerkezetére jellemző belső potenciálnak a Br~- 
ionok adszorpciója során bekövetkező változásával 
és arra a következtetésre jutottak, hogy a H20 - 
molekulák adszorpciója az Ag|oldat és Ag|vákuum 
határrétegben Br- -ionok, ill. Br-atomok jelenlété
ben hasonlóan változik.

Feltételezzük, hogy a galliumelektród felü
letén a H20-molekulák kemiszorpcióját a Br- - 
ionok hasonlóan változtatják meg, mint ezüste
lektródon, vagyis megbontják a Ga-F^Oad felü
leti réteg szerkezetét, s ezzel a Ga| oldat és a 
Ga|szilárd fázis között nagyobb lesz a különbség, 
mint tiszta perklórsavoldatban, ami azt eredmé
nyezi, hogy Br- -ionok jelenlétében nagyobb lesz 
a lg j ' / j  értéke az oldat fagyása során. Az ezüs
tön, ill. a galliumon történő F^O-adszorpció kö
zötti fenti párhuzam megtétele azért látszik reális
nak, mert újabb vizsgálatok szerint az ezüst is hid
rofil tulajdonságú8.

Érdekes az a kísérleti tapasztalat, hogy a 
lg j ' / j  értéke ecetsavoldatok esetében alig függ az 
ecetsav koncentrációjától (lásd a 3. ábrát, ill. az 1. 
táblázatot), holott a 8,1 m-os oldat esetében a kifa
gyott szilárd fázis tiszta jég, míg a 38,7 m koncent
rációjú oldatnál tiszta ecetsav. Az ecetsav adszorp
ciója galliumfelületen becslésünk szerint nem je-
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lentős, mivel az adszorpció okozta szabadentelpia- 
változás - Д G°a « 6  — 7 kJ/mol_1 lehet. (Ezt az 
értéket kis szénatomszámú karbonsav-oldatok|Hg 
határfelületen végzett elektrokapilláris mérések9, 
ill. Frumkin és Damaszkin10 vizsgálatai nyomán 
nyert adszorpciós paraméterek felhasználásával 
becsültük. Először az ecetsav|Hg határfelületre vo
natkozó (ecetsav) értéket határoztuk meg, 
majd ezt összevettük az alifás alkoholok higa
nyon és galliumon mért adszorpciós paramétere
inek értékeivel. Ez utóbbi esetben arra a kísérle
ti tapasztalatra támaszkodtunk, hogy а Д G° ér
téke karbonsav-oldat |Hg és alkohol |Hg határré
teg esetében alig különbözik10,11. Ezért feltételez
tük, hogy а Д<7° értéke ecetsav|Hg és ecetsav|Ga 
esetében közelítőleg annyival változik, mint a kí
sérletileg mért érték alkohol|Hg és alkohol|Ga 
esetében10,12.

Kis szénatomszámú karbonsavak — így az 
ecetsav — esetében nemcsak a szénhidrogén
lánc, hanem a -COOH csoport is kölcsönhatás
ban van az elektródfémmel, ha a borítottság kar
bonsavra nézve kicsi10. Az általunk vizsgált sav
koncentrációknál (8,1 m, ill. 38,7 m) az elektród
felület ecetsavval való borítottsága nagy9, ezért 
a СНзСООН-molekulák főleg a CH3-csoporttal 
irányulnak a fémfelület felé. Ecesatv tömény olda-

0-H0.

tában chj_c\o </ СНз dimerek képződnek, ame

lyek egyensúlyben vannak a monomer molekulák
kal13,14. Feltesszük, hogy az általunk vizsgált ecet
sav koncentrációk esetében az ecetsavmolekulák 
főleg а CH3-csoporttal fordulnak a fém felé és a 
fém|CFÍ3COOHa határrétegben lévő ecetsavmo
lekulák az oldatban lévőkkel képeznek dimere- 
ket. A kisebb ecetsavtartalmú (8,1 m) oldatban 
is a molekulák CH3-csoportjai irányulnak a fém 
felé és a fém|CH3COOHa határrétegben az ad- 
szorbeált ecetsavmolekulákhoz hidrogénhídkötés- 
sel H20-molekulák is kapcsolódhatnak. Ez a fel
tételezett felületi szerkezet, mind a jéghez, mint az 
az ecetsav szilárd fázishoz, lehetővé teszi a kap
csolódást, ami közel azonos valószínűségű proton
átlépést eredményez, ezért gyakorlatilag azonos a 
(lgj ' / j ) m  értéke mindkét (8,1 m és 38,7 m) vizs
gált ecetsavoldat esetében.

Azt, hogy az általunk vizsgált töményebb 
(38,7 m) ecetsavoldat esetében a monomer ^  di
mer egyensúly a dimer felé tolódik el az elegyí- 
tési hőnek az ecetsavkoncentrációval való változá
sa is alátámasztani látszik. Az elegyítési hő értéke 
ugyanis a 38,7 m ecetsavkoncentráció közelében 
minimumot mutat, ami az egyensúlynak a dimerek 
felé való eltolódására utal. A hígabb (8,1 m) oldat

koncentrációjához közeli töménységnél az elegyí
tési hőnek maximuma van, ami viszont az egyen
súlynak a monomerek felé való eltolódásával függ 
össze12. A monomer ^  dimer egyensúlynak a kon
centrációval való fenti eltolódása feltehetőleg az 
elektródfelületen is érvényes.

A munka az OTKA 1/3 támogatásával készült. 
Nytsz.: 2100

Összefoglalás

Vizsgáltuk az áramsűrűség változását külön
böző összetételű perklórsav, ill. perklórsav-hid- 
rogén-bromid és különböző összetételű ecetsav- 
oldatok fagyása során. Megállapítottuk, hogy a 
hidrogén-bromid-tartalmú perklórsavoldat fagyá- 
sakor az áramsűrűség változása, a lg j '  /  j  értéke, 
nagyobb, mint tiszta perklórsav esetében. Ez felte
hetőleg azzal magyarázható, hogy a Br- -ionok ad- 
szorbeálódnak a galliumfelületen és megváltoztat
ják az ott kemiszorbeált vízmolekulák elrendező
dését és csökkentik azok mennyiségét. Ennek kö
vetkeztében a gallium|oldat határréteg szerkezete 
nagyobb mértékben különbözik a gallium | szilárd 
fázis szerkezettől, mint tiszta perklórsav eseté
ben. Az általunk vizsgált ecetsavoldatok eseté
ben a lg j '/ j  értéke közelítőleg független a ki
fagyott szilárd fázis összetételétől, ami feltétele
zésünk szerint azzal magyarázható, hogy mind
két vizsgált ecetsavoldat esetében a gallium felüle
tén СНзСООН-molekulák vannak adszorbeálva, s 
ez а Са|СНзСООНа felületi réteg kapcsolódását 
mind a jéghez (8,1 m oldat), mind pedig a kifa
gyott szilárd ecetsavhoz (37,8 m oldat) lehetővé te
szi, ami közel azonos valószínűségű protonátlépést 
eredményez mindkét esetben.

Electrochemical studies at low temperatures,
V. Anomalous temperature dependence of hydro
gen evolution on solid gallium electrode in differ
ent solutions. K. Szabó and K. Varga-Pál

The changes in current density were studied 
during freezing in solutions of HCIO4, HCIO4 
+ HBr and CH3COOH with different concentra
tions. It was found that, in the course of freezing, 
in solutions of HCIO4 containing HBr the changes 
in current density (the value of lgj ' / j )  are 
greater than in the case of pure НСЮ4 solutions. 
This phenomenon can be explained by assuming 
an adsorption of Br~ ions on the gallium sur
face thereby changing the arrangement and de-
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creasing the amount of the chemisorbed water 
molecules on it. As a consequence, the structure 
of the Ga|solution interfaces differs more from 
that of Ga I solid interfaces than in the case of 
pure HC104-solutions. In acetic acid solutions in
vestigated by us the values of lg j ' / j  were ap
proximately independent of the compositions of 
the freezing-out solid phases, which, by our as
sumption may be explained by an adsorption of 
CH3COOH molecules on the gallium surface in 
both acetic acid solutions. These Оа|СНзСООНа 
surface layers are attaching to both the ice (sol
ution with 8,1 m concentration) and to the solid 
acetic acid (solution with a concentration of 37,8 
m), causing approximately the same rate of pro
ton transfer in both cases.
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2-Foszfabiciklo[2.2.2]okta-5,7-dién-származékok szintézise és hasznosítása fragmentációs
reakciókban**

KEGLEVICH György
Budapesti Műszaki Egyetem, Szerves Kémiai Technológia Tanszék, 1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3

Louis D. QUIN
Department o f  Chemistry, University o f Massachusetts, Amherst MA 01003, USA

A közelmúltban egy francia és egy ameri
kai kutatócsoport figyelmét is felkeltették a 2- 
foszfabiciklo[2.2.2]okta-5,7-dién-vázú vegyületek. 
Deschamps és Mathey egy tercier-foszfin-szulfid 
származékot készített, amelyből 110°C-on metilén- 
foszfin-szulfid típusú reaktív intermediert képez
tek.4 Oxidfunkcióval rendelkező foszfabiciklook- 
tadiéneket azonban nem sikerült metilén-foszfin- 
oxidok képzésére hasznosítani. Később Quin és 
munkatársai mutatták ki, hogy a foszfin-oxid szár
mazékok5 redukciójával keletkező foszfinok már 
enyhe reakciókörülmények között is elveszítik át
hidaló részüket.6 Az így képzett reakcióképes in
termediereket különféle foszforheterociklusok szin
tézisében hasznosították.6

Cl

•p' 

1A

78-110 °C

COjCHj
I

III

1. ábra

Eredmények

A dihidrofoszfinin-oxidok előállítására kidol
gozott egyszerű módszerünk7-9 nagy lendületet 
adott ezen foszforheterociklusoknak a szinteti
kus szerves kémiában való felhasználásában. A 
foszfolén-oxidokból induló „diklórkarbénes” gyű
rűbővítési eljárásunk7-9 egyszerűbb, és jobb ter
meléssel adja a dihidrofoszfinin-oxidokat, mint a 
foszfolének ozonolízisén, majd az így képződő di- 
oxovegyület gyűrűzárásán alapuló módszer.10

A dihidrofoszfinin-oxidok (1 és 3), a bennük 
lévő konjugált kettőskötés miatt, igen alkalmasak 
Diels-Alder cikloadduktok előállítására. Dimetil- 
acetilén-dikarboxilátot választva dienofil partner
nek 2, illetve 4 foszfabiciklooktadiének képződ
tek. A két kettőskötés-izomer (A és B) keveréké
ből álló dihidrofoszfinin-oxidokból (la-f) a termé
ket (2a-f) is regioizomerek (A és B) elegyeként

* Előző közlemény: Keglevich Gy., Tőke L., Kovács 
A., Újszászy K , Czugler M., Kálmán A.: Magy. Kém. 
Folyóirat, 100. 270. 1994

** A közlemény három angolul megjelent dolgozat 
összefoglalása.1 “ 3

2 . ábra

kaptuk. Minden egyes foszfabiciklooktadién (2A, 
2B és 4) sztereoizomerek keverékéből állt (1. és
2. ábra).

A cikloadduktok (2a-f) előállításának körül
ményeit, a százalékos termékösszetételt, az izome
rek 31P NMR eltolódásait és a legfontosabb tö- 
megspektroszkópiás jellemzőket az 1. táblázatban, 
míg az 3H NMR spektrális jellemzőket és két ter
mékcsoport (2b és 2f) 13 C NMR adatait a 2., illet
ve a 3. táblázatban foglaltuk össze.

Dimetil-acetilén-dikarboxilát helyett N-fenil- 
maleinimidet alkalmazva, az 5 cikloaddukt ke
letkezett lb dihidrofoszfinin-oxidból. A kiindulási 
anyag (lb) izomer összetétele miatt az 5 termék
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1. táblázat

A  foszfabiciklooktadiének (2) előállítása cikloaddícióval; a termékek összetétele, 31P NMR, valamint
tömegspektroszkópiás jellemzése

Y oldószer reakcióidő
(nap)

termelés
(%)

termékizomerek0 

<531P (%)
MS, m/z (rel. int.)

M+ M -M eO-YP(0)CH 2 +
Ph(a) toluol 0,62 41 42,9(43) 42,1(43) 38,5(14) 380(1) 211 ( 100)
Me(b) benzol 1,5 58 52,6(38) 53,0(17) 48,9(31) 49,3(14) 

Ai A2 B i B2

318(4) 211 ( 100)

MeO(c) toluol 1 22 59,6(36) 59,0(22) 58,0(12) 55,9(30) 334(1) 211 ( 100)
EtO(d) benzol 6,5 50 57,6(32) 57,2(23) 56,0(28) 54,2(17) 348(1) 211 ( 100)
n-PrO(e) benzol 6,5 50 57,4(33) 56,6(31) 55,6(24) 53,9(12) 362(1) 211 ( 100)
i-PrO(f) toluol 1,5 50 56,6(34) 56,0(20) 54,4(37) 52,9(9) 362(1) 211 ( 100)
Me2N(g) előállítás

szubsztitúcióval
40 51,7(23) 51,3(23) 48,2(33) 47,7(21) 347(1) 211(93)b

° két kettőskötés-izomer (A és B) sztereoizomerjei (összesen 4 izomer) 
b m/z =  105 (19%), m/z = 90 (100%)

is izomerek keverékeként képződött és ismét fellé
pett a sztereoizoméria (3. ábra).

0

0 ° - с ,н 5
1  H , c

TAb+IBb (4 izomer)
3. ábra

A 2d foszfabiciklooktadién észterfunkciójá
nak módosításával 2g amidszármazékot is elő
állítottuk. A módszer lényege az, hogy az ész
terből (2d) foszfor-pentakloriddal kloridot képez
tünk, majd ezt amiddá (2g) alakítottuk át (4. áb
ra). A termék (2g) 31P NMR, tömeg- és NMR 
spektroszkópiás jellemzői az 1., illetve a 2. táblá
zatban találhatók.

A foszforatomon fenil- és etoxi-helyettesítőt 
tartalmazó cikloadduktokból (2a és 2d) foszfor- 
pentaszulfidos hevítéssel szulfidokat (6a és 6d) ké
szítettünk. Az oxidok (2a és 2d) izomer keveréké
ből a szulíidok (6a és 6d) is izomerek elegyeként 
képződtek (4. ábra).

A foszfabiciklooktadiének (2a,b,d-f) termikus 
stabilitását is megvizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy 
a cikloadduktok (2a,b,d-f) «240°C fölött elveszí
tették áthidaló részüket és 7 ftalát-származék ma
radt vissza (4. ábra, 4. táblázat). A DSC mérések 
azt mutatták, hogy a fragmentáció exoterm.

Ezután, a termikus hatásra kilökött rész 
(H2C=P(0)Y , metilén-foszfin-oxid (8)) „megfo
gása” céljából csapdázószer, így hidrokinon, vagy 
etanol jelenlétében végeztük a termolízist. Az el-

4. ábra

ső kísérletekben a foszfabiciklooktadién (2b és 2d) 
és a hidrokinon elegyét 200°C körüli hőmérsék
leten (olvadékban) hevítettük. Gyenge termeléssel 
ugyan («7%), de ki tudtuk preparálni a hidroki
non foszforileződéséből származó terméket (9b és 
9d) a reakcióelegyből (5. ábra, 5. táblázat 1. és 2. 
sora).

A metilén-foszfin-oxid (8) polimerizációjának 
visszaszorulása miatt sokkal eredményesebb volt 
az a kísérlet, amikor a cikloaddukt (2a) és ke
vés etanol keverékét xilolos oldatban melegítettük 
150°C-on. A 31P NMR-analízis tanúsága szerint 15 
óra alatt közel 90%-os konverzióval játszódott le a 
foszforileződés (5. ábra, 5. táblázat 3. sora).

Meglepő módon, szilikagélt alkalmazva csap- 
dázó szernek, a cikloaddukttal (2d-f) impregnált



2 . táblázat

A foszfabiciklooktadién (2) izomerek l H  NMR adatai 
1H, multiplicitás (J)

2a(Y=Ph) 2b(Y=M e) 2c(Y=M eO) 2d(Y=EtO) 2e(n-PrO) 2f(i-PrO) 2g(Me2N)
А В A „а” B A B A B A B A ,,b” B A „с” B

P-CH2

1,66 -  2,29m

1,65-1 ,99m
1 ,1 8 -2 ,05m 1,17-2 ,05m 0,85-2 .05m

1,45-2 ,91m
1,50-2,21

С-СНз 1,58 2,07 l,28d l,9d
(2 ,6 ) (2,6) (2,9)

1,53 1,94 l,53d l,95d
(2 ,2 ) s (2,9) (2,8)

COCH3 3 ,80 -3 ,86 3,81, 3,85 3,81, 3,83 ~ 3 ,82—3,86 ~ 3 ,82 —3,86 ~ 3 ,82 —3,86 3 ,6 7 -3 ,6 7 3 ,79-3 ,83

S S  S S
3,76, 3,82 3,83, 3,86

S S  S S
Ci-H 4,39dd 4,41dd 4,38dd 4,39dd 4,29dd

(12,5, 7,4) (17,8, 7,4) (17,7, 7,4) (17,6, 7,3) (17,8, 7,7)
4,53dd 4 ,05 -4 ,29 4,44dd 3 ,8 -4 ,1 1 4,4 ldd 3 ,91 -4 ,13 4,41dd 3 ,89-4 ,11 4,35dd 4 ,40 -4 ,82 4 ,12 -4 ,60

(12,5,7,5) m (17,7,7,5) m (17,7,7,6) m (17,7,7,4) m (10,2,7,4) m

с 4-н - - - - - — —

= с н 6,67dd - 6,60dd 6,55dd 6,41dd 6,39dd 6,47dd 6,24 -  6,70m -

(5,2, 7,2) (4,2, 7,4) (6,4, 7,5) (6,2, 7,4) (6,3, 7,3) (7,0, 7,7)
6,15dd 6,27dd 6,42dd 6,5 3dd 6,55dd 6,4 ldd

(6,0, 7,1) (5,7, 7,5) (6,2, 7,4) (6,2, 7,6) (6,4, 7,4) (7,3, 7,4)

“ 6 P-Me 1,61(14,5), 1,65(12,9), 1,69(10.3), 1,60(10,7) 
6 6 P-OCH(CH3)2 1,2, 1,33, 1,2, 1,33 
c 6 P-NMe2 2,65d(ll,0), 2,67d(ll,0)
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3. táblázat

A  P-atomon metil-, illetve izopropoxi-csoportot tartalmazó foszfabiciklooktadiének (2b és 2f) izomerjeinek 13 C NMR
adatai

55%  „a” 45% <?13C(J(P,C)) 54% „b” 46%
C-l 43,7 43,4 50,5 51,7 44,1 44,0 50,5 51,0

(49,9) (49,9) (48,9) (49,1) (73,7) (72,7) (72,9) (73,9)
C-3 32,5 32,4 24,6 25,6 29,5 29,2 21,5 c

(94,0) (94,2) (95,2) (95,7) (130,0) (131,0) (132,0)
C-4 47,5 47,2 45,5 46,9 48,6 48,3 47,2 46,9

(8,7) (8,7) (9,2) (9,3) (8 ,2 ) (8 ,0 ) (8,9) (9Д)
C-5 c,e 130,97 c c c 132,5® 133, o h c

( 10,1) (7,2) ( 10 ,1)
C-6 138,8e 140,17 c c c 139,8® 137,8h c

(20 ,2 ) (19,2) • (20 ,0 ) (9,1)
C -l 124,3 124,5 c c 129,6 126,7 125,9 c

(12,4) (7,5) (21,9) (10,7) (9,8)
C-8 149,5e 148,87 c c c 151,0® 141,9h c

(16,9) (17,6) (19,1) (19,6)
C-13 20,2 20,2 18,7 18,4 21,6 21,6 19,3 19,0

(9,3) (9,5) ( 12 ,2 ) (12,1)

“ 6 P-Me 15,1(68,0), 15,9(70,6), 15,8(67,2), 16,5(69,7)
6 6 P-OCH(CH3 ) 2 25,6, 25,3, 25,4 és 25,0, 25,3
c nem asszignáltuk
e,f,g,h találomszerű hozzárendelés

4. táblázat

A  cikloadduktok (2a,b,d-f) termikus paramétereia

vegyület bomlási hőmérséklet6 (°C) mért (számolt) Am (%) A H  (kJ/mol)

2a 240(190-265) 45(48)

2b 235(190-275) 43(38) -1 78 ,0

2d 250(210-280) 47(44)
2e 260(215 -  290) 45(46) -1 19 ,7

2f 260(230-280) 45c(46)

“ A  TG és DTA görbéket MOM derivatográfon, míg a DSC felvételeket 990 DuPont készüléken regisztráltuk 
6 A DTA görbe minimuma, a tartományt zárójelben adtuk meg 
c A 210°C környékén bekövetkező tömegveszteséget is magába foglalja.
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5. táblázat

A  foszfabiciklooktadiének (2 és 6)  fragmentációjával képzett metilén-foszfin-származékok (8  és 14)  hasznosítása
foszforilezésre

prekurzor csapdázó-
szer

reakció-
körülmények

reakció
idő

feldolgozás termék
(termelés)

31P NMR  
mért irod.

tétel

2b (Y =M e) hidrokinon 230°C 7 min kromatográfia
szilikagél,
CHCl3-MeOH 97:3

9b (7%) +49,7
(THF)

1.

2d (Y=EtO) hidrokinon 170°C 12 h kromatográfia
szilikagél,
CHCl3-MeOH 97:3

9d (6 %) +24,5
(CDC13)

2 .

2a (Y=Ph) EtOH 150°C/l,2-xilol 15 h — 10a (~90%) +39,3
( 1,2 -xilol)

3.

2d (Y=EtO) szilikagél impregnálás 
után 250°C

5 min — lld CP-MAS 
+ 19,4

4.

2e (Y=n-PrO) szilikagél impregnálás 
után 250°C

5 min — l i e CP-MAS
+25,0

5.

2f (Y=i-PrO) szilikagél impregnálás 
után 250°C

5 min — l l f CP-MAS
+ 22,0

6 .

2a (Y=Ph) EtOH 254 nm (24°C) 
CH2C12

2,5 h 12a +42,1 +42,0 
(CH2 C12)“ (MeCN) 

ref 11 .

7.

2b (Y=M e) EtOH 254 nm (24°C) 
MeCN6

7 h bepárlás 12b (~98%) +52,4
(CDC13)

8 .

2c (Y=M eO) MeOH 254 nm (24°C) 
MeCN6

5 h bepárlás 13c +33,5 +31,5 
(CDC13) (CCLj) 

ref 12.

9.

2d (Y=EtO) EtOH 254 nm (24°C) 
MeCN6

7 h bepárlás 13d (~82%) +30,7 +27,7 
(CDC13) (CDC13) 

ref 13.

10.

2e (Y=n-PrO) n-PrOH 254 nm (24°C) 
MeCN6

6 h bepárlás 13e +30,7
(CDC13)

11.

2f (Y=i-PrO) i-PrOH 254 nm (24°C) 
MeCN6

5 h bepárlás 13f +28,1
(CDC13)

12.

6a (Y=Ph) EtOH 254 nm (24°C) 
EtOH“

1 h — 15a +89,3
(EtOH)

13.

6b (Y=EtO) EtOH 254 nm (24°C) 
EtOH6

2,5 h — 15d +94,7 +96,0 
(EtOH) ref 14.

14.

“ Rayonet-készülék (254 nm, 125 W)
6 Ace-reaktor Honovia lámpával (254 nm, 450 W)
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150-250 °C y— p;
CH,

ROH Y— P—СНз 
OR

R
+ 28 8 a н о - © > - Me (ti), EtO(d)

Et Ph(a)

u 1(Л/1
\

0
0

0
1 

1 
1

ЕЮ (d), n-PrO(e), i

5. ábra.

/
Y  CQ2CH3 >
4 - /  (254 nm) ROH

T Pv
\ h2

----------•" Y P OH3

OR

X
Y H

>D

Cl

2A + 2B 

6 A + 6 B

mellékreakció:

8  (X = 0)

14 (X = S)

6 . ábra.

R Y
12 Et Ph(â), Me (b)
13 (R=Y) Me(ç), Et(d), n-Pr(e), i-Pr(f)

15 Et Ph (a), EtO(d)

) CO2CH3 hl)
■ p ^  (254 nm) RO— P = 0

"^COjCH,

2A 2B 16

ROH

7. ábra.

R O -P-H
I

OR
17

ox. RO-P-OH

OR
18

szilikagél felületén — tehát szilárd—folyadék fá
zisban — kitűnő hatásfokkal következett be a fosz- 
forileződés. Az ily módon kapott, módosított fe
lületű szilikagélekhez (lld-f) szilárd fázisú 31P 
NMR (CP-MAS 31P NMR)-méréssel rendeltünk 
kémiai eltolódás-értékeket (5. ábra, 5. táblázat 
4 — 6 sora). A foszforilezett szilikagélek újszerű 
HPLC-s töltetként jöhetnek számításba. A szili
kagél hidroxicsoportjainak foszfortartalmú reaktív 
intermedierekkel való acilezésének első példája 
Quin és munkatársai nevéhez fűződik.15

A metilén-foszfin-oxidok (8) képzésére a fo- 
tolízis bizonyult a legmegfelelőbb módszernek. Ily 
módon már 100°C alatt is gyorsan bekövetkezett 
a fragmentáció és a kilökött reaktív intermedi
er jó hatásfokkal foszforilezte a jelenlévő alko
holt. A foszforatomon fenil- vagy metilhelyettesítőt 
tartalmazó foszfabiciklooktadiének (2a és 2b) di- 
klórmetános vagy acetonitriles oldatát 254 nm-rel 
megvilágítva, szobahőmérsékleten 3 — 7 óra alatt 
következett be teljes fragmentáció és közel kvan
titatív foszforileződés (6. ábra, 5. táblázat 7. és 8. 
sora).

A foszforatomon alkoxihelyettesítőt tartalma
zó cikloadduktokat (2c-f) — az átészteresítés el
kerülése céljából — az alkoxicsoport alkilrészének 
megfelelő alkohol-csapdázószer jelenlétében, ace- 
tonitril oldószerben fotolizáltuk. Kb. 6 óra meg
világítás után következett be a kiindulási anyag 
(2c-f) teljes elfogyása (6. ábra, 5. táblázat 9 — 12 
sora). Az oldószer eltávolítása után kapott ma
radék 31P NMR-analízise azt mutatta, hogy a 
várt foszfonáton (13c-f) kívül a megfelelő dialkil- 
foszfit (17c-f) és ennek oxidált formája (18c-f) is 
keletkezett, összesen kb. 18%-os mennyiségben. 
(A dialkil-foszfitot (17) jól fel lehetett ismerni a 
proton lecsatolatlan 31P NMR-spektrumában je
lentkező nagy csatolásról (1 J(P,H)«692 Hz).) A 
dialkil-foszfit (17) keletkezését úgy magyaráztuk, 
hogy feltételeztük, hogy a fő fragmentáció mellett 
a foszfenitrész (16) kilökődése is bekövetkezik, és 
ez azután a jelenlévő alkohollal reagálva stabilizá
lódik (7. ábra).

Két szulfidfunkcióval rendelkező cikloaddukt- 
ból (6a és 6d) fotolízissel metilén-foszfin-szulfidot 
(14a és 14d) képeztünk. Az így kapott reaktív in-
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termediereket (14a és 14d) etanollal történő reak
cióban „fogtuk meg” (6. ábra, 5. táblázat 13. és 14. 
sora).

A termikus és fotolitikus fragmentációkkal 
kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy nem oko
zott problémát, hogy a foszfabiciklooktadiéneket 
(2 és 6) izomerek keverékeként (az A és В regi- 
oizomerek sztereoizomerjei) használtuk, mert az 
egyes izomerek reaktivitása ugyan kissé eltérhet 
egymástól, de végül is mindegyikből ugyanaz a re
aktív intermedier lép ki.

A 31P NMR-vizsgálatok azt mutatták, hogy 
a kiindulási anyag (2 és 6) bomlásának sebessé
ge független attól, hogy van-e alkohol az elegyben 
vagy nincs. Ez a tapasztalat megerősíteni látszik az
5. és 6. ábrán feltüntetett reakciósorozatok helyes
ségét, hogy ti. az áthidaló rész (8, illetve 14) elvesz
tése a sebességmeghatározó lépés. A reakció ret- 
rocikloaddíciónak tekinthető. Az ezt követő stabi
lizálódás egy molekula alkohollal való reakcióban 
már gyors reakciólépés. Elvethető tehát az a le
hetőség, hogy a sebességmeghatározó lépésben al
kohol addícionálódik a foszfabiciklooktadién (2, il
letve 6) P = 0 , illetve P=S csoportjára, majd az így 
keletkező pentakoordinált foszforatommal rendel
kező addukt esik szét ftálsav-származékra és „fosz- 
forilezett termékre”.

A metilhelyettesítővel rendelkező foszfabicik
looktadién (2b) regioizomerjeinek (A és B) sztere- 
oizomerjeit tartalmazó elegy triklór-szilános deoxi- 
génezésével 19 foszfin hasonló izomer-összetételű 
keverékéhez jutottunk (8. ábra). Az izomerek 31P 
NMR, valamint legfontosabb 1H- és 13 C NMR-

spektroszkópiás jellemzőit a 6. táblázatban foglal
tuk össze.

8. ábra

Megfigyeltük, hogy 19 foszfinok instabilisak 
és állásra megkezdődik áthidaló részüknek, vagyis 
egy 2-foszfapropén egységnek az elvesztése. 50°C- 
on kb. 10 óra után volt teljes a fragmentáció. 
(A 31P NMR technikával végzett követés azt 
mutatta, hogy 19A foszfin sztereoizomerjei már 1 
óra után elveszítették áthidaló részüket, tehát a 
19B izomerek bomlásának sebessége szabja meg a 
reakcióidőt.)

Víz jelenlétében termolizálva a foszfin (19) 
elegyet, dimetil-foszfin-oxidhoz (21’) jutottunk. A 
21’ vegyület a 2-foszfapropén (20) és a víz reakci
ójából származó foszfinossav (21) tautomer formá
jának tekinthető (9. ábra, 7. táblázat 1. sora).

19A + 19 В

9. ábra
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6 . táblázat

A  19 foszfabicik looktadién  izom erjeinek 31P-, 1H- és 13 C  N M R -spektroszkópiás jellem zése

<531Р
-2 8 ,6 -2 1 ,4 -3 7 ,0 -30,1

6 1Н, multiplicitás, (J)
P-CH2 l,21dd (4,2, 12,5) 1 ,1 4 - 1,23m l,10ddd (14,9, 12,4, 4,2) 1,25-1 ,3 8 m

2,04dd (28,2, 12,5) 1,89m —1,93m 2,36ddd (28,7, 12,4, 3,1) 1 ,9 9 -2 ,19m
С-СНз 1,65s 1,66s l,84d (2,6) 1,89s
Р-СНз 0,88d (5,3) 0,91d (5,3) 0,82d (5,3) 0,85d (5,5)
C l-H 4,45dd(13,0, 7,5) 4,46dd(ll,9, 7,0) 4,07d (13,7) 4,16d(12,6)
с 4-н — - 4,29ddd (7,5, 3,1, 4,2) 4,29-4 ,36m
=с-н 6,24dd (3,1, 7,5) 6,39d (7,0) — —

6 13C, (J(P,C))
С-1 38,9 (21,0) 37,2 (20,0) 47,0 (25,3) 45,4 (24,7)
С-3 40,2 (30,5) 39,0 (32,3) 33,3 (29,9) 29,9 (32,3)
С-4 47,3 (4,8) 48,2 (6 ,6 ) 48,7 (5,3) 46,2 (5,4)
С-13 13,9 (25,8) 12,4 (26,2) 13,2 (26,2) 12,5 (24,0)
С-14 17,6 19,4 18,3 17,0

7. táblázat
A  19 foszfab icik looktad ién  fragm entációjával képzett „foszfapropén” (20) hasznosítása

csapdázószer reakciókörülmények reakcióidő termék

31
mért

P NMR 
irodalmi adat tétel

н 2о 50°C/CDC13 11,5 h 21’ + 20,2 +20,5 ref. 16. 1.)
EtOH 1. ) 50°C/CDC13

2. ) oxidáció t-BuOOH-dal
10 h 22d

23d
+ 118,2 
+52,6 +50,3 (osz.nélkül) 

ref. 17.
2 .)

i-PrOH 1. ) 50°C/CDC13
2. ) oxidáció t-BuOOH-dal

10 h 22f
23f

+ 112,6 

+53,3
3.)

izoprén 1. ) 50°C/CDC13

2. ) oxidáció t-BuOOH-dal

10 h 24A 24B
(67%) (33%) 
25A 25B

(67%) (33%)

-6 2 ,7  -67 ,1  

+41,4 +39,8

-6 4 ,2  -6 9 ,0  
ref. 6 . 4.)

Etil- vagy izopropil-alkoholt használva csap- 
dázószernek 22 foszfinossav-észtert kaptuk, melyet 
oxidációval 23 oxiddá alakítottunk át (9. ábra, 7. 
táblázat 2. és 3. sora).

Az utolsó kísérletben izoprén jelenlétében ké
peztük a foszfapropént (20) 19 foszfinok elegyéből. 
A várt cikloaddíció eredményeképpen 24 tetra- 
hidrofoszfinin regioizomerjeinek (A és B) elegyé
hez jutottunk. A foszfinok (24A és 24B) oxidáci
ója után 25A és 25B tetrahidrofoszfinin-oxidokkat 
kaptuk (9. ábra, 7. táblázat 4. sora).

A bemutatott esetek arra mutattak példát, 
hogy hogyan hasznosítható a foszfapropén foszfo- 
rilezésre és 6-tagú foszforheterociklusok szintézi
sében.

Kísérleti rész

A 31P NMR-spektrumokat IBM NR-80 spekt
rométeren regisztráltuk, 85%-os foszforsav kül
ső referensanyag alkalmazásával. Az 1H- és 13C 
NMR-spektrumokat Bruker AW-80, illetve Varian
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XL-200, és 300 készüléken vettük fel TMS bel
ső referensanyag mellett. A csatolási állandókat 
Herzben adtuk meg. A tömegspektrumokat MS 
25-RFA műszeren nyertük, 70 eV alkalmazásával.

A kiindulási anyagul szolgáló dihidrofoszfinin- 
oxidokat (la-f) korábbi módszereink alapján állí
tottuk elő.7-9

A fotokémiai reakciókat Rayonet-készülékkel 
vagy Ace-reaktorban végeztük. Az előbbi esetben 
125 W-os volt a 254 nm-t kibocsátó fényforrás, míg 
az utóbbi esetben 450 W-os Hanovia középnyo
mású lámpát használtunk. 5 vagy 10 mm átmérőjű 
kvarccsövekben végeztük a fotolíziseket.

Általános előirat
4- és 7-metil-5,6-di(metoxi-karbonil)-8-klór-
2-foszfabiciklo[2.2.2]okta-5,7-dién-2-oxidok 

(2Aa-f és 2Ba-f) előállítására

5 mmol — 75% A és 25% В regioizomer- 
ből álló — dihidrofoszfinin-oxid (la-f), 12,5 mmol 
(1,6 ml) dimetil-acetilén-dikarboxilát és 10 ml ben
zol vagy toluol keverékét a dién elfogyásáig forral
juk (1. táblázat). Az oldószer vákuumban történő 
eltávolítása után kapott maradékot oszlopkroma
tográfiás módszerrel tisztítjuk (szilikagél, 1% me
tanolt tartalmazó kloroform és/vagy benzol-aceton 
4:6 eluens) alkalmazásával és így két kettőskötés- 
izomer (A és B) diasztereomerjeinek keverékeként 
kapjuk a 2a-f terméket (1. táblázat).

A cikloadduktok (2a-f) 31P NMR eltolódásai 
és legfontosabb tömegspektroszkópiás jellemzői az
1. táblázatban, míg az és 13 C NMR spektrosz- 
kópiás adatai a 2., illetve a 3. táblázatban találha
tók.

4,7-Dimetil-5,6-di (metoxi-karbonil) -2-etoxi-8-klór-2-
foszfabiciklo[2.2.2]okta-5,7-dién-2-oxid (4)

Az előző cikloadduktokhoz hasonlóan állít
juk elő 3 dihidrofoszfinin-oxidból; termelés: 51%; 
7H NMR (CDC13) 6 1,16-2,20 (m, 11H, CH2- 
СЯ3, C4-CH3, C7-CH3, P-CH2), 3,81-3,86. (6H, 
COCH3).

MS, m/z (relatív intenzitás): 362 (M+, 4), 347 
(25), 331 (6), 327 (4), 303 (40), 275 (30) 225 (100).

4- és 7-Metil-2-dimetilamino-5,6-di(metoxi- 
karbonil)-8-klór-2-foszfabiciklo[2.2.2] okta-5,7- 

dién-2-oxid (2Ag és 2Bg)

2,87 mmol (1,0 g) — kettőskötés-izomerek (A 
és B) diasztereomerjeiből álló — 2d foszfabiciklo-

oktadién, 3,02 mmol (0,63 g) foszfor-pentaklorid 
és 20 ml diklór-metán elegyét 15 percig szoba- 
hőmérsékleten, majd 6,5 órán át a forrás hő
mérsékletén kevertetjük. Az illékony komponen
sek vákuumban történő eltávolítása után további 
átalakításra alkalmas formában kapjuk a 2-klór- 
foszfabiciklooktadiént (MS, m/z (relatív intenzi
tás): 338 (M+, 4), 323 (9), 307 (9), 303 (4), 279 
(38), 211 (100)).

Az előző reakcióból kapott klórvegyületet 20 
ml benzolban oldjuk és 10 ml benzolban felvett 
8,67 mmol (0,39 g) dimetil-amint csepegtetünk 
hozzá 0°C-on. Az adagolás befejezése után 3 órán 
át szobahőmérsékleten kevertetjük a lombik tar
talmát, majd a csapadék kiszűrése után bepárol
juk a szűrletet. Az így kapott maradék oszlopkro
matográfiás tisztításával (szilikagél, 2% metanolt 
tartalmazó kloroform eluens) 0,4 g (40%) amidot 
(2g) kapunk. A termék kettőskötés-izomerek (A és 
B) diasztereomerjeinek elegyéből áll. 31P NMR, 1. 
táblázat; 1H NMR, 2. táblázat; MS, 1. táblázat.

4- és 7-Metil-5,6-di(metoxi-karbonil)-2-etoxi-8-klór- 
2-foszfabiciklo [2.2.2] okta-5,7-dién-2-szulfid 

(6Ad és 6Bd)

1,43 mmol (0,5 g) — izomerek elegyéből álló 
— 2d, 1,93 mmol (0,43 g) foszfor-pentoxid és 20 
ml toluol elegyét 8 órán keresztül forraljuk nitro
gén atmoszféra alatt. Az oldószer vákuumban tör
ténő eltávolítása után kapott maradékot oszlopk
romatográfiás módszerrel tisztítjuk (szilikagél, 1% 
metanolt tartalmazó kloroform eluens), és így 0,25 
g (48%) szulfidszármazékot (6d) kapunk. A ter- 
mékelegy két foszfor NMR-eltolódással jellemez
hető. 31P NMR (CDCI3) 6 +96,7 és +92,2; MS, 
m/z (relatív intenzitás): 364 (M+ , 1), 349 (5), 333 
(3), 331 (3), 329 (4), 305 (24), 211 (100).

4- és 7-Metil-5,6-di(metoxi-karbonil)-2-fenil-8-klór- 
2-foszfabiciklo [2.2.2]okta-5,7-dién-2-szulfid 

(6Aa és 6Ba)

Az előző szulfidhoz hasonló módon állít
juk elő 2a foszfabiciklooktadién izomer elegyéből. 
Diklór-metán az oldószer, és 3 napig szobahőmér
sékleten történő kevertetés után teljes a reakció. 
Négy izomerből álló 6a a reakció eredménye. 31P 
NMR (CDCI3) 6 +51,4 (főkomponens), +50,6, 
+54,0 és +56,6.
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4- és 7-M etil-5,6-di(m etoxi-karbonil)-8-klór-2-m etil- 
2-foszfabiciklo[2.2.2]okta-5,7-dién  (19A  és 19B)

0,5 mmol (0,16 g) — négy izomerből álló
— 2b oxid, 8 ml benzol és 1 ml toluol elegyét 
0°C-on hűtjük és 10 mmol (1,0 ml) triklór-szilánt 
adunk hozzá. 6 órán át 0°C-on kevertetjük a lom
bik tartalmát, majd szobahőmérsékletre melegí
tés után vákuumban eltávolítjuk az illékony kom
ponenseket. A maradékot kevés diklór-metánban 
felvesszük és 0°C-on 1 ml 30%-os NaOH ol
dattal összerázzuk. A szerves fázis szárítása után 
(MgSC>4) vákuumban eltávolítjuk az oldószert és 
az így kapott, a 19A és 19B diasztereomerjeit tar
talmazó termékelegyet (0,125 g (83%)) — mi
nél hamarabb — fragmentációs reakciókban hasz
nosítjuk (6. táblázat). 31P NMR, гН NMR, 13C 
NMR, 5. táblázat.

A  kísérleti munka nagyobb része a University 
of Massachusetts-en került kivitelezésre a „US Army 
Research Office” támogatásával. A  szerzők a T 014917 
sz. OTKA-támogatást is köszönik.

Összefoglalás

Dihidrofoszfinin-oxidok és dimetil-acetilén-di- 
karboxilát Diels-Alder cikloaddíciós reakciójával 
2-foszfabiciklo[2.2.2]okta-5,7-dién-2-oxidokat ké
szítettünk. Kettőskötés-izomerek elegyéből indul
va, a cikloadduktok is izomerek keverékeként kép
ződtek. A termékek foszforfunkciójának módosí
tásával amid- és szulfidszármazékokat is előállí
tottunk. 31P-, 13C- és 1H NMR, valamint tömeg- 
spektroszkópiás adatokkal jellemeztük a foszfabi- 
ciklooktadiéneket. A termikus vizsgálatokból ki
derült, hogy a cikloadduktok 200° C felett elveszí
tik áthidaló részüket. Hidroxicsoportot tartalma
zó vegyületek jelenlétében végezve a termolízist
— gyenge hatásfokkal ugyan, de — meg tud
tuk fogni a kilépő metilén-foszfin-oxidot. A foto- 
lízis (254 nm) azonban — az enyhe reakciókö
rülmények és a foszforileződés jó hatásfoka miatt
— sokkal megfelelőbbnek bizonyult a fragmentá- 
ció kiváltására, és metilén-foszíin-szulfid generálá
sára is alkalmas. Javaslatot tettünk a fragmentá- 
ció mechanizmusára, és a foszforatomon alkoxi- 
szubsztituenst tartalmazó cikloadduktok fotolízise 
esetében egy mellékreakciót is megfigyeltünk. A 
foszforatomon metilhelyettesítőt tartalmazó fosz- 
fabiciklooktadién deoxigénezésével egy, az áthida
ló részét már enyhe körülmények között elvesztő 
foszfint kaptunk. Az így generált 2-foszfapropént 
nukleofilekkel és izoprénnel történő reakcióban 
fogtuk meg.

Ring transformation of phosphorus contain
ing heterocycles, Xlll. Synthesis and utilization of 
2-phosphabicyclo [2.2.2] octa-5,7-diene-derivatives. L.
D. Quin and Gy. Keglevich

2-Phosphabicyclo[2.2.2]octa-5,7-diene 2-oxides 
have been prepared by the Diels-Alder cycload
dition reaction of dihydrophosphinine oxides and 
dimethyl acetylenedicarboxylate. Starting from the 
mixture of the double bond-isomers of the dihyd- 
rophosphinines, the cycloadducts were also ob
tained as isomeric mixtures. Several amide- and 
sulfide dirivatives were also prepared by change 
in the functionality of the cycloadducts. The phos- 
phabicyclooctadienes were characterized by 31P, 
13C and 3H NMR, as well as mass spectral data.

Thermal examinations showed that the pro
ducts had lost their bridging moiety above 200°C. 
Performing the thermolysis in the presence of 
hydroxy-compounds, the methylene-phosphine- 
oxides formed could be trapped. Due to the milder 
circumstances required and the better yields of 
the phosphorylated products, photolysis (254 nm) 
proved to be a much better method to achieve the 
fragmentation. This method was also suitable for 
the generation of methylene-phosphine-sulfides. A 
suggestion is given for the mechanism of the frag
mentation, and a side-reaction observed in the 
photolysis of the P-alkoxy cycloadducts is briefly 
discussed. Deoxygenation of the P-methyl phos- 
phabicyclooctadiene provided a phosphine losing 
its bridging moiety under extremely mild circum
stances. 2-Phosphapropene generated in this man
ner was catched in reaction with nucleophiles and 
isoprene.
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Tartózkodásiidő-eloszlás Herschel-Bulkley folyadék 
lamináris áramlásánál körkeresztmetszetű csőben

SAWINSKY János és DEÁK András
B u dapesti M űszaki Egyetem, Vegyipari M űveletek  Tanszék, 1521 Budapest, M űegyetem  rkp. 3.

A folyadékok nem-newtoni tulajdonságának 
hatását a tartózkodásiidő-eloszlásra csak kevesen 
vizsgálták, annak ellenére, hogy számos technoló
giai folyamatnál ismerni kellene ezt az összefüg
gést. Csak néhány példát említünk: polimerizáció 
csőreaktorban1, folyékony élelmiszerek és fermen
tációs táptalajok folyamatos sterilizálása2-5, kü
lönböző összetételű nagyviszkozitású anyagok (po
limer ömledékek, szuszpenziók) egymásutáni szál
lítása ugyanabban a csővezetékben.

Kellően nagy áramlási sebességnél a mo
lekuláris diffúzió a konvektiv transzporthoz ké
pest elhanyagolható. Ez esetben az áramlás telje
sen szegregáltnak tekinthető és a tartózkodásiidő- 
eloszlást a készülékben a sebességeloszlás határoz
za meg6-8.

A Herschel-Bulkley reológiai egyenlet9-12:

T - T 0 = K Afn (1)

ahol T csúsztató feszültség, r0 folyáshatár, К  
konzisztencia tényező, 7 deformáció sebesség, n 
reológiai kitevő.

Izoterm lamináris sebességeloszlás

Plasztikus folyadékok lamináris áramlásánál a 
csőtengely közelében rm sugarú magzóna alakul 
ki, amely dugószerűen vm sebességgel halad végig 
a csövön. A magzónát körülvevő körgyűrűben a 
sebességeloszlás13

у  _  1 ( У ~ У т \  n

v m  V 1 — Ут )
( 2)

ahol у — r /R  dimenziónélküli helykoordináta, 
y m  = rm/R , R a cső sugara, r radiális helykoor
dináta.

Az átlagsebesség13

V = V ■ vm (3)

ahol

<p = y*m + 2ym(l -  ym)a\ + (1 -  Ут)2а2

а 1
n +1 

2n +1
és a2 =

n +1 
3 n  +  1

A magzóna sugara az alábbi egyenlet szerint szá
mítható:

n
n - f i V>(1 - У т ) (4 )

ahol B i* 
szám.

^  " általánosított Bingham-

Tartózkodásiidő-eloszlás

A csővezetékben áramló anyag átlagos tartóz
kodási ideje az L hosszúságú csőszakaszban t — 
L/v.  Az r > rm sugáron v sebességgel haladó flu- 
idum elem t = L /v  időpontban éri el a csősza
kasz végét. A magzónában lévő anyag tartózko
dik a legrövidebb ideig a vizsgált csőszakaszban: 
tm = L/vm. Bevezetve a dimenziónélküli redukált 
időt

0 =
v
V

n tm v
V m  =  - y  =  ---- =  <Pt vm

(5 )

( 6)

Bosworth6 és Danckwerts14 szerint az F(r) el
oszlásfüggvény megadja a csőben áramló fluidum 
azon hányadát, amely az r sugarú körkeresztmet
szeten halad át.

f W = Ä i í 2 г 7г« 1 г (7 )

A fenti integrálást a magzónára és a magzónát 
körülvevő körgyűrűre külön kell elvégezni.

2
П у)

'  Г Ут í y  /
/  2/d y  + / У(J  0 ' У т  '

( 8)
ahol

У - У т

1 Ут
Elvégezve a kijelölt integrálást és figyelembe véve, 
hogy a (2) —(6) egyenletek alapján

. Ат _  T X » = 1 -  — = Ф,

megkapjuk a tartózkodásiidő-eloszlás F(ű) elosz
lásfüggvényét:

m = ( ^ n + A ) H {ti-1>m) (9)
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ahol H('â) a Heaviside-egységugrásfüggvény
2  Ут,A =

+  

a 3 =

( 1 - ? / т ) Ф " + 1 ( 1 - а з Ф ) +  

( 1  -  У т ) 2

П

-ф n+i (1  — а4Ф) 

2  n

2n + 1
és Ű4 = 3n + 1

A fenti egyenletet г?-szerint differenciálva a tartóz- 
kodásiidő-eloszlás sűrűségfüggvényéhez jutunk:

=  +  ( 10)
Vm У

ahol S(i9) a Dirac-<5 impulzusfüggvény, és
9 77, /  -1  П — 1 \

B  =  — — г ( 1 - У т ) # т  ( Ут  Ф n + 1 +  ( 1 -  У т ) Ф  n + 1 ) n + 1  V '

Tartózkodásiidő-closzlás sűrűségfüggvénye

Ha n = 1, akkor a fenti egyenletek átmen
nek a Bingham plasztikus folyadékra érvényes 
összefüggésekbe15’16, ym = 0 határesetben pedig 
az Ostwald-de Waele pszeudoplasztikus folyadékra 
levezetett összefüggésekhez jutunk17. Newtoni fo
lyadék esetén (n = 1 és ym -  0) a (9), (10) egyen
letekből a Bosworth6 és Denbigh18 által levezetett 
kifejezéseket kapjuk:

FW  =  1 -  ^ 2  és E W  = 2^3 ’ ha # > #m =  0,5.

Az 1.—4. ábrákon bemutatjuk az n Teológiai 
kitevő és ym hatását a tartózkodásiidő-eloszlás 
sűrűség- és eloszlásfüggvényének menetére. Az 
ábrákon szaggatott vonallal jelöltük a newtoni 
folyadékra érvényes görbéket.

2 . ábra

Tartózkodásiidő-eloszlás sűrűségfüggvénye

Köszönettel tartozunk az Országos Tudományos 
Kutatási Alap Bizottságának, hogy támogatta munkánkat 
(OTKA-szám: 1370).

3. ábra

Tartózkodásiidő-eloszlás eloszlásfüggvénye

4. ábra

Tartózkodásiidő-eloszlás eloszlásfüggvénye
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Összefoglalás

Levezettük a tartózkodásiidő-eloszlás sűrűség 
és eloszlásfüggvényét a Herschel-Bulkley nemnew
toni plasztikus folyadék lamináris áramlására, kör
keresztmetszetű egyenes csőben, amikor a mole
kuláris diffúzió a konvektiv transzporthoz képest 
elhanyagolható. Ha n = 1 és ym = 0, akkor az 
egyenletek átmennek a Bosworth és Denbigh által 
a newtoni folyadékra levezetett összefüggésekbe.

Residence time distribution for laminar flow 
of a Herschel-Bulkley fluid in a straight circular 
tube. J. Sawinsky and A. Deák

Residence time distribution functions are de
rived for non-Newtonian laminar flow through a 
tube where molecular diffusion is negligible. The 
fluids are assumed to be characterized by the 
Herschel-Bulkley plastic model. For the limiting 
case when n = 1 and ym — 0, the equations re
duce to those derived by Bosworth and Denbigh 
for Newtonian fluids.
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Méretkvantált CdS és ZnS nanorészecskék előállítása 
S/L adszorpciós rétegben hidrofóbizált szilikátfelületen*

DÉKÁNY Imre, TÚRI László, TOMBÁCZ Etelka 
JATE Kolloidkémiai Tanszék, 6720 Szeged, Aradi V. t. 1.

FENDLER János
Department of Chemistry Syracuse University NY. 13244 — 4100 USA

A szabályozott méretű — a kolloid méret- 
tartomány alsó határán lévő — nanométer mé
rettartományban lévő részecskék előállítása az 
anyagtudományban az érdeklődés előterébe ke
rült. Ennek oka az, hogy a részecskék, nagy faj
lagos felületük miatt, jelentős katalitikus aktivitás
sal rendelkeznek, vagy a félvezetők (TÍO2, ZnS, 
CdS, PbS) változatos fotoelektromos tulajdonsá
gokat mutatnak1-8. A részecskeméret szisztema
tikus változtatásával lehetséges a megfelelő aktivi
tású katalizátor vagy a kívánt oxidációs és redukci
ós potenciállal rendelkező félvezető előállítása5-6. 
Nanofázisú filmeket és részecskéket ma már a 
gyakorlatban is előállítanak, rendszerint ultranagy 
vákuumban7. A kolloid rendszerben előállítható 
félvezetők szintézisével is számos közlemény fog
lalkozik.

A reakcióhoz általában inverz micellákat hasz
nálnak, amelyek külön-külön tartalmazzák a reak
ciópartnereket, majd a micellás rendszerek keve
rése után keletkeznek a nanométer-tartományban 
lévő fémkolloidok vagy félvezető kolloidok. A kü
lönböző eljárásokról részletesen olvashatunk J.H. 
Fendler 1994-ben megjelent könyvében is8.

Ebben a közleményünkben a fenti módsze
rektől eltérő, de szintén nanométeres félvezetők 
előállítására alkalmas eljárást mutatunk be. A 
szubkolloid részecske keletkezése a szilárd/folyadék 
határfelületi adszorpciós rétegben történik, mely
nek vastagsága közismerten szintén a nanomé
teres tartományba (0,5 — 5 nm) esik9-13. A szi
lárd/folyadék határfelületi adszorpció törvényei 
alapján a szubkolloid részecskék az adszorpciós 
rétegben, mint nanofázisú reaktorban, akkor ke
letkeznek, ha az adszorpciós réteg a következő tu
lajdonságokkal rendelkezik:

a) az egyik elegykomponens (1) preferenciá- 
lisan adszorbeálódik a szilárd felületen és ennek

* A közlemény a Langmuir folyóiratban 1995- 
ben megjelenő és közlésre elfogadott munkánk lényeges 
részét képezi.

megfelelően a tömbfázisban lévő koncentrációja 
közel zérus, (zf >  x\ feltétel)

b) a preferenciálisan adszorbeálódó kompo
nensben a reakciópartner(ek) kiválóan oldódnak, 
abból a célból, hogy a rétegbe megfelelő mennyi
ségű reaktánst tudjunk juttatni.

c) a másik elegykomponens (2) nem adszor- 
beálódhat a határfelületen <  xf)  és ebben a 
közegben a reakciópartner(ek) oldékonysága kö
zel zérus.

A fenti feltételekből következik, hogy a szi
lárd/folyadék határfelületen csak a preferenciáli
san adszorbeálódó komponesben történik — köz
vetlenül a szilárd felületen — a részecskék ke
letkezése és növekedése, még a tömbfázist alko
tó másik komponensben — a minimális oldékony- 
ság miatt — nem keletkeznek részecskék. Ha az 
adott adszorpciós egyensúlyban a tömbfázisban is 
megjelenik a reakciópartnereket jól feloldó kom
ponens (x'j > mi), akkor a részecskék keletkezése 
nemcsak a határfelületi rétegben, hanem a tömb
fázisban is megindul. Ebben az esetben termé
szetesen durva mikrométeres csapadékszemcsék 
is keletkeznek. A fentiekből következik, hogy az 
elegy- és oldatadszorpciós izotermák ismeretében 
a határfelületi adszorpciós réteg összetétele és vas
tagsága meghatározható és az adott adszorpciós 
egyensúlyban kiválaszthatjuk azokat a feltételeket, 
amelyeknél a nanométeres részecskék keletkez
nek. A következőkben a szubkolloid méretű anya
gok kondenzációjára alkalmas biner elegyekben 
szilárd felületen keletkező adszorpciós réteg, mint 
„nanofázisú reaktor”, létrehozásának feltételeit is
mertetjük.

Elméleti rész

Az adszorpciós réteg térfogata sík felületű és pórusos 
szilárd felületen

Általában sík felületű adszorbensen a fajlagos 
felület (as) nagysága határozza meg a rendelke-



Magyar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 7. sz. Dékány I. és munkatársai: CdS és ZnS nanorészecskék előállítása 297

A B  C

1. ábra
Az adszorpciós réteg sematikus ábrázolása különböző felületeken, a) sík felületű, b) pórusos felületű, c) réteges 
szerkezetű adszorbens. Vs: az adszorpciós réteg térfogata, t: a vastagsága, x{: a réteg felületi móltörtje, d^: a

lamella bázislaptávolsága.

zésre álló V s adszorpciós térfogatot, amelyben a 
részecskék keletkezése lehetséges. Az adszorpciós 
térkitöltő modell szerint ( l/а. ábra)19

V s = as - t = (1)
=  n\ ~b n2 ̂ m,2 "b пзУт,з "b (г = 1,2,3)

ahol t az adszorpciós réteg vastagsága, nf az i-edik 
komponens mennyisége, Ет ) , a móltérfogata a ha
tárfelületi rétegben. A határfelületi réteg összeté
tele biner elegyek (г = 1,2) adszorpciója esetén 
x\ — n \l{n sl -\-n?l ) = n \ l n s, az egyensúlyi összeté
tel pedig x\. Ha az 1. komponens preferenciálisan 
adszorbeálódik az adszorbens felületén, akkor az 

»  x\ feltétel teljesül. Ezen összetétel számítá
sa csak az adott elegypárra vonatkozó adszorpci
ós többletizoterma ismeretében lehetséges, amely 
a következő ún. Ostwald-Izaguirre egyenlettel ír
ható fel:

= 7 l j  - ( n j  + n S2)Xl =  ^

= ns(a;j — x\)  = n \x  2 — n^x 1

A (2) egyenletből láthatjuk, hogy csak akkor pre- 
ferenciális az adszorbeált anyag feldúsulása a ha
tárfelületi rétegben, ha n* >  n^. A fenti esetben 
tehát V s = n\V m}\ szorzatból az adszorpciós ré
tegtérfogat kiszámítható.

Pórusos adszorbenseknél (pl. zeolitoknál, ak
tív szeneknél) a fenti feltétel tökéletesen teljesül, 
mivel a pórusok rendkívüli adszorpciós szelektivi
tást mutathatnak a kiválasztott komponensre (lásd 
1/b. ábra). Ez az ún. adszorpciós póruskitöltő mo
dell, amelynél a számított adszorpciós kapacitás 
gyakorlatilag a pórusok térfogatát adja. Amennyi
ben az adszorbens fajlagos felületét ismerjük (nem 
duzzadó, nem dezaggregálódó adszorbens eseté
ben), az (1) egyenlet szerint az adszorpciós réteg 
vastagsága is meghatározható, amelynek ismereté
ben ellenőrizhető az, hogy a reakciótér kiterjedése 
a nanométeres tartományban van-e.

Az interlamelláris térfogat számítása réteges 
szerkezetű adszorbenseken

Réteges szerkezetű adszorbensek esetében az 
ún. interlamelláris térkitöltő modellel számolha
tunk (1/c. ábra). Ezen adszorbensek jelentős elő
nye, hogy a lamellák közötti távolság röntgendiff- 
rakcióval pontosan mérhető. Az adszorpciós több
letizotermákból természetesen szintén számítható 
az interlamelláris térben preferenciálisan adszor- 
beálódott folyadék mennyisége, amelyben a nano- 
fázisú részecske keletkezik9-13.

Először vizsgáljuk meg, hogyan számítható 
a lamellák közötti, ún. interlamelláris térfogat
(Vint):

Vint = a X b(dL — 6) nm3/(SiAl)4O10 (3)

ahol a X b a szilikátlamella elemi cellájának felüle
te, <5 a lamella vastagsága, d i  a röntgendiffrakció
val mérhető bázislaptávolság (ún. Bragg-reflexió). 
Ha a lamellák közötti távolságot ioncsere-reakció- 
val beépített kationos tenzidekkel növeljük11-13, 
akkor a lamellák 3—5 nanométer távolságra el
távolodnak egymástól, ha megfelelő minőségű és 
összetételű folyadékelegyel alkalmazunk14. Ezt az 
agyag-organokomplex duzzadásának nevezzük. Ha 
kationos tenzidekkel organofilizált rétegszilikáto- 
kon biner elegyek adszorbeálódnak, kiszámíthat
juk a lamellák közötti folyadék térfogatát.

V f  =  V in t -  Valk =

= Vint -  0,205((nc X 0,127 + 0,28) + Vpol)Ç
(4)

ahol Vaik a rétegközti térben lévő alkilláncok tér
fogata, amely nc szénatomszám, Vpoi végcsoport- 
térfogat és £ felületi töltéssűrűség ismeretében 
számítható. A lamellák közötti folyadék térfogata 
számos korábbi kísérletünk szerint jól egyezik Vs 
adszorpciós térfogattal, tehát V /> V s9-14.
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Szubkolloid (nanométeres) részecskék növekedése az 
adszorpciós rétegben vagy az interlamelláris térben

Ha biner elegyek adszorpcióját vizsgáljuk, a 
fentiekből kitűnik, hogy a megfelelő egyensúlyi 
összetétel kiválasztásával elérhetjük azt, hogy a 
preferenciálisan adszorbeálódó komponens csak a 
határfelületi V s vagy V,„t -  Vaik -  Vf  térfogat
ban legyen. Ebben az esetben a második kompo
nens szerepe a részecskék keletkezése szempontjá
ból igen fontos, mivel egyrészt a reakciópartnerek 
nem oldódhatnak benne, másrészt az adszorpciós 
egyensúlyi megoszlásnak megfelelően biztosítja a 
nanométeres vastagságú „reakciótér” felületi léte
zését.

Ebben az esetben (1) egyenlet ~ 0
miatt a következő formában írható fel:

V s = as -t = ns1Vmtl + ' £ n r Vm,r (5)
ahol a rétegben a preferenciálisan adszorbeálódó 
elegykomponens mellett a reakciópartnerek adott

moláris mennyiségben és Fm)í- móltérfogattal 
jelen vannak. A reakció a számított mennyiségnek 
megfelelő komponensek bevitele után jön létre. 
Ha a preferenciálisan adszorbeálódó komponens
ben a telítettségi koncentrációnál kisebb mennyi
ségeket adagolunk, akkor különböző méretű ré
szecskéket kapunk a szilárd felületen.

Kísérleti rész

Kísérleti anyagok

Adszorbens: Na-montmorillonitból (d < 2 /xm) 
készült, melynek felületét hexadccil-piridinium-ka- 
tionokkal (HDP+) az ioncsere-kapacitásnak meg
felelő (0,85 mmol/g anyag) mennyiségben telítet
tük. (Jelzése: HDP-montm.).

Elegykomponensek: etanol, metanol és ciklo- 
hexán.

A szubkolloidok reakciókomponensei: Cd2+- 
és Zn2+-acetát, ill. H2S-gáz. A HPD-montmo- 
rillonit 0,5 —1,0 g tömegéhez számított mennyi
ségű Cd2+-acetát, ill. Zn2+-acetát alkoholos ol
datát adtuk. Ezután annyi ciklohexánnal szusz- 
pendáltuk az alkoholos (Cd2+, ill. Zn2+)-oldatot 
tartalmazó rendszert, hogy az egyensúlyi összeté
tel etanol(l)-ciklohexán(2) elegypárnál x\ = 0,05, 
etanol-ciklohexán elegypárnál xi = 0,01 móltört 
értékre álljon be. így híg szuszpenziókat (1 — 15 
g/100 cm3) kaptunk, amelyek viszonylag stabilak 
és csak lassan ülepednek. A szuszpenziók fölé ez
után zárt üvegkádban H2S-gázt vezettünk és 4 —6 
órás reakcióidő után — miközben a gáz bediffun- 
dált a folyadékba — kivettük a kádból a mintákat.

A H2S-el történt reakció során keletkezett CdS-, 
ill. ZnS-agyag-organokomplexeket szuszpenzióban 
vagy szűrés és szárítás után porformában az alábbi 
módszerekkel vizsgáltuk.

Kísérleti módszerek

1. Az adszorpciós többletizotermák megha
tározása etanol-ciklohexán és metanol-ciklohexán 
elegyekben történt 25±0,5°C hőmérsékleten. Az 
n^í”) = n ° A x i / m  adszorpciós többletet az elegy 
Axi koncentrációváltozásának és n° teljes mennyi
ségének ismeretében számítottuk m  gramm ad-
szorbensre vonatkoztatva10. Az n°^n’ = f ( x i) 
többletizotermák kiértékeléséből meghatározható 
az x\ — f ( x i)  összetételfüggvény és V s adszorp
ciós térfogat is9-14. A F á térfogat meghatározá
sának pontossága az adszorpciós összetételtarto
mány függvényében 5 —8 % szórást mutat.

2. a) A röntgendiffrakciós vizsgálatokat Phi
lips PW 1820-as diffraktométerrel végeztük, CuKa 
(A = 1,54 A) sugárzással (40 kV, 35 mA) és a 
Bragg-egyenlet alapján számítottuk a d i  bázis- 
laptávolságokat az adott folyadékelegyben expan
dált állapotban, ill. porformában, a szubkolloid ré
szecskékkel és azok nélkül, az eredeti ásványon18. 
A eí^-értékek meghatározásának pontossága ±0,01 
nm.

2.b) A kisszögű röntgenszórás (SAXS)-méré- 
seket a szuszpenzióban keletkező részecskék ki
mutatása céljából végeztünk. A vizsgálatokat a kü
lönböző hidrofób CdS- és ZnS-agyagszuszpenzi- 
ókban Philips generátorra épített kompakt Krat- 
ky-kamerával (KCEC 1129, Anton Paar) végeztük, 
1 mm átmérőjű kapilláris cellában, 25±0,1°C hő
mérsékleten az a) pontban megadott sugárzással.

A szórásgörbék meghatározásához szükséges 
abszolút intenzitás meghatározását az ún. „mozgó 
rés” módszerrel végeztük20. A méréseket a CdS és 
ZnS nélkül kezdtük, majd ezután mértük a CdS- és 
ZnS-agyagkomplexeken a szórásgörbéket. így az I  
a réshibával terhelt szórásintenzitást ábrázoltuk a 
h = [47r/A]sin0 (в: a szórásszög fele) szórásvektor 
függvényében. Szórásfüggvényeket az ún. Porod- 
reprezentációban21-22

log/ = -p(log/i) (6)

ábrázoltuk, ahol p az ún. Porod-exponens, amely
ből a szuszpenzió fraktál dimenziója meghatároz
ható23-26. A CdS- és ZnS-részecske méretének 
meghatározása céljából a szórásgörbe első szaka
szán az ún. Guinier-függvényből

\ n A I  = \nAI0 - l / 3 R 2Gh2 (7)
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határoztuk meg az ún. Rq Guinier-rádiuszt27: 
ahol Д /o a 2 0 ° =  0 °-nál mért korrigált inten
zitás. A CdS- és ZnS-agyagkomplex szuszpenzi
ók szórásgörbéit ( /)  a szubkolloidok nélkül mért 
I  (HDP-montmorillonit) intenzitásokkal korrigál
tuk, abból a célból, hogy a AI  = I -  /(HDP- 
mont.) intenzitások a nanométeres részecskék
re vonatkozzanak. A röntgenszórási intenzitások 
standard deviációja jelentősen függ a szórásvektor- 
tartománytól. A mérési adatok szórása a Guinier- 
tartományban ±3 — 5 %-nak, a Porod-tartomány- 
ban ±10-15 %-nak adódott.

3. ) Reológiai méréseket a keletkezett szub- 
kolloid részecskék kimutatása céljából végeztünk 
az adott HDP-montmorillonit etanol-ciklohexán és 
metanol-ciklohexán elegyszuszpenzióban. A méré
seket HAAKE RV20-CV100 konfigurációjú számí
tógép-vezérlésű rotációs viszkoziméterrel, ME 15- 
ös mérőfejjel végeztük, D = 0 — 100 sec- 1  sebes- 
séggradiens-tartományban, 25±0,2 °C hőmérsék
leten. A szerkezetképzésre jellemző — r nyíró
feszültségből származtatható — rg folyáshatárt a 
r = f (D)  folyásgörbéből extrapolációval határoz
tuk meg (lásd 7. ábra).

4. ) Az adszorpciós spektrofotometriás vizsgá
latokat a részecskék eltérő elektron-sávszerkezeté
nek jellemzése céljából végeztük. A mérések UVI- 
KON 930-as UV-VTS kétsugaras spektrofotomé
terrel történtek, 25±0,5°C hőmérsékleten. Az ún. 
adszorpciós törésponthoz tartozó Л hullámhossz
ból (lásd 6 . ábrák) meghatároztuk a félvezető til
tott sáv (band gap) energiáját eV-ban5,8. Az ab- 
szorbancia értékét minden esetben a félvezető nél
küli HDP-montmorillonit szuszpenziókhoz viszo
nyítva adtuk meg.

5) Transzmissziós elektronmikroszkópos mé
réseket Opton-típusú készülékkel végeztünk az 
agyagásványokon tapadt félvezető nanorészecskék 
jelenlétének kimutatására, és a részecskék átmérő
jének meghatározására.

E r e d m é n y e k  é s  é r t é k e lé s ü k

A „ nanoreaktor” térfogatának meghatározása

A 2. ábrán az etanol(l)-ciklohexán(2) korlát
lanul elegyedő rendszerben meghatározott több
letizotermát láthatjuk a HDP-montmorilloniton, 
amelynek lineáris szakaszából a Schay-Nagy-féle 
extrapolációs módszerrel9 -1 3  meghatároztuk a ha
tárfelületi réteg összetételét [xf = f ( xi)} a kis 
alkoholtartalmú elegyekben. A 2/b ábrából meg
állapítható, hogy az xj = 0,05 — 0,1 összetétel-

tartományban a rétegben az etanol koncentrációja 
xf = 0,5 —0,6 között változik.

A 3. ábrán a metanol(l)-ciklohexán(2) kor
látozottan elegyedő rendszerben meghatározott 
többletizotermát láthatjuk. Az izotermából kitű
nik, hogy a tömbfázisban a metanol koncentráci
ója egy nagyságrenddel kisebb, ugyanakkor a fe
lületi rétegben xf = 0,90 — 0,92 felületi móltört- 
összetétellel a metanol van jelen. Az adszorpciós 
kapacitásból (ns = -\-n?í ) számított V s adszorp
ciós térfogatok az 1. és 2 . táblázatban találhatók.

Az adszorpciós egyensúlyban lévő rendszer 
szuszpenzióit röntgendiffrakcióval is vizsgálhatjuk 
a különböző elegy közegekben. Ez a módszer 
ad lehetőséget a nanofázisú reaktor térfogatának 
közvetlen meghatározására. Az etanol-ciklohexán 
elegysorban a kis alkoholkoncentrációknál {x\ =  
0,05 — 0,4) a bázislaptávolság nagyobb (4,2—4,4 
nm), ami arra utal, hogy a ciklohexán jelenléte — 
amely feltehetően az alkilláncokat szolvatálja — 
növeli az interlamelláris térfogatot (4/a ábra).

2 . ábra

Adszorpciós többletizoterma etanol(l)-ciklohexán(2) 
elegyekben HDP-montmorilloniton (a) és az 

adszorpciós réteg (æf ) összetétele az egyensúlyi x \ 
összetétel függvényében (b).
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3. ábra

Adszorpciós többletizoterma metanol(l)-ciklohexán(2) 
elegyekben HDP-montmorilloniton (a) és az 

adszorpciós réteg (xf ) összetétele az egyensúlyi x\ 
összetétel függvényében (b).

Megállapítható, hogy a metanol-ciklohexán 
elegyekben d i  lineárisan növekszik a metanol 
egyensúlyi koncentrációjával és a maximális bázis- 
laptávolság 3,12 nm. Tiszta metanolban d i  =  3,15 
nm bázislaptávolságot mértünk. Ez azt bizonyítja, 
hogy a lamellák között 90 — 92 mólszázalék meta
nol van jelen (4/b ábra).

A  fenti eredmények alapján kiszámíthatjuk a 
különböző bázislaptávolságokhoz tartozó interla- 
melláris térfogatokat, ill. az alkilláncok térfogatá
nak ismeretében számítható a nanofázisú részecs
kék előállítására alkalmas „nanoreaktor” térfoga
ta Vf  =  Vint -  Valk■ A  (4) egyenlet szerint szá
mított eredményeket az 5. ábrán láthatjuk. Ezek 
az eredmények azt bizonyítják, hogy a HDP- 
montmorillonitok, változó d i  értékek mellett, re
álisan 0,2—0,8 cm3/g interlamelláris folyadéktér
fogattal rendelkeznek. Ez az a folyadéktérfogat, 
amelyben a megfelelő reakciókomponensek bevi
tele után a nanorészecske képződése megindul. 
A Vf térfogat a rétegközti térben jelenlévő al
killáncok térbetöltésének is függvénye. Értéke az

1. táblázat
CdS-nanorészecskék HDPM-montmorüloniton, 

etanol(l)-ciklohexán(2) elegyekben (x 2  = 0 ,0 5 )

Adagolt 
Cd2+-ionok 0

0,004
mmol/g
HDPM

0,04 0,4

Vs, cm3/g 
HDPM

0,692 — — —

d i ,  nm 
(száraz)

2,06 1,99 2,10 2,08

d i ,  nm
(szuszpenzióban)

4,21 4,14 3,85 3,98

Vnj ,  cm3/g
HPDM

1,746 0,724 0,637 0,677

Tb , Pa 0,15 0,20 0,215 0,375
Absz.él ener
giája, eV

2,70 2,52 2,46

Rg , nm 8,0 9,0 10,4
Dm
(szuszpenzióban)

2,151 2,118 2,071 1,951

2 . táblázat

CdS-пап orészecskék, HDPM-m ontm orillon it on, 
metanol(l)-ciklohexán(2 ) elegyekben (x® = 0 ,0 1 )

Adagolt 
Cd2+-ionok 0

0,004
mmol/g
HDPM

0,04 0,4

Vs, cm3/g 
HDPM

0,170

dL, nm 
(száraz)

2,06 2,01 2,06 1,98

d i ,  nm
(szuszpenzióban)

2,51 2,48 2,53 2,51

Vn / , cm3/g 
HPDM

0,231 0,224 0,239 0,231

tb , Pa 0,29 0,36 0,65 1,15
Absz.él ener
giája, eV

2,80 2,69 2,45

Rg , nm 7,5 9,1 9,5
Dm
(szuszpenzióban)

2,151 1,933 1,817 1,757

nc szénatomszám és a f  felületi töltés növelésé
vel csökkenthető. Erre vonatkozó számításainkat 
mutatják az 5. ábrán a szaggatott vonallal mega
dott egyenesek, amelyeket a gyakorlatilag mérhető 
d i  — 2 —5 nm távolságtartományban számítottunk 
a (4) egyenlet szerint.
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Bázislaptávolságok a HDP-montmorillonit 
etanol(l)-ciklohexán(2 ) elegyszuszpenzióiban (a) és 
metanol(l)-ciklohexán(2 ) elegyszuszpenziókban (b).

A  nanofázisú reaktor térfogatának változása a 
bázislaptávolsággal HDP-montmorilloniton. A számítás 
a (4) egyenlet szerint történt, a HDP-montmorillonitre 
jellemző nc =  16, £ =  0,32 adatokkal (folytonos vonal). 

A szaggatott vonallal jelzett egyenesek (nc =  16,
£ =  0,75 (2) és nc =  16, £ =  1,0 (3) a láncsűrűség 

növekedésének hatását mutatják.

A  félvezetők gócképződése az interlamelláris térben

A CdS- és ZnS-félvezetőket Cd-acetát és Zn- 
acetát vegyületekből állítottuk elő, úgy, hogy me
tanolban, ill. etanolban feloldottuk az 1-4. tábláza
tokban jelzett Cd2+- ill. Zn2+-ion-mennyiségeket, 
majd az oldatot a HDP-montmorillonithoz adtuk 
és számított mennyiségű ciklohexánnal elkészítet
tük a szuszpenziókat.

Az adott x\  összetételnél [(xi =0,05 etanol(l)- 
ciklohexán(2) xi = 0,01 metanol(l)-ciklohexán(2)] 
a határfelületi réteg összetétele xí[ = 0,60, ill. xf = 
0,925, amely az izotermákból számítható. Ebben

3. táblázat
ZnS-nanorészecskék, HDPM-montmorilloniton, 

etanol(l)-ciklohexán(2) elegyekben (x i = 0 ,0 5 )

Adagolt 
Zn2+-ionok 0

0,004
mmol/g
HDPM

0,04 0,4

V s, cm3/g 
HDPM

0,692

di,, nm 
(száraz)

2,06 2,01 2,15 2,13

d i ,, nm
(szuszpenzióban)

4,21 4,02 3,95 3,99

Vn f, cm3/g 
HDPM

0,746 0,689 0,667 0,679

t b , Pa 0,15 0,19 0,23 0,46
Absz.él ener
giája, eV

2,93 2,76 2,29

R g , nm 9,2 9,7
Dm
(szuszpenzióban)

2,151 2,143 1,817

4. táblázat
ZnS-nanorészecskék, HDPM-montmorilloniton, 

metanol(l)-ciklohexán(2 ) elegyekben (x j = 0 , 0 1 )

Adagolt 
Zn2+-ionok 0

0,004
mmol/g
HDPM

0,04 0,4

V s, cm3/g 
HDPM

0,170

d i ,  nm 
(száraz)

2,06 2,03 2,17 2,08

d[,, nm
(szuszpenzióban)

2,51 2,31 2,40 2,44

Vnf,  cm 3/g 
HDPM

0,233 0,173 0,200 0,212

t b , Pa 0,48 0,52 0,66 0,91
Absz.él ener
giája, eV

2,89 2,87 2,92

R g , nm 7,3 8,2 8,4

Dm
(szuszpenzióban)

2,250 2,105 2,096 1,975

az alkoholdús fázisban vannak a Cd2+-, ill. Zn2+- 
és az acetát-ellenionok. Természetesen az alko
holos fázisból és a szabad szilikátfelület-részeken 
adszorbeálódnak a fémionok is. Ezen Cd2+-, ill. 
Zn2+-ion-rétegen kezdődik a H^S-el való reak
ció során a részecskék növekedése (lásd 1/c se
matikus ábrát). Mivel a bázislaptávolság a beadott 
Cd-acetát, ill. Zn-acetát jelenlétében etanol(l)-
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cik!ohexán(2) elegyben d i  = 2,51—2,53 nm, köz
vetlen méréssel igazolható, hogy a megfelelő tér
fogat rendelkezésre áll az interlamelláris gócnöve
kedés megindulásához. Az 1.—4. táblázatokból ki
tűnik, hogy a Vs adszorpciós térfogat az etanol- 
ciklohexán rendszerben jól megközelíti a Vf tér
fogat értékét. A metanol-ciklohexán rendszerben 
Vs értéke 25 %-kal kisebb, mint a d i  bázislaptá- 
volságból számított Vf reaktortérfogat. A keletke
zett szubkolloid részecskék kimutatására a követ
kező módszereket alkalmaztuk. 1

A  CdS-HDP-montmorillonit komplex abszorpciós 
spektruma x\ = 0 ,0 5  összetételű 

etanol(l)-ciklohexán(2 ) elegyközegű szuszpenzióban. 
(1) 0,04 mmol/g CdS in situ preparálása után, (2) 0,04 
mmol/g CdS makrokristályos részecske felvitele után

1. Abszorpciós spektroszkópiai vizsgálatok

A szuszpenziókban lévő félvezetők fényab
szorpciós tulajdonságait a 6 .a,b. ábrákon mutat
juk be a 300—800 nm-es hullámhossztartomány
ban. A CdS-részecskék abszorpciós spektruma jól 
mutatja, hogy etanol-ciklohexán rendszerben ke
letkezett 0,04 mmol CdS-tartalmú nanorészecskék- 
re jellemző „abszorpciós él” hogyan tolódik el a 
nagyobb hullámhosszak felé, ha 0,04 mmol mak
rokristályos CdS-t adagolunk a szuszpenziókba. 
Az etanol-ciklohexán elegyben keletkezett ZnS- 
részecskékre jellemző hullámhossz-eltolódás (ger- 
jesztési-energia-növekedés) lényegesen nagyobb, 
mivel az abszorpciós él Л = 335 nm-re csök
ken (6 .b ábra). Megállapíthatjuk, hogy a „tiltott 
sáv” energiája — amely a vegyértéksáv és a ve
zetési sáv közötti energiakülönbség — elérheti a 
CdS-részecskéknél etanol(l)-ciklohexán(2)-elegy- 
ben a 2,70 eV-értéket, míg metanol(l)-ciklohe- 
xán(2)-elegyben a 2,80 eV-értéket abban az eset
ben, ha 0,004 mmol CdS/g mennyiségű nanoré- 
szecske keletkezik (lásd az 1. és 2 . táblázatot).

A ZnS-HDP-montmorillonit komplex abszorpciós 
spektruma xj =  0,05 összetételű 

etanol(l)-ciklohexán(2 ) elegyközegű szuszpenzióban. 
(1) 0,04 mmol/g ZnS in situ preparálása után, (2) 0,04 
mmol/g ZnS makrokristályos részecske felvitele után

A ZnS-részecskék fényabszorpciós tulajdon
ságait a 3. és 4. táblázatból láthatjuk. Az etanol- 
ciklohexán elegyben igen jelentős változást tapasz
talhatunk a félvezető részecske elektronszerkeze
tében, ha a ZnS mennyisége a felületen két nagy
ságrenddel változik. Ha metanol-ciklohexán ele- 
gyet használunk, akkor a keletkezett ZnS mennyi
ségének csökkentésével nem mutatkozik lényeges 
változás a nanofázisú részecskék elektronszerkeze
tében (lásd 3. és 4. táblázat).

A  nyírófeszültség(r)-nyírássebességgradiens (D) 
folyásgörbék HDP-montmoriUonit 

etanol(l)-ciklohexán(2) elegyszuszpenziókban, (1) CdS 
nélkül, (2) 0,004 mmol/g Cd2+-ion adagolásakor, in 

situ reakcióban H 2S-gázzal

2. A nanorészecskék kimutatása Teológiai 
mérésekkel a szuszpenzióban

A szuszpenziók szerkezetében a CdS-részecs
kék megjelenése Teológiai vizsgálatokkal is kiváló
an bizonyítható. A 7. ábrán láthatjuk a különbö
ző CdS-tartalmú HDP-montmorillonit-szuszpenzi-



Magyar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 7. sz. Dékány I. és munkatársai: CdS és ZnS nanorészecskék előállítása 303

ók folyásgörbéit etanol-ciklohexán {x\ = 0,05) ele- 
gyekben, mint diszperziós közegben. Láthatjuk, 
hogy az eredeti szuszpenziók folyásgörbéjéhez vi
szonyítva a nanorészecskék megjelenése jelentő
sen megváltoztatja a szuszpenziók szerkezetét, ami 
a T g  folyáshatár emelkedésében is megnyilvánul 
(1. —4. táblázatok). A folyáshatár a részecskék kö
zötti kölcsönhatásokra, az adhéziós erőkre jellem
ző érték. A Teológiai folyásgörbék egyértelműen 
azt bizonyítják, hogy a keletkező nanofázisú félve
zető részecskék a hidrofóbizált lamellákat (v. cso
magokat) összekapcsolják a szuszpenzióban (lásd 
11/b sematikus ábrát), és ezáltal, folyadékfázisban 
diszpergálva a CdS-, ill. ZnS-részecskéket, stabili
zálják a hordozó szerkezetében. Ennek gyakorlati 
jelentősége fontos, mivel a félvezetők további vizs
gálata és gyakorlati alkalmazása nemcsak szilárd 
porformában, hanem diszperz rendszerekben is le
hetséges. Az agyagásvány-szuszpenziók szerkezet
képzését ugyanis jelentősen befolyásolja a diszper
ziós (elegy) közeg minősége. Az etanol-ciklohexán 
elegypár a x\  =0,05—0,2 móltörttartományban, a 
jó duzzadás miatt, stabilizálja a hidrofóbizált la
mellás rendszert. Ez a kártyavázszerkezet pedig ki
válóan „tartja” a szubkolloid félvezető részecské
ket az adott diszperz rendszerben (lásd 11. sema
tikus ábra).

Nagyszögű röntgendiffrakciós porfelvételek a 
CdS-HDP-montmorillonit komplexeken. (1) CdS nélkül 

az eredeti légszáraz HDP-montmorillonit, (2) 0,004 
mmol/g Cd2+ -ion, (3) 0,04 mmol/g Cd2+-ion 

adagolásakor in situ reakcióban H 2S-gázzal a minta 
kiszárítása (80°C-on vákuum-szárítószekrényben) után

3. Nagyszögű röntgendiffrakciós eredmények

A CdS-HDP-montmorillonit száraz anyag-or- 
ganokomplex röntgendiffrakciós porfelvétele lát
ható a 8. ábrán. Megállapítható, hogy a CdS- 
részecskék keletkezése az ásvány párhuzamos el
rendezésű lamelláris szerkezetét megváltoztatja,

mivel a CdS mennyiségének növelése a Bragg- 
reflexiók intenzitásának csökkenését és a félérték- 
szélesség növekedését okozta. Az átlagos lamella
távolság csak kismértékben növekszik, eszerint a 
részecskék nem maradnak az interlamelláris tér
ben. A CdS-részecskék tehát az eredetileg jól ren
dezett lamellaszerkezetet bontják meg, összekap
csolva a kevésbé rendezett és kisebb méretű lamel
lacsomagokat (lásd 11. ábra).

SAXS-szórásgörbék a HDP-montmorillonit 
etanol(l)-ciklohexán(2) x \ =  0,05 összetételű 

elegyszuszpenzióban. (1) 0,004, (2) 0,04, (3) 0,4 mmol/g 
Cd2+ -ion és ekvivalens H 2S-gáz reakciója után.

SAXS-szórásgörbék a HDP-montmorillonit 
metanol(l)-ciklohexán(2 ) x \ =  0 ,0 1  összetételű 

elegyszuszpenzióban. (1) 0,004, (2) 0,04, (3) 0,4 mmol/g 
Cd2+ -ion és ekvivalens H2S-gáz reakciója után.

4. A kisszögű röntgenszórás és az 
elektronmikroszkópia eredményei

A 9. és 10. ábrákon a félvezető agyag-orga- 
nokomplex-szuszpenziók SAXS-felvételeit láthat
juk. A szórásgörbék lineáris szakaszának mere
dekségéből (P) számítható az aggregált szuszpen
zió szerkezetének tömegfraktál-dimenziója, mely
nek értéke |p| + 1 = £>m23-26. Megállapítható, 
hogy a keletkezett nanorészecskék mennyiségének 
növekedésével — az eredeti CdS-részecskék nél-
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SAXS-szórásgörbék a HDP-montmorillonit 
etanol(l)-ciklohexán(2) x \  = 0 ,0 5  összetételű 

elegyszuszpenzióban. (1) 0,04, (2) 0,4 mmol/g Zn2+-ion 
és ekvivalens H 2S-gáz reakciója után.

zett SAXS-vizsgálatok ily módon megerősítik azt, 
hogy a nagyszögű méréseknél Rq rádiusz változá
sa 7,5 — 10,4 nm tartományon belül marad. Ez azt 
jelenti, hogy a nagyságrenddel nagyobb mennyi
ségű részecskék felületi keletkezése ca. 8  — 10 nm 
tartományban marad, de felületi sűrűségük növe
kedni fog. Erről részletes felvilágosítást az elekt
ronmikroszkópos felvételek adnának, de 0,004 — 
0,04 mmol/g anyagmennyiségeknél igen nehéz a jól 
értékelhető felvételek készítése. Jó minőségű fel
vételeket készítettünk a 0,4 mmol/g CdS-t és ZnS- 
t tartalmazó hidrofób agyagásványon. A felvételek 
azt mutatják, hogy a részecskék alakja gömbszerű, 
közel monodiszperzek és átmérőjük 8 —9 nm kö
zött változik (lásd 12. ábra).

SAXS-szórásgörbék a HDP-montmorillonit 
metanol(l)-ciklohexán(2 ) xr =  0 ,0 1  összetételű 

elegyszuszpenzióban. (1) 0,004, (2) 0,04, (3) 0,4" mmol/g 
Zn2+-ion és ekvivalens H 2S-gáz reakciója után.

küli szuszpenzióhoz viszonyítva —  a tömegfraktál- 
dim enziók csökkennek (D m m inim ális értéke 1 
leh et), ami a jól rendezett lam elláris szerkezet 
fellazulását eredm ényezi. A  szuszpertzióban vég-

Az eredm ények tárgyalása

Mérési eredményeink alapján megállapíthat
juk, hogy a kationos tenziddel hidrofóbizált mont- 
morillonit felületén poláris-apoláris elegyközegből 
a poláris alkohol adszorpciós rétegében külön
böző méretű CdS és ZnS félvezető nanorészecs
kék in situ keletkeznek. A hidrofób ásvány in- 
terlamelláris terében lévő adszorpciós rétegben, 
mint „nanofázisú reaktorban” a megfelelő reakci
ópartnerek bevitele után keletkeznek a 8 — 10 nin
es részecskék. A röntgendiffrakciós mérések több 
szempontból is elősegítik a részecskék előállítá
sának ellenőrzését. Először is a szuszpenziókban 
végzett mérésekkel és az adszorpciós vizsgálatok
kal párhuzamosan megadható a nanofázisú reak
ciótér térfogata, amelynek ismeretében kiszámít
hatjuk a reakciópartnerek mennyiségét a hordozó 
felület (vagy tömeg)-egységére vonatkoztatva. Ki
mutattuk, hogy etanol-ciklohexán elegyben lénye-

a )
11. ábra

A  hidrofóbizált rétegszilikát szekezetének sematikus bemutatása a) CdS-részecskék nélkül, b) CdS-részecskék in
situ keletkezése után.
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12. ábra

TEM-felvételek a) CdS- és b) ZnS nanorészecskékről, amelyek in situ keletkeznek a HDP-montmorillonit lamellás
felületén. Nagyítás: 140000.

gesen nagyobb térfogatú (Vf  = 0,746, V s = 0,692 
cm3/g) adszorpciós réteg áll rendelkezésünkre, 
mint metanol-ciklohexán elegyben (Vf = 0,231, ill. 
V s = 0,170 cm3/g) (lásd 1, —4. táblázatok). Má
sodszor a keletkezett CdS-, ill. ZnS-agyagkomplex 
szerkezete pordiffrakciós méréstechnikával ellen
őrizhető, melynek során megállapítottuk a kelet
kezett részecskék a lamellás szerkezetet átrendező 
(dezorientáló) hatását.

A Teológiai vizsgálatok kis nyírássebesség- 
gradiens-tartományban rendkívül érzékenyen mu
tatják ki a nanorészecskék megjelenését a szusz
penzióban. А тд, Bingham-féle folyáshatár, jól jel
lemzi az összetett diszperz rendszer szerkezetében 
bekövetkező változásokat, amelyek az orientált la
mellás lap-lap aggregáció csökkenését és az él-lap 
kölcsönhatások előtérbe kerülését jelentik. Termé
szetesen a folyáshatár növekedéséhez hozzájárul 
az is, hogy a CdS-, ill. ZnS-nanorészecskék meg
jelenésével a szuszpenzió koncentrációja minimáli
san (0,006 — 0,06 térf.%) növekszik. Az abszorpci
ós spektrofotometriás vizsgálatok, a kolloidkémiai

vizsgálati módszerektől teljesen függetlenül, a fél
vezető nanorészecskék keletkezését igazolták. Az 
„adszorpciós él” eltolódása a nagyobb energiák fe
lé arra hívja fel a figyelmet, hogy a méretkvantálás 
a nanofázisú reaktorba bevitt anyagmennyiséggel 
szabályozható. A SAXS-vizsgálatok alátámasztják 
a szuszpenziók szerkezetében bekövetkező dezori- 
entációs változásokat és ezt a Dm tömegfraktál- 
dimenziók csökkenésével igazolhatjuk.

A szerzők ezúton mondanak köszönetét az OT- 
KA 1/5 T007531 z. pályázatban kapott támogatásért, va
lamint a U.S.-Hungarian Joint Found-nak és a Natio
nal Science Fundation-nak (USA) a magyar-amerikai 
együttműködés finanszírozásáért.

Összefoglalás

Szubkolloid (7 —10 nm méretű) CdS- és ZnS- 
félvezetők etanol-ciklohexán és metanol-ciklohe
xán közegű szuszpenzióban való előállítását vizs
gáltuk hidrofóbizált agyagásvány (HDP-montmo-
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rillonit) felületén lévő adszorpciós rétegben, ill. in- 
terlamelláris térfogatában.

Az adszorpciós réteget, ill. interlamelláris te
ret használtuk fel, mint nanofázisú reaktort, mé- 
retkvantált CdS- és ZnS-részecskék in situ előál
lítására, kadmium- (vagy cink)-acetát és H2S-gáz 
ekvivalens mennyiségű reakciójával, HDP-mont- 
morillonit szuszpenzióban. A nanofázisú reaktor 
térfogatát adott metanol-ciklohexán és etanol-cik- 
lohexán összetételnél elegyadszorpciós többletizo
termából, ill. röntgendiffrakciós mérésekből számí
tottuk ki. A metanolban gazdag, de vékonyabb ad
szorpciós réteg képződésekor kisebb méretű ré
szecskék keletkeztek a felületen. A méretek to
vább csökkenthetők, ha a félvezető részecskék re
akciójához szükséges komponensek mennyiségét 
csökkentjük a nanofázisú reaktorban. A félveze
tő nanokristályok behatolnak a hordozó agyag
ásvány, a HDP-montmorillonit, lamellás szerke
zetébe, és a szuszpenziók folyáshatárának növe
kedését és szerkezetének átalakulását okozzák. 
SAXS-mérésekkel a félvezető agyag-organokomp- 
lex szuszpenziók fraktáldimenzióját és nanoré
szecskék méretét határoztuk meg. A részecskék 
felületi jelenlétét a HDP-montmorilloniton transz- 
missziós elektronmikroszkópos (ТЕМ) felvételek
kel és abszorpciós spektrofotometriás mérésekkel 
igazoltuk.

Preparation of size-quantized CdS and ZnS 
particles in solid-liquid adsorption layer on hy
drophobic layer silicates. I. Dékány, L. Тип, E. 
Tombácz and J.H. Fendler

Subcolloidal (7 — 10 nm) CdS and ZnS semi
conductors were prepared in suspensions with 
ethanol-cyclohexane or methanol-cyclohexane in 
the adsorption layer or interlamellar space on 
hydrophobic (HDP-montmorillonite) clay mineral 
surface. This adsorption layer, and the interla- 
mellar space between the silicate lamellae was 
used as a nanophase reactor for the in situ gen
eration of size-quantized cadmium sulfide and 
zinc sulfide semiconductor particles from cad
mium (or zinc) acetate and equivalent amounts 
of H2S. The volumes of the nanophase reactor 
in ethanol-cyclohexane at a given mixture com
position were determined, by adsorption excess 
isotherm and X-ray diffraction measurements. As 
expected, smaller sized semiconductor particles 
were generated in the smaller nanophase reac
tor, provided by the methanol-rich adsorption 
layer. Further reduction of semiconductor par

ticles was accomplished by decreasing the con
centration of their parent ions in the nanophase 
reactor. Incorporation of semiconductor nanocrys
tallites into HDP-montmorillonite manifested it
self in increased yield stess and the structure build
ing of the suspension. Information on the frac
tal dimensions of the semiconductor-clay organo- 
complex suspensions and on the radius of gyration 
of the nanoparticles was obtained by small-angle 
X-ray scattering (SAXS) measurements. The exist
ence of nanoparticles on the hydrophobic mont- 
morillonite was established by ТЕМ and absorp
tion spectrophotometric methods.
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A MAGYAR KÉMIAI ELNEVEZÉS ÉS HELYESÍRÁS
SZABÁLYAI

A TRANSZFERMIUMELEMEK NEVE ÉS VEGYJELE

A 101 — 109 rendszámú transzfermiumelemek nevére és vegyjelére készült javaslatot és ennek 
indoklását ismertetjük*.

Bevezetés

A Transfermium Working Group (TWG) 1986-ban alakult, az International Union of Pure 
and Applied Chemistry (IUPAC) és az International Union of Pure and Applied Physics (ШРАР) 
védnöksége alatt. Megállapításaikat a IUPAC és a IUPAP egyetértésével az alábbi jelentésekben 
foglalták össze:

1. Criteria that must be satisfied for the discovery of a new chemical element to be recognized. 
Pure Appl. Chem., 63. 879 — 886. 1991.

2. Discovery of the transfermium elements: Introduction to the discovery profiles. Pure Appl. 
Chem., 65. 1757-1763. 1993.

3. Discovery of the transfermium elements: Discovery profiles of the transfermium elements. Pure 
Appl. Chem, 65. 1764-1814. 1993.

Ezt követően a IUPAC a 2. és a 3. jelentésben érdekelt 3 nagy csoportot felkérte arra, hogy 
tegyenek javaslatot az elemek nevére [Lawrence Berkeley Laboratory, Kalifornia (USA), Joint Institute 
for Nuclear Research, Dubna (Oroszország) és Gesellschaft für Schwerionenforschung, Darmstadt 
(Németország)]. Válaszukat a TWG válaszával együtt a Pure and Applied Chemistry közölte (65. 1815 — 
1824. 1993.).

Ajánlások

A TWG megállapította, hogy a transzfermiumelemek elnevezése a IUPAC Szervetlen Kémiai 
Nevezéktani Bizottságának (Commision on Nomenclature of Inorganic Chemistry, II.2.) jogköre. 
A bizottság 1994. augusztus 31-én Balatonfüreden találkozott, hogy javaslatot tegyen a 101 — 109 
rendszámú transzfermiumelemek elnevezésére. A bizottság 12 különböző országból való 20 vegyészből 
állt, mindenkinek azonos szavazati joga volt (Ausztrália, Dél-Afrika, Finnország, Hollandia, Japán, 
Magyarország, Nagy-Britannia, Oroszország, Spanyolország, Svájc, Svédország, USA). A vita széles 
körű, megfontolt és tárgyilagos volt, szem előtt tartva az eljárás fontosságát, amely kihat a kémia egész 
területére.

A felfedezésekben érintett 3 nagy csoportot előzőleg felkérték arra, hogy tegyen javaslatot az 
elemek elnevezésére és indokolják meg választásukat. Mindhárom csoport válaszolt a felkérésre. A 
bizottság alaposan megfontolta a javaslatokat és leszögezte azokat az alapelveket, amelyek szerint az 
elemeket el fogja nevezni. Egyhangúlag egyetértett abban, hogy folytatni kell az elemek elnevezésének 
eddig követett gyakorlatát, amely szerint az elemet tudósról, helyről vagy tulajdonságáról nevezik 
el. Elutasította (16 a 4-hez arányban1) azt, hogy elemet élő személyről nevezzenek el. A bizottság 
többségének véleménye szerint történelmi távlat kell a felfedezések megítélésére, mielőtt ilyen határozat 
születne. A bizottság abban is egyetértett, hogy elfogadja a TWG következtetéseit, mint a nevek 
kiválasztásának egyik alapját. E mellett figyelembe vette a 3 csoportnak a név kiválasztására tett

* Names and symbol of transfermium elements (IUPAC Recommendations 1994). Pure Appl. Chem., 6 6 . 
2419 -  2421. 1994.

1 Minden szavazás titkos volt és két olyan bizottsági tag számolta össze, aki nem tartozott az érintett intézetek 
országához.
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javaslatait. A kiválasztott nevek a 3 csoport javaslataiból származnak, de nem szükségszerűen a javasolt 
sorrendben.

Végül a bizottság nagy szavazattöbbséggel az alábbi neveket javasolta:

Elem Név** Vegyjel Szavazati
arány

101 mendelévium Md 20
102 nobélium No 20
103 laurencium Lr 20
104 dubnium Db 19
105 zsolioium J1 18
106 radzerfordium Rf 18
107 borium Bh 20
108 hánium Hn 19
109 meitnerium Mt 20

A javaslatot a bizottság Titular Member tagjai egyhangúlag ratifikálták.
A 101 —103 rendszámú elemek nevével kapcsolatban a bizottság elfogadta a „status quo”-t, jóllehet 

a TWG következtetése szerint hiba történt a 102 rendszámú elem (nobélium) felfedezését bejelentő első 
közleményben.

A 104 rendszámú elem neve dubnium; a Moszkva melletti nemzetközi tudományos központnak, 
Dubnának a kémiában és a modern magfizikában végzett kiváló közreműködéséért.

A 105 rendszámú elem neve zsolioium a francia Frédéric Joliot-Curie tiszteletére, aki a magfizika 
és a kémia fejlesztésében elért eredményeiért 1935-ben Irène Curie-vel megosztott Nobel-díjat kapott.

A 106 és a 107 rendszámú elem Ernest Rutherford (Új-Zéland), illetve Niels Bohr (Dánia) után 
kapta nevét az atomszerkezet megismerésében való közreműködésükért. A bizottság a borium (Bh) 
nevet javasolta a 107 rendszámú elemre a nilszborium helyett, így a név összhangban van a személyekről 
elnevezett elemek nevével.

A 108 és a 109 rendszámú elem Otto Hahn (Németország), illetve Lise Meitner (Ausztria) után 
kapta nevét a maghasadásban játszott szerepükért.

Ezeket a javaslatokat 1994. szeptember 17 —18-án Antwerpenben (Belgium) tartott ülésén a 
IUPAC Bureau egyhangúlag elfogadta, és továbbította az Interdivisional Committee on Nomenclature 
and Symbols-nak a Pure and Applied Chemistry c. folyóiratban való publikálásra.

A javaslatot a IUPAC Council-nak még ratifikálnia kell 1995. augusztus 10 —11-én, amikor 
Guildfordban (Anglia) ülésezik.

F odom é Csányi Piroska

** A z  elemek neve — a IUPAC javaslata alapján — a név kiejtését és nem a helyesírását kívánja megörökíteni. 
Ezt az eljárást követte az MTA Kémiai Tudományok Osztálya 1962-ben, amikor rögzítette az elemek magyar nevét, 
pl. kűrium, laurencium (A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai. MTA Kémiai Tudományok Osztályának 
Közleményei, 17. 1 -2 9 2 . 1962.).
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Kationos tenzidek adszorpciója változó töltésű
szilikafelületeken

SZEKERES Márta, TOMBÁCZ Etelka és DÉKÁNY Imre 
József Attila Tudományegyetem Kolloidkémiai Tanszéke, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1

Az ionos tenzidek adszorpcióját befolyáso
ló, és az adszorpciós folyamatok mechanizmusát 
meghatározó tényezők vizsgálata felület- és kol
loidkémiai, valamint környezeti kémiai szempont
ból is fontos kutatási terület. A viszonylag egysze
rű szerkezetű amfifil vegyületek modellként szol
gálhatnak a változatos és bonyolultabb összeté
telű szerves anyagok adszorpciós mechanizmusá
nak felderítéséhez, amelyek a talaj komponense
in fizikai-kémiai tulajdonságaiktól függően külön
böző mértékben megkötődhetnek. Az agyagásvá
nyok mellett a talajok fontos alkotói a különféle 
szervetlen fém-oxid kolloidok, amelyek közül leg
nagyobb mennyiségben a polikovasav módosulatai, 
a szilícium-dioxid oligomerek és polimerek, a szi- 
likák fordulnak elő. Az ionos tenzidek adszorpci
óját a szilikafelületeken a specifikus adszorpciós 
potenciál és a felületi töltés által meghatározott 
elektrosztatikai potenciál együttesen irányítja1. A 
nemzetközi szakirodalomban számos közlemény 
jelent meg a különböző ionos tenzidek adszorpci
ójáról, de az adszorpciós kölcsönhatások energeti
kai elemzésével, az effektusok közvetlen mikroka- 
lorimetrás meghatározásával lényegesen kevesebb 
közlemény foglalkozik. Ebben a munkánkban a 
közeg pH-jától függő, változó töltésű szilikafelüle
teken az adszorpciós kísérletekkel párhuzamosan 
kalorimetriás módszerrel határoztuk meg az ad
szorpciós cserélődési entalpiákat. Célunk az volt, 
hogy a kationos tenzidek adszorpciójának mennyi
ségi összefüggésein túlmenően a tenzidadszorpció 
termodinamikai tulajdonságairól is beszámoljunk.

Adszorpció változó felületi töltésű adszorbenseken

A szilikák vizes közegben, természetes kö
rülmények között általában negatív felületi tölté

sű adszorbensek. Változó felületi töltésű oxidok- 
nál a felületi töltés nagysága és előjele jellem
ző módon függ a közeg pH-jától és az ionerős
ségtől. A potenciálmeghatározó ionok a H+- és 
OH- -ionok, amelyek a szilárd mátrix alkotóinak 
tekinthetők, mivel az oxidok felülete vizes közeg
ben hidratált. A nettó felületi töltéssűrűség pH- és 
elektrolitkoncentráció-függése különböző ionerős
ségeknél végzett potenciometriás sav-bázis bírálá
sokkal határozható meg. Ez a méréssorozat a felü
let minősítésének is tekinthető elektrolitközegben. 
A felületi nettó protontöbbletből ( Г д + - Г о н - )  
definíció szerint számítható a felület töltéssűrűsége
M 2,3;

a0 = F ( r H+- r OH-)C /cm 2 (1)
ao = П С a  - C B + [OH-] -  [H +})/A (2)

Ahol F : a Faraday állandó, Гн+ és Го н -: a 
proton és a hidroxilionok adszorpciós többlete 
(mol/cm2), Ca  és CB\ a szuszpenzióhoz adott sav 
és lúg koncentrációja a titrálás folyamán (kiindu
lási koncentráció), [OH~] és [H+]: a proton és 
OH-  egyensúlyi koncentrációja a pH-mérésből, 
([OH-]) = AV/[H+] és K v  a víz ionszorzata), 
A: a szilárd felület nagysága a szuszpenzióban 
(cm2/liter). Az (1) és (2) egyenletek alkalmazható
ságának feltétele, hogy a felületi töltés csak proton 
asszociáció/disszociáció eredményeként alakulhat 
ki, és a titrálás folyamán proton csak a felületi 
töltés kialakulásával kapcsolatos reakcióban vehet 
részt. Ilyen feltételek között a különböző koncent
rációjú háttérelektrolitok jelenlétében kapott net
tó felületi protontöbblet — vs. pH-görbék közös 
pontban metszik egymást („common intersection 
point” — c.i.p.). Ebben a pontban a felületi töl
tés nagysága független az elektrolitkoncentráció
tól. A háttérelektrolit indifferens, ha a közös met-
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széspontban a nettó felületi protontöbblet nulla 
(сто = 0), ellenkező esetben a háttérelektrolit ka
tionjának, vagy anionjának specifikus adszorpció
ja következtében a közös metszéspontban ctq > 0, 
illetve сто < 0. Az a pH, amelynél a nettó felü
leti protontöbblet zérus, az adott oxidra jellem
ző, és a „zérus felületi töltés” állapotot határozza 
meg. A nemzetközi irodalomban ennek jelölésére 
a „p.z.c.” — „point of zero charge” fogalom hasz
nálatos. A felületi OH-csoportok disszociációjára 
ennek megfelelően a következő egyensúlyok írha
tók fel

H+ OH“
S-OH+ ^  S-OH ^  S -0 “ + H+(3) 

pH <  pH(p.z.c.) pH =  pH(p.z.c.) pH >  pH(p.z.c.)

Az egyenletekben S-OH a felületi OH-csoportok 
jelölése.

A szilikaadszorbensek p.z.c. értéke alacsony 
pH-nál van, az irodalomban pH = 4 alatti érté
keket találhatunk: Bolt3, valamint Heston 4 és 
munkatársai szerint 3,5; Sears5 3,5 — 4; Tadros és 
Lyklema6 szerint 3,0; Li és de Bruyn7 szerint 1 — 3 
közötti pH-érték. Tisztázatlan az a kérdés, hogy a 
szilikafelületeken kialakulhat-e valóban pozitív töl
tés, vagyis az, hogy a szilikák más fém-oxidokhoz 
hasonlóan amfoter felületeknek tekinthetők vagy 
nem. Li és de Bruyn7 elektrokinetikai mérésekből 
azt találták, hogy a kvarc zeta-potenciálja, 0,1 M 
NaCl elektrolitban, a pH = 1 és pH =  3 közötti tar
tományban, közel nulla, Viszockij és Sztrazseszko8 
pozitív felületi töltés kialakulásának és stabilizáló
dásának lehetőségét bizonyították elektroforetikus 
mérésekkel. Tadros és Lyklema6 potenciometriás 
sav-bázis titrálással pH = 3 alatt pozitív felületi töl
tést határoztak meg precipitált szilikán.

Az ionos tenzidek adszorpciója az elektromos 
töltéssel rendelkező és a töltetlen hidrofil felülete
ken alapvetően eltérő mechanizmus szerint megy 
végbe. Ennek elemzésére az 1. ábrán sematiku
san tüntettük fel az adszorpciós rétegek lehetséges 
szerkezetét töltött (l.a  ábra) és elektromosan sem
leges (l.b ábra) hidrofil felület esetében.

A szilika/kationos tenzid rendszerben a ne
gatív felületi töltéshelyek és a tenzidionok pozi
tív töltésű hidrofil csoportja közötti elektroszta
tikus vonzás és egy specifikus adszorpciós köl
csönhatás érvényesül egyidejűleg. A töltéssel nem 
rendelkező felületrészeken (pH = pHp.2 C., vagy 
kis felületi töltéssűrűségnél) a rendezett felületi 
hidrátréteg és a tenzidionok hidrofób láncait kö
rülvevő, nagy energiájú, strukturált hidrátburkok9 
kollíziója határozza meg az adszorpciós folyama
tot. Negatív felületi töltésű adszorbensen a tenzid- 
kation adszorpciója lényegében specifikus ionad

szorpció. Töltésárnyékoló hatásának eredménye
ként növeli a felület negatív töltéssűrűségét, ez
által további tenzid kationok adszorpcióját se
gíti elő, a monomolekulás borítottság elérésé
ig. K. Faix és Gyulasi10 Fe(III)-hidroxid — Na- 
dodecilszulfát — Cl“ rendszerre protonasszoci
ációs és felületi ionpárképződési egyensúlyi ál
landó meghatározásával számították a folyama
tok standard szabadenergia-változásait (AG° = 
—RTlnK): AG°e+ = -36,3, = -9,4,
A G pS_ = -12  kJ/mol). A DS“ -adszorpció lé
nyegesen nagyobb szabadenergia-csökkenéssel jár, 
mint a Cl“ -adszorpció, ami a tenzidadszorpció 
specifikus jellegét támasztja alá. A felületi töl
tést kompenzáló ellenionok első rétege az elekt
romos kettős rétegben a Guy-Chapman-Stern- 
Graham hármasrétegmodell 11)12 szerint a belső 
Helmholtz-rétegben (IHP — inner Helmholtz pla
ne) helyezkedik el, a felületi töltéssel azonos tölté
sű koionok pedig az úgynevezett külső Helmholtz- 
rétegben (OHP — outer Helmholtz plane), amely 
a diffúz rétegnek a kompakt réteggel közvetlenül 
határos, legbelső síkja. Feltételezik, hogy az ellen
ionok a IHP-ben saját hidrátburkuk nélkül, a koi
onok az OHP-ben pedig a hidrátburkukkal együtt 
szerepelnek 1,!. A diffúz réteget nem tüntettük fel 
az 1. ábrán, mivel a tenzidionok adszorpciós meg
oszlása tekintetében feltehetően a fizikai határfe
lületnek és a folyadék tömbfázisának van kitünte
tett szerepe.

Az ionos tenzidek adszorpciója elektromo
san töltött felületű adszorbenseken ioncserefolya
mat a belső, vagy a külső Helmholtz-réteg ion
jai és a tenzidionok között (l.a ábra). Ez a fo
lyamat nem tipikus ioncsere-adszorpció, mivel a 
felületen nincsenek jól definiált ioncsere-helyek. 
A tenzidion töltésével ellentétes előjelű felüle
ti töltés esetén az IHP-t alkotó ellenionok, azo
nos előjelű felületi töltés esetén az OHP-t alko
tó koionok cserélhetők. Mivel a belső Helmoltz- 
rétegben az ellenionok adszorpcióját az elektrosz
tatikai potenciál és egy specifikus kémiai kölcsön
hatási potenciál, az OHP-ben a koionok adszorp
cióját pedig csak az elektrosztatikai potenciál irá
nyítja, az adszorpció egyensúlyi állandója és ezen 
keresztül az adszorbeált mennyiség is nagyobb az 
IHP-ioncsere-adszorpciós, mint az OHP-ioncsere- 
adszorpciós folyamatban.

Elektromosan töltetlen felületen, vagy kis fe
lületi töltéssűrűségnél a töltetlen felület része
ken (l.b ábra) az adszorpciós mechanizmusban az 
elektrosztatikai kölcsönhatás lehetősége kizárható. 
Ha a felületi nettó töltéssűrűség zérus, az elektro
mos tér hiányában micellák adszorpciója is félté-
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1. ábra

A  kationos tenzidek adszorpciójának feltételez.ett mechanizmusa elektromosan töltött és töltetlen felületű
oxidadszorbensen

telezhető az adszorbensen, ami ún. hcmimicelláris 
felületi struktúra kialakulását jelenti14,15.

A feltételezett adszorpciós mechanizmusokat 
az adszorpciós többletmennyiség és az adszorp
ció« cserélődési entalpia együttes meghatározásá
val kívántuk igazolni. Ezért vizes közegben ten- 
zidadszorpciós izotermákat határoztunk meg és 
áramlásos mikrokalorimetriával az izotermákkal 
párhuzamosan — azonos egyensúlyi összetétel
nél — mértük a tenzidadszorpciót kísérő ental- 
piaváltozásokat. E két módszer összekapcsolásá
val követhető a szilárd/folyadék határfelületen a 
határfelületi réteg alkotói és az oldott felületak
tív anyag közötti kicserélődési folyamat moláris 
entalpiaváltozása16“ 20.

Anyagok és m ódszerek

Adszorbensek

A szilikagél (Reanal, a.l.t.) pórusos adszor- 
bens, fajlagos felülete asBET = 557 m2/g. Őrlés és 
szitálás után az 1—2 mm részecskeátmérőjű frak
cióját használtuk a vizsgálatokhoz.

A precipitált amorf szilika előállításához a ki
indulási anyag kereskedelmi Na-szilikát (vízüveg) 
volt. 250 ml Na-szilikáthoz 100 ml 10,5 tf%-os vi
zes dietilamin-stabilizátort adtunk keverés közben. 
A rendszer pH-ját ioncserélő gyanta segítségével
11-re állítottuk be. A szilikát 80 tf% izopropanollal 
csaptuk ki, majd mostuk, szárítottuk és szitáltuk. A 
minta BET-módszerrel meghatározott fajlagos fe
lülete 78,9 m2/g, a N2-adszorpciós vizsgálat ered
ménye szerint szerkezete nem pórusos. A precipi
tált szilika potcnciometriásan meghatározott Na+ - 
tartalma 3,07 mmol/g-nak adódott.

A felületi nettó protontöbblet meghatározása

Potcnciometriás sav-bázis titrálással határoz
tuk meg az adszorbensek pH(p.z.c.)-értékét. A re
agensek — HC1, NaOH, NaCl — Reanal gyártmá
nyú, analitikailag tiszta vegyszerek voltak. A bírá
lásokat Radelkis-gyártmányú automata bürettából 
(OP-9.70-1) és precíziós digitális pH-mérőből (OP- 
208-1) kialakított, AD/DA-konverteren keresztül 
Commodore C-64 számítógéphez csatlakoztatott
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automatikus titrálóberendezésben végeztük. A 40 
ml 0,1, 0,01 illetve 0,001 mol/1 koncentrációjú 
NaCl-elektrolitoldatokban 1 g precipitált szilikát, 
vagy 0,1 g szilikagélt szuszpendáltunk. A szusz
penziókat a titrálások megkezdése előtt 24 órával 
készítettük. A felületi egyensúly beállásához szük
séges idő az alkalmazott adszorbenstől és a hát
térelektrolit koncentrációjától függően 6 — 8 óra 
volt. A pH-metriás titrálások pontosságához szük
séges C02-mentes atmoszférát titsztított N2 gáz 
átáramoltatásával biztosítottuk. A titráló sav- és 
lúgoldatot (0,1 M HC1 és 0,1 M NaOH), vala
mint a konstans ionerősség fenntartására alkal
mazott háttérelektrolit-oldatokat C 02-mentes, ki
forralt desztillált vízzel készítettük. A titráló lúg
oldat C 02 elnyelő csövön keresztül érintkezett 
a levegővel, a karbonátosodás megakadályozásá
ra. A mérések reprodukálhatósága a vizsgált pH- 
tartományban ±0,2% volt.

A  tenzidadszorpciós izotermák meghatározása

Hexadecilpiridinium-klorid (HDPC1) és do- 
decilammónium-klorid (DDAC1) adszorpcióját 
vizsgáltuk szilikagél és precipitált szilika adszor- 
benseken. A HDPC1 és dodecilamin Fluka AG 
gyártmányú volt, további tisztítás nélkül használ
tuk fel. A dodecilamint klorid formában oldottuk 
fel pH = 2 értéken, savas közegben.

A kritikus micellaképződési koncentrációk 
(c m) desztillált vízben, 25°C-on: HDPC1 : 9 ■ 10-4 
mol/1, DDAC1 :1 ,4 -10"2 mol/1 21'22.

Az adszorpciós izotermák meghatározásához 
használt szuszpenziók koncentrációja 1 g/20 ml 
(szilikagél) és 2 g/20 ml (precipitált szilika) volt. 
Az adszorpciós egyensúlyi tenzidkoncentráciőkat
24 órás egyensúlyi idő után kétfázisú titrálással 
határoztuk meg23. A fajlagos felületi többletet az 
na2{v) = V °A c /m  összefüggéssel számítottuk, ahol 
V° az oldatfázis térfogata, Ac = co -cegy a kiindu
lási és egyensúlyi tenzidkoncentráció különbsége, 
m az adszorbens tömege. A mérések reprodukál
hatósága a teljes koncentrációtartományban átla
gosan ±1,5 %-nak adódott.

Aramlásos mikrokalorimetria

Az adszorpciót kísérő kicserélődésientalpia- 
változásokat LKB 2107 típusú (Bromma, Svéd
ország) izoterm szorpciós mikrokaloriméterben, 
áramlásos technikával mértük, 25±0,01°C-on, 15 —
25 ml/h áramlási sebességnél. A növekvő koncent
rációjú tenzidoldatok elegyedési entalpiáját kor

rekcióba vettük18. Az adszorpciós hőt egység
nyi adszorbenstömegre vonatkoztatva adjuk meg, 
minden egyensúlyi koncentrációnál. Ezen adato
kat összegezve, és az egyensúlyi tenzidkoncentrá
ció függvényében ábrázolva, az ún. integrális fajla
gos kicserélődésientalpia-függvényeket (£)A^/í = 
/ ( c ) )  kapjuk. A kalorimetriás mérések repro
dukálhatósága a teljes koncentrációtartományban 
±0,8 %-nak adódott.

Szilikagél adszorbens nettó felületi protontöbbletének 
pH- és elektrolitkoncentrációfüggése. Indifferens NaCl- 
elektorlit: A — 0,1 M, ▲ — 0,01 M és ж — 0,001 M.

Eredmények és értékelésük

A szilikagél és precipitált szilika potenciomet- 
riás sav-bázis titrálásának eredményét, a pH- és 
ionerősség-függő nettó felületi protontöbblet vs. 
pH függvényeket a 2. és 3. ábrán mutatjuk be. A 
nettó felületi protontöbblet értékeket az adszor- 
bensek tömegére vonatkoztatva adjuk meg: (çH+ — 
çOH- ), mol/g. A szilikagél felületének titrálása azt 
mutatja, hogy a hidroxilion-asszociáció (vagy ami 
ezzel ekvivalens, a protondisszociáció) a pH = 5 
és pH = 8 közötti tartományban kinetikailag erő
sen korlátozott, mivel az adszorbens pórusos szer
kezete gátolja az ionok diffúzióját (2. ábra). A fe
lületi disszociációs egyensúly beállásához szüksé
ges hosszú egyensúlyi időt (több, mint 5 perc tit- 
rálási pontonként) a kísérletek során nem tudtuk 
biztosítani, ezért a felületi töltéssűrűség értékeit 
nem adtuk meg. A precipitált szilika töltés-pH-
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Precipitált szilikaadszorbens nettó felületi 
protontöbbletének pH- és 

elektrolitkoncentrációfüggése. Indifferens NaCl- 
elektrolit: Д  — 0,1 M, — 0,01 M és x — 0,001 M.

HDPC1 adszorpciós izotermái, Д  — szilikagélen 
(pH =  6 ), о — precipitált szilikán (pH =  10,6) és 

•  — precipitált szilikán (pH =  3).

görbéi megegyező képet mutatnak az irodalom
ban közölt eredményekkel1,11. A NaCl-elektrolit 
mindkét szilika esetében indifferens, a különböző 
elektrolitkoncentrációknál számolt töltés-pH gör
bék közös metszéspontja a <r0 = 0 nettó felü
leti protontöbbletértéknél van, ezek az egyensú
lyi pH-к (szilikagél: pH ~  4 és precipitált szilika: 
PH nsj 3) a p.z.c. értékeket adják meg. A p.z.c. alat
ti pH-tartományban mindkét szilika felülete pozi
tívan töltött. A pozitív felületi töltés maximális ér
tékét tekintve egy nagyságrenddel kisebb a negatív 
felületi töltésnél.

A 4. ábra a HDPC1 adszorpciós izotermá
it mutatja szilikagélen (pH = 6,5) és precipitált 
szilikán (pH = 10,6 és pH = 3), az 5. ábrán a 
kicserélődési entalpiafüggvényeket, a 6. ábrán az 
integrális moláris entalpiafüggvényeket mutatjuk 
be ugyanezen rendszerekben. Az adszorpciós ka
pacitások (n2 0) meghatározására az Everett és 
Schay24 által javasolt lineáris reprezentációt alkal
maztuk:

J  J
/(« )  Sn\ + (4 )

2,0

ahol x\ az oldószer, x l2 az oldott anyag móltört
je az egyensúlyi oldatfázisban; n\ 0 az oldószerre, 
n2 о az oldott anyagra vonatkoztatott adszorpci
ós kapacitás, S pedig a szeparációs tényező (5 = 
ns2x \ / n \ x l2), amely az n\ és ns2 adszorpciós ka
pacitások és az összetétel ismeretében számítha-

5. ábra

HDPC1 kicserélődési entalpiafüggvényei, Д  — 
szilikagélen (pH =  6 ), о — precipitált szilikán 

(p H =  10,6) és •  — precipitált szilikán (pH =  3)

tó. Az x \ x \ ! n ^ n) = f ( x l2) függvény meredeksé
gének reciproka adja meg az n2 0 értékeket, ame
lyek az 1. táblázatban találhatók. Az adszorpci
ós kapacitáshoz tartozó kicserélődési entalpiákat
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1. táblázat

HDPC1 DDAC1

Szilikagél Prec. szilika Szilikagél Prec. szilika

pH 6,5 10,5 3 2 2

aBET (m”/S) 557 78,9

« 2,0 (mmol/g) 0,074 0,72 0,24 0,0062 0,0381

£ A dü2 ,0 (J/g) -0,16 -1 ,48 -0 ,5 5 -0 ,0 1 8 -0 ,067

^ A dhm  (kJ/mol) -2,15 -2,03 -2 ,2 5 -2 ,9 4 -1 ,7

T , A 9m (kJ/mol) -9,73 -10,5 -4 ,1 7 -4 ,3 5 -5 ,5

E T A S ?n (kJ/mol) 7,58 8,47 1,92 1,41 3,8

2,0 ) a (4) egyenlet analógiájára határoztuk 
meg16 az x [ x l2/Y ,A d h  = /(z^ ) függvény alapján, 
és az n2 0-hez tartozó moláris integrális entalpia- 
változásokat a A^hm = Д ^ /^ о /Ц о  hányadosból 
számítottuk (1. táblázat).

A molárisentalpia-változást a relatív felületi 
borítottság függvényében ábrázoltuk. A relatív fe
lületi borítottságot a mindenkori adszorpciós több
let és az adszorpciós kapacitás hányadosaként de
finiáltuk. Az adszorpciós kapacitás a monomoleku- 
lás borítottsághoz, illetve a kétlépcsős adszorpciós 
izotermáknál — a DDACl-adszorpció esetében — 
a második telítési szakaszhoz tartozó n2 0 érték.

Az adszorpciós izotermák (4. ábra) a szilika- 
gél/HDPCl és a precipitált szilika/HDPCl (pH = 
10,6) rendszerek esetében telítési szakaszhoz ér
nek a сд^-tartományban, míg a precipitált szili
ka/HDPCl (pH = 3) rendszernél az adszorbeált 
mennyiség jóval a -érték fölött is folyamato
san növekszik az általunk vizsgált koncentráció
tartományban. A felületi töltés az első két eset
ben negatív előjelű (lásd 2,3. ábrák), az adszorp
ció lényegében ioncsere a pozitív IHP-ellenionok 
és a tenzidkationok között (az IHP-ionok minősé
ge: Na+ a precipitált szilika — az előállítás módjá
ból következően — és H+ a szilikagél-adszorbens 
felületénél). Az adszorpciós egyensúly beállása 
után mért egyensúlyi pH-értékek alátámasztják 
ennek a mechanizmusnak a valószínűségét. A szi- 
likagél/HDPCl egyensúlyi pH-ja az adszorbeált 
mennyiségtől függően 0,6-2,0 pH egységgel csök
kent, míg a precipitált szilika/HDPCl esetében az 
adszorpciót nem kísérte pH-csökkenés. A töltetlen 
felületű (pH = 3; p.z.c.) precipitált szilikán az ad
szorbeált anyagmennyiség nem jelentős. A cyi elé
rése után az izoterma nem éri el a telítési szakaszt, 
így molekuláris és micelláris adszorpció tételez
hető fel, az l.b ábrán bemutatott modell szerint. 
Az izotermák alakja arra utal, hogy nem alakul 
ki második adszorpciós réteg egyik esetben sem. 
A HDP-kation piridinium-csoportjának felületigé

nye ca. 30 A2 a felületre közel merőleges orien
tációban. Az n2 0 értékek ismeretében számított 
egy tenzidionra jutó felület az adszorpciós réteg
ben a precipitált szilikán monomolekulásnál na
gyobb borítottság kialakulását mutatja pH =  10,5- 
nél (18,3 A2/molekula), és csekély borítottságot 
pH = 3-nál (54,8 Â2/molekula). A szilikagél felü
letén az adszorpciós réteg szerkezetére az izoter
ma ismeretében nem tehetünk megállapításokat, 
mivel a HDP-ionok szférikus okoknál fogva csak 
korlátozottan adszorbeálódnak a pórusokban, az 
adszorbens külső felületének nagysága pedig nem 
ismert.

6 . ábra

HDPCl-adszorpció moláris integrális kicserélődési 
entalpiája a relatív felületi borítottság függvényében, 
A  — szilikagélen (pH =  6 ), о — precipitált szilikán 

(pH =  10,6 ) és •  — precipitált szilikán (pH =  3).
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A moláris integrális entalpiafüggvényeket (6 . 
ábra) a kísérletileg meghatározott adszorpciós izo
termák és adszorpciós entalpiaizotermák függ
vénypontjainak kombinációjával számítottuk. A 
moláris integrális cserélődési entalpia felületi borí- 
tottsággal való változása eltérő mechanizmus sze
rint végbemenő adszorpciós folyamatokra utal. Az 
ioncsere-adszorpciónál (precipitált szilika pH =
10 ,6  és szilikagél) kis felületi borítottságnál az 
IHP-ioncserét kísérő entalpiaváltozás kicsi és a re
latív felületi borítottság növelésével a laterális köl
csönhatások az exoterm hőeffektus erőteljes nö
vekedését eredményezik. A molekuláris/micelláris 
adszorpciót (precipitált szilika, pH = 3) kis relatív 
felületi borítottságnál nagy, kb. -3 ,2  kJ/mol en
talpiaváltozás kíséri, amely az adszorpció előreha
ladtával kis mértékben csökken. A teljes adszorp
ciós folyamatra jellemző összes moláris kicserélő
dési entalpia 0 /^ 2 0 ) nagysága azonban
az adszorpciós mechanizmustól függetlenül mind 
a három rendszerben közel azonos (1. táblázat).

Az adszorpciós cserefolyamat termodinami
kai jellemzése céljából az adszorpciós többletizo
termákból kiszámítottuk a Gibbs-egyenlet szerin
ti adszorpciós többlet szabadentalpia-függvénye-
ket25-28 ;

/ (t(íi)

Ц - T  dx\ ( 5)

* 1*2
amelynek értéke a teljes koncentrációtartomány
ban Дga, valamint a második főtétel szerint
az adszorpciós cserefolyamatra jellemző integrális 
entrőpiafüggvényeket:

( f í )

amelyeket a 7. és 8 . ábrákon mutatunk be. Az 
adszorpciós többletre vonatkoztatott moláris érté
kek változását a relatív felületi borítottság függvé
nyében ábrázoltuk. A HDPCl-adszorpció moláris 
szabadentalpia-függvényének változása (7. ábra) a 
töltetlen felületű precipitált szilikán (pH = 3) kö
zel lineáris a 0,3—0,8 relatív felületi borítottság- 
tartományban. A negatív felületi töltésű szilikagé- 
len (pH = 6 ) és precipitált szilikán (pH = 10,6) 
nagy mértékű moláris szabadentalpia-csökkenés fi
gyelhető meg a viszonylag nagy (0,8 —1,0 ) relatív 
felületi borítottságnál. Ez utóbbi a laterális köl
csönhatások erőteljes megjelenésével van össze
függésben.

A moláris többletentrópia változása a HPDC1 
molekuláris adszorpciója során a precipitált szi
lika felületén (pH = 3) közel lineárisan változik 
a relatív felületi borítottsággal, amint az a 8 . áb
rából látható. Kis tenzidkoncentrációknál (relatív 
felületiborítottság-értéke < 0,4) az adszorpció a

Relativ felületi borítottság

7. ábra

HDPCl-adszorpció integrális moláris 
többletszabadentalpiája a relatív felületi borítottság 

függvényében, Д  — szilikagélen (pH =  6), о — 
precipitált szilikán (pH = 10,6) és • — precipitált 

szilikán (pH =  3).

8. ábra

HDPCl-adszorpeiő moláris integrális többletentrópia 
változása a relatív felületi borítottság függvényében, 
Д — szilikagélen (pH = 6), о — precipitált szilikán 
(pH = 10,6) és • — precipitált szilikán (pH = 3).

többletentrópia csökkenésével jár (0,3 relatív fe-
lületiborítottság-értéknél = —0,5 
kJ/mol), az entrópiacsökkenést az adszorpciót ki-
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síró nagy exoterm hőcíTcktus (kb. -3 ,2  kJ/mol, 6 . 
ábra) kompenzálja. A közel lineáris függvény azt 
mutatja, hogy elektrosztatikai kölcsönhatás és a 
specifikus ionadszorpció hiányában minden tenzid- 
molckula adszorpciója energetikailag közel egyen
értékű a töltetlen felületű adszorbensen. A nega
tív felületi töltésű szilikagélen (pH = 6 ) és precipi- 
tált szilikán (pH = 10,6) a HDP-kation adszorp
ciójának moláris többletentrópiája pozitív, és ez 
a monomolekulás borítottság kialakulásának tarto
mányában rendkívül meredeken növekszik (8 . áb
ra). Az összes moláris entrópiaváltozás mintegy 4- 
szer nagyobb, mint a HDPC1 adszorpciójakor pre- 
cipitált szilikán pH = 3-értéknél (lásd az 1. táblá
zat adatait). Nagy relatív borítottságnál az entró
pianövekedés valószínű oka a molekuláris és mi- 
celláris tenzidadszorpció esetében az adszorbens 
felületén lévő hidratációs vízmolekulák és a ten- 
zidmolekulák szénláncait körülvevő vízmolekulák 
(ún. „iceberg water”9) felszabadulása az adszorp- 
ciós cserefolyamat következtében. Ehhez az ef
fektushoz hozzájárul még a tenzid szénláncainak 
konformációs entrópianövekedése, amely a felületi 
hemimicella képződés valószínű következménye29. 
Összegzésképpen megállapítható, hogy az ioncse- 
readszorpció kezdeti szakaszán a felületi kölcsön
hatások változása az adszorpció következtében ki
sebb, mint a molekuláris adszorpció kezdeti sza
kaszán. A maximális felületi borítottság kialakulá
sának tartományában a moláris entrópia jelenté
keny növekedése és a moláris szabadentalpia je
lentős csökkenése kíséri az adszorpciós kicserélő
dést. Az adszorpció ebben a szakaszban entrópi
airányított folyamatnak tekinthető. Az elektromo
san töltetlen felületen kis tenzidkoncentrációknál 
a molekuláris adszorpció entalpiairányított folya
mat, minden tenzidmolckula adszorpciója energe
tikailag közel egyenértékű. Az integrális termodi
namikai potenciálfüggvények erre a rendszerre a 
relatív felületi borítottság függvényében közel line
áris változást mulatnak.

Erősen savas közegben (pH = 2) mind a szi- 
likagél, mind a precipitált szilika felülete a nulla 
töltésállapot közelében van (lásd 2. és 3. ábrák). 
A potenciometriás sav-bázis titrálások azt mutat
ják, hogy felületük pozitív töltést is hordozhat. Az 
adszorpciós és entalpiaizotermák alapján a DDA- 
kation adszorpciója OHP-ioncsere-folyamatnak te
kinthető a precipitált szilikán (l.a ábra) és molc- 
kuláris/micelláris adszorpciónak a szilikagélen (l.b 
ábra). Az adszorpciós izotermákat és a termo
dinamikai potenciálfüggvényeket a 9 — 11. ábrá
kon mutatjuk be, a DDA+ adszorpcióra vonat
kozó termodinamikai adatokat az 1. táblázat tar-

DDAC1 adszorpciós izotermái, •  — szilikagélen 
(pH =  2) és о — precipitált szilikán (pH =  2).

DDAC1 kicserélődési entalpiafüggvényei, •  — 
szilikagélcn (pH =  2 ) és о precipitált szilikán (pH = 2).

talmazza. A precipitált szilikán a DDA-ionok ad
szorpciója nagy affinitású és több rétegű (felüle
ti micellaképződés valószínű), míg a szilikagélen 
Langmuir-típusúnak és egyrétegűnek tekinthető. 
A kalorimetriásan mérhető kicserélődési entalpia



Magyar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 8. sz. Szekeres M. és mtsai: Kationos tenzidek adszorpciója változó töltésű szilikafelületeken 319

egy nagyságrenddel kisebb a HDPC1 adszorpci
ójára vonatkozó értékeknél. A szilikagél/DDACl 
rendszerben, pH = 2 közegben, a felület valószí
nűsíthetően kis pozitív töltését a feleslegben lé
vő kloridionok kompenzálják, a Cl-  koncentráció: 
( c D D A C l+ 1 0 - 2 ) mol/1. A tenzidkation így az elekt
romosan semleges felületre molekulárisán, ill. na
gyobb töménységnél micellárisan adszorbeálódhat. 
A precipitált szilika/DDACl rendszerben, pH = 2 
közegben, a nagy mennyiségű Na+ jelenléte mi
att (kb. 0,3 mol/1 az adszorpciós kísérletekben) 
a pH = 2 eléréséhez szükséges HCl-adagolással 
a Cl- -koncentráció (cddaci + 0,3 + 10-2 ) mol/1 
lesz. A precipitált szilika kis pozitív felületi töl
tését túlkompenzálva az IHP negatív töltésfeles
legét hozza létre, ehhez a réteghez ionosán kö
tődhet a DDA+ a Na-ionokat kicserélve az OHP- 
ben. A magas elektrolitkoncentráció a tenzid cím
értékének drasztikus csökkenéséhez vezet. Az ad
szorpciós izoterma mutatja, hogy a felületi micel- 
laképződés már kb. 5-10~ 4 mol/1 egyensúlyi ten- 
zidkoncentrációnál elkezdődik. Az integrális molá
ris termodinamikai potenciálfüggvények a feltéte
lezett mechanizmusokat valószínűsítik, az adszorp
ciót kísérő cntalpia-, szabadentalpia- és entrópia
változások moláris értékei jó egyezést mutatnak a 
HDPC1 adszorpciójára kapott adatokkal (lásd 1. 
táblázat). A szilikaadszorbenseken a DDA+ ad
szorpcióját illetően a termodinamikai potenciál- 
függvények közül csak a moláris többletentrópia- 
változást mutatjuk be a 11. ábrán. Az első adszorp
ciós réteg kialakulásáig a cserélődési folyamat ent
rópianövekedéssel jár ebben az esetben is, majd a 
második adszorpciós réteg kialakulása (precipitált 
szilika/DDACl) entrópiacsökkenést jelez, a láncok 
közötti laterális kölcsönhatások növekedése miatt.

Összefoglalás

Kationos tenzidek (hexadecilpiridinium-klorid 
és dodecilammónium-klorid) adszorpcióját és áram- 
lásos technikájú mikrokalorimetria alkalmazásával 
az adszorpció cserélődési entalpiáját határoztuk 
meg szilikafelületeken. Az adszorpciós cserefolya
matra jellemző felületi termodinamikai potenciál- 
függvények elemzése az adszorpciós rétegek szer
kezetére és az adszorpció mechanizmusára ad fel
világosítást. Változó felületi töltésű adszorbense- 
ken a felületi töltés nagysága és előjele határozza 
meg, hogy a tenzidadszorpció mechanizmusa io
nos, vagy molekuláris. A tömbfázis pH-jának és 
a háttérelektrolit koncentrációjának változtatásá
val az adszorpció mechanizmusa befolyásolható. A 
nagy affinitású ioncsere-adszorpció kezdeti szaka-

6

11. ábra

DDAC1 adszorpció moláris integrális többletentrópia 
változása a relatív felületi borítottság függvényében, • 

— szilikagélen (pH =  2) és о — precipitált szilikán 
(pH =  2).

szán a termodinamikai potenciálok  változása kis 
mértékű, a nagy szabadentalpia-csökkenés csak kis 
m értékű exoterm  entalpiaváltozással jár. A  felü 
leti töltés kom penzálását követően a további ad
szorpció m olekuláris m echanizm usú, a je len ték en y  
exoterm  hőeffektus teszi leh etővé a tenzidionok és  
m icellák adszorpcióját, am ely a szénláncok körüli, 
nagy energiájú, kötött vízm olekulák („iceberg w a
ter”) felszabadulásának eredm énye.

Adsorption of cationic surfactants on silica 
surfaces with different surface charge. M. Szekeres,
E. Tombácz and I. Dékány

In this work the adsorption of the cationic 
surfactants hexadecylpyridinium chloride and do- 
decylammonium chloride was investigated on sili
ca gel and precipitated silica at varying pH and 
electrolyte concentration. The enthalpy changes 
cuased by the displacement process were deter
mined by means of flow microcalorimetry. The 
surface thermodynamic potential functions were 
calculated from the adsorption and calorimetric 
data to characterize the adsorption exchange pro
cesses and the structure of the adsorption layers. 
The magnitude and sign of the surface charge de
termine the adsorption mechanism (ionic or mol
ecular) of these ionic surfactants on silica sur-
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faces. The adsorption exchange processes and the 
adsorption layer structure can be influenced by 
changing the pH and the electrolyte concentra
tion of the bulk liquid phase. Large exotermic ad
sorption heats were determined in the case of ad
sorption of surfactant molecules and micelles ex
plained by the breaking of „iceberg water” struc
ture at the surface.
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*
Újabb eredmények a 3-vinil-cefalosporinok

kémiájában*’**
PITLIK János***, GUNDA Tamás és ВАТТА Gyula 

MTA Antibiotikum Kémiai Kutatócsoport, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 4010 Debrecen, Pf. 70.

JEKŐ József
Alkaloida Vegyészeti Gyár, 4440 Tiszavasvári, Pf. 1.

Csoportunkban már hosszabb ideje foglalko
zunk 3-vinil-cefalosporinok szintézisével4 és azok 
1,3-dipoláris cikloaddíciós reakcióban történő to- 
vábbalakításaival5. Ily módon sikeresen állítottunk 
elő cefem-3-pirazolinokat és 3-ciklopropil-cefalo- 
sporinokat. Sajnos az ilyen típusú vegyületek bi
ológiailag inaktívnak bizonyultak6. Ennek okát 
abban láttuk, hogy a pirazolin- ill. ciklopropán- 
szubsztituensek nem képesek megfelelő aktivá
ló hatást kifejteni a /З-laktám-gyűrűre. Ismeretes, 
hogy a C-3 helyzetben jó távozó csoportot tar

talmazó cefalosporinok [pl. klór-atomot (Cepha
clor®) vagy (l-metil-tetrazol-5-il)-tio-csoportot 
(pl.: Cephamandole®)] kiváló antibakteriális ha
tással rendelkeznek. Feltételeztük, hogyha a pira- 
zolingyűrű egyik nitrogénatomját oxigénnel helyet
tesítjük, akkor egy erősebben elektronvonzó he- 
terociklushoz jutunk, amely jobb távozó csoport
ként funkcionálhat és jobb aktiváló hatást fejt
het ki a /Tlaktám-gyűrűre. Ezért 3-izoxazolinil- 
cefalosporinok szintézisét és hatásvizsgálatát hatá
roztuk el.

H H
R’CHjCONH-j------Y *

PPKt

Il C00R

1. ábra
3-(2-Izoxazolin-5-il)cefalosporinok retroszintetikus analízise

* Előző közlemények: 1 
** Angolul megjelent: 2 
*** Jelenlegi cím: 3
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3-(Izoxazol-5-il)-cefalosporinokhoz (V) leg 
könnyebben kétféleképp  juthatunk cl. Előállítha- 
tók ccfem  telítetlen ketonok (III) (1. ábra) és 
hidroxil-amin kondenzációs reakciójával. U gyan
csak V-típusú vegyületekhez jutunk 3-vinil-cefalo- 
sporinok (IV), és különböző 1,3-dipólok (nitril- 
oxidok, nitronok és szilil-nitronátok) cikloaddíci- 
ós reakciójában is. A  III és IV kiindulási anya
gok könnyen előállíthatók  cefalosporin-ilidek (II) 
és aldehidek W ittig-reakciójával. M ivel a kétféle  
m egközelítés különböző m ódon szubsztituált és re- 
gioizom er izoxazolinokat eredm ényezhet, úgy d ön
töttünk, hogy m indkét m ódszert megvizsgáljuk.

Cefalosponn-foszforánok reakciói két funkciós  
csoportot tarta lm azó karbonilvegyületekkel

Korábban sikeres m ódszert dolgoztunk ki 
cefalosporin-foszfónium -sók (la ,b ) (2 . ábra) e lő 
állítására 7-am ino-ccfalosporánsavből kiindulva4 . 
Belőlük szám os újabb hom o- és heterociklussal 
szubsztituált v in il-cefem ct állítottunk elő, jó h o
zammal. E zekhez hasonló  vegyületek között több

szóles hatásspektrumú, orálisan is aktív antibioti
kum található (pl. M E 1207)7 . A  III telített keto
nok tovább növelik a vinil-cefem ek konjugált rend-

1. táblázat

Cefalosporin foszforánok reakciói két funkciós csoportot 
tartalmazó karbonilvegyületekkel

Kísérlet Szubsztituens Hozam, %
R 1 R 2 R3 2 3

a Ph H H 60“ n.i.
b PhO H H 54“’b n.i.
C Ph Me H 43“,ь 18c
d PhO Me H 55“ 21c
e Ph Ph H n.i. 58d

f PhO Ph H n.i. 6 l d

g PhO Me Me 35e n.i.
h Ph C 0 2Bu H n.i. 43 c

n.i.: nem izoláltuk; a' C - ll  diasztereomerek keve
réke; a főbb epimer kikristályosodott az elegyből; c) 
cisz és transz izomerek keveréke, ^  kristályos transz
izomerek; e> a C -ll epimerek kromatográfiásan elvá
laszthatók.

PPhJl

О 0

n
tel. NaHCOj 
CH2CI2

HO R3

PhOCHjCONH—f
H H

PhCH2C0NH<

t, d COOMe

MeOOC HNn

6 e COOMe
COPh

OH

Ph

Cefalosporin-foszforánok reakciói két funkciós-csoportot tartalmazó karbonil-vegyületekkel
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2. táblázat
A  2a-6e vegyületek főbb izomerjeinek legfontosabb 1H  NMR-adatai

Vegyület Hidrogén
H-2 H-66 H-7C 7-CH2 OMe H-9 H-10 H-ll

2a 4,05 5,11 5,78 3,63 3,85 6,35 6,95 4,91
2b 4,09 5,20 5,89 4,58 3,88 6,34 _ / 5,01
2c 4,13 5,28 5,65 3,50; 3,58d 3,73 6,60e - 4,55s
2d 3,67 5,06 5,38 4,59 3,80 _J - _ /

2g 3,77 5,13 5,44 3,60 3,82 _ ! - —
3c 3,34; 3,60“ 5,02 5,83 3,78 3,62 6,22d 6,76d —
3d 3,40; 3,65° 5,10 5,93 4,58 3,81 6,25d —
3e 3,60; 3,78° 5,02 5,89 3,66 3,89 7,09d —
3f 3,69; 3,90“ 5,11 5,92 4,60 3,94 6,84d 7,7ld —
3h 3,50; 3,75“ 5,10 5,90 4,57 3,82 5,9Qd —
4d 4,42 5,23 6,00 4,57 3,94 8,22 — —
6e 3,55; 3,56“ 4,64* 4,98 3,69 3,78; 3,90 6,80d 8,46d —

“> d, J =  17-18 Hz; d, J  = 4,0 —5,1 Hz; c> dd, Jx = 4 ,0 -5 ,1  Hz, J2 = 7 ,9 -9 ,4  Hz; ^  0 = 1 4 ,0 0  Hz;
e) t, J  = 1,4 Hz; ft a jelét az aromás hidrogének rezonanciái eltakarják; dt, J\ =5,0 Hz, J 2 =  1,5 Hz, J3 = 1,4 
Hz; h) d, J -  15- 16,5 H z , m .

3. táblázat
A 2b, 2c, 2d, 2g, 3e és 3h vegyületek fő  izomerjeinek fontosabb 1 !C NMR-adatai

Atom vegjhilet
2b 2c 2d 2g 3e 3h

C-2 51,831 51,096 51,946 60,634 24,142 27,786

C-6 59,954 60,024 60,100 59,833 59,691 58,494

C-7 57,327 57,945 59,637 54,663 58,035 57,290

C-9 127,907 126,472 125,161 124,181 126,603 121,877

C-10 144,219 156,746 156,298 155,285 128,203 141,178

C-ll 78,070 78,770 81,047 83,008 161,435 168,652

7-CH2 66,875 41,462 67,244 67,326 42,228 67,093

OMe 52,137 51,877 50,505 52,185 52,815 52,500

szerét, így ezek hasonló, esetleg nagyobb anti- 
mikrobiális aktivitással rendelkezhetnek. Ugyan
akkor, hidroxil-aminnal és egyéb bidentát reagen
sekkel [pl. (tio)karbamiddalj Michael-addíciós re
akcióba léphetnek, amikor heterociklusos szárma
zékok képződnek. így hasznos szintézis-interme
dierekként is szolgálhatnak. Előállításukat fosz- 
for-ilidek és dikarbonil-vegyületek (glioxál, metil- 
és fenil-glioxál, biacetil és n-butil-glioxilát) Wittig- 
reakciójával oldottuk meg.

Amikor az lb  ilidet metil-glioxállal reagáltat
o k  (c kísérlet, 1. táblázat) viszonylag gyors reak
ciót észleltünk és a reakcióelegy kevesebb mint 
egy óra alatt befeketedett. A reakció 3 óra alatt 
játszódott le teljes mértékben. Ekkor a reakció- 
elegyet egy rövid kromatográfiás oszlopon elő
tisztítottuk. A frakciók egy részéből fehér kristá
lyok [2 d (m ajor)] váltak le. A vegyület 200 MHz 
]H NMR spektrumában (2. táblázat) a 3-vinil- 
cefemekre (3) jellemző rezonanciák nem voltak
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megtalálhatók; az 1,2-diszubsztituált alkenilcso- 
port, valamint a С-2-СНг jelei hiányoztak és há
rom új CH rezonancia volt megfigyelhető. A mo
lekula thermospray Ms analízise (5. táblázat) ar
ra vallott, hogy az ismeretlen szerkezetű cefalo- 
sporin molekulatömege megegyezik a 3d vegyüle- 
tével. Ugyanakkor egy OH-csoport jelenléte volt 
észlelhető. A cefem behatóbb NMR-vizsgálatával 
[13CNMR (3. táblázat), 1H-13C heterokorrelációs 
NMR és LR INEPT] megállapíthatóvá vált, hogy 
a 2d(major) vegyület egy 2,3-ciklopentenil-cefem 
struktúrával jellemezhető, és csak egy diasztereo- 
mer. A másik C -ll epimert [2d(minor)] és a 3d 
telítetlen keton cisz/transz (=3/1) elegyét a kristá
lyok anyalúgjának oszlopkromatográfiás elválasz
tásával nyertük ki. A 2d:3d arány megközelítőleg 
2,5:1 volt.

Amikor 2d (major)-t és a C-ll diasztereome- 
rek elegyét Jones-reagenssel kezeltük, mindkettő
ből ugyanaz a keton (4d) keletkezett.

A 2d vegyület képződését a következő reak
ciómechanizmussal magyarázhatjuk (3. ábra):

1. A 8 foszfor-ilid rezonanciastabilizált vegyü
let, amely két tautomer és összesen négy határszer
kezeti formával (8*->9, és 10<-+11) írható le.

2. A 10 C-2 karbanion aldol-addíciós reakció
ba lép a metil-glioxál aldehidcsoportjával, amikor 
a 12 intermedier keletkezik.

3. A 12 intramolekuláris Wittig-reakcióban 
létrehozza a 2 triciklusos származékot.

Korábban csoportunk4 és egy japán munka- 
csoport8 megállapította, hogy a foszfor-ilid 9 ha
társzerkezeti formája akril-aldehiddel reagáltatva 
a 11 3,4-ciklohexenil-cefalosporint szolgáltatja. A

8 szerkezettel jellemezhető molekula és aldehidek 
Wittig-reakciójában keletkeznek a 3-vinil-cefemek 
(3).

Megvizsgáltuk a diketon szubsztituenseinek a 
2:3 termékarányra kifejtett hatását. Eredményein
ket az 1. táblázatban foglaltuk össze. Úgy talál
tuk, hogy glioxállal végzett reakciókban (a és b kí
sérlet) a nyíltláncú származékok csak kis mennyi
ségben keletkeztek és a 2a, ill. 2b vegyület jó ho
zammal volt kinyerhető a meglehetősen bonyolult 
reakcióelegyekből. Amikor kristályos vegyületeket 
izoláltunk, azok a lehetséges C-2, C -ll diasztereo- 
merek közül csak egyet tartalmaztak. Ugyanakkor, 
ha a reakciót fenil-glioxállal ismételtük meg (e és f 
kísérlet), akkor csak a megfelelő telítetlen ketonok 
(3e és 3f) voltak megtalálhatók a reakcióelegyben. 
Amikor lb-t biacetillel reagáltattuk, akkor a 2g tri
ciklusos származékot izoláltuk. n-Butil-glioxilát és 
la  reakciójában jó hozammal keletkezett a telítet
len karbonsav (3h). Ekkor egy másik származék 
is képződött, de az meglehetősen bomlékonynak 
bizonyult. A nem teljesen tiszta anyag 4H NMR- 
spektrumában megtalálhatók voltak az 5h kettős 
adduktra utaló jelek, de a szerkezetet nem lehe
tett egyértelműen megállapítani.

A kristályos 3e vegyület felhasználásával kí
sérletet tettünk a 7e izoxazolin előállítására is. 
A hidroxil-aminnal végzett reakció meglehetősen 
gyorsnak bizonyult. Azonban a reakció termé
ke nem a várt Michael-addukt volt, hanem egy 
olyan dihidro-tiazin származék (6e), amelynek a ß- 
laktám-gyűrűje a bázikus közegben felnyílt és a vi- 
nil kettőskötés érintetlen maradt.

H H c h H

N PPh,

COOMe COOMe

-Hl

H H c

10'

COOMe
10

COOMe

H H c I 
r J ------ ^ y - ^ - C O M e

12
COOMe

3. ábra

A  triciklusos cefalosporinok képződésének feltételezett mechanizmusa
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a: 18,6 "/.(2,96) 
t>: 6,8 “/.(2,39) 
c: 8,8 "/.(2,89)

4. ábra

A 2d(major) és C -ll izomerjének (13) modellvegyületei. Az észlelt lH - { 1 H } NOÉ értékeket félkörökkel jelöltük. 
A  zárójelekben a molekuláris grafika segítségével meghatározott atomtávolságokat adtuk meg Á-ben.

A  több funkciós csoportot tartalmazó karbo- 
nilvegyületek és cefalosporin-ilidek reakcióiról a 
következő m egállapításokat tettük:

1. A  2:3 termékarány a cefem  R 2 szubsztitu- 
ensének  függvénye.

2. 5h és 12 típusú aldol-adduktokat9 nem  
tudtunk izolálni.

3. A  ketocsoport aldol típusú reakciója nem  
kedvezm ényezett (kivéve 2 g esetét). Am ikor az 
aldehidfunkció W ittig-reakcióba lép, a C-2 anion 
további reakciója blokkolódik.

4. A z aldoladdíció a C-2 szénatom ra nézve 
minden esetben  teljesen sztereoszelektív folyamat.

A  triciklusos szárm azékok C-2, C - l l  konfigu
rációját N M R , 1 H - { 1H } N O E-m ódszerekkel 
és m olekulam odcllezés segítségével határoztuk 
meg. A  2 d(m ajor) H -2 hidrogénjének a-orientá- 
cióját egyértelm űen m eg tudtuk határozni, ugyan
is m integy 19 % N O E -t észleltünk, amikor a ce- 
femváz а -állású H -6  atomját telítettük (4. ábra). 
Továbbá a H -2 (a ) és a H - l l  hidrogének közötti 
csatolási állandó nagysága (J  =  5 H z) és a közöt
tük észlelt 6 ,8  % N O É  arra utal, hogy ezek  gau
che állásúak. Ez alapján a 2d(m ajor) [és m inde
gyik 2(m ajor)] 2R, 11S konfigurációval rendelke
zik. A  2 (m inor) vegyületek azonos C-2 és e llen té
tes C - l l  konfigurációval jellem ezhetők.

A nnak m egállapítására, hogy mi okozhatja 
a m eglehetősen  figyelem rem éltó sztereoszelektivi- 
tást, a triciklusos gyűrű kialakításakor m olekula
mechanikai szám ításokat végeztünk a 2 d (major) 
és C-2 ep im erjének  (13) (4. ábra) felhasználásá
val. Az M M +  és M M X 10 számítások eredm ényei 
azt mutatják, hogy 2d energetikailag kedvezm é- 
nyezettebb ( —1,7 és 4,6 kcal/m ol) mint 13. A z A M 
BER  force field m ég kisebb energiakülönbségre  
utal. Ez a minimális energiakülönbség azt je len 
ti, hogy az egyik m olekula esetén  sincs szám ottevő  
sztérikus feszültség a triciklusos rendszerben. Pél
dául a két kettőskötés dihedrális szöge ( 0 j ) mind
két esetben  közel 180° (4. táblázat és 5. ábra), 
azaz a négy atom  majdnem koplanáris. A  0 2 ér

tékek ugyancsak hasonlók, csak ellentétes irányú
ak. A  C-2 ún. P  piramidalitás érték e11 ugyancsak  
közel van az ideális sp 3 hibridizált szénatom éhoz, 
így  tisztán sztérikus faktorokkal nem  m agyarázha
tó meg a sztereoszelektivitás. A  válasz valószínűleg  
abban keresendő, hogy az egyik átm eneti állapot 
energetikailag kedvezm ényezettebb, mint a másik.

4. táblázat

A 2d(major) és 13 vegyüleíek dihedrális szög és 
piramidalitás értékei

2d 13

0 !  < 4-3-9-10 -166 ,5° 172,2°

02 < 9-3-2-11 -  23,3° 16,6°

a C-2 piramidalitása 0,73 0,72

A 2d(major) és 2d (minor) triciklusos cefalosporinok 
PLUTO modelljei konformációs energiájuk 

minimalizálása után. A C-7 oldallánc aromás gyűrűit 
egyszerűsítésként elhagytuk

A  kénatom m al szom szédos karbanionok rend
szerint megőrzik kiralitásukat12’13 és nagy sztere- 
ospecifitással rendelkező reakciókra képesek. E l
m életi szám ítások13,14 alapján ezt úgy értelm ezik, 
hogy a két d-orbitálja kölcsönhatásba lép a kar- 
banion H O M O -jával és az ellen tétes oldali C-S 
kötés betöltött a*  pályájával (6 . ábra). Ugyanak
kor, ha a karbanion a m olekula а -oldala felé irá
nyulna, akkor taszító kölcsönhatás jönne létre a 
C ~  és a kén m agányos elektronpárjai között. Ezek
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a kölcsönhatások így arra késztetik a molekulát, 
hogy az új C-2-C-11 kötés a C-6-S kötéshez ké
pest anti-periplanáris állásban alakuljon ki, azaz a 
molekula /3-oldalán.

A C-2 karbanion intermedier kölcsönhatása a 
reagenssel és a kén pályáival

Ugyanakkor egy nemrég megjelent közle
mény15 tanúságai szerint a-orientációjú aldol-ad- 
dukt képződik, ha egy 7(a)-OMe,7(/3)-H cefalo- 
sporint bázikus közegben benzil-glioxiláttal kezel
nek. Azonban a mi esetünkben egy hidrogénkötés 
jöhet létre a 7(/?)-NH és a karbonilvegyület között, 
ami ugyancsak /З-pozícióba irányíthatja a reagenst. 
Hasonló hatásról már korábban is beszámoltak16.

Továbbá a cefem-szulfonnál nincsenek jelen azok 
a szabad kénorbitálok, amelyek taszító hatást fejt
hetnek ki a karbanionra (5. táblázat).

Egyéb C-4 és C-7 szubsztituenseket tartalma
zó 2,3-ciklopentenil-cefalosporinok szintézise és 
hatásvizsgálata jelenleg folyamatban van.

3-(2-Izoxazolin-5-il)cefalosporinok aszimmetrikus 
szintézise

Azon túl, hogy a 3-(2-izoxazolin-5-il)cefemek 
újszerű szerkezetük révén antibakteriális szem
pontból is érdekesek, kiváló szintézis-intermedie
rekként is szolgálhatnak további C-3 szubsztitu- 
ált cefalosporinok előállításához. 2-Izoxazolinok 
ugyanis szelektíven 7 -amino-alkoholokká, /3-hidro- 
xi-ketonokká és más funkciós csoportokká17 ala
kíthatók. Emiatt elterjedten használt intermedie
rek a szénhidrátok18, szteroidok19, prosztaglandi- 
nok20, és egyéb fontos természetes vegyületek21 
kémiai módosításában. Általában különböző nitril- 
oxidok és olefinek 1,3-dipoláris cikloaddíciós re
akcióival állítják őket elő17. Ugyanakkor külön
böző szililnitronátok mint a nitril-oxidok szinteti
kus ekvivalensei22, is használhatók. Ekkor elsődle
gesen N-szililoxi-izoxazolidinek képződnek, ame
lyek enyhén savas közegben (de néha spontán is) 
trimetil-szilanol-elimináció közben izoxazolinekké 
alakulnak.

5. táblázat
A  2a-6e cefalosporinok fizikai adatai

Vegyület l t j o.p. (°C) IR  (cm- 1 ) M s  (m/z, %)

2a 0,18a 2 3 0 -3 1782, 1718, 1704 , 1654, 1628 409(30)/ , 387(100)®

2b 0,456 2 0 7 -9 1776, 1718, 1684, 1600 403(100)®

2c 0 ,6 a 2 6 1 -3 1780, 1724, 1654 4 2 3 (2 5 /, 417(100)®

2d 0,58b - 1766, 1714, 1610 439(20)Á 417(100)®

2g(maj.) 0,19c - 1770, 1716, 1682, 1614 430(100)®

2g(min.) 0,28c - 1764, 1734, 1712, 1684, 1600 430(100)®

3c 0,59fc - 1782, 1720, 1658, 1608 401(100)®

3d 0,576 - 1784, 1722, 1688, 1598 417(100)®

3e 0,38c 1 6 3 -6 1782, 1724, 1654, 1598 463(100)®

3f 0,48c - 1776, 1710, 1654, 1598 479(25)®, 225(100)

3h 0,44a - 1784, 1716, 1600 475(100)®

4d 0,57d - 1792, 1710, 1654, 1600 4 3 2 (1 0 0 /, 415(42)®

6c 0,475 1 4 4 -1 4 6 1740, 1652, 1578, 1558 4 9 4 (0 ,5 /

a) hexán:etil-acetát = 1:1; ,J* etil-acetát:hexán = 7:3; ®) toluolxtil-acetát = 7:3; d) etil-acetát:hexán =  3:2; 
®1 M H+ ; f)  MNa+ ; 3  ̂ benzol:etil-acetát = 1:1; h* M+ .
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15 a R1= PhO RÍ=H 
15 b R = Ph R=H 
15c r’= Ph R2=CH3 
15d R = Ph R2 = CHjCH3

7. ábra
3-Vinil-cefalosporinok reakciói szilil-nitronátokkal

A nitril-oxidok és olefinek aszimmetrikus 1,3- 
dipoláris cikloaddíciós reakcióit számos csoport 
tanulmányozta. Viszont keveset tudunk a szilil- 
nitronátok hasonló reakcióiról23. Ezért határoztuk 
el, hogy a 14a,b vinil-cefalosporinok, mint királis 
olefinek cikloaddícióit megvizsgáljuk (7. ábra).

A 14a,b kiindulási anyagokat korábban kidol
gozott eljárásunk4 szerint állítottuk elÖ. Azokat 
nitro-metánból, nitro-etánból és 1-nitro-propánból 
in situ előállított szilil-nitronátokkal reagáltattuk. 
Etil-nitroacetát és hasonlóan funkcionalizált pri
mer nitro-alkánok nem voltak megfelelőek, azok 
nemkívánt mellékreakciókba léptek a reagensek
kel. A 14 vinilcsoportja meglehetősen inaktívnak 
bizonyult az alkalmazott reakciókörülmények kö
zött. A cikloaddíciós reakció csak három nap után 
ment végbe teljes mértékben. Örömmel állapítot
tuk meg viszont, hogy a lehetséges regioizomerek, 
ill. C-5’ diasztereomerek közül csak egy képződött 
a reakcióban.

Sajnos az alkalmazott bázikus körülmények 
között bizonyos fokú kettőskötés-izomerizáció is 
lejátszódott, és kb. 30 %-ban a 16 vinil-cefem ke
letkezett. Ennek az izomernek a képződése el
kerülhető volt, ha kisebb nukleofilitással rendel
kező bázist, pl. tetrametil-karbamidot használtunk 
trietil-amin helyett. Meglepetésre a 16 vegyület 
nem lépett cikloaddíciós reakcióba még 10 napig 
történő állás után sem.

Amikor a 15 200 MHz NMR-spektrumát 
megvizsgáltuk, akkor csak egy izomer izoxazolin 
jelenlétét figyelhettük meg. A 15a 5’-H jele dub- 
lettként jelent meg és csatolásban áll a 4 ’-CH2-H„ 
(.7 = 8,9 Hz) és -Hfc (J = 11,6 Hz) atomokkal. Ez 
utóbbiak dupla kvintett jelet adtak, mivel a 3’-H-

val is csatolásban állnak. Nem volt számottevő csa
tolás az 5’-H és 3’-H között, azaz a képződött izo
xazolin egy ún. /З-addukt (azaz az új C-C-kötés a 
vinilcsoport /З-szenén jött létre) (6 . és 7. táblázat).

A molekula C-5’ konfigurációja NMR mód
szerekkel nem határozható meg, mivel a 15 
C-3-C-5’ kötése körül szinte teljesen szabad a ro
táció. Viszont molekulamodellezés segítségével (8 . 
ábra) valószínűsíthető, hogy a molekulák 5’S kon
figurációval jellemezhetők. Ilyen orientációjú ad- 
duktok képződését a szililnitronátnak a cefem ke
vésbé zsúfolt а -oldaláról történő támadásával ér
telmezhetjük.

A 15c 3-(2-izoxazolin-5-il)cefem PLUTO modellje 
konformációs energiájának minimalizálása után

Úgy találtuk, hogy különböző Lewis-savaknak 
nincs számottevő hatása a reakció lefutására24. 
Röviden megvizsgáltuk az oldószerek hatását is. 
A reakció jó hozammal játszódik le absz. diklór- 
metánban vagy acetonitrilben. Toluolban oldé- 
konysági problémáink voltak, tetrahidro-furán pe
dig túl polárosnak bizonyult.
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6 . táblázat

A 15a-d vegyületek legfontosabb ] H NMR adatai

Vegyület Hidrogén

H-2“ H-66 H-7C 7-CH2 OMe H-3’ ‘ H-4’ H-5’

15a 3,21, 3,70 5,03 5,96 4,58 3,88 _ d 2,85, 3,55e 5,68s

15b 3,15, 3,65 4,93 5,85 3,66 3,85 _ d 2,70, 3,51s 5,62h

15c 3,17, 3,62 4,90 5,80 3,60 3,70 — 2,75, 3,22s 5,60*

15d 3,20, 3,64 4,92 5,81 3,62 3,81 - 2,73, 3,38s 5,62s

d, J  =  18,9 Hz; 6) d, J  =  4 ,7- 4,9 Hz; 9  dd, J \ = 4,7 -4 ,9  Hz, J 2  =  8,9 -  9,4 Hz; 9  a jelet az aromás 
hidrogének rezonanciái eltakarják, eS dqn, J \  =  1,7 Hz, J 2  =8,9 Hz, J3 =  18,6 Hz; -0 dd, J \ =  8,9 -9 ,4  Hz, 
J 2  = 9 , 3 -  11,6 Hz; s) dd, J x = 9 ,3 - 1 1 ,7  Hz, J 2  =  17,9-  18,7 Hz; h) dd, Jt = J 2 =  9,5  Hz; 9  t.

7. táblázat
A 15a-d 3-(izoxazolin-5-il)cefalosporinok fizikai adatai

Vegyület R f a I R  (cm- 1 ) M s  (m/z, %)

15a 0,33 1786, 1730, 1684, 1600, 1526 417 ( 4 ) \  149 (M+-268, 100)

15b 0,28 1780, 1716, 1684, 1658, 1628, 1516 401 ( 2 ) \  149 (M+-252, 100)

15c 0,22 1778, 1722, 1656, 1628, 1518 415 (6 )6, 149 (M+-266, 100)

15d 0,37 1784, 1724, 1670, 1636, 1526 429 (2)b, 149 (M+-280, 200)

a Hexán:etil-acetát =  1:1; b M+

Amikor a 14 vinil-cefemeket fenil-izocianátból 
és nitro-alkánokból képzett nitril-oxidokkal25 pró
báltuk meg reagáltatni, azt tapasztaltuk, hogy a ki
indulási anyagok teljes mértékben 16-tá alakultak, 
mielőtt cikloaddíciós reakcióba léptek volna.

Munkánk befejezése után jelent meg egy ja
pán kutatócsoport három közleménye, ahol nitril- 
oxidokkal hasonló izoxazol-, izoxazolin- és izoxa- 
zolidin-szubsztituált cefalosporinokat állítottak elő 
és azok közül több kiváló antibakteriális hatással 
rendelkezett26.

Kísérleti rész

Az olvadáspont-értékeket Koller típusú hot
plate készülékkel határoztuk meg és korrigálatla- 
nok. Az IR-spektrumokat Perkin-Elmer 283B ké
szülékkel kálium-bromid pasztillákban vettük fel. 
AZ NMR-felvételek Bruker VD 200SY 200 MHz 
spektrométeren deutero-kloroformban készültek 
és tetrametil-szilánt használtunk belső standard
ként.

Tömegspektrometria: 2a-4d vegyületek: Ther
mospray Ms analízis, VG Trio-2 kvadrupol spekt
rométer (eluens: metanol: 0,1 M ammónium-acetát 
oldat = 1:1; áramlási sebesség: 1 ml/perc; forrás

hőmérséklet: 210°C; kapilláris-hőmérséklet: 250°C; 
elektródfeszültség: 200 V) (MNa+ és MH+ ); 6c- 
15d vegyületek. Elektronionizáció, VG 7035 GC- 
Ms spektrométer (70 eV) (M+).

Vékonyréteg-kromatográfiás célokra Merck 
DC Kieselgel 60 F254 lapokat használtunk és a fol
tokat UV fénnyel, illetve ammónium-molibdát/hő 
előhívással tettük láthatóvá. Az oszlopkromatográ
fiás elválasztásokat Kieselgel 60 adszorbenssel és 
hexán/etil-acetát, ill. toluol/etil-acetát eluens ele
gyekkel végeztük. A vegyületek fizikai adatait az 
1—7. táblázatokban foglaltuk össze.

Általános eljárás a cefalosporín-ilidek és 
karbonilvegyületek Wittig-reakciójára

A foszforán (1) mmolját feloldottuk 100 ml 
diklór-metánban és egy részletben hozzáadtuk a 
karbonilvegyületet (2 eq., 4 mmol) és 150 ml telí
tett nátrium-hidrogén-karbonátot. Az így nyert he
terogén rendszert szobahőmérsékleten 3 — 14 h-n 
át intenzíven kevertettük. Ezután a szerves fázist 
elválasztottuk, felhígítottuk diklór-metánnal és ala
posan mostuk vízzel (2 x 150 ml) és telített só
oldattal (150 ml). A szerves fázist magnézium
szulfáton szárítottuk. Az oldószereket csökken
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tett nyomáson eltávolítottuk és a nyert reakcióele- 
gyet egy rövid kromatográfiás oszlopon hexán/etil- 
acetát (7:3) eluenseleggyel előtisztítottuk. Néhány 
esetben egyes frakciókból a tiszta termék kikris
tályosodott. A többi frakciót összegyűjtöttük és 
a termékkomponenseket oszlop-kromatográfiásan 
kinyertük. A termékeket diklór-metán/hexánból 
kristályosítottuk. Több esetben kisebb mennyiség
ben számos egyéb anyag is keletkezett, de ezek 
tisztítása nem volt megoldható.

A 2d hidroxi-vegyület oxidációja Jones-reagenssel

A 2d vegyület (2d(major), ill. a két C -ll epi
mer elegye) 1 mmolját feloldottuk 50 ml aceton- 
ban és hozzáadtuk a Jones-reagens 5 ml-jét. Az így 
nyert elegyet szobahőmérsékleten egy órán át ke- 
vertettük, majd az oldószert csökkentett nyomáson 
eltávolítottuk. Az olajos maradékot visszaoldottuk 
etil-acetátban (10 ml) és mostuk 10 % nátrium- 
hidrogén-karbonát oldattal (100 ml), vízzel 2x 100 
ml) és telített sóoldattal (100 ml). A szerves fázist 
magnézium-szulfáton szárítottuk. Az oldószert ez
után csökkentett nyomáson eltávolítottuk. Az így 
nyert szilárd anyag tisztán tartalmazta a 4d ketont.

Reakció hidroxil-amin hidrokloríddal

A 3e vegyület 100 mg-ját feloldottuk 10 
ml metanolban és hozzáadtunk 15 mg nátrium- 
acetátot és 15 mg hidroxil-amin hidrokloridot. Az 
így nyert elegyet egy éjszakán át szobahőmérsékle
ten állni hagytuk. Ezután addig csepegtettünk vi
zet az elegyhez, míg a termék kiválása meg nem 
kezdődött. A szilárd anyagot (6e) oszlopkromatog- 
ráfiásan tovább tisztítottuk toluoketil-acetát (1:1) 
eluenselegy felhasználásával, majd metanol-vízből 
kristályosítottuk.

A  15a-d izoxazolinok szintézise

A nitro-alkánt (5 eq.) és trietil-amint (5 eq.) 
feloldottuk abszolút diklór-metánban (20 ml). Nit
rogénatmoszféra alatt cseppenként beadagoltuk a 
trimetil-klórszilánt (4,9 eq.) és az így nyert reak- 
cióelegyet inenzíven kevertettük egy órán át. Ezu
tán egy részletben hozzáadtuk 14b vinilcefem 30 
ml abszolút diklór-metános oldatát, és a rend
szert 3 napig állni hagytuk. A reakció lejátszódá
sa után a reagens feleslegét 10 ml telített nátrium- 
hidrogén-karbonát oldat hozzáadásával elbontot
tuk (10 perc). A szerves fázist elválasztottuk, mos
tuk 5 % sósav oldattal (50 ml) és telített sóoldat

tal (50 ml) majd megszárítottuk. Az oldószer eltá
volítása után kapott maradékot oszlopkromatográ- 
fiásan tisztítottuk (hexán:etil-acetát = 7:3 eluens) 
(kb. 40 % hozam).

A szerzők köszönetét mondanak a Magyar Tudo
mányos Akadémiának, hogy a munkát anyagilag támo
gatta (OTKA 1181 és 7460), Lipták Miklósnak a 15a- 
d vegyületek tömegspektrumjainak felvételéért és Szta- 
ricskai Ferenc professzornak, hogy munkánkat mindvé
gig figyelemmel kísérlete és hasznos tanácsaival segítet
te.

Összefoglalás

Újabb cefalosporin telítetlen ketonokat, vala
mint 2,3-ciklopentenil-cefalosporinokat állítottunk 
elő cefem-3-foszfónium sók és több funkciós cso
portot tartalmazó karbonilvegyületek Witting-típu- 
sú rakciójában. A telítetlen ketonok izoxazolinok- 
ká történő alakítása sikertelennek bizonyult, vi
szont azok jó hozammal képződtek regio- és szte- 
reoszelektív reakciókban a szilil-nitronátokkal vég
zett 1,3-dipoláris cikloaddíciók során.

Recent developments in the chemistry of 3- 
vinylcephalosporins. J. Pitlik, T. Gunda, Gy. Batta 
and J. Jekő

Novel cephalosporin vinyl ketones and tricyc
lic cyclopentenylcephems were obtained in Wigg 
reactions of cephalosporin phosphorus ylides and 
bifunctional carbonyl compounds. We were unable 
to convert the ketones into isoxazolines in an at
tempted reaction with hydroxylamine. However, 
they wer easily obtained by 1,3-dipolar cycload
ditions of 3-vinylcephems and silyl nitronates in 
regio- and stereoselective reactions.
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A felületi hidrofóbitás hatása az 1-butanol-víz elegyek
szelektív adszorpciójára

REGDON Ibolya és DÉKÁNY Imre
József Attila Tudományegyetem, Kolloidkémiai Tanszék, 6720 Szeged, Aradi Vértanúk tere 1.

NAGY Lajos György
Budapesti Műszaki Egyetem, Fizikai Kémia Tanszék, 1521 Budapest, Egry J. u. 20— 22.

A hidrofil felületeken a víz általában erősen 
adszorbeálódik, ezért kérdéses, hogy híg vizes ol
datokból az alkoholok adszorpciója lehetséges-e. 
Ennek megválaszolására a sík felületű, 12 nm át
mérőjű, jól definiált felületi tulajdonságokkal ren
delkező Degussa-gyártmányú szilícium-dioxid ré
szecskék adszorpciós tulajdonságait vizsgáltuk. A 
pórusos felületű apoláris aktív szénen és a sík fe
lületű, grafitizált korom1 felszínén a butanol prefe
rált adszorpciója várható, amely a többmolekulás 
réteg kialakulásának körülményeiben eltérő lehet. 
Jelen munkánkban az említett és különböző felü
leti polaritással rendelkező, merev szerkezetű, va
lamint a változó hidrofóbitású duzzadó montmoril- 
lonit adszorbenseken mutatjuk be az l-butanol(l)- 
víz(2) elegyek szelektív adszorpcióját.

A montmorillonit-agyagásvány lamellás szer
kezete miatt kiváló modelladszorbens a folya
dékmolekulák adszorpciójának röntgendiíTrakciós 
ellenőrzésére2. Az alkilláncokkal hidrofóbizált fe
lületeknél az interlamelláris duzzadásból kiszámít
hatjuk a lamellák közötti folyadék mennyiségét és 
azt összevethetjük az izotermából számított ad
szorpciós kapacitással.

Előző munkánkban az 1-butanol híg vizes ol
datainak adszorpcióját már tanulmányoztuk kati- 
onos tenzidekkel maximálisan hidrofóbizált ver
mikulitokon3. A felület polaritásának változtatá
sa érdekében tenzidekkel — alkilammónium- és 
alkilpiridinium-kationokkal — fokozatosan hidro- 
fóbizáljuk az eredetileg hidrofil ásvány felületét. A 
részlegesen vagy teljesen hidrofóbizált szilárd fe
lületeken — a felület hidrofóbitásának függvényé
ben — ugyanis az 1-butanol pozitív adszorpciója 
és eltérő lefutású izotermaalak várható.

Munkánk célja, hogy a felület polaritásának 
csökkentésével információt kapjunk az adszorp
ció szelektivitásában bekövetkező változásokra, ill. 
számításokat végezzünk az interlamelláris térben 
lévő folyadék összetételének meghatározására.

Elméleti rész

Az egységnyi tömegű adszorbensre vonatkoz
tatott adszorpciós többletmennyiségeket (гг^п*) a 
következő összefüggéssel határoztuk meg4:

= n°(xj — x i ) / m  = n ° A x i / m  (1)

ahol n° az elegy teljes mennyisége, zj és x\ az 1. 
komponens kezdeti és egyensúlyi móltörtje, m  pe
dig az adszorbens tömege. Biner elegyek adszorp
ciója esetén az adszorbeált többletmennyiség és a 
valós adszorbeált mennyiség között az Ostwald-de- 
Izaguirre egyenlet teremt kapcsolatot4:

Tij =  n\x2 — n2x\ = n \ —  nsx\  =  ns{x\ — X \  )

( 2)
ahol ns = nl+nij az adszorpciós réteg anyagtartal
ma, xf = (1 — x 2) = n \ / n s az 1. komponens mól
törtje az adszorpciós rétegben.

A határfelületi réteg x* összetétele az elegy- 
komponensek térfogattörtjével is kifejezhető:

r s V S
Ф? = ------- -—  = --------— - (3 )

1 x \ + rxs2 V/ + v2s v ;

ahol r = a komponensek móltérfogata
inak aránya, és V(, ill. V2 az adszorbeált kompo
nensek térfogata a határfelületi fázisban.

Ha vizsgálatainkat csak a réteges szerkezetű 
szilikátokra korlátozzuk, a röntgendiflrakciós ada
tok ismeretében kiszámíthatjuk az interlamelláris 
tér átlagos összetételét is. Az interlamelláris térfo
gat ugyanis számítható a dp bázislaptávolság és a 
0,94 nm-es szilikát rétegvastagsága ismeretében.

Vint = 0,465(dL -  0,94)/2 nm3/(Si,Al)4O 10
( 4 )

ahol két szemközti (SfAl^Oio egység (= elemi 
cella) felülete 0,465 nm2. Az interlamelláris tér 
az adszorbeálódó biner elegykomponensek Vjs és 
V2 térfogataiból és a hidrofóbizálás következtében 
ismert mennyiségben jelenlévő alkilláncok Vau~ = 
V3 összes térfogatából tevődik össze.
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Ha a szabad interlamelláris térfogat azonos 
az adszorbeált folyadékmennyiséggel, akkor a j-  
cdik komponens térfogati törtje:

У? ys
Ф3’* = -------- ---------= —L . (5)

J Vî + V j + V* Vint 1 '
Híg oldatokból az 1. komponens preferált ad
szorpciója esetén az adszorbált térfogat a követ
kező közelítéssel adható meg:

=  ( 6)

ahol Vmti az oldott komponens moláris térfogata. 
Mivel V3S = Valk értéke a felületmódosítási eljá
rásból pontosan ismert, az adszorpciós adatok és a 
bázislaptávolságok ismeretében és Ф^’* értékei
számíthatók5-8.

Kísérleti anyagok és módszerek

Folyadékok

A desztillált vizet Reanal-gyártmányú, p.a. 
tisztaságú 1-butanollal telítettük speciális kettős
falú hengerben, melyet 25±0,l°C-on 48 órán át 
termosztáltunk. A koncentrációkat annak érdeké
ben, hogy a vizes fázisban a víz-butanol rendszer
re ismert 0,968 mól dm-3 telítési értéket9 kapjuk, 
LCD 201 típusú differenciál refraktométerrel el
lenőriztük. A kívánt oldatsorozatot a komponen
sek tömegének ismeretében vizes hígítással állítot
tuk elő.

Adszorbensek

Aktív szén (CHEMVIRON F-400, N.Y. USA): 
mikropórusos felületű adszorbens, melynek B.E.T. 
fajlagos felülete 835 m2g- 1 .

Printex 300 (DEGUSSA, Németország): gra- 
íitizált, sík felületű korom, melyet a Degussa- 
gyártmányú koromból argonatmoszférában, 3200 
°C-on 48 óráig kezelve állítottak elő a Sigri Elekt- 
rographit GmbH-nál Meitingenben. Az adszor- 
benst n-heptánnal extraháltuk 50 órán keresztül 
Soxhlet-berendezésben. A homogén felületű ter
mék B.E.T. fajlagos felülete 56 m2g-1 .

K60 szilikagél (Kieselgel K-60, MERCK, Né
metország): az adszorbenst metanollal, forráspont
ján, 24 órán át, Soxhlet készülékben előkezeltük, 
vákuumszárítóban szárítottuk. A minta B.E.T. faj
lagos felülete 435 m2g- 1 .

Aerosil-200 (DEGUSSA, Németország): láng
hidrolízissel előállított, nem pórusos, sík felüle
tű adszorbens. A felületen lévő hidroxil-csoportok 
miatt nagy felületi energiájú, kifejezetten hidrofil

anyag. Az adszorbens B.E.T. fajlagos felülete 218 
m2g " 1.

Montmorillonit: d < 2/xm-es finom frakció
ját Schwaiba montmorillonitból nyertük (SÜD- 
CHEMIE A.G., Németország), Na2C0 3 -tal tör
ténő peptizációval. Kationcsere-kapacitása: 0,851 
mmol g-1 . Felületi töltéssűrűsége: £ = 0,32/elemi 
cella. A hidrofóbizált származékokat ioncsere- 
reakcióval állítottuk elő 25°C hőmérsékleten, szá
mított mennyiségű kationos tenzid adagolásával. 
Az ioncserélési idő 48 óra volt. Az ioncsere- 
reakció után az agyag-organokomplexeket alkohol
víz eleggyel mostuk, majd 48 órán át Soxhlet- 
készülékben 1 : 1 arányú izopropanol-víz eleggyel 
extraháltuk. Az extrahálás következtében adszor- 
beálódott tenzid mennyiségét kétfázisú titrálással10 
határoztuk meg. Az extrakció 48 óra után nem 
eredményezett további tenzid-eltávolítást az orga- 
nokomplexekből. A mintákat ezután szárítottuk és 
őröltük.

Az alábbi agyagásvány-organokomplexeket 
vizsgáltuk: dodecil- és hexadecil-ammónium mont
morillonit (röv.: DDA-montm., HDA-montm.), he- 
xadecil-piridinium-montmorillonit és különböző or- 
ganofilitású változatai (röv.: 0,2 mmolg-1 Na- 
HDP-montm. és 0,85 mmolg-1 HDP-montm.).

Módszerek

Az adszorpciós izotermákat immerziós mód
szerrel határoztuk meg. Ismert koncentrációjú 
elegy 8 — 10 cm3 térfogatát (pontosan ismert tö
megét) adtuk a bemért szilárd mintához, melynek 
tömege általában 0,5 —1,0 g volt. A szuszpenziókat 
többször összeráztuk és 48 órán át 24,9±0,l°C-on 
állni hagytuk.

A felülúszó folyadék összetételét mint x\ 
egyensúlyi koncentrációt határoztuk meg, Zeiss 
gyártmányú interferométerrel. Az adszorpciós 
többletizotermákat a relatív móltört (x i tT= x \ l x i tt) 
függvényében vettük fel. Az (1) egyenlet szerint 
meghatározott izotermaadatok statisztikus szórása, 
az elegy összetételétől függően, 2,5±5,7 % között 
változott. Az adszorbensek nedvesedési hőit a kü
lönböző komponensekben LKB 2107-típusú szorp- 
ciós mikrokaloriméterrel mértük, 25 db 0,01°C-on, 
immerziós technikával. A kalorimetriásan mért 
nedvesedési entalpiák statisztikus szórása az 1. 
táblázatban található. A duzzadó agyagásványok 
röntgendiffrakciós vizsgálatát Philips PW-1830 ge
nerátorral, PW-1771 típusú goniométerrel végez
tük (CuKo-sugárzás, 1° < 29 < 10° szögtarto
mányban). A bázislaptávolságokat (d i ) a Bragg- 
egyenlet szerint számítottuk a PC-APD 3.5 szoft
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ver segítségével. A d i  bázislaptávolságok megha
tározási pontossága ± 0 ,0 1  nm-nek adódott.

Eredmények és kiértékelésük

Az adszorbensek nedvesedési tulajdonságai 
közvetlenül jellemezhetők a mikrokalorimetriás 
mérések alapján. A szilárd-folyadék határfelületi 
kölcsönhatást az adszorpciós oldatkomponensek
kel, a vízzel és az 1-butanollal való nedvesedés 
alapján jellemezzük. Az 1. táblázat adataiból ki
tűnik, hogy a felületegységre vonátkozó nedvese
dési hő vízben az Aerosil-200 és a K60 szilika- 
gél esetén a legnagyobb, a grafitnál pedig minimá
lis. Butanolban a grafit jól nedvesedik, az Aero
sil viszont már kevésbé. Az agyagásványokon mért 
nedvesedési hők szintén mutatják a hidrofil Na- 
montmorillonit és a különböző mértékben hidro- 
fóbizált számazékok közötti eltéréseket.

Adszorpciós többletizotermák l-butanol(l)-víz(2) 
elegyekből (+ ) F-400 aktív szén és (Д ) GP-300 

grafitizált Printex adszorbenseken

A pórusos felületű aktív szén (F-400) és a 
nem-pórusos grafitizált Printex GP-300 adszorpci
ós izotermája látható az 1. ábrán. Mindkét adszor- 
bens kis felületi energiájú, rajtuk a butanol pozitív 
adszorpciója mérhető híg vizes oldatából. Míg az 
aktív szénen az izoterma telítési jellegéből a buta- 
nolmolekulák preferált megkötődése mutatkozik, 
addig a grafitizált korom felületén szigmoid típu
sú izotermát kapunk. Ebben az esetben tehát az 
oldhatósági határ közelében az adszorpció ugrás
szerű növekedést mutat. Ez a jelenség a többmo- 
lekulás adszorpciós. réteg kialakulását igazolja1. A 
pórusos aktív szén esetében azonban a pórusok ki
töltése történik meg, de többmolekulás réteg kia
lakulására, és ezért jelentős adszorpciós kapacitás 
növekedésre, nincs lehetőség.

Adszorpciós többletizotermák l-butanol(l)-víz(2) 
elegyekből (+ ) Aerosil-200 és (o) K-60 szilikagél 

adszorbenseken

Hasonlóan megvizsgálhatjuk a pórusos és a 
sík felületek hatását poláris szorbensek esetén (2 . 
ábra). A felületi hidroxilcsoportok miatt (sűrűsé
ge 4 OH-csoport/lOO A2)11 a hidrofil Aerosil-200 
adszorpciós izotermája az х \ т = 0,62 azeotróp 
összetételig a butanolra negatív adszörpciót mutat. 
A vízmolekulák nagyon erősen kötődnek a felület
hez, csak nagyobb töménységű butanol képes a vi
zet leszorítani. Ezt bizonyítják a mikrokalorimetri
ás mérések is (1. táblázat).

A K60-szilikagél metanollal kezelt felülete, 
az immerziós mérések szerint, kevésbé hidrofil, 
ezért az alkoholmolekulák pozitív adszorpcióját 
láthatjuk a 2 . ábrán.

Adszorpciós többletizotermák l-butanol(l)-víz(2) 
elegyekből (□) 0,2 mmol/g Na-HDP-montmorillonit és 

(■) HDP-montmorillonit adszorbenseken

Ha a szilikátásványok külső és belső  felü
leteit különböző m ennyiségű és m inőségű szer
ves kationokkal m ódosíthatjuk, az eredetileg  hid-
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1. táblázat
A mikrokalorimetriásan mért immerziós nedvesedést hők értékei

A ujII , Д  wh ) Д  yj H , Aujh)

J/g mJ/m2 J/g mJ/m2

deszt. víz tiszta butanol
GP-300 1,68 db 0,6 30,0 ±  11 7,2 ±  2,1 128,6 ±  37
K-60 69,2 ±  5,9 159,0 ±  14 77,8 ±  7,7 178,8 ±  18
Aerosil-200 32,4 ±  1,5 148,6 ±  7 19,5 ±  7,9 89,4 ±  36
Na-montm. 58,3 ±  2,0 72,8 ±  3 13,7 ±  2,8 17,1 ±  3
0,2  mmol/ 
Na-HDP- 
montm.

59,3 ±  9,5 74,1 ±  12 33,1 ±  17,7 41,4 ±  22

HDP-montm. 5,42 ±  2,0 6,8  ±  3 2,15 ±  0,1 2,7 ±  0,2
DDA-montm. 8,23 ±  4,5 10,3 ±  5 6,31 ±  3,4 7,9 ±  4
HDA-montm. 2,04 ±  0,6 2,66  ±  0,8 -1 ,7 8  ± 0 ,3 2,2 ±  0,4

2 . táblázat
A rétegközti tér összetételének számításához szükséges adatok

a

N a -H D P -m o n tm o r i l lo n i t  

(0 ,2  m m ol H D P +  g “ 1 )

H D P -m o n tm o r illo n it  

(0 ,8 5  m m o l H D P +  g ' 1)

D D A -m o n tm o r i l lo n i t  

(0 ,8 5  m m o l D D A +  g - 1)

H D A -m o n tm o r i l lo n i t  

(0 ,8 5  m m o l H D A +  g “ 1)

M +
t e n z i d  k a t i o n ’

g/mol

304 304 186 242

M*h i d r o f ó b  á s v á n y ’

(g/Si,Al)4O 10

412,9 487,3 449,5 467,5

Valk, cm3/g ásv. 0,0647 0,2332 0,1468 0,1946

Á svány =  A/(si,Al)4o 1oC,TMttnzid kation’ aho1 C az elemi cellára jutó töltések száma (0,32), <r az ioncsere 
mértéke, Vaík =  0,205C[0,127(nc _ c  + n C - w )  +  0,28] (nm3/(Si,Al)4O10). 1-butanolban

rofil jelleg hidrofóbbá válik12-15. A hidrofil ás
ványok és a kationcserével előállított organo- 
komplexek adszorpciós tulajdonságait Barrer és 
munkatársai16,17 alkohol-víz elegyekben vizsgál
ták. A 3/a. ábrán két különböző mértékben ioncse
rélt hexadecil-piridinium-származék (HDP-montm.) 
adszorpciós viselkedését mutatjuk be. Mivel a fe
lületi cserepozíciókba HDP+ -ionok kerültek — 
tehát részlegesen hidrofóbizáltuk az ásványt — 
az izotermák szigmoidalakúak lesznek. Ebből arra 
következtethetünk, hogy az adszorbens hidrofóbi- 
tása határozza meg a többletizoterma alakját, mi
vel a vízzel való kölcsönhatás mértéke a felületen 
lévő ionok minőségétől függ. Erre utalnak a HDP- 
montmorillonitokra vonatkozó nedvesedési ental- 
piák is az 1. táblázatban.

A lamellákat módosító alkilláncok hatását jól 
szemléltetik a röntgendiífrakciós mérések eredmé
nyei, melyeket a 3/b. ábrán mutatunk be. A kis 
mértékben módosított felületű montmorillonit ese
tén a bázislaptávolságok a vízdús fázisban nagyob

Montmorillonit-származékok bázislaptávolságai 
l-butanol(l)-víz(2 ) elegyekben (□) 0,2  mmol/g 

Na-HDP-montmorillonit (■) HDP-montmorillonit

bak, majd közel állandóak a vizsgált összetétel so
rán. Az ábrán jelölt, tiszta butanolban mért cél
értékekhez viszonyítva ezek az adatok mutatják,
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hogy kezdetben a vízmolekulák, majd az azeotróp 
összetétel után a butanol molekulák beépülése is 
megtörténik, megnövelve így a rétegközti teret. A 
bázislaptávolság tehát nem függvénye az összeté
telnek, ami arra enged következtetni, hogy az ad
szorpció csak a felületen fekvő alkilláncok között 
{d i = 1,74 nm) történik és a minta még a telí
tési butanolkoncentrációnál sem mutat expanziót. 
Ez nem meglepő, mivel a tiszta butanolban mért 
bázislaptávolság még kisebb (d i  = 1,46 nm),mint 
az elegyekben mért távolságok. A kationos tenzid- 
del teljesen telített HDP-montmorillonit esetén az 
alkilláncok butanol általi szolvatációja elősegíti a 
szomszédos lamellák eltávolodását, ami xl re; > 
0,5-nél már jelentős duzzadást jelent.

Ha a cserekapacitásnak megfelelően az al- 
killáncokkal telített alkil-ammőnium-montmorillo- 
nitokat tovább vizsgáljuk18, a 4/a. ábrán bemuta
tott többletizotermákat kapjuk. A különböző lánc
hosszal rendelkező organokomplexeknél (DDA- 
és HDA-montmorillonit) a felületi ioncsere tel
jes, az adszorpciós többletek között nincs jelentős 
különbség, vagyis az alkilláncok hosszának négy 
szénatommal való növekedése nem játszik lénye
ges szerepet az adszorpciós kapacitásokban.

Az eltérő hosszúságú alkilláneokkal hidrofó- 
bizált montmorillonitszármazékok röntgendiffrak
ciós eredményei láthatók a 4/b. ábrán. Az alkillán
cok méretétől függetlenül az interlamclláris duz
zadás ugrásszerű változása tapasztalható az x \<r = 
0,5 -  0,6 összetétel tartományban.

Az 5. ábra a rétegközti tér összetételét áb
rázolja kétkompenensű, illetve a 6 . ábra a há- 
romkomponensű rendszerben. A számításokhoz 
szükséges adatok a 2. táblázatban találhatók. A

1- butanolban

Montmorillonit-származékok bázislaptávolságai 
l-butanol(l)-víz(2) elegyekben (Д )  

DDA-montmorillonit, (A) HDA-montmorillonit

HDP+-ionokkal organofilizált montmorillonitnál 
(5. ábra) a butanolmolekulák fokozatos beépülé
se mutatkozik — igazolva a többletizoterma la
posan emelkedő görbéjét — mivel íérfogattörtje 
monoton növekszik az összetétellel. A felületmó
dosító alkilláncokat önálló komponensként figye
lembe véve a 6 . ábra adódik, melyről leolvasható, 
hogy a röntgendiffrakciós eredményeknél (3. áb
ra) észlelt bázislap-növekedés a rétegközti térben 
a víz arányát növeli meg, hiszen az alkilláncok re
latív mennyisége csökken, míg a butanol adszorbe- 
álódott molekuláinak száma csak az egyensúlynak 
megfelelően változhat.

Adszorpciós többletizotermák l-butanol(l)-víz(2) 
elegyekből (Л ) DDA-montmorillonit és (A) 

HDA-montmorillonit adszorbenseken

A rétegközti tér összetételének változása 
l-butanol(l)-víz(2 ) elegyekben 

hexadecil-piridinium-montmorilloniton. Ф, : a butanol, 
Ф|: a víz térfogati törtje
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A hexadecil-piridinium-montmorillonit rétegközti
terének összetételváltozása l-butanol(l)-víz(2)* * * 
elegyekben. Ф1 : a butanol, Ф| : a víz, Ф3 : az 

alkilláncok térfogati törtje

A hcxadecil-piridinium-ionokkal módosított 
montmorillonitok esetén a telítési koncentráció el
érése közelében — (ati r —> 1) — a butanol fel- 
dúsulását és a víz térfogattörtjének csökkenését 
láthatjuk. Valósabb képet ad a rétegek közötti 
összetételről a 6. ábra, ahol a szénhidrogénlánco
kat mint 3. komponenst vesszük figyelembe a ré
tegközti térben. Mindkét organokomplex vizsgá
latánál kitűnik az a változás, amely a bázislap- 
távolságoknál mutatkozott (4/b. ábra). Abban az 
összetétel-tartományban, ahol a d i  értékek jelen
tősen növekedtek, a szomszédos szolvatált láncok 
rétegei közé jelentős mennyiségű víz juthat az ex
panzió során, ami a víz térfogattörtjének növeke
dését, illetve ezzel a láncokhoz kötődő alkohol tér
fogattörtjének csökkenését okozza.

A fentiekben bemutatott izotermákból tehát 
csak a réteges szerkezetű adszorbenseken számít
ható az interlamclláris tér összetétele. Az izoter
mák önmagukban ugyanis nem alkalmasak ad- 
szorpciós kapacitás, illetve a határfelületi réteg 
összetételének meghatározására. Ennek oka az, 
hogy a víz erős felületi kötődése miatt az 1- 
butanolra nézve nincs kifejezetten preferenciális 
adszorpció. A negatív adszorpciót, illetve az aze- 
otrópos összetételt mutató rendszereknél, az álta
lában lehetséges izoterma-analízisek nem végezhe
tők el. Ezekben az esetekben csak az adszorpciós 
többleteket ismerjük és a rétegvastagságokat, de 
nincs információnk a réteg összetételére vonatko
zóan.

Összefoglalás

Különböző felületi energiájú adszorbenseken 
az l-butanol(l)-víz(2) elegyek adszorpcióját tanul
mányoztuk. Megállapítottuk, hogy a pórusos F- 
400 aktív szén hidrofób felületén és a K60 szili- 
kagél hidrofil részecskéin az izoterma telítési jel
leget mutat, míg a nem-pórusos hidrofób GP-300 
grafitizált korom felületén és a hidrofil Aerosil-200 
szilikaadszorbensen a butanol adszorpciója csak a 
telítési érték előtti összetételeknél válik jelentős
sé. Az Aerosil 200-on a többletizoterma a víz pozi
tív adszorpciójával indul, majd az azeotróp össze
tétel elérése után tapasztalhatjuk az alkohol fe
lületi feldúsulását. Hasonló típusú izoterma adó
dott a HDP+ kationokkal csak kis mértékben mó
dosított felületű montmorillonit esetén is. A hid
rofóbitás növelésével, a HDP-, DDA- és HDA- 
montmorillonitokon az l-butanol(l)-víz(2) elegy 
szorpciós tulajdonságai megváltoznak. Az adszorp
ciós izotermák és a röntgendiffrakcióból számított 
bázislaptávolságok kombinációjával kiszámítottuk 
az interlamelláris tér összetételét. A sík felületű, 
illetve a pórusos adszorbenseknél ez a számítás a 
röntgenadatok hiánya miatt nem végezhető el.

The effect of the surface hydrophobicity on 
selective 1-butanol adsorption from water. I. Reg
don, I. Dékány and L. G. Nagy

The sorption of 1-butanol from water was in
vestigated on porous and plane hydrophilic and 
hydrophobic adsorbents. Adsorption, X-ray dif
fraction and calorimetric measurements were 
carried out throughout the aqueous phase, up to 
the solubility limit of 1-butanol in water. Deter
mining the adsorption excess isotherms we have 
observed that the excess amounts of 1-butanol 
were positive for nonpolar activated carbon and 
graphitized black, for K60 silica and fully hydro- 
phobised montmorillonite layers in the entire com
position range. For Aerosil-200 and partially mod
ified montmorillonite layers the adsorption pro
cess presents a new-type isotherm. The sorption 
properties of 1-butanol depend on the hydrophil- 
ic/hydrophobic ratio of the surface.

Interlayer composition vs. bulk composition 
diagrams were constructed from a combination 
of adsorption and X-ray diffraction data only for 
montmorillonite organocomplexes.
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A neutronbesugárzás hatása polikristályos 
buckminsterfullerénre
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SÜVEGH Károly és VÉRTES Attila 
ELTE Magkémiai Tanszék, 1443 Budapest, Pf. 123.

Amióta a makroszkópikus mennyiségű buck- 
minsterfullerént először előállították1, világszerte 
folyamatosan dolgoznak az előállítási és elválasz
tási módszerek tökéletesítésén és a szerkezeti és 
elektromos tulajdonságainak megismerésén2-5.

A kristályos Cßo pszeudoszférikus molekulák
ból épül fel (tömegmodulus 843-GPa), melyeket 
van der Waals erők tartanak össze, lapcentrált kö- 
bös rácsot képezve. Az elemi cella mérete a = 
14,108 Â. A csonkolt ikozaéder alakú molekulák, 
melyeknek sugara 3,55 A, az elemi cella térfogatá
nak mintegy 26 %-át foglalják csak el. 260 К felett 
a Cßo-molekuläk szabadon forognak > 109/mp se
bességgel, míg 260 К alatt forgásuk részben gátolt 
és a szerkezet egyszerű köbös ráccsá alakul. Mint
egy 90 К alatt a molekulák mozgása teljes mérték
ben gátolttá válik. A Cßo-molekulák még szilárd 
állapotban is megtartják számos gázfázisbeli tulaj
donságukat.

Jelen tanulmánynak célja, hogy megvizsgálja, 
milyen hatása van a reaktor-neutronbesugárzásnak 
a polikristályos C60-ra, annak érdekében, hogy 
a buckminsterfullerénnek a nukleáris sugárzással 
szembeni ellenállását és károsodását a kristály 
szerkezetében bekövetkező változások tükrében 
felfedje. Ez esetleg fényt vethet a C60-molckulák 
viselkedésére is az olyan erősen sugárzó térben, 
mely ahhoz volna hasonló, melynek а Cßo a csil
lagközi térben esetleg ki lenne téve.

A besugárzás hatását pozitronannihilációval 
és DSC-módszerekkel tanulmányoztuk. A pozit- 
ronannihilációs módszer alkalmazása szilárd anya
gok kristályrácsainak és rácshibáinak tanulmányo
zására számos értékes eredményhez vezetett6. Egy 
szilárd anyagba injektált pozitron, bizonyos idő el
teltével, egy elektronnal annihilál (szétsugárzódik), 
és így annihilációs gammasugárzást hoz létre. A 
szilárd anyagban lévő pozitron élettartama infor
mációval szolgál az elektronok sűrűségéről a po- 
zitronannihiláció helyén. Mivel a pozitron pozitív

töltésű, a Coulomb-hatás következtében a katio
nokról visszaverődik. Ezért, amennyiben egy minta 
hibahelyeket tartalmaz, a pozitronokat véges való
színűséggel ezek a helyek fogják be. A csökkentett 
elektronsűrűség, valamint a pozitronoknak a törzs
elektronokkal való csökkentett átlapolása miatt, a 
hibahelyek esetén, a befogott pozitronok élettarta
ma megnő. Összefüggést mutattak ki a pozitronok 
élettartama és a hibahelyek között7.

A Cßo-ba injektált pozitronok élettartama ko
rábbi tanulmányozása bebizonyította, hogy a po
zitronok az elektronokkal főleg a lapcentrált kö
bös rács oktaéderes rácsközi helyein annihilálód- 
nak, és hogy a pozitronok élettartamát és eloszlá
sát a káliummal való doppolás erősen befolyásolja, 
ha a doppoló atomok szabad oktaéderes helyekre 
épülnek be, míg ezek nem nagyon változnak meg 
tetraéderes helyekre, vagy a Cßo molekula belsejé
be való beépülés esetén8-15.

Újabban pozitronannihilációt használtak a 
Cßo-ban 260 К körül végbemenő fázisátmenet 
igazolására16, amit korábban szinkrotron-röntgen 
pordiffrakció és DSC17, dinamikus mechanikai 
elemzés18 és akusztikus emisszió19 segítségével is 
kimutattak. Egy, a jelen vizsgálat céljához részben 
hasonló célzatú tanulmányban Becvar és munka
társai20 a neutronbesugárzásnak a polikristályos 
Cßo-ra gyakorolt hatását szintén pozitronélettar- 
tam-spektroszkópiával vizsgálták. Három neutron
dózist alkalmaztak (6 x 1011, 2 x 1016 és 8 x 1016 
n/cm2). A besugárzatlan mintára egyetlen pozit
ronélettartamot, 382 ± 1 ps-t találtak, mely a már 
mások által is közölt hasonló értékek tartomá
nyába esett8-15. A 2 x 1016 és 8 x 1016 n/cm2 
dózisokkal besugárzott mintáknál két élettartam
komponenst különböztettek meg.

A DSC-t az előbb már említett alkalmazása 
mellett, amikor e módszerei a C6o-fázisátmenetét 
tanulmányozták17, igénybevették még az össze
nyomás hatásának a fázisátmenetre való vizsgá-
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tatánál nem hidrosztatikus nyomás körülményei 
között21.

Kísérleti rész

A polikristályos C60 mintákat (Hoechst AG, 
Frankfurt/M. „Gold Grade”) minden előkezelés 
nélkül használtuk. Az egyenként mintegy 0,4 g sú
lyú mintákat az Atomenergiai Kutatóintézet, Bu
dapest, nemrég felújított, WWR-H típusú 10 MW- 
os kísérleti atomreaktorának függőleges csatorná
jában sugároztuk be. A mintákat növekvő neutron
dózisoknak tettük ki, ideszámítva a termikus, epi- 
termikus és gyors neutronokat, ahol a gyors ne
utronsugárzás dózisa 1 0 H n/cm2-től 1018 n/cm2- 
ig terjedt. A kumulatív neutrondózisokat Zr és 
Ni fólia-fluxus-monitorokkal mértük. A besugár
zott mintákat a további feldolgozás előtt 14 napig 
hűtöttük.

A pozitronélettartam-méréseket gyors-gyors 
koincidencia-rendszerrel szobahőmérsékleten vé
geztük. A rendszer időfeloldása 210 pikoszekun- 
dum volt, ezt a RESOLUTION számítógépprog
rammal határoztuk meg. A spektrométer idő/csa- 
torna értéke 10,1 ps volt.

Pozitronforrásként 8 x 105 Bq aktivitású hor
dozómentes 22NaCl-ot használtunk. A forrást két 
1,2 mg/cm2 vastagságú kaptonfólia közé forrasz
tottuk. Mivel a kaptonban a pozitron élettartama 
nagyon közel áll a mért C60-éhoz, nem végeztünk 
a kaptonfóliákra forráskorrekció-számításokat. 
Más mérésekből ismert, hogy csak a pozitronok 
5 — 7 százaléka annihilálódik a fóliában, és ez nem 
befolyásolta eredményeinket.

Sajnos azonban más „forráskorrekciós” kom
ponensre szükség volt. Az igen korlátozott mennyi
ségű Cßo miatt a pozitronok kis része az alumíni
um mintatartóban annihilálódott. Ezt a élettartam
összetevőt a mérések előtt határoztuk meg és 
a spektrum értékelésénél 166 ps-ben rögzítettük. 
Ennek a komponensnek az intenzitása a spektru
mokban egy százalékon belül állandó volt. Ezen 
összetevőn kívül a spektrumok a fullerénekre jel
lemző egyetlen élettartam-összetevőt tartalmaztak. 
Más élettartam-komponenst nem lehetett a spekt
rumokban kimutatni, függetlenül a besugárzási dó
zis nagyságától.

A DSC-méréseket DuPont 990 Thermal Ana- 
lyzer-rel végeztük. A mérésekhez 4 —5 mg besu
gárzott mintát használtunk. A mintákat alumíni
umtartályokba töltöttük és 230 K-ig hűtöttük. Az 
ezt követő melegítés sebessége 5 К/perc volt.

Minden mérést levegőn, normális nyomáson 
végeztünk.

Eredmények és tárgyalásuk

A különböző dózisokkal besugárzott minták 
pozitronélettartam-spektrumai első látásra mind 
hasonlóak voltak, kivéve a legnagyobb neutron
dózis esetét. Ez a spektrum még szabad szemmel 
nézve is különbözött a többitől (1. ábra). Az elté
rés csekély, de szignifikáns volt.

A spektrumok kiértékelése azt mutatta, hogy 
a domináns élettartam értéke (377±1 ps, 85 száza
lék) 1016 n/cm2-ig nem változik. Mind az élettar
tam, mind annak egyenletessége nagyon jó egye
zést mutatott azzal a méréssel, melyet tőlünk füg
getlenül, hasonló mintákon20 egy másik kutatócso
port végzett. Azonban mi a dózistartományt na
gyobb dózisok felé kitágítottuk és 1 0 17 n/cm2 kö
rül az élettartam értékében hirtelen változást ta
pasztaltunk (2 . ábra).

Az irodalomban leírt, különböző Cßo-mintá
kon felvett, pozitronélettartam-spektrumok 
egyetlen annihilációs komponenssel fedhetők 
jcto,14,17,23 a komponenst a kristályrácsban 
az oktaéderes rácsközökben annihilálódó pozitro
nokkal lehetett azonosítani12,23. Az eddig vizs
gált C6ü-minták különböző gyártási körülményei 
miatt kizárhatjuk, hogy minden vizsgált minta tö
kéletes, kristályhibáktól mentes ráccsal rendelke
zett. Következésképpen a pozitronok nem a Cßo- 
mintákban jelenlévő hibákat jelzik, mert ha így 
lenne, akkor egy másik (a hibahelyekre jellemző) 
élettartam-összetevő is kimutatható lett volna né
hány mérésnél. Ezért feltételezzük, hogy az egyet
len pozitronélettartam-komponensben bekövetkc-

Két különböző neutrondózissal besugárzott minta 
pozitronélettartam-spektrumai. A szaggatott görbe a 

legnagyobb neutrondózissal besugárzott minta értékeit 
mutatja. A többi spektrum nem tér el lényegesen az 

egyenes vonallal ábrázolt spektrumtól.
— : 2,44 X 1014 n/cm2, ........ : 1,03 x 1018 n/cm2.



po
zi

tr
on

 - 
él

et
tá

r t
am

 , 
ps

340 Braun I! és misai: Л neutronbesugárzás hatása polikristályos buckminsterfullerénre M a^ar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 8. sz.

400

390

380

—I I I  гг, 1*1-------

10“ 1015

....Д

10 10’7 10*

2 . ábra

1. táblázat
A neutrondózisok a DSC mérésekre gyakorolt hatása*

dózis
(n/cm2)

tömeg
(mg)

átváltozási 
hőmérséklet (K)

AID
(mJ/mg)

0 4,40 258,8 9,5
2,-14 x 1()14 5,17 256,9 8,7
1,32 x lü 15 5,81 256,8 8,9
8,28 x 1015 4,83 256,5 7,3
7,56 x 1016 4,49 253,2 —
1,03 x 1018 5,09 - -

* Megjegyezzük, hogy az átváltozási hőmérsékle
tet a neutronbesugárzás 8,28 ж 1 0 15 n/cm2-ig lényege
sen nem befolyásolja. 7,56 x 1016 n/cm2-es dózisnál a 
fázisátmenet hőmérséklettartománya olyan nagy mér
tékben megnő, hogy az átváltozási entalpia meghatáro
zása lehetetlenné válik. A legnagyobb dózist kapott min
ták DSC-görbéi nem mutatnak fázisátmenetet.

menet teljesen eltűnik a DSC-görbéről, ami a tel
jesen rendezetlen szerkezet (amorfszerű) kialaku
lását bizonyítja.

A Cgo-minták pozitronélettartamainak függése a 
neutrondózistól. A két szám ugyanazt az adatot 

mutatja, a kivétel a besugárzásidózis-tengely beosztása: 
a) logaritmikus beosztás, b) lineáris beosztás.

zett minden változást magában a kristályszerkezet
ben bekövetkezett változás idézte elő.

Az élettartamra 1016 n/cm2 neutrondózisig 
kapott változatlan értékek azt jelzik, hogy a Cßo 
kristályszerkezete eddig a dózisig majdnem érzé
ketlen a neutronbesugárzásra. Keletkezhet ugyan 
néhány rácshiba, de a cseh kutatócsoporttal ellen
tétben20, mi nem találtunk semmiféle jelet arra vo
natkozóan, hogy a pozitront ezek a hibahelyek be
fogták volna.

1016 n/cm2 dózis felett a kristályszerkezetben 
változás következik be, mely a pozitronélettartam 
megnövekedésében nyilvánul meg. Ez a változás, 
úgy véljük, a Q;o lapeentrált köbös rácsának kez
deti összeomlását és egy rendezetlen szerkezet ki
alakulását jelenti. 7 x 1016 n/cm2 dózisnál ennek a 
folyamatnak nagy része már lejátszódik és 1 x 1018 
n/cm2-es dózisnál teljessé válik.

Annak érdekében, hogy a fent említett felté
telezést igazoljuk, a besugárzott Cf;o-minták orien
tációs fázisátmenetét DSC-vel vizsgáltuk (1. táblá
zat). Amint azt a DSC-görbék mutatják, a minták 
kristályszerkezete kis dózisok esetében lényegesen 
nem változik. 7 x 1()16 n/cm2-es dózisnál a fázisát
menet hőmérséklettartománya jelentősen megnő, 
ami a kristályszerkezet jelentős módosulását mu
tatja (3. ábra). 1 x 1018 n/cm2-es dózisnál a fázisát-

3. ábra

Besugárzatlan és besugárzott minták DSC-görbéi. A 
vizsgált fázisátmenetet jelző „csúcs” 7,56 ж 1016 n/cm2 

dózisnál nagyon széles lesz. Ennek az átmenetnek 
kiindulási pontja annyira bizonytalan, hogy az 

átváltozási entalpia nem volt meghatározható. Az alsó 
görbe azt mutatja, hogy a Cg о lapeentrált köbös 

kristályszerkezete 1.03 x 1018 n/cm2 dózisnál teljesen 
összeomlott.
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Összefoglalva, kimutattuk, hogy 1016 n/cm2 
nagyságú dózisig а Сбо-minták lapcentrált köbös 
kristályrácsa lényegesen nem változik. E felett a 
dózis felett a rács kezd összeomlani és 1018 n/cm2- 
es dózisnál a szerkezet teljesen rendezetlenné vá
lik. Mind a pozitronélettartam-spektrumok, mind 
a DSC-görbék ezt a következtetést támasztják alá. 
Jelenleg nehéz megmondani, hogy mi az oka a 
rendezetlen szerkezet kialakulásának. Úgy véljük, 
hogy esetleg а Сб о -kristályrács besugárzás alatti 
részleges amortizálása, ill. а Сбо -molekulák egy ré
szének szétrobbanása játszthat ebben a folyamat
ban lényeges szerepet.

A szerzők köszönik az OTKA T 007642, 2109 1/3 
és F/3 sz., valamint a 1013 sz. alatt nyújtott pénzügyi 
támogatását.

Összefoglalás

Reaktorneutronokkal besugárzott (besugár
zási intenzitás 2,44 x 1014 -  1,03 x 1018 n/cm2 kö
zött) polikristályos Сбо-mintákat pozitronannihilá- 
ciós spektroszkópiával és DSC-vel vizsgáltunk. A 
mérések azt mutatták, hogy a buckminsterfullerén 
kristályszerkezetét a besugárzás 7,56 x 1016 n/cm2- 
ig nem változtatta meg. E dózis felett a kristályrács 
kezd összeomlani és 1,03 x 1018 n/cm2-nél a szer
kezet teljesen rendezetlenné válik.

Dose effect in neutron-irradiated Сбо: A po
sitron lifetime spectroscopy and DSC study. T.
Braun, /. Konkoly-Thege, H. Rausch, K. Süvegh and 
A. Vértes

Polycrystalline Ceo samples irradiated with 
five doses of nuclear reactor neutrons ranging 
from 2.44 x 1014 up to 1.03 x lO 18 n/cm2 were 
investigated by positron annihilation spectroscopy 
and DSC. The measurements indicated that the 
crystal structure of buckminsterfullerene is unaf
fected up to a dose of about 7.56 x 1016 n/cm2. 
Above that dose the crystal lattice begins to col
lapse and at a dose of 1.03 x 1018 n/cm2 the struc
ture becomes totally disordered.
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Periodikus szerkezet kialakulása szilárdfázisú reakcióval
többalkotós ötvözetekben

CSERHÁTI Csaba és ВЕКЕ Dezső 
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Szilárdtest Fizika Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 2.

M.R. RIJNDERS
Laboratory for Solid State Chemistry and Materials Science, Eindhoven University of Technology, 5600 MB Eindhoven

P.O.Box 513

Ha két szilárd testet egymással érintkezés
be hozunk megfelelően magas hőmérsékleten, de 
még az olvadáspontjuk alatt, szilárdfázisú kölcsö
nös diffúzió történik. A kiindulási anyagok termé
szetétől, a hőmérséklettől és a hőkezelési időtől 
függően az elemek egy új koncentrációeloszlása 
valósul meg. Ha a kiindulási anyagok korlátlanul 
oldódnak egymásban a hőkezelés hőmérsékletén, 
akkor a létrejött koncentrációproül sima, szakadá
sok nélküli. Ha csak részlegesen oldódnak, vagy 
egymással reagálva új fázisokat alakítanak ki, a 
profilon szakadások, lépcsők jönnek létre, melyek 
szoros kapcsolatban vannak a rendszer egyensúlyi 
fázisdiagramjával. Az 1. ábra egy A-В kétalkotós 
rendszert mutat, amelyben ß szilárd fázis létezik 
az a és 7 szilárd oldatok mellett1. Az A-В diffúziós 
pár T0 hőmérsékleten történő, megfelelően hosszú 
hőkezelése után a komponensek egy koncentráci
óeloszlása épül fel, melyet а В komponens esetére 
rajzoltunk fel. A kialakuló koncentrációprofil pon
tos menetét a keveredést jellemző kölcsönös dif
fúziós együttható koncentrációfüggése, valamint az 
a tény határozza meg, hogy a fázishatárokon (a / ß, 
ß/y)  lévő összetételeknek egyezniük kell az egyen
súlyi fázisdiagrammal.

A kétalkotós többfázisú diffúziós párok mor
fológiája egyszerű termodinamikai törvényekből 
származtatható. A Gibbs-féle fázisszabály szerint 
ilyen mintában csak egyfázisú tartományok jöhet
nek létre. Ennek oka, hogy a kísérleti körülmények 
rögzítik a nyomást és a hőmérsékletet, a maradék 
szabadsági fokot egy adott fázison belül pedig a 
diffúziós zónában a koncentráció változása köti le. 
Kétfázisú kevert rétegek nem alakulhatnak ki, két 
fázis egyensúlyban csak adott koncentrációhoz tar
tozó (sík) határfelületen érintkezhet.

A meglehetősen sokat vizsgált kétalkotós 
rendszerekhez képest, a három- és többalkotós 
rendszerek bonyolultabbak, jóval érdekesebbek2 
és kevésbé vizsgáltak. A keveredést jellemző együtt
hatók jelentése is jóval bonyolultabb3. Háromal- 
kotós rendszerben a hőmérséklet és a nyomás is
mét meghatározott egy adott kísérleti beállítás
ban, és ekkor egyfázisú tartományban két kom
ponens, kétfázisú tartományban pedig egy kom
ponens koncentrációja változhat. Ilyen módon há- 
romalkotós rendszerben létrejöhetnek kétfázisú 
tartományok.

1. ábra

Az A-В hipotetikus fázisdiagram és az A-В kétalkotós diffúziós párban То hőmérsékleten kialakult
koncentrációprofil közti kapcsolat.
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2 . ábra

Az A-B-C háromalkotós rendszer fázisdiagramja То hőmérsékleten és három lehetséges szerkezet kialakulása a 
B/C-A diffúziós párban. A  fázisdiagramon feltüntettük az egyes szerkezeteknek megfelelő diffúziós utakat is.

Az ilyen diffúziós párokban létrejövő kon
centrációeloszlást a háromalkotós ötvözetek fázis- 
diagramjának izoterm keresztmetszetén egy görbé
vel szokás ábrázolni. Ezt a görbét, melyet „diffúzi
ós út”-nak hívunk, a diffúziós zónában mért kon
centrációk rajzolják fel a fenti diagramra. A görbe 
alakja sokféleképp eltérhet a két kiindulási kon
centrációt összekötő egyenestől, az egyetlen do
log, amit az anyagmegmaradás törvénye megkíván, 
hogy a diffúziós út legalább egyszer messe a ki
indulási anyagokat összekötő egyenes szakaszt. A 
természet a hőkezelés során kiválaszt egy diffúziós 
utat, de kizárólag a fázisdiagram ismerete alapján 
ezt nem lehet előre meghatározni, ugyanis elvileg 
végtelen sok út lehetséges. A diffúziós út előrejel
zéséhez a fázisdiagramon kívül kinetikai adatokra 
is szükségünk van.

A 2. ábrán egy A-B-C rendszer fázisdiagram
jának izoterm keresztmetszete látható. A diagram 
egyfázisú területeket és egyensúlyi vonalakkal (tie- 
lines) jelzett kétfázisú tartományokat ábrázol. Ha 
az A anyagot kontaktusba hozzuk a B(C ötvözet
tel (hordozó a továbbiakban) a fázisdiagramnak 
megfelelő hőmérsékleten, a kialakuló koncentráci
óprofilt ábrázolhatjuk az 1-es, a 2-es vagy a 3-as 
diffúziós úttal, vagy minden más olyan görbével, 
amely kielégíti a tömegmegmaradást. Attól függő

en, hogy melyik utat választjuk, a fázishatárokon 
más lehet az összetétel és más a kialakult diffúzi
ós zóna morfológiája. Például az 1. és 2. diffúziós 
út esetén éles határfelületekkel elválasztott réte
ges szerkezet alakul ki, míg a 3. út esetén a ki
alakult morfológia kétfázisú kiválásos tartományt 
tartalmaz.

Egyes esetekben azonban nem elegendő a 
fázisdiagram és a diffúziós együtthatók ismerete 
sem. Kirkaldy2 számtalan példát mutat három és 
többalkotós rendszerekre, melyekben szilárdtest- 
reakció eredményeképp periodikus kiváláskép je
lenik meg a diffúziós zónában. Ezen reakciók egy 
csoportjában úgynevezett Licsegang-gyűrűk4 kép
ződnek és erre a morfológiára jellemző, hogy a 
gyűrűk közötti távolság növekszik a reakció előre
haladtával.

Az utóbbi években periodikus reakcióréteget 
találtak a három- és többalkotós diffúziós párok
ban úgymint: Fe3Si-Zn5, Co2Si-Zn6, SiC-Ni7, SiC- 
Pt8, GaAs-Co9, Ni5Co2Fe3-MMg10 és legutóbb 
NÍ3Si2-Znn . Ezekben a rendszerekben rendsze
rint a két reakciótermék keveréke formál periodi
kus réteges szerkezetet a kiindulási anyagok között 
kialakult diffúziós zónában (3. ábra) és az össze
tétel is periodikusan változik. Általában a kétféle 
kétfázisú tartomány csak a fázisok térfogatarányá-
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3. ábra

Fc3Si-Zn diffúziós pár 121 h 390°C hőkezelés után.

Kísérleti eredmények

Tekintsük át részletesen a legjellegzetesebb, 
feltehetően általános, kísérleti tényeket. A cikk 
a Fc3Si-Zn, Co2Si-Zn, Ni-Co-Fc-Mg és Ni-Si-Zn 
rendszereken végzett kísérleti vizsgálataink alap
ján készült, felhasználva az irodalomban található 
korábbi mérési eredményeket. A mérések során a 
hordozó valamilyen ötvözet volt (hordozó) (Fe3Si, 
Co2Si, SiC, GaAs, NisCo2Fe3, NÍ3SÍ2), a pár má
sik fele pedig tiszta fém (Zn, Zn, Ni, Pt, Mg, Zn). 
A kísérletek részletei megtalálhatók a 6,12> 13 pub
likációkban.

A fenti rendszerek — feltehetően általános 
— termodinamikai és kinetikai jellegzetességei a 
következők:

t

0004 20KU . X10..000 1HI» UD ?

4. ábra

Fc3Si-Zn diffúziós pár 121 h 39Ö°C. A vékony sávban 
talált kétfázisú tartományok képe 10 .0 0 0 x -es 

nagyításban.

ban tér el egymástól úgy, hogy mindkét esetben 
ugyanaz a fázis a folytonos (4. ábra).

— Jellegzetes a 2. ábrán mutatott fázisdiagram. 
Az A és C gyakorlatilag nem oldódik egymás
ban.

- Az A komponens mobilitása nagy a B-hcz 
képest (М л »  Mg).

- A a leggyorsabban diffundáló komponens a 
rendszerben, jóval gyorsabb, mint B, ugyan
akkor C csaknem mozdulatlan.

A vizsgálatok alapján az mondható, hogy a 
hordozót alkotó elemek minden esetben csak
nem mozdulatlanok. A legnagyobb szerepet játszó 
komponens mindig a leggyorsabb elem (Zn, Mg, 
Ni), amely kercsztüldiíTundál az egész zónán és re
agál az ötvözet egyik alkotójával, míg a másikat a 
helyén hagyja (FeSi, FeCo, C) intermetallikus fá
zis, szilárd oldat, vagy tiszta elem formájában.

A szerkezet hasonló a Licsegang-gyűrűk4 
szerkezetéhez, de vannak alapvető különbségek. 
Az egyik legfontosabb az, hogy ezekben a rend
szerekben az új réteg rögtön a hordozón (B/C) ke
letkezik, mint pl. a Fe3Si-Zn esetében, vagy az el
ső rétegben, mint a NÍ5Co2Fe3 -Mg rendszerben1. 
Másik jelentős eltérés, hogy míg esetünkben a ré
tegek közötti távolságok állandók (A.vn = állandó), 
a Liesegang-gyűrűk esetében ez a távolság nö
vekszik a Jablezynski összefüggésnek megfelelően 
(Axn/ xn = állandó).

5. ábra

A rétegvastagság változása a Fe3 Si-Zn diffúziós párban 
diffúzió kontrollált folyamat.

— A vizsgált rendszerekben a diffúziós zóna vas
tagsága a hőkezelési idő négyzetgyökével vál
tozott (5. és 6 . ábra). Ez azt jelenti, hogy a je
lenség diífúziővezérelt folyamat. A képződött 
rétegek közötti távolság állandó, de — mint 
ahogy a Co-Si-Zn rendszer esetében is megfi
gyelhető — a rétegek közötti távolság függ a 
hordozó (ez esetben a C02 Si-ötvözet) szem
cséinek orientációjától, a különböző orientá
ciójú szemcséken a képződött rétegek közötti 
távolság más és más14.

-  A 7. és 8 . ábra a NisQ^Fe.vMg rendszer 
egy jellegzetes koncentrációprofilját és a zóna 
morfológiáját mutatja. A koncentráció jelleg
zetes oszcillációt mutat. Ez azt jelenti, hogy
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A  rétegvastagság változása a NijCx^Fe-j-Mg diffúziós 
párban diffúzió kontrollált folyamat.

a diffundáló kom ponens saját koncentráció
gradiensén fö lfelé is diffundál, azaz hegyre fel 
diffúzió történik.

— A  diffúziós zóna két szélén  mindig csak az 
egyik fázis van jelen, a másik sohasem . A
3. ábrán látható egy jellegzetes diffúziós z ó 
na pásztázó elektronm ikroszkópos fe lvéte le  a 
F e3 Si-Z n rendszerben.

9. ábra

Co2Si-Zn diffúziós zónájának feltárása a diffúzió 
irányára merőlegesen.

— A  legutóbbi vizsgálatoknak m egfelelően , ha a 
reakcióréteget a diffúzió irányára m erőlege
sen tárjuk fel, akkor a 9. ábrán látható m or
fológiát figyelhetjük m eg14. A  mintázat leg 
tisztábban a hordozó felü letéhez közel je le 
nik m eg. Ilyen mintázatot a C o2Si-Zn és a 
NÍ5C o2 F e3 -M g rendszer esetéb en  is m egfi
gyeltünk. A  mintázat már fénym ikroszkóppal 
is látható ( 1 0 . ábra).

10. ábra

NÍ5Co2Fe3 -Mg diffúziós zónájának feltárása a diffúzió 
irányára merőlegesen.

A diffúziós zóna morfológiája és jellegzetes 
koncentrációprofilja (72 h, 460°C).

A  periodikus rétegek  mindig kétfázisú tarto
m ányok (4. ábra).

— A  folyamat a reakció term ékek ([B C m +  A^B]  
és [A^B +  B C m }) periodikus n övekedése (2. 
ábra). A  fázisok sorrendje érzékelteti a térfo
gatarányokat, de mindig az A ^ B  a folytonos 
fázis, itt gyorsabb a diffúzió.
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11 . ábra

dáló kom ponens kém iai aktivitásának változásán  
alapul. Leírásunk nem  tartalmazza azt a leh ető sé 
get, hogy két fázis keveréke alkosson egy réteget, 
holott az eddigi rendszerekben m egfigyeltek alap
ján ez  kísérleti tény. M odelljük matem atikai leírá
sa pedig csak az első  réteg kialakulását jósolja.

Szilárdtest kém iai oszcillátor?

Belusov-Zabotinsky reakció folyamán létrejött 
koncentrációhullámok.

M agyarázatok

M indeddig nem  született k ielégítő  magyará
zat, am ely m inden tekintetben leírná a folyam atot. 
Két olyan m ikroszkópikus leírás van, am ely egy
általán próbálkozott azzal, hogy m egértse a fenti 
rendszerekben történteket.

O sinski6 kvalitatív magyarázata szerint a dif
fúzió során kialakuló fázisok közötti határfelületen  
feszültségek épü lnek  fel, mint pl. a F e3 Si-Z n rend
szerben a F e3 Si és az FeSi között, vagy a SiC-Ni 
rendszerben a SiC  és a C között. E zen  feszültség  
hatására a fázisok nem  nőhetnek tovább egy bi
zonyos vastagságnál. A  kritikus vastagság elérése
kor a kialakult fázis felszakad a hordozóról és a 
kialakult m ikrorepedést a leggyorsabban diffundá- 
ló kom ponens —  a Zn, illetve a N i —  kitölti gyors 
térfogati és felü leti diffúzióval. E zután a reakció 
kezdődhet élő iről a hordozó felü letén . Ebben az 
esetben  a hordozó mindig csak az egyik fázissal 
érintkezhet, a másikkal sohasem . E zen  magyará
zat szerint, ha külső egytengelyű, vagy hidrosztati
kus nyom ást alkalm azunk, az hatással kell, hogy le 
gyen a kialakult réteges szerkezet periódushosszá
ra (két sáv közötti távolságra): D u n a ev 10 próbál
kozott ezen effektus kimutatásával, nagy hidroszta
tikai nyomás alkalmazásával, de nem  kapott repro
dukálható eredm ényt.

Kao és C h an g15 elm élete az új fázis kialaku
lása és n övek ed ése közben a leggyorsabban diffun-

Periodikus szerkezet képződését fém ek oxidá
ciójakor lejátszódó szilárdtest-reakciókban is m eg
figyelték és ezeket mint tipikus térbeli önszer
veződő jelenségeket értelm ezték16. A z általunk  
vizsgált szilárdtest-reakciók m agyarázatához eddig  
ilyen fenom enológikus képet nem sugalltak, in
kább az előző  fejezetben leírt mikroszkópikus m o
dellek, illetve ezek  változatai fordulnak e lő  az iro
dalomban.

E lképzelésünk előkészítéseképp tekintsünk  
néhány újabb kísérleti tényt.

A l l .  ábrán egy tipikus Belusov-Zhabotinsky  
(B -Z ) reakció eredm ényeképp létrejött koncentrá
cióhullám okat látunk11.

A  7. ábrán egy periodikus m orfológiát m utató  
szilárdtest-diffúziós pár tipikus koncentrációprofil
ját láthatjuk. A  12. ábrán a Br~ és a C e4+ /C e3+ 
ionok koncentrációját rajzoltuk fel logaritm ikus 
skálán az idő függvényében. Ez egy petricsészében  
lejátszódó tipikus B -Z  reakcióra jellem ző görbe18.

Ha figyelem be vesszük, hogy a kölcsönös dif
fúziós mintában a kialakult m orfológia és koncent
rációeloszlás a hőkezelési idővel már nem  változik, 
ugyanis a rétegek közötti távolság állandó, csak a 
rétegek szám a nő, akkor a diffúziós hossz helyet
tesíthető az idővel. E bben az esetben a 7. ábrán az 
X  behatolást felcserélhetjük az időtengellyel, ha a 
koncentrációprofilt a diffúziós zónára m erőlegesen  
mértük. Eszerint a reakcióréteg a rendszer törté
netét szem lélteti. A  bem utatott ábrák hasonlósága  
igen szem beötlő.

A Br és a Ce4+ /Ce3+ ionok koncentrációja logaritmikus skálán az idő függvényében.
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A következőkben megmutatjuk, hogy az itt 
tárgyalt szilárdtest-oszcillációs reakciók szintén egy 
bistabil (két állapot között billegő) rendszerként 
foghatók fel, ahol a kontrollparaméter a mobili
tások hányadosa. A rendszert a két állapot közöt
ti tartományba — ahol oszcillációk jelennek meg 
(periodikus rétegképződés) — a fenti hányados 
változtatásával lehet eljuttatni (13. ábra). A két ál
lapot a 2. ábrán mutatott 1., illetve 3. diffúziós út
nak felel meg, az egyik a lassú (normál réteges) 
növekedési állapot, a másik a gyors (kétfázisú tar
tomány) növekedési állapot. (A mozgékonyság ál
talában a folytonos fázisban nagy.)

Stabilitási diagram. Az X-tengelyen a 
kényszerparamétert, az Y-tengelyen a rendszer válaszát 

ábrázoltuk.

Ha a mobilitások hányadosa egyhez közeli, 
lassú növekedés, szabályos réteges diffúziós zóna 
várható. Ez a 13. ábtán az I. tartománynak felel 
meg (termodinamikai ág). Ha az М д / Mg  hánya
dos nagyon nagy, a gyors, kétfázisú tartomány ke
letkezéséhez vezető növekedés valósul meg. Ez a
III. tartomány a 13. ábrán. A két tartomány között 
oszcillációs növekedés várható, amely a periodikus 
rétegek növekedéséhez vezet.

A mobilitások hányadosát változtatni lehet a 
reakcióba hozott komponensek, illetve azok össze
tételének változtatásával, vagy adott rendszer ese
tén a hőmérséklet és/vagy a nyomás változtatásával 
is.

A hőmérséklet változtatása igen egyszerű, vi
szont a folyamat sebességére igen drasztikus hatás
sal lehet. A sebesség annyira lecsökkenhet, hogy 
csak igen hosszú idő elteltével kapunk értékel
hető eredményt. A nyomás változtatásához pedig 
bonyolult berendezésekre van szükség, mivel szi
lárd testek esetében igen nagy nyomások jöhetnek 
csak szóba. Ennek ellenére kísérletek folynak ezen 
paraméterek hatásának tanulmányozására tanszé

künkön és más rendszerek felderítésére az Eind- 
hoveni Műszaki Egyetemen.

Végül megjegyezzük, hogy a teljesebb magya
rázathoz egy pontosabb mikroszkópikus képre is 
szükség van. Ennek kidolgozására is folynak kö
zös kutatások a fenti két tanszék munkatársainak 
részvételével19. Reméljük, rövidesen ennek ered
ményeiről is beszámolhatunk.

A szerzők köszönetüket nyilvánítják az ACCORD  
programnak (H9112-0562 és H9112-0564.a), amelynek 
keretében a kutatást elvégezhették az Eindhoveni Mű
szaki Egyetem Szilárdtestkémiai és Anyagtudományi 
Tanszékén. Külön köszönet illeti Prof. F.JJ. van Loo-i, 
aki a téma vezetője és szakértője az eindhoveni egyete
men. A kutatást az Országos Tudományos Kutatási Alap 
T0283 számú pályázata is támogatta.

Összefoglalás

Bizonyos három- és többalkotós rendszerek
ben végbemenő szilárdtest-reakciók következté
ben (diffúzió) a kialakult diffúziós zónában peri
odikus rétegek növekedését lehet megfigyelni. Az 
elmúlt tíz év során több szerző foglalkozott a je
lenséggel kísérletileg és elméletileg is, de mind
eddig nem született kielégítő magyarázat. Ebben 
a munkában bemutatjuk és öszefoglaljuk a Fe3Si- 
Zn, Co2Si-Zn, NÍ5Co2Fe3-Mg rendszereken vég
zett saját kísérleti eredményeinket és egy lehet
séges fenomenológikus értelmezést adunk. A pe
riodikus rétegnövekedést a rendszer két állapot 
(bistabil rendszer) közötti oszcillálásával magya
rázzuk, ahol a kényszerparaméter a diffundáló ato
mok mobilitásainak hányadosa.

Periodic layer formation during solid state 
reactions in multicomponent systems. Cs. Cserháti, 
D. Веке and M.R. Rijnders

Periodic layer formation during solid state 
reactions can be observed in certain ternary and 
multicomponent systems. Many authors studied 
this phenomenon experimentally and theoretically 
in the last decade, but no satisfactory explanation 
has been proposed. In this paper we show and 
summarize our experimental results carried out 
on the systems Fe3Si-Zn, Co2Si-Zn, NisQ^Fes- 
Mg and give a new possible phenomenological ex
planation. In our opinion the periodic layer for
mation is a bifurcation between two steady states 
of the system and the constraint parameter is the 
mobility ratio of the diffusing species.
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Nyomelemek dúsítása és elválasztása poliuretán
habszorbenseken

Új szilárdfázis szorbensgeometria alkalmazása folyadék—szilárd rendszerekben*

BRAUN Tibor és PALÁGYI Stefan**
ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 1443 Budapest, Ff. 123.

A szilárd—folyadék, vagy szilárd—gáz fázisok 
közötti megoszláson alapuló elválasztási és/vagy 
dúsítási folyamatoknál a szilárd szorbens a folya
dék- vagy a gázfázissal érintkezik, annak érdeké
ben, hogy a szilárd fázis a folyadék- vagy gázfázis
ban csekély koncentrációban jelenlévő analizálan
dó anyagot megkösse. A szorbensként alkalmazott 
szilárd fázisok geometriai formája általában sza
bálytalan alakú szemcse, ideális esetben gömbala
kú gyöngy.

A nyfltcellás, rugalmas poliuretánhabok egy 
újszerű, szilárd, kváziszférikus membrángeometri- 
ájú szorbens legjellegzetesebb típusát képviselik. 
A poliuretán(PU)-habokat 1970-ben Bowen1 ja
vasolta néhány nyomelem és szerves vegyület vi
zes fázisból vagy gázfázisból történő szorpciójá- 
ra és kinyerésére. Bowen cikke képezi az ezt kö
vető kutatási erőfeszítések alapját, melyek a PU- 
habokat a szervetlen és szerves vegyületek el
választására, ill. dúsítására elsősorban Magyaror- 

■ágon az ELTE-en és Kanadában, a Mankó
ja  egyetemen2,3 fejlesztették tovább. Az ELTE- 
en végzett kutatások felhívták a figyelmet a ha
bok speciális szférikus-membrán alakjából eredő 
ehetőségekre és arra, hogy ezek széleskörben al

kalmazhatók a hagyományos szemcsés alakú szor- 
bensek helyett4. A poliuretánhabok analitikai és 
elválasztási kémiai használatával, ill. annak rövid 
történetével két monográfia és több összefoglaló 
közlemény2,3’5-13 foglalkozott.

* A  Preconcentration Techniques for Trace Ele
ments (szerkesztők: Z.В. Alfassi és C.M. Wai) című 
könyvben megjelent fejezet rövidített változata, CRC 
Press, Boca Raton, 1993.

** Állandó cím: Állami Nukleáris Biztonsági Hiva
tal, Prága, Cseh Köztársaság.

A kváziszférikus membrángeometriájú szilárd 
anyag szorbensként való legrégebben alkalmazott 
formája az elválasztási kémiában, több mint négy
száz évvel ezelőtt a természetes szivacs volt3. A ha
bosított műanyagok, különösen a nyílt- és zártsejt- 
szerkezetű PU-habok, kedvező kémiai és fizikai tu
lajdonsággal rendelkeznek, és így ezek különböző 
technikai célokra alkalmasak. A nyíltcellájú PU-

. ^  V ̂  V V VBlemekW itte r- 4« pol i t*« e r h e b d U S l t a S a

Nyomelemek 
dúsitasa

Nyomelemek ip r̂i 
- visszanyerese

^Hidrófeb s ie rv e *  re»gen*e 

: Heterogén ioncsertlb PUH

Fémnyomok
dúsitasa

Extrakciós 
habkromatografia 

Fémnyomok dúsítása 
Rovarirtószerek 
dúsítása

Izotópok izotópeserés 
elválasztása 

Redoxcserés elválasztások

Szerves vegyületek 
^  gazkromatografiaja

f/ , ^  <ZZZZZ£> Folyadékkromatográfia 

PUH-ban rögzített enzimek

Nyomelemek dúsítása

1. ábra

A poliuretán-habszorbensek alkalmazásait bemutató 
fadiagram
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A poliuretán-habszorbensekkel elválasztott és dúsított elemek (folyadékfázisból: О  kezeletlen; © kezelt habok;
gázfázisból: Д  kezeletlen, Д  kezelt habok).

habok használata az elválasztáskémiai elméletben 
és gyakorlatban azonban újdonságot jelent (1. 
ábra).

A nyíltcellás PU-habok szorbensként való al
kalmasságának legnagyobb előnye speciális memb
ránszerű szerkezetükben rejlik. Tekintet nélkül a 
folyadék- vagy gázfázisban oldott anyag és a kvá- 
ziszférikus membrán között lejátszódó kölcsönha
tás mechanizipusára, egy folyadék-(szilárd)memb- 
ránban, vagy gáz-(szilárd)membránban lejátszó
dó reakció sebessége mindig kedvezőbb, mint a 
folyadék-szemcsés szilárd, vagy gáz-szemcsés szi
lárd közegek érintkezésénél. A nyíltcellás PU- 
habok, membránjellegű szerkezetük miatt, bizo
nyos esetekben alkalmasabbak kémiai dúsításra és 
elválasztásra, mivel kitüntetetten gyors szorpciós 
és anyagátviteli tulajdonsággal rendelkeznek. Ez 
lehetővé teszi, hogy a folyadék-folyadék extrakci- 
ót egy kváziszilárd-folyadék rendszerben történő 
szorpcióval helyettesítsük, és ez lényegesen javítja 
az elválasztás és a dúsítás hatékonyságát.

A PU-habmembránokban fizikailag vagy ké
miailag könnyen rögzíthetők hidrofób szerves vagy 
szervetlen vegyületek, ily módon kombinálva a 
szerkezet membránkinetikai tulajdonságait a rög
zített komponensek által a membránnak kölcsön
zött képességekkel (kelátképzés, ionpárképzés, 
ioncsere, izotópcsere, redox reakció stb.). Ezen 
utóbbi esetekben a PU-hab viszonylag iners hor
dozóként működik.

A PU-habok, membránszerű szerkezetük mi
att, kitűnő hidrodinamikai és aerodinamikai tu
lajdonságokkal rendelkeznek, ami lehetővé teszi,

hogy gyors elválasztási folyamatokban, valamint 
oszlopos eljárásokban működjenek, ahol viszony
lag nagy folyadék- vagy gázáramlási sebességek az 
elválasztási hatásfok lényeges csökkenése nélkül 
alkalmazhatók.

A nyíltcellás PU-habmembránok rugalmassá
ga néhány különleges elválasztási módszert is le
hetővé tesz, így pl. facsarásos, pulzáló oszlopos, és 
áramló-pulzáló oszlopos eljárásokat. Érthető, hogy 
ezek a habok rugalmasságából eredő különleges 
lehetőségek nem jelentkeznek semmilyen más is
mert, merev, szemcsés szilárd szorbensek eseté
ben. A kedvező áramlási jellemzők arra bátorí
tanak, hogy a PU-habszorbenseket nagy térfoga 
tú vízben, vagy levegőben jelenlévő nyomkoncer 
rációjú vegyületek dúsítására használják fel. Re 
genssel kezelt vagy kezeletlen PU-habszorbensek 
alkalmaztak mind vizes, mind gáznemű közegb< 
jelenlévő számos szervetlen és szerves anyag el 
lasztására (2. ábra és 1 — 3. táblázat) és dúsításé,

A jelen összefoglaló célja, hogy áttekinti; 
adjon a kezeletlen és reagenssel kezelt nyíltcel’ 
rugalmas PU-habszorbensek alkalmazási lehetőd 
geiről vizes oldatokban és gáznemű közegekbe 
jelenlévő nyomnyi mennyiségű szervetlen anyag 
elválasztására és dúsítására. Ezenkívül tárgy» 
még a PU-habmembránok geometriai jellegzC 
ségeit, a lehetséges elválasztási módszereket, t 
vasolt szorpciós mechanizmusokat és az alkalr 
zott kísérleti eljárásokat is. Leírja az analitikai g.- 
korlatban a PU-habszorbensekkel végzett elvála. 
tások és dúsítások leggyakrabban használt módsi 
reit, és körvonalaz néhány lehetséges perspektí»



Magyar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 9. sz. Braun T és mtsa: Nyomelemek dúsítása és elválasztása poliuretán habszorbenseken 351

a PU-habmembránok analitikai kémiai használatá
val kapcsolatban.

Poliuretán habszorbensek geom etriai alakja és 
membránszerkezete

A habosított poliuretánokkal kapcsolatos alap
vető ismereteket, a habok definícióját, geometriá
ját, a cella szekezetét és a szintézis módszereit, fi
zikai és kémiai tulajdonságait és a PU-habok jel
lemzésére szolgáló analitikai módszereket Braun 
és munkatársai monográfiájában találjuk meg3.

A nyíltcellás rugalmas PU-hab szilárd kvá- 
ziszférikus membránokból álló szabályos halmaz, 
mely a policianátok és a (poliéter- vagy poliészter
típusú) polio lók reakciójából egy habosító (fúva- 
tott) közeg (CO2) jelenlétében keletkezik. A poli- 
uretánok

R -N H -C O O -R ' (1)
képződését számos mellékreakció kíséri, melyek 
allofanátokat és biuretteket is képeznek:

R -N -C O O -R ’ R - N - C O - N H - R ’
I é s  I

O C - N H - R  O C - N H - R  (2)

Mind a poliéter-, mind a poliésztertípusú PU- 
habokat olyan műanyagokként definiálhatjuk, me
lyekben a szilárd fázis egy részét gáz helyette
síti, számos kis buborék, vagyis cella alakjában. 
Amennyiben a gázbuborékok 76 %-nál nagyobb 
térfogatot foglalnak el, a gömbalakú buborékok 
kváziszférikus poliéderekké (pentagonális dodeka
éderekké) torzulnak.

A 3. ábra egy olyan jellegzetes PU-habot mu
tat be, melyben a cellák a térfogat mintegy 97 %- 
it foglalják el. Mind merev, mind rugalmas, zárt 
's nyíltcellájú habok készíthetők. A nyíltcellájú ru
galmas PU-habokban a pentagonális dodekaéde- 
ekben legalább két ablaknak hiányoznia kell ah
oz, hogy a folyadék szabadon áramolhasson át a 
abon. A lehetséges cellaalakzatokat a 4. ábra mu- 

atja be.
A PU-habszorbensek legjellegzetesebb tulaj

donsága, mint említettük, membrános szerkezetük. 
A térfogat-felület arány szempontjából a kvázi- 

férikus membránalak előnyösebb, mint a hen
tes, vagy sík membránalakzat (5. ábra). A PU- 
bcellák térkitöltését és a cellafal membrán- 
stagságának és a cellák főátmérőinek viszo- 

/át egy nemrég megjelent összefoglaló közle
gény tárgyalja12.

A hagyományos membránelválasztásokkal 
zemben, ahol a szilárd membrán csupán elválasz- 
5, vagy transzportáló közeg, a PU-habok, az el-

3. ábra

Poliuretán habszerkezetének pásztázó 
elektronmikroszkópiái felvétele

a b
4. ábra

Lehetséges cellaalakok: a: gömb, b: hedron

választás és a dúsítás során a szóbanforgó anya
got a membránon, vagy a membránban vissza is 
tartják (szorbeálják). így a PU-habok valódi szor- 
bensekként viselkednek. Jól ismert, hogy a kémi
ai anyagok diffúziós sebessége membránokban lé
nyegesen nagyobb, mint a tömör szilárd anyagban. 
Ezenkívül a PU-habmembránok a kémiai váltó-
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P l a n á r i s

h— M i

A három lehetséges membránkonfiguráció geometriai 
viszonya, h: a membrán vastagsága, d: jellemző hossz 

(átmérő), R: a membrántérfogat és a magtérfogat 
viszonya

zatok szélesebb választékát teszik lehetővé, mint 
a normális (szemcsés) szilárd anyagok. A PU- 
habszorbensek membrántulajdonsága egyedülálló 
előnyt biztosít a hagyományos, szemcsés szorben- 
sekkel szemben, ami a különböző vegyületeknek 
folyadékmintákból történő gyors, rugalmas és ha
tékony elválasztását és dúsítását illeti.

Poliuretán habszorbensek osztályozása a 
folyadék-szilárd és a gáz-szilárd kölcsönhatás jellege 

szerint

A PU-habszorbensek kémiai szerkezetüktől 
és membrántulajdonságuktól függően a következő 
lehetőségeket kínálják az ionos és nem ionos 
anyagoknak folyadékokból vagy gázfázisból való 
elválasztására és dúsítására3’8-12:

2. Fizikailag rögzített szilárd reagenseket tartal
mazó membránszorbensek
A PU-habmembránokba alkalmas reagense

ket rögzítünk (csapadékot vagy port, vízben old
hatatlan reagenseket, porított szilárd ioncserélőket 
stb.) és a szorpció az ezen reagensekkel való köl
csönhatáson alapszik, ez lehet lecsapás, izotóp, re
dox és csapadékcsere, ill. ioncsere stb.

3. Fizikai-kémiai duzzasztással módosított PU- 
membránszorbensek
A PU-habmembránokat hidrofób reagensek

kel (extraháló oldószerrel, vagy megfelelő szerves 
fázissal, kelátképző anyaggal, folyékony ioncseré
lőkkel stb.) kezeljük (impregnáljuk vagy duzzaszt- 
juk) és a szorpció alapja a reagenssel való kölcsön
hatás, azaz kvázi szilárd-folyadék extrakció, kelát
képzés, ioncsere stb.

4. Kémiailag módosított membránszorbensek
A PU-habmembránokat megfelelő reagen

sekkel kémiailag kezeljük, annak érdekében, hogy 
különböző komplexképző funkcionális csoportokat 
kovalens kötéssel rögzítsünk a PU-polimervázra és 
a szorpció ezen csoportok kémiai tulajdonságain 
alapszik, így lehet kelátképzés vagy ioncsere.

A fent említett lehetőségek alapján a követ- 
keztő kölcsönhatás típusok jöhetnek számításba 
szervetlen anyagok elválasztására és dúsítására:

1. Szilárd-folyadék kölcsönhatás
Elválasztás folyadékfázisokból kezeletlen PU- 
habszorbensekkel.

2. Szilárd-folyadék kölcsönhatás
Elválasztás folyadékfázisokból kezelt (imp
regnált, töltött) PU-habszorbensekkel.

3. Szilárd-gáz kölcsönhatás
Elválasztás gázfázisból töltetlen PU-habszor- 
bensekkel.

4. Szilárd-gáz kölcsönhatás
Elválasztás gázfázisból reagenssel kezelt PU- 
habszorbensekkel.

A fent említett elválasztásokat a későbbiek
ben foglaljuk össze.

V

Szervetlen anyagok szorpciójának mechanizmusa 
poliuretánhab-membránokon

1. Kezeletlen membránszorbensek
A poliéter- vagy poliésztertípusú PU-hab- 

membránok az elválasztandó vagy dúsítandó anya
gokkal szemben szorbeáló közegként viselkednek, 
aminek az alapja a magával a PU-habpolimerrel 
bekövetkező kölcsönhatás.

A reagenssel kezelt PU-membrán-habszor- 
bensek szorpciójának mechanizmusát elsődlegesen 
a habszerkezetben lévő fizikailag vagy kémiailag 
rögzített reagensek természete jellemzi (kelátkép
zés, ionpárképzés, ioncsere, kémiai reakció stb.). 
Valószínűnek látszik, hogy ezeknél az elválasztá-
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soknál magának a PU-habváznak a kémiai szerke
zete másodlagos szerepet játszik. Másrészt a keze
letlen PU-habszorbensek kémiailag nem inersek, 
és különböző funkcionális csoportjaik vagy hete- 
roatomjaik miatt saját szerkezetükből kifolyólag is 
részt vehetnek szorpciós folyamatokban.

A vizes közegből kezeletlen poliéter- vagy 
poliészter-típusú PU-habmembránokkal lejátszó
dó szorpciós folyamatok mechanizmusát számos 
szerző tanulmányozta. Egy korai megfigyelésből1 
eredő oldószeres extrakciós mechanizmus szerint, 
azok az anyagok, melyeket a poliétertípusú PU- 
habok könnyen szorbeálnak, azok, melyeket vi
zes közegből dietiléterrel is extrahálhatók. Ezt a 
mechanizmust olyan anyagok szorpciójára lehet 
alkalmazni, melyek vizes oldatokban erősen po
láris molekulák alakjában (pl. jód, fémditizoná- 
tok) vagy erősen poláris egyértékű anionok alak
jában (pl. azok, melyek komplex anionokat képez
nek, mint Аи(1П), Fe(III), Hg(II), Mo(VI), Sb(V), 
U(VI) stb.) vannak jelen. A poliéteres folyadék- 
extrakciós mechanizmust Ga(H[)-nál HGaCl^4,15 
és Sb(lII,V)-nál SbCl4 vagy HSbClg16 vizsgála
tával igazolták. Gesser és munkatársai14,15 sze
rint a poliétertípusú PU-habokat a folyékony di- 
etiléter szilárd helyettesítőjeként lehet alkalmazni. 
Az U(VI)-nak poliéterhabbal történő szorpciója- 
kor a kisózási hatás hasonló az éterekkel végzett 
oldószeres urán extrakciójához17. Az Fe(III) roda- 
nidos közegből végzett szorpciójának Mössbauer- 
spektroszkópiás vizsgálata szintén ezt az értelme
zést támasztja alá, azt mutatva, hogy a szorbe- 
ált anyag a dietiléteres extraxcióhoz hasonlóan a 
Fe(SCN)3 volt18. Ezt a mechanizmust erősíthetjük 
meg, legalábbis részben, az Rh(III)19, Pd(II)20 és 
Co(II)21,22 esetében is.

Az anionos fémkomplexek extrakciója, a PU- 
habmembránok gyenge és erős anioncserélő helyei 
miatt, ioncserén is alapulhat1 :

+
CH2 — OH — CH2 -  vagy

+  +  (ó)
- 0 - C 0 - N H 2- 0 - C 0 H = N H -

a mechanizmus, erős savak jelenléte esetén, lé
nyegesen befolyásolhatja az említett anionkomple
xek szorpcióját.

Újabban egy kelátképzési mechanizmust is 
javasoltak23 az anionos fémkomplexek szorpció
jára. Kimutatták, hogy ezen komplexek poliéter
típusú PU-habmembránok által történő szorpció- 
ja a vizes oldatban jelenlévő kationok típusától és 
sugarától függ. Eszerint a mechanizmus szerint a 
PU-habszorbens hosszú polialkenoxiláncai spirá

lis szerkezetet képeznek. Ez a szerkezet egyes ka
tionokkal klatrátot képez. Az anionos fémkomp
lex így ezekre a klatrált, kationos helyekre szor- 
beálódik. Ezt a mechanizmust Со(П)-, Fe(III)-, 
Zn(II)- és Cd(II)-rodanidok szorpciója esetére le
hetett igazolni24. Azt is megállapították, hogy az 
anionos fémrodanidok, Mera+(SCN)^~, szorpció
ja pH 4 és 5 közötti vizes oldatokból a követke
ző sorrendet követi Li+ < Na+ < Cs+ < Rb+ < 
K+ < NH+ < Ag+ < T1+ < Ba2+ < Hg2+ < 
Pb2+. Azonban a HCl-es közegből TiCl4 jelenlété
ben végzett ródiumszorpció bizonyos diszkrepanci
át mutatott ezzel a „tisztán” kationkelátos mecha
nizmussal szemben25. Az anyagmérleget követve 
emellett a mechanizmus mellett ésszerű volt felté
telezni az Rh savas alakjának szorpcióját, mely az 
előbb említett oldószerextrakciós mechanizmussal 
analóg.

A hidrofób fémkomplexek szorpciójának le
hetséges mechanizmusait tanulmányozva azt ta
lálták, hogy a PU-habmembránok komplex ké
miai természete miatt több mechanizmus (bele
értve az adszorpciót, a klatrálást stb.) futhat le 
egyidejűleg12:

1. Étertípusú oldószerextrakció:
nK+ + Me(SCN)^- ^  [(K+)4M e(SC N )^]aq 
[(K+)4Me(SCN)” - ] hab (4)

2. Ligandumaddíció:
Men+(SCN)^- +  uL  ^  [Me(SCN)mLu]n~ (5)

3. Ligandumcsere:

M e(SCN)£T+ML ^
[Me(SCN)m_ uLM](”- ú  + mSCN-

4. Anioncsere:
H+ + A-  + hely ^  H+ • hely+ A-  (7)

m A~  + MeX™~ ^  m ■ A~ 4- MeX™“ (8)
5. Kationkelát-képzés:

K+ + h ü y^K -hely+  (9)
m(K-hely)+ + MeX£l - ^(K-hely+)...MeX£l-(10)

A poliuretán-habszorbensekkel végzett elválasztások 
kísérleti módszerei

Használat előtt a PU-habokat megfelelően 
fel kell darabolni, tisztítani és szárítani. Magát 
az anyagot általában 5 mm, vagy nagyobb élmé
retű kockák, korongok, vagy különböző átmérő
jű és magasságú hengerek formájában használják. 
Ha oszlopba kerül, akkor a hengeralakú habosz
lop valamivel nagyobb méretű kell legyen, mint
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a befogadó üveghenger átmérője. A kívánt mé
retek könnyen kivághatók az eltérő vastagságú, 
iparilag gyártott habtömbökből. így pl. szabályos 
hengerek vághatók ki egy vékonyfalú, rozsdamen
tes acélból készült, percenként néhány száz for
dulatszámú, vízzel nedvesített lyukfúróval. Újabb 
kutatások szerint a PU-habszorbenseket szalag26, 
golyó27, por28, lemez29 és vékony réteg30 alakjá
ban is használják.

A habalakú anyagot ezután először szer
vetlen savakkal, pl. 1 mólos sósavval vagy sa
létromsavval, majd desztillált vízzel, végül egy 
illékony szerves oldószerrel, pl. acetonnal tisz
títják. Ellentétes irányú tisztítási sorrendről is 
beszámoltak26,31,32. Időnként a PU-habokat tisz
títás nélkül használják33. Folyadékok esetében a 
következő szorpciós módszerek használhatók:

1. Statikus módszer
A PU-habszorbenst és a vizes oldatokat az 

anyag rázásával vagy facsarásával (pulzálásával) 
addig hagyják érintkezni egymással, amíg a szorp
ciós egyensúly be nem áll. Ennek érdekében a 
habkockákat, golyókat, lapokat stb. és az elem
zendő oldatot ledugaszolt edényben egyszerűen 
összerázzák. Egy másik változat szerint facsaró 
cellában34 (6 . ábra) vagy hagyományos főzőpohár
ban érintkeztetik az oldatot és a habot35,36. 2

2. Dinamikus (áramlásos) oszlop módszer
A habkockákat, -golyókat, -hengereket vagy 

-korongokat hagyományos kromatografáló oszlop

ba töltik. A jó oszlopteljesítmény elérése érdeké
ben, különösen a kromatográfiás elválasztásnál, az 
oszloptöltet egyenletes eloszlása nagyon lényeges. 
A haboszlop töltésére egy széles körben elterjedt 
vákuumos oszloptöltési módszert dolgoztak ki37

3. Pulzáló (facsaró) oszlop módszer
A rugalmas PU-habhengert, hagyományos, 

üvegből, vagy műanyagból készült orvosi fecsken
dőbe helyezik, úgy, hogy az a fecskendő dugattyúja 
segítségével könnyen összenyomható, illetve kien
gedhető legyen38,39. A habhengert úgy kell elké
szíteni, hogy a töltetlen, vagy általában reagens
sel töltött henger követni tudja a dugattyú moz
gását a fecskendőben, de ugyanakkor elég szoro
san zárjon ahhoz, hogy biztosítani lehessen a hab- 
szorbens és a fecskendő fala közötti szoros érint
kezést. Egy ilyen „pulzáló oszlop” zárt, vagy nyílt 
rendszerben működhet, annak megfelelően, hogy 
a mintaoldat egyetlen tartályban van, vagy egyik 
tartályból a másikba áramlik (7. ábra).

7. ábra

Poliuretán-habszorbenst alkalmazó automatikus pulzáló 
oszlopos berendezés zárt és nyílt rendszerben. 1: motor, 

2: meghajtás, 3:. excenter, 4: dugattyú, 5: fecskendő,
6 : habhenger, 7: szelep, 8 és 9: mintatartályok,

10: pulzálásszámláló

A  facsarás, vagy pulzálás m anúálisan végez
hető, de autom atikus14,15,40 pulzáló berendezést
is szerkesztettek és alkalmaztak41,42. A  facsarási/
és pulzálási m ódszer abban hasonlít egym áshoz, 
hogy m indkét m ódszerben a folyadék kényszer
áramoltatását ism ételve végzik, m inek eredm énye
képpen a folyadékm inta a habszorbens (korong  
vagy henger) membránjaival szoros érintkezésbe  
kerül, és ez, a m em bránokban végb em en ő  gyors 
anyagátvitellel együtt, az oldott anyagok hatékony
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Mángorló berendezés poliuretán-habszorbensek vizes 
oldatokkal történő érintkeztetésére. A: motor,

B: sebességszabályozó, C: üveg mángorló hengerek, 
D: habszorbensgyűrű

Tandemfecskendős pulzáló berendezés 
poliuretán-habszorbens szorpciójára-deszorpciójára. 
A: fecskendő, B: pulzáló oszlop, C: hárommenetes 
csap, D: mintaoldat (vagy eluens), E: összenyomott 

habhenger.

elválasztását és dúsítását teszi lehetővé. A z elvá
lasztott anyagok diffúziós seb essége  a m em bránok
ban általában nagyon nagy, a m egfigyelések iga
zolták, hogy nem  a pulzáló oszlopban lévő folya
dék tartózkodási ideje, hanem  a pulzálások szám a  
(vagyis a fázisok érintkezésének intenzitása) dönti 
el az egyensúlyi szorpció e lérésé t39,43.

N em rég újabb kísérleti m ódszereket írtak le 
a habszorbenseknek a vizes közeggel való érintke-

zésbe hozására12. A z első a habm ángorlás alterna
tíváját jelenti (8 . ábra), a m ásodik  a pulzálóoszlop- 
technika továbbfejlesztése (9. ábra).

A m i a gázközegből való anyaggyűjtést illeti, 
különböző dugó-, henger- vagy konrongalakú P U - 
habszorbenseket alkalmaznak a hagyom ányos gáz
m intavevők tö lteteként3.

A  poliuretán-habszorbensek an a litika i alkalm azása  
szervetlen anyagok elválasztására és 

m eghatározására

1. K ezeletlen  poliuretánhabok használata folya- 
dék(vizes)m inták elem zésére

A  nyíltcellás, rugalmas PU -habszorbenseket 
kiterjedten használják vizes k özegb ől történő szá
m os extraháló és dúsító eljáráshoz. A  kezeletlen  
PU -habok használata elég  nagy érdeklődésre ta
lált a különböző szervetlen anyagoknak term észe
tes és ivóvizekből, valam int ipari szennyvizekből 
történő elválasztásánál. A  nem  szelek tív  szorpciós 
je lleg  a kísérleti körülm ények szabályozásával te 
hető  szelektívebbé. M ár a PU -habszorbensek ana
litikai alkalmazásával foglalkozó korai munkák is 
arra a következtetésre vezettek, hogy az elválasz
tott anyagok nem csak adszorbeálódnak, hanem  
abszorbeálódnak is a habm em bránokban1 -4 .

A  publikált eredm ények az 1 . é s  2. táblázat
ban lettek összefoglalva.

2. R eagensekkel kezelt poliuretánhabok haszná
lata a folyadék(vizes)m inták e lem zéséh ez

A  különböző szerves és/vagy szervetlen rea
genseket hordozó P U -habszorbenseket sikeresen  
alkalm azták az elválasztási folyam atokban. A  szer
ves reagensek rögzítése a habm em bránanyagban  
fő leg  annak hidrofób jellegén  alapszik.

A  heterogén ioncserélő habokat úgy készí
tik, hogy a poliuretán p o lio lkom ponenséhez. a 
habosítás során igen finomra porított ioncseré
lőket adagolnak98-100 . A  szervetlen  vegyülete- 
ket hordozó habokat úgy is elkészítették , hogy a 
kation-cserélő habokat m egfelelő  kationnal telítet
ték, és ez  utóbbit a habmátrixon b elü l egy oldha
tatlan sója formájában kicsapták, vagy fémalakra 
redukálták33,101,102. Am int már em lítettük, a ké
m iailag a habmátrixhoz kötődő különböző  funkci
ós csoportokat közvetlenül vagy közvetve a hab
m átrixhoz rögzítik98,10.

A  PU -habm em bránok tri-n-butilfoszfáttal 
(T B P) impregnálva hatékony szorbens állítható 
e lő 103.
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1. táblázat
Poliuretán habszorbensek vizes oldatban lévő elemek elválasztására és dúsítására44-174

A habban rögzített reagens megnevezése Rövidítés Elválasztott elemek
Extraháló oldószerek TH-n-butilfoszfát TBP Ag, Au, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, 

Hg, I, Nb, Ni, P, Pb, Pd, Sn,
Th, Th, Zn

Benzoilaceton BA Cd, Cu
Metilizobutilketon MIBK Au, Nb, Th
Dietiléter DEE Au
Izopropiléter IPE Au
Etilacetát EA Au
a-Dinonilftalát DNP Bi, Cd, Со, Cu, Fe, Hg, Mn, 

Ni, Pb, Sn, Zr
Tri-n-oktilfoszfinoxid TOPO U
Toluol TL I

Hidrofób kelátképző Ditizon H2DZ Ag, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn

reagensek Dietilditiokarbamát DDC Ag, Cd, Fe, Hg, Sb
Dietilammónium-dietilditiokarbamát DDDC Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, In, Ni, 

Pb, Sb
l-Nitrozo-2-naftol 1N2N Со
Dimetilglioxim DMG Со, Ni
a-benzildioxim BDO Ni
1,2-Etilénditiol EDT As, Hg, Sb
1, (2-Pridilazo) -2-naftol PAN Au, Bi, Cd, Co, Fe, Hg, In, Ni, 

Pb, Sn, Zn
Alkil-b-hidroxibenzofenonoxim LIX65N Со, Cu, Hg, Ni, Pb, U
7-Dodecil-8-hidroxikinolin Kelex 100 Cd, Co, Cu, Hg, Mn, Pb, U, Zn
Biacetilmonoximbenzoilhidrazon BMBH Cu, Pd
Tetraklorohidrobenzokinon Chloranil Ce, Fe, V
1,5-Difenilkarbazid DPCA Cr
8 -Hidroxikinolin HCX Cd, Cr, Cu, Ni, Pb
1,2-Ciklohexandiondioxim CHDDO Ni
Diantipirilmetán DAPM Nb, Th
Toluol-3,4-ditiol TDT Sn
l-Fenil-3-metil-4-benzoilpirazolon PMBP Ce, Dy, Fr, Eu, Gd, Ho, La,

Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Th, Tm, U, 
Y, Yb

5,8-Dietil-7-hidroxi-6-dodekanonoxim LIX63 U
bis(l-Metilheptil)metil-foszfonát P350 Au

Szilárd ioncserélők Catex-Ag+ alak (S2_ csapad.) - 1 1 0 m Ag

Catex-Cu2+ alak (S2~ csapad.) - Ag, Cd
Kationcserélő Varion KS Ca, Cd, Fe, Zn
Kationcserélő - Cu
Kálium és kobalt ferrocianid K, CoFeCN Cs
Ammónium foszfomolibdát AMP Cs
Hidratált Sb2Ü 5 HAP Na

Folyékony ioncserélők Trin-oktilamin TNOA Au, Со, P, Pd, Th
lïi-n-(oktil, dodecil)amin Alamine 336 Cr, Ni, Pt
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Tri-n-laurilamin (pl. Amberlite La-2)

Trikaprilamin 
Tercier amin techn.

(pl. Adogen 363, 364 stb.) 
Tri-oktilmetilammónium-klorid 
bis(2-Etil-hexil)-foszforsav 
Tri-n-alkilmetilammónium-klorid

TNLA

TCA

Adogen 363 
Aliquat 336 
DHPA 
N-263

Bi, Cd, Co, Cu, Fe, Ni, P, Pb, 
Sn, Zn 
Fe, Mo

Cd, Cu, Fe Ni, U  
Cd, Fe 
Th 
U

Koronaéterek Dibenzo-18-crown-6 D1806 Pb
Hidrofób szerves Ezüst-ditizonát TBP-ben AgFIDZ/TBP 110mAg

fázisok Cink-ditizonát TBP-ben ZnHDZ/TBP Ag, Hg
Ag-ditioxamid - Hg
CuDDC - Hg
PhDDC — Hg
Molibdát TBP-ben — P
Jód TBP-ben, I2 toluolban — 131 j

I2 TNOA-ban, I2 Alamine 336-ban — 131J

Finoman eloszlatott Ag2S — UOmAg
csapadékok Ag2S kationcserélővei Ag2S + Catex 110mAg, Br, Cl

AgCl, Agi - 131 j

Ag-kolloid — 131 J

S2 - — Cu, Hg
Cu-por - Ag

Rögzített funkcionális -SH Hg
csoportok
Reagensek Kromohab Ditizon H2DZ Cd, Hg, Pb, Zn
vizsgálatokhoz Rubeánsav RA Cu

Dimetilglioxim DMG Ni
Biacilmonoximbenzoilhidrazon BMBH Cu, Pd
Molibdát TBP-ben vagy aminban — P
Fenilhidrazin PHA Mo
SCN-  Amberlit LA-2-ben SCN- /amin Co, Fe
1,5 -difenilkarbazid DPCA Cr

2 . táblázat
Elemek elválasztása és dúsítása gázfázisból, kezelt és kezeletlen poliuretán-habszorbensek használatával

Elem Minta Reagenstöltet Fázis- 
érintkezés

Meghatározási
módszer

Megjegyzés

Br Szerves brómvegyületek — Oszlop Grm Égéstermék
Szerves brómvegyületek Catex-Ag+ Oszlop Grm Égéstermék

Cl Szerves klórvegyületek — Oszlop Grm Égéstermék
Szerves klórvegyületek Catex-Ag+ Oszlop Grm Égéstermék

Hg Szerves higanyvegyületek — Oszlop Grm Égéstermék
I Szerves jódvegyületek — Oszlop Grm Égéstermék

Levegő - Bsh Rm, Spm I2 gőzök
Levegő - Oszlop Rm 1251 meghatározás
Levegő Alamine 336 Oszlop Rm 1251 meghatározás
Levegő I2 -Alamine 336 Oszlop Rm 1251 meghatározás
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Fluor, burgonya, AgCl Oszlop Rm 1311 meghatározás
káposzta, hús égéstermékekben

Fluor, burgonya, Agi Oszlop Rm 1311 meghatározás
káposzta, hús égéstermékekben

Fluor, burgonya, Ag-kolloid Oszlop Rm 1311 meghatározás
káposzta, hús égéstermékekben

3. táblázat
Elemek meghatározása vizes oldatból poliuretán-habszorbenseken való elválasztás/dúsítás után

Eljárás Módszer Megjegyzés Elemek

Közvetett Spm Reextrahálás szerves oldószerekkel: 
aceton, kloroform, ciklohexán stb. 
Reextrahálás vizes oldatokkal:
H N 0 3, HC1, Na2C0 3, citrát, tartarát stb. 
A  hab száraz hamvasztása és savakban 
való oldása
A  hab nedves hamvasztása 
Vizes fázisból, különbségből

Au, Bi, Cd, Co, Cu, Fe, Hg, I,
Ni, Pb, Pd, Rh, Si, U, Zn
Au, Cd, Co, Fe, Ni, Pb, Th, U, Zn

Au

Th
As, Au, Ba, Cs, Ge, Hg, Hf, I, K,
Li, Mo, Na, NH4 , Os, P, Pa, Pd,
Pt, Rb, Re, Ru Sb, Sn, Ta, Tl, U, Zr

AAS Reextrahálás szerves oldószerekkel: 
aceton, kloroform stb.
Reextrahálás vizes oldatokkal:
víz, H 2S 0 4, HCl, H N 0 3, NaOH, EDTA,
citrát, tartarát, thiokarbamid stb.
A hab nedves hamvasztása és/vagy
feloldás savban
Vizes fázisból, különbségből

Ag, Cd, Co, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Sb, Zn

Au, Bi, Cd, Co, Cu, Ga, Hg, Mn,
Ni, Pb, Pd, Pt, Rh, Sb, TI, Zn

Pt, Rh

Au, Cd, Co, Cs, Cu, Fe, Ga, ír, K, Li, Na, 
NH4, Pd, Pt, Rb, Rh, Sb, Sn, Y

AES Reextrahálás szerves oldószerekkel: 
aceton, kloroform stb.
A hab száraz hamvasztása és savakban 
való oldása

Ag, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb 

La, REE, Y

Frm Reextrahálás etanollal U

Crm Reextrahálás 2M F^SO^el U

Fpm Vizes oldatból, különbségből K, Na

XRF Reextrahálás kloroformmal Ag, Cd, Ni, Cu, Fe, Pb, Zn

Rm Reextrahálás acetonnal 
Reextrahálás vizes oldatokkal:
NaOH, NH4OH, HF, H2S 0 4, HC1,
H N 0 3 stb.
A  hab nedves hamvasztása és/vagy feloldás 
konc. savakban: királyvíz, H N 0 3 + HCIO4 

Vizes oldatból, különbségből

Ag, Hg, Sb, Ta 
Cs, Nb, Ta, Th, U

Au, Th

Ag, As, Au, Ba, Ca, Cd, Со, Cs,
Cr, Fe, Ga, Hf, Hg, I, In, Ir, Mo,
Mn, Na, Nb, P, Pa, Pb, Pd, Re, Re,
Rh, Sb, Se, Sn, Ta, Te, TI, U, W, Zn, Zr

Trm A  hab nedves vagy száraz hamvasztása, 
feloldás és jodometria 
Reextrahálás vízzel és jodometria

Au, Br, Fe, I, V

Ce
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Grm A  hab nedves hamvasztása és/vagy feloldás 
királyvízben és kicsapás fémalakban

Au

Közvetlen Spm Hab vékonyréteg mérése Bi, Co, Hg, P
Crm A hab mérése Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mo, Ni, P, Pb, Pd, Zn
XRF A hab felületi rétegének mérése As, Co, Cu, Fe, Hg, Ni, P, Zn
Rm A hab tömegének mérése 131I, 125I
NAA A hab tömegének mérése Ag, Au, Co, Hg, In, Ni, Sb, Zn
Ech Ionszelektív elektróddal Hg
Grm A hab tömegének mérése Br, CI, Hg

A betűjelek magyarázata:
AAS: atomabszorpciós spektrometria 
AES: atomemissziós spektrometria 
Crm: kalorimetria 
Ech: elektrokémia 
Fpm: lángfotometria 
Frm: fluorimetria

Bebizonyosodott, hogy a TBP habmembrán 
hatékonyabban extrahál fémnyomokat, mint az 
extrakciós kromatográfiában használt legjobb szem
csés hordozók felületére rögzített TBP. Azóta szá
mos anyag elválasztását és dúsítását írták le vi
zes közegből olyan habok segítségével, melyek 
extraháló oldószert tartalmaztak3,11,12. A PU- 
habmembránok impregnálására alkalmas reagen
sek rövid áttekintését az 1. táblázat mutatja be.

A PU-habszorbensekben rögzített hidrofób 
kelátképző reagensek mind a kelátképző reagens 
szelektivitását, mind a vizes oldatokban jelenlé
vő fémionok és a habmembránokban rögzített 
reagensek között lejátszódó kinetikai folyamatok 
gyorsaságának előnyeit egyesítik. Ez a hab kedve
ző hidrodinamikai tulajdonságával együtt nagy fo
lyadékáramlási sebesség mellett is gyors elválasz
tást tesz lehetővé ezeken a reagenshaboszlopokon. 
Akár 190 ml min-1 cm-2 áramlási sebesség is el
érhető pl. 1311 elválasztása esetén, statikus PU- 
haboszlop alkalmazásával104. A nem illékony szer
ves oldószerek használata mind a hidrofób reagen
sek feloldására, mind a habba való duzzasztásos 
rögzítésére kettős hatást eredményez. Ezek az ol
dószerek kelátképző reagensek hatásos oldószere
ként viselkednek, de ugyanakkor lágyítóként is a 
habmembránokkal szemben. A lágyítás kedvezően 
befolyásolja a szorbálandó reagensek mobilitását a 
polimermátrixban és kedvez a rögzített reagensek
kel való gyors kölcsönhatásnak is39,155

3. Elválasztott és dúsított szervetlen anyagok
meghatározása poliuretán-habszorbenseken
történő elválasztás és/vagy dúsítás után

A PU-habokkal történő elválasztás általában 
azon módszerek közé tartozik, melyek az elemzen-

Grm: gravimetria
NAA: neutronaktivációs analízis
Rm: radiometria
Spm: spektrometria
Trm: titrimetria
XRF: Röntgenfluoreszcens spektrometria

dő anyagnak két fázis közötti megoszlásán alap
szanak. Ezek az elválasztási módszerek175-183, le
hetővé teszik a dúsítás és nyomelem-meghatározás 
műszeres módszereinek kombinálását177-181. A 3. 
táblázat különböző anyagok közvetett és közvetlen 
meghatározási módszereit foglalja össze.

Sikerrel használták közvetlen in situ megha
tározásokat is spektrofotometriás, kolorimetriás,. 
gravimetriás és radiometriás módszerek segítségé
vel. A radioanalitikai módszereket főleg több elem 
egyidejű meghatározásánál alkalmazták sikerrel, 
neutronaktivációs elemzést és röntgenfluoreszcen- 
ciás módszereket használva.

Következtetések

Annak ellenére, hogy a modern műszeres 
módszerek a kémia és radiokémiái elemzések 
területén a közvetlen nyomelem-meghatározások 
esetében nagy előrehaladást mutatnak, az elemzés 
előtt az elemzendő anyag dúsítása a legtöbb eset
ben nem kerülhető el. A rugalmas nyíltcellás PU- 
habmembránok új típusú olcsó és hatékony elvá
lasztási és dúsítási közeget kínálnak, melynek egy
re több alkalmazása jelentkezik a szervetlen anya
gok elemzése területén. Ezeknek a haboknak spe
ciális kváziszférikus alakjuk, membránszerű szer
kezetük és membránkinetikai tulajdonságaik elő
nyösen befolyásolják szorbensként való alkalmazá
sukat szilárd-folyadék rendszerekben.

A PU-habszorbensek segítségével általában 
103 -szoros dúsítás könnyen elérhető, de lényege
sen nagyobb mértékű, 104-szeres33, sőt még É k
szeres118,119 dúsítást is elértek már. Ezek az ér
tékek a PU-habszorbensek hatékony használatát 
tették lehetővé a szervetlen anyagok dúsításában
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a mikrogramm per liternél kisebb koncentrációk 
esetében. Az elválasztási/dúsítási hatásfok az el
választott dúsított anyagnak a habszorbens és a 
folyadékfázis közötti tényleges megoszlási hánya
dosától, valamint a fázisok arányától függ, úgy 
mint minden, a fázisok közötti egyensúlyi megosz
lásán alapuló, elválasztási módszer esetében. Há
la a gömbalakú membránalaknak és az így meg
növelt felület/térfogat aránynak, az elválasztás ha
tásfoka lényegesen jobb, mint a hagyományos gra
nulált szorbensek esetében. A habok rugalmassá
ga lehetővé teszi a speciális formában történő al
kalmazást, mint pl. az automatikus facsarásos vagy 
pulzáló oszlopos eljárásokat.

Összefoglalás

A dolgozat összefoglalja a habszorbensek ana
litikai alkalmazásait különös tekintettel a habszor
bensek kváziszférikus membránjellegére és az eb
ből eredő előnyökre. Részletes elemzését adja az 
eddig elért elméleti és gyakorlati eredményeknek, 
valamint az igénybe vehető kísérleti metodikák
nak.

Enrichment and separation of trace elements 
on foamed polyurethane sorbents. Applications of 
new solid-phase sorbent geometry in liquid-solid
systems. T. Braun and S. Palágyi

The paper reviews the analytical applica
tions of foamed polyurethane sorbents with special 
emphasis on the advantages of the quasi-spherical 
membrane structure of these foams. A detailed 
analysis is given of the published theoretical and 
practical results and the experimental techniques 
used are presented.
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Bár az alkilgyökök olefinekkel végbemenő 
gázfázisú addíciós és H-elvonási reakcióira tekin
télyes számú publikált adat található, kevés adat 
áll rendelkezésre a *C4Hg-nél nagyobb gyökök
re1-3. Hasonlóképpen a kis gyökökre sok diszpro- 
porcionálódási-kombinálódási arányt közöltek, de 
kevés megbízható érték található az irodalomban a 
nagyobb gyökökre1,4,5. Ezt elsősorban az érintett 
reakciórendszerek bonyolultsága okozza, ami az 
egyes reakciók sebességének meghatározását ne
hézkessé és annak hibáját naggyá teszi6.

A *CH3(M*)-gyök (CH3)2C=CH2-re (B) va
ló addícióját McNesby és Gordon7, valamint Cve- 
tanovic és Irwin8 tanulmányozta, de az egyetlen 
publikált adat, amely egy 'С б Н ц -gyökre vonatko
zik, az i-'CsHn-gyök addíciója az etilénre9.

Jelen dolgozatunk tárgya azon reakciók ki
netikai vizsgálata, amelyek akkor mennek végbe, 
ha M*-gyököt В jelenlétében állítunk elő. Az M*- 
gyököt a di(terc-butil)-peroxid (DTBP) termikus 
bontásával állítottuk elő, és a rendszert kis kon
verzióknál, végtermék-analízissel, 391—444 К hő
mérséklettartományban tanulmányoztuk. Megha
tároztuk az Arrhenius-paramétereket az M*- és 
(CH3)^CCH2CH3 (MB*)-gyökök В-re való addí
ciója sebességi együtthatójára, és a (/>(M*,MB*) 
keresztkombinálódási arányt. Multilineáris para- 
métcrbecsléssel diszproporcionálódási-kombináló- 
dási arányokat határoztunk meg az M*-, MB*- és 
(CH3)* CCH2C(CH3 )2CH2 CH3 (MBB* j-gyökök- 
rc.

* Ez a dolgozat az International Journal o f Che
mical Kinetics c. folyóiratban (26. 227. 1994.) megjelent 
közlemény magyar nyelvű változata.

Kísérleti rész

A felhasznált anyagok

A DTBP szennyezésként (CH3)2CO-l és 
(CH3)3COH-t tartalmazott. Vízzel mostuk, víz
mentes Na2SÜ4 felett szárítottuk, vákuumban 
desztilláltuk, és sötét edényben tároltuk. А В 
szennyezései: C3Hg, C4H 10, (CH3)3CH és 
CH3CH2CH=CH2. Alacsony hőmérsékleten vá
kuumban desztilláltuk, és a középső frakciót hasz
náltuk fel. A 2,2,4-trimetil-pentánt és a ciklo- 
heptánt gondosan gázmentesítettük. A felhasznált 
vegyszerek Fluka készítmények, tisztaságuk > 99 
%.

A kísérleti berendezés és módszer

A kísérleteket hagyományos csapzsírmentes 
sztatikus rendszerben hajtottuk végre. A hengcra- 
lakú kvarc reakcióedény (0,179 dm3, 0,11 dm-1 
felületdérfogat aránnyal) hőmérsékletét állandó 
értéken tartottuk (< ±1 К hibával a reakcióedény 
tengelye mentén) elektromosan fűtött kemencé
ben. A hőmérséklet változása egy reakció során 
nem érte cl a ±0,3 К-t. A hőmérsékletet platina- 
ellenálláshőmérővcl mértük, amelyet standarddal 
szemben kalibráltunk. A nyomásméréseket Bell és 
Howell gyártmányú, CEC-1000-04 típusú pressure 
transducerrel végeztük.

A reaktánsokat egy órán át 328 К hőmér
sékletű keverőedényben tároltuk a reakcióedény
be való beengedést megelőzően, hogy az ele
gyedés tökéletes legyen. A reakciók befagyasztá
sát a reakeióelegynek egy gázmintavevő edény
be (0,090 dm3) való cxpandállatásával végeztük. 
A termékeket HP 3380 S integrátorral és láng
ionizációs detektorral (FID) felszerelt Hewlett-
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Packard 5734A és 5730 típusú gázkromatográfok- 
kal analizáltuk. A < C5 termékeket Durapak, n- 
oktán/Porasil C (3 m, ф 3,2 mm, Waters Ass.) osz
lopon választottuk el. Ezen az oszlopon а С2Нб és 
C2H4, а (СНз)4С és СНзСН2СН=СН2, valamint 
а СНзСН2СН(СНз)2 és В csúcsai átlapolódnak. 
Ezen komponensek megbízható analízise céljából 
az elválasztásokat megismételtük azonos körülmé
nyek között, de az olefinek szelektív eltávolítását 
lehetővé tevő Hg(C104)2-HC104/Chromosorb G 
(0,9 m, ф 3,2 mm) oszlop közbeiktatásával 323 
K-cn. A kívánatos vízgőznyomást a vivőgázban 
egy CuS04*5H20 -t tartalmazó oszloppal tartottuk 
fenn.

Mivel a nehezebb szénhidrogének és az oxi
géntartalmú termékek fali adszorpciója ezen ter
mékek megbízható meghatározását lehetetlenné 
tette a gázmintából, a reakcióelegy maradékát 
2,2,4-trimetil-pentán oldószerbe fagyasztottuk, 
amely ismert mennyiségű cikloheptánt tartalma
zott belső standardként. Ezen mintákat DC-550 
SCOT oszlopon (15,2 m) analizáltuk a > C5 frak
ció szétválasztására. А (СНз)2СО és (СНз)зСОН 
analízisét sorbakötött TCEP/Chromosorb P és szkva- 
lán/Chromosorb P (3 + 3 m, ф 3,2 mm) oszlopokon 
végeztük.

Az azonosítást és a kalibrációt hiteles minták 
felhasználásával végeztük, kivéve a 2,4,4-trimetil- 
hexán és 2,2,4,4-tetrametil-hexán esetét, amelyek
hez a retenciós indexeket és a Sternberg és mun
katársai10 által javasolt effektiv szénatomszám-já- 
rulékokat használtuk. A két utóbbi termék azo
nosítását tömegspektrometriásan (VG Micromass 
12F1A GC/MS) is megerősítettük.

A kísérleti munkát megelőzően irodalmi és 
becsült sebességi együtthatókkal elvégeztük a re
akció számítógépes szimulációját, hogy elősegít
sük azon reakciókörülmények kiválasztását, ame
lyek mellett a gyökök koncentrációja kvázistacio- 
nárius. A választott kísérleti körülmények között a 
termékkoncentráció vs idő grafikonok gyakorlati
lag egyenesek, és ez lehetővé tette, hogy a sebes
séget egyszerűen, a termékkoncentráció: reakciói
dő aránnyal jellemezzük. 4 — 6 kísérletet végeztünk 
ugyanazzal a kezdeti összetétellel.

Bár a reaktánsok konverzióját alacsonyan tar
tottuk (maximum 9,2% a В-re), figyelembe vettük 
а В és DTBP fogyását, oly módon, hogy a kezde
ti és végső koncentrációk átlagát helyettesítettük 
a sebességi kifejezésekbe. A reaktáns végső kon
centrációját minden esetben a termékek képződé
si sebességéből számítottuk, a magasabb oligomer 
termékek hozzájárulását, amelyeket nem mértünk,

a „CIO feletti termékek” és a „Függelék” című 
részben leírt módszerrel becsültük.

Az Arrhenius-paramétereket az egyenlet ex
ponenciális alakjával számítottuk W{ = l / k f  sta
tisztikus súlyokkal11. A közölt hibák standard de
viációk.

Eredmények és értékelésük

A reakció mechanizmusa

Gyakorlati megfontolások analíziseinket a < 
Сю tartományra korlátozták. A következő termé
keket azonosítottuk és mértük: CH4, С2Нб, C2H4, 
C3H6, (CH3)4C, (CH3)2CHCH2CH3, 
CH3CH2C(CH3)=CH 2, (CH3)2C=CHCH3, 
(CH3)3CCH2CH3,
CH2 = C(CH3)(CH2 )2C(CH3 )= CH2,
(CH3 )2 CHCH2 C(CH3 )2 CH2 CH3, 
СН3СН2С(СНз)2СН2С(СН3)=СН 2,
(CH3 )з CCH2 C(CH3 )2 CH2CH3, 
СН3СН2С(СНз)2С(СНз)2СН2СН3,
(CH3)2CO és (CH3)3COH.

1. séma

(0 ) DTBP — > 2 TBO*
(1) TBO* — * M2CO + M*
(2) M* + В — » MB*
(3) — + M3C C H 2
(4) — ► MH + BA*
(5) M* + M* — * M2
(6 ) M* + MB* — ► MH + MB1
(7) — ► MH + MB2
(8 ) — » MMB
(9) MB* + в — * MBB*
(10) — » MBH + BA*
(11) M* + MBB* — ► MH + MBB1
(12) — ♦ MMBB
(13) MB* + MB* — * MBH +  MB1
(14) — » MBH +  MB2
(15) — + (MB)2
(16) MB* + MBB* — » MBH +  MBB1
(17) — ► MBBBM
(18) MBB* + MB* — » MBBH + MB1
(19) — ► MBBH + MB2
(20 ) MBB* + MBB* — » MBBH + MBB1
(2 1 ) — ► (MBB)2
(2 2 ) MBB* + в — ► MBBH + BA*
(23) M* + BA* — ► MB1
(24) MB* + BA* — ► MBB1
(25) MBB* + BA* — » MBBBA
(26) BA* + BA* —  (BA)2
(27) M3C C H 2 +  В — » M4C + BA*
(28) TBO* + в — » TBOH + BA*

A termékek képződésének értelmezésére ja
vasolt mechanizmust az 1. sémában mutatjuk be. 
Az alkalmazott rövidítések rendszerét (Rövidíté
sek), amely azon alapul, hogy M-mel jelöljük a
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Jelölések az 1. sémához
Gyök vagy termék Rövidítés
* CH3 M*
CH4 MH
(CH3 )2C =C H 2 В
(CH3)2*CCH2CH3 MB*
• CH2C(CH3) =  CH2 В A*
C2H6 M2
CH2 =C(CH3 )CH 2CH3 MB1
(CH3 )2C=CH CH 3 MB2
(CH3 )3CCH2 CH3 MMB
(CH3 )2*CCH2C(CH3 )2CH2CH3 MBB*
(CH3 )2CHCH2 CH3 MBH
CH2 =C(CH3 )CH 2C(CH3)2CH2CH3 MBB1
(CH3 )3CCH2C(CH3 )2CH2CH3 MMBB
CH3CH2C(CH3 )2C(CH3)2CH2CH3 ' (MB)2
CH3 CH2 C(CH3 )2 C(CH3 )2 CH2 C(CH3 )2 CH2 CH3 MBBBM
(CH3 )2CHCH2 C(CH3 )2CH2CH3 MBBH
CH2 =C(CH3 )CH 2CH2C(CH3) = CH2 (BA)2
CH3 CH2 C(CH3 ) 2 CH2 C(CH3 )2 C(CH3 )2 CH2 C(CH3 )2 CH2 CH3 (MBB)2
CH2 = C(CH3 )CH2 C(CH3 )2 CH2 C(CH3 )2 CH2 CH3 MBBBA
(CH3 )3CO* TBO*
(CH3)3COH TBOH
(CH3 )3C*CH2 M3 C*CH2
(CH3)2CO M2CO

CH3-t és В-vei a (CH3)2C=CH2-t, csatoltan kö
zöljük. Ez lehetővé teszi, hogy világosan lássuk a 
reakciók ismétlődő rendszerét; a rövidség és átte
kinthetőség érdekében a dolgozat további részé
ben ezt használjuk. Az 1. séma magába foglal
ja a < Cg-gyökök összes lehetséges kombinálódá- 
si, diszproporcionálódási, addíciós és H-elvonási 
reakcióját, bár a > Сю reakciótermékeket nem 
mértük. A DTBP-ről való H-elvonást nem vet
tük fel, mert jelentéktelen, ha а В nagy felesleg
ben van jelen. A Kerr és Parsonage12 által java
solt Arrhenius-paraméterekkel számolva, a kísér
leti körülményeink között képződött CH4 < 2%-a 
tulajdonítható a DTBP-ről való H-elvonásnak.

A szemléltetés kedvéért az 1. táblázatban 
megadtuk a mért termékek átlagos képződési se
bességét, 391 és 444 К között kilenc hőmér
sékleten. Mindegyik kinetikai adatot 36 kísérleti 
pont alapján számítottuk. Látható, hogy az MH, 
MBH és MBBH a reakció fő termékei, amit az
1. sémában a B-ről való H-elvonás és az M*-, 
MB*- és MBB*-gyököket magába foglaló külön
böző diszproporcionálódási reakciók magyaráz
nak. Az MB*- és MBB*-gyökök а В-re való gyök- 
addícióval képződnek [(2) és (9) reakció].

А В-re való addíció csaknem kizárólag termi
nális helyzetben megy végbe, tercier gyökök kép
ződését eredményezve; az M*-gyök nem-terminális 
addíciója a В-re M3C*CH2-gyököt ad, amely H- 
elvonással M4C-vé alakul, de csak nagyon kis 
mennyiségű M4C-t találtunk. A TBOH szintén kis 
mennyiségben képződő termék, ami azt jelzi, hogy 
a TBO*-gyök kis koncentrációban van jelen.

A B-ről történő H-elvonás В A*-gyököt ter
mel [(4), (10), (22), (27) és (28) reakció], és az 
M*-, MB*-, MBB*- és BA*-gyökök kombináci
ói magyarázzák az M2, (MB)2, MMB, ММВБ, 
(BA)2, MB1 és MBB1 mért termékek képződé
sét [(5), (15), (8), (12), (26), (23) és (24) reakció]. 
Ezért az M*, MB*, MBB* és B A* a reakciórend
szer domináns gyökei.

A diszproporcionálódási reakciók szerepe

Amint az a javasolt mechanizmusból látható, 
az MB1 nemcsak a (23) kombinációs reakcióban 
képződik, hanem a (6), (13) és (18) diszproporci
onálódási reakcióban is. Hasonlóképpen az MBB1 
a (11), (16) és (20) reakcióban is képződik a (24) 
reakció mellett. Ezen reakciók jelentőségét úgy ál
lapítottuk meg, hogy megbecsültük a kombináció
ban keletkező MB1 és MBB1 képződési sebessé
gét, és összehasonlítottuk a megfelelő kísérleti ér
tékkel.

Az MB1 képződési sebességét a (23) reakci
óban az rjyjBj (23) = fc23[M*][BA*] kifejezés adja 
meg. A fc23 helyettesítése a keresztkombinálódási 
arány — <ДМ*,ВА*) = А ^з/С ^гб)1/ 2 —. vala
mint az [M*] és [BA*] koncentrációk helyettesíté
se az rM2 = A:5[M*]2 és r-(BA)2 = &2б[ВА*]2 kife
jezések alapján, a következő eredményre vezet

7>mbi(23) = 0(M*. BA* ) ( 7‘M2 r( B A)2 )11/2 (-0
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1. táblázat
A  te r m é k e k  k é p ző d é s se b e s sé g e  

1010r/mol dm- 3  s_1

Termékek T(K) 390,7 400,5 407,5 416,2 417,7 419,4 423,5 432,0 443,6
MH 4,880 16,21 35,98 119,0 170,5 192,5 198,2 486,1 1023,
M2 0,186 0,873 3,185 11,30 31,39 32,28 31,17 128,8 235,0
M4C 0,038 0,100 0,266 0,507 0,725 1,097 0,860 2,279 4,619
MBH 7,708 24,15 54,60 163,3 193,9 214,8 222,6 570,5 868,4
MB1 4,332 15,22 40,68 130,5 192,6 189,1 207,4 628,0 1028,
MB2 0,881 3,202 7,601 28,05 35,60 41,67 40,23 106,6 220,8

MMB 0,786 3,193 9,971 40,60 70,12 77,11 74,27 265,3 481,8
(BA)2 0,445 1,238 2,241 5,957 5,851 6,681 8,279 18,77 28,73
MBBH 2,806 6,292 10,41 21,89 20,37 22,93 19,28 39,97 44,61
MBB1 7,138 19,70 36,39 91,82 98,26 115,2 106,1 250,0 384,4
ММВБ 0,350 1,155 2,342 6,249 7,804 8,683 7,550 19,56 28,44

(MB)2 0,702 2,716 6,538 21,20 28,13 33,02 31,47 100,9 175,8
M2CO 35,69 102,2 225,3 813,3 1128, 1309, 1013, 3200, 6801,
TBOH 2,695 5,459 8,960 26,07 26,00 28,22 21,55 53,18 73,07

[B]a 3,630 3,560 3,490 4,290 3,370 3,360 3,300 3,250 3,190
[DTBP]“ 4,560 3,880 3,800 4,700 6,040 6,100 3,480 3,430 1,930

“ Reaktánsok; [B]: 103 mol dm 3, [DTBP]: 104 mól dm 3 egységben.

Hasonló módon az MBB1 képződési sebességét a 
(24) reakcióban a következő kifejezés adja meg

r M B B l ( 2 4 )  =  0 ( М В * , В А * ) ( г (М В )2 г' ( В А ) 2 ) 1^ 2 -

W
Arthur és Christie13 szerint а ф keresztkom

binációs- és а ф* keresztreakció-arány eltérése ál
talában kicsi, és egy egyszerű ütközési modellt 
javasoltak ф* számítására. A javasolt számítási 
módszer felhasználásával 0*(M*,BA*) = 2,24 és 
</>*(MB*,BA*) = 2,01 értékeket kaptunk. Ezen 
értékek, továbbá az 2, r (BA)2 és r (MB)2 kí
sérleti értékeinek helyettesítésével az rMBi(23) 
és r MBBl(24) (I) és (II) kifejezésébe 418 K-en, 
r'MBi(23) = 30 • 10~10 mól dm-3 s- 1 , hétszer ki
sebb, mint az MB1 kísérletileg talált képződési se
bessége, és rMßßi(24) = 26 • 10~10 mól dm-3 
s-1 , négyszer kisebb, mint az MBB1 képződési se
bessége. így arra a következtetésre jutottunk, hogy 
a talált MB1 és MBB1 főként diszproporcionáló- 
dási reakciókban keletkezik.

Ugyanezt a közelítést alkalmazva az MMB 
képződési sebességének becslésére, amely csak 
a (8) kombinációs reakcióban képződik (disz- 
proporcionálódási reakciók nem működnek köz
re és az МзС'СНг + М* rekombináció szerepe 
az M4C/MBH arány kis értéke alapján bizonyo
san elhanyagolható), az гм м в(8) =  </>(M*,MB*) 
(гМ2г(мв)г)1̂ 2 képlettel végzett becslés jó egye
zésben van a kísérleti sebességgel.

További bizonyíték nyerhető a diszproporcio- 
nálódás fontosságára az ezen reakciókban is kép
ződő alkánok, az MH, MBH és MBBH képző
dési sebességének vizsgálatával. Az 1. séma sze
rint az MH a (6), (7) és (11) diszproporcionáló- 
dási reakcióban és a B-ről való H-atom-elvonás- 
sal [(4) reakció] is képződik. Az utóbbi sebes
ségét az r MH(4) = fc4[M*][B] kifejezéssel adhat
juk meg. Az [M*] helyettesítésével, mint fentebb, 
az гмн(4) =  ^ (т ’мг/^-б)1̂ 2[В] kifejezést kapjuk. 
Az гмг és [B] értékét 418 К-en az 1. táblázat
ból véve, a k5 = 2 ,8 -1010 dm3 mól-1 s_1 (Art
hur és Biordi14) és a fc4 = 7,53-104 dm3 mól-1 
s-1 (Kerr és Parsonage12) ismert sebességi együtt
hatók felhasználásával (utóbbit £5 választott érté
kének figyelembevételével korrigálva), гмн(4) = 
82 -10—10 mól dm-3 s-1 . Az г^н  kísérleti ér
téke 418 K-en 170 ■ 10~ 10 mól dm-3 s_1, mint
egy kétszer nagyobb, ami azt jelzi, hogy a talált 
MH tekintélyes hányada más reakciókban képző
dik. Hasonló becslések az гмвн és гмввн ese
tében nem tehetők, mivel a megfelelő sebességi 
együtthatók a B-ről történő H-atom-elvonásra és 
az MB*- és MBB*-gyökök rekombinációjára nem 
ismertek, de ésszerű feltételezni az analógia alap
ján, hogy MBH és MBBH képződik a (13), (14), 
(16), és (18), (19), (20) diszproporcionálódási re
akcióban.

Meg kell jegyezni, hogy éppúgy, mint az 
MB*-gyököt magába foglaló diszproporcionáló-
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dásnál, az MBB*-gyökről bármely más gyök által 
való H-elvonás a terminális CH3-csoporton vagy a 
gyökcentrummal szomszédos CH2-csoporton egy
aránt bekövetkezhet, 1-olefint vagy 2-olefint ered
ményezve. Kísérleteinkben az utóbbi, a 
(CH3 )2 C= CHC(CH3 )2 CH2 CH3, nem képződött 
kimutatható mennyiségben, ezért az erre vezető 
reakciókat nem vettük be a javasolt mechanizmus
ba.

Gyökbomlási reakciók

Meg kell fontolni azt a lehetőséget, hogy az 
MBB*- és az öt izomer * Cg-gyök, amely intra- 
molekuláris hidrogénelvonással képződhet belőle, 
egyaránt elbomolhat. A bomlás valószínű végter
mékei C2H4, C3H6, C3Hg és C7 szénhidrogének, 
de ezek közül csak C2H4 és C3H6 képződött, igen 
kis mennyiségben. Ha a *C2H5-gyök képződésé
re vezető bomlás el nem hanyagolható jelentőségű 
lenne, C7-olefinek is képződnének, de ezek nyo
mokban sem találhatók meg a termékben. Ezért 
arra következtethetünk, hogy a talált M2 telje
sen az M*-gyökök kombinációjából származik, a 
*C2H5-gyök által való H-atom-elvonás szerepe bi
zonyosan elhanyagolható.

Azon következtetésünk, hogy az említett re
akciók rendszerünkben elhanyagolhatók, megerő
síthető Larson, Rabinovitch és Tardy15 egy ké
miai aktiválással kapott eredménye alapján, aki 
3%-nál kevesebb átrendeződési terméket talált a 
CH*CHCH(CH3)CH2CH3-gyöknek a szekunder
ból a primer helyzetbe való izomerizációjában. 
Egy rokon vizsgálatban Getty, Kerr és Trotman- 
Dickenson16 nem talált bizonyítékot az alkilgyö- 
kök CH2 = C=CH2-re való addíciójával képződött 
viniltípusú gyökök izomerizációjára.

Сю feletti termékek

Analitikai módszerünk nem tette lehetővé a 
> Сю termékek koncentrációjának mérését. Fel 
kell tételezni azonban, hogy az oligomerizáció 
nagyobb szénatomszámú termékek képződését is 
eredményezi, mint amelyeket az 1. sémában bemu
tattunk. Magasabb oligomer gyökök (MB*, n > 3 ) 
várhatóan képződnek, és a diszproporcionálódá- 
si, kombinálódási és H-elvonási reakciók továb
bi sorozataiban vesznek részt. Ha ezen reakciók 
hozzájárulását a különböző termékek képződésé
hez figyelmen kívül hagyjuk, az ilyen rendszerek
ből meghatározott kinetikai paraméterek szükség
képpen hibásak lesznek.

Módszert dolgoztunk ki a magasabb oligo
mer termékek képződési sebességének becslésére. 
A módszer a telített és telítetlen termékek MB*- 
gyökök diszproporcionálódási és H-elvonási reak
cióiban

(d) MB* +  M B', —» MB„H +  МВ„1/
(а) МВ* + В —> МВ„Н + ВА*

és a BA*-gyököt magába foglaló (23) —(28) re
akciókban való képződésének sebességei közötti 
összefüggésen alapul. Ezen gyökök különböző ter
mékek képződési sebességéhez való hozzájárulását 
összegezve, és annak feltételezésével, hogy a BA*- 
gyök koncentrációja kvázi-stacionárius, kimutatha
tó, hogy

rMBl +  ^мвг +  rMBBl (2 4 ) +  r M BBld +  

X /M B n l  + ^ / MBnA +  2 r (B A )2  =  r MH +

rMBH +  rMBBH +  Y !  rMBnH +  ГМ4С +  rTBOH
( I I I )

ahol a bal oldali termékek telítetlenek, a jobb ol
daliak telítettek, és a £)-s tagok jelölik az oligomer 
termékek járulékát (n > 3).

Az (Ш) kifejezés további felhasználásra al
kalmas formára hozható, ha feltételezzük, hogy az 
MBn*-gyökök reaktivitása, méretüktől függetlenül 
ugyanakkora mindegyik reakciótípusban (diszpro- 
porcionálódás, kombináció, addíció és H-elvonás). 
Ez a feltételezés ésszerűnek tűnik, mivel a gyök
centrumok nagyon hasonló szerkezetűek (még a 
harmadik szomszédok is ugyanazok), és a redukált 
tömegek közötti különbségek nem lényegesek. En
nek alapján kimutatható, hogy az oligomer gyökök 
kvázistacionárius koncentrációinak aránya

[MBB*] [MB*] [MB*+1]
[MB*] [MBB*] [MB*]  ̂ ;

ahol az X  arányossági tényező.
А (IV) kifejezésből következik, hogy a kü

lönböző oligom er term ékek képződési sebességei 
közvetlenül kapcsolatba hozhatók az X  -en keresz
tül. A paraffinok esetéb en  г у ВЗВ = г м в в н ^ >  
r MB4H = fMBBH^ 2 stb. A paraffinok képződé
si sebességének  összegét, az r MBBH-val kezdve, 
ezért a következő kifejezés adja m eg

rMBBH T" ^ ^ rMBnH =  гм в в н ( 1  +  -^ +  ^ 2 H-----)

n > 3

Mivel (1 + A + X 2 + ---) = 1/(1—JST), az F  = 1/(1— 
X )  helyettesítéssel kapjuk

^MBBH +  X ] r MBnH =  ^ м в в н ^ 1 ( V )
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Hasonlóképpen a (d)-ben képződött oligomer ole
finek képződési sebességének összegét, az ^m b bi,d~ 
vei kezdve, a következő kifejezés adja meg

r M B B i,d  +  X / M Bnl =  n v m m .d - F  ( V I )

és az MB* - és В A*-gyököknek a (25) reakcióhoz 
hasonló reakcióiban keletkező kombinációs termé
keinek együttes képződési sebessége

r MBnA — r MBBi F  ( У  H )

Az M*- és MB*-gyök MB*-gyökökkel (n > 2) va
ló kombinációjára a sebességek összege гм м вв-F 
és гмвзм-Р- Az MBB*-nél nagyobb gyökök kom
binációjának sebességére vonatkozó becslést a 2. 
táblázatban mutatjuk be. Az utolsó oszlopban levő 
kifejezések összegzése a kombináció teljes sebes
ségét adja

~  <f>r(MBB)2F F ' ~

r (MBB)2 F ' (Ф ~  1)
(VIII)

2. táblázat
MB* és MB*n, kombinációsebességének kifejezése (n ,n ' >  2)a

MBB* m b* MB* 1><
MBB*
MBJ
MB*

Г(МВВ)2 ФГ(МВВ)2Х

Г(МВВ)2^2
Фг( MBB)2^2
ФГ(МВВ)2 X 2
(̂МВВ)2 А 4

ФГ(МВВ)2 F ~~ Г(МВВ)2 (Ф~ !)
••• <̂Г(МВВ)2 F X 2 - Г(МВВ)2(^_ 1)А2 
••• <̂r(MBB)2 ~ Г(МВВ)2 (Ф ~

^ r C if f> MBB* Фг ( MBB)2F F 1 ~ r(MBB)2 (0  — 1)^1

a Feltételezzük, hogy a különböző keresztkombinációkra ф értéke azonos.
3. táblázat

A  meghatározott keresztkombinálódási arányok és sebességi állandók11

Т(К) 390,7 400,5 407,5 416,2 417,7 419,4 423,5 432,0 443,6

Фь 2,33 1,84 2,35 2,59 2,07 2,24 2,20 2,24 2,52
2,57 1,87 1,99 2,63 2,51 2,35 2,72 2,35 2,38
1,78 2,14 2,13 2,57 2,57 2,22 2,72 2,29 2,28
2,02 2,45 2,27 2,71 2,40 2,69 1,91 2,44 2,28

k2/ k \ /2 0,304 0,423 0,381 0,475 0,485 0,462 0,506 0,662 0,800
0,261 0,361 0,388 0,526 0,433 0,573 0,506 0,636 0,820
0,338 0,309 0,372 0,508 0,446 0,505 0,522 0,632 0,859
0,275 0,321 0,406 0,487 0,497 0,584 0,547 0,625 0,774

^э/^15 0,080 0,125 0,119 0,141 0,182 0,151 0,170 0,190 0,208
0,086 0,103 0,101 0,149 0,184 0,218 0,166 0,139 0,235
0,128 0,087 0,111 0,147 0,130 0,207 0,165 0,168 0,230
0,085 0,090 0,135 0,126 0,153 0,187 0,171 0,143 0,197
5,02 15,0 30,2 86,0 112 111 119 509 1843
3,14 15,4 29,1 84,0 100 109 132 554 2120
5,10 11,3 33,9 104 82,0 119 202 478 1478
3,95 14,9 32,5 98,2 100 116 179 427 2127

h" d к0 » 6,48 23,1 43,6 97,5 117 104 206 597 1881
5,76 18,3 43,7 107 108 125 200 583 1828
7,03 17,9 37,6 111 94,8 124 201 479 1604
5,79 18,5 41,9 105 102 121 210 475 1505

a Egységek: T : K, k i / k ^ 2  és fcg/fcj^2: dm3/ 2 mól 4^2 s 3/ 2, ко'. 10 6 s 1.
ь ф-ф(M *,M B*).
c k() =  (rM2CO +  гтв о н )/2 [О Т В Р ] kifejezésből. 
d fcő =  (rM. + r XBOH)/2[DTBP] kifejezésből.
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ahol F' = l + X 2 + X 4 + --- = 1/(1 -AT2), és fel
tételezzük, hogy ф ugyanaz minden keresztkombi
nálódásra. Ha feltételezzük, hogy ф = 2, а (VIII) 
kifejezés jobb oldala ^(mbb)2 _té egyszerűsödik.

Az F  becslésére alkalmas kifejezést kapunk, 
ha (V), (VI) és (VII) kifejezéseket a (III) kifeje
zésbe helyettesítjük. Továbbá, mivel az MBB1 a 
( 2 4 )  kombinációban, valamint a különböző disz- 
proporcionálódási reakciókban egyaránt képződik, 
r M B B i , d  helyettesíthető az r’M B B t  ~ r M B B i ( 2 4 )  

különbséggel, ahol r^BBi az MBB1 teljes képző
dési sebessége. Mindezek alapján

F  =  [rTBOH +  r MH +  rMBH +  r M4C -  2 r,(BA)2-  

r MBl ~  rMB2 -  r MBBl (2 4 )] /

[r MBBl -  rM BBl (24) +  г'МВЗА ~  ^MBBh ]
( I X )

А  (IX) kifejezésben minden tag kísérleti mennyi
ség, kivéve az rMBBi(24)-et és r MB3A-t, amelyek 
a BA*-gyököt magába foglaló keresztkombináci
óknak megfelelő tagok. Utóbbiak becsülhetők a 
megfelelő keresztkombinálódási hányadosok fel- 
használásával az (II) és az

r MB3A = <KMBBV BA*)r (BA)2r’MMBB/
1 /9 (^)

<Xm *,m b b > J / 22

összefüggés segítségével.

A különböző kísérleti mennyiségek értékét 
behelyettesítve, és feltételezve, hogy a keresztkom
binálódási arányok értékei (/>(MB*,BA*) = 2,01, 
<^(MBB*,BA*) =  2,11 és ф(M*,MBB*) = 2,69, 
F  = 2,49±0,48-ot kapunk, amelyből X  = 0,60 ± 
0 , 12.

Az X-re kapott érték alapján arra következ
tethetünk, hogy az oligomerizáció előrehaladásá
val képződő nagyobb gyökök kinetikai szerepe je
lentéktelenné válik, amint az egyébként is várható. 
Az F  arány és a megfelelő kísérleti mennyiségek 
behelyettesítése a (V)-(VIII) kifejezésekbe lehető
vé teszi, hogy a magasabb oligomerek szerepét be
csüljük. A nem mért és a mért termékek aránya 
391 és 444 К-en rendre: 20% és 3,5% a paraffi
nokra, illetve 44% és 20% az olefinekre. Ezek az 
értékek azt mutatják, hogy a magasabb oligomerek 
szerepe jelentős, továbbá, hogy ez a szerep kis hő
mérsékleten nagyobb. Ezért lényeges, hogy a dol
gozat további fejezeteiben levezetett különböző se
bességi kifejezésekben korrekciókat alkalmazzunk 
F  felhasználásával a nem mért termékek figyelem- 
bevételére.

Az M*- és MB*-gyök keresztkombinálódási 
hányadosa

Az 1. sémában megadott mechanizmus alap
ján az M*- és MB*-gyök kombinálódására a ke
resztkombinálódási arány: <£(M*,MB*) =
^/(ksÄJis)1/ 2. Mivel az (5), (8) és (15) reak
ciók az М2, MMB és (MB)2 egyedüli forrá
sai, a 0(M*,MB*) közvetlenül kiértékelhető a 
ф(M*,MB*) = г м м в Д г ш ^ м з ^ ) 1/ 2 kifejezés
ből. A mért adatok behelyettesítésével kapott 
<^(M*,MB*) értékek átlaga 2 ,3± 0 ,2  (3. táblázat), 
ahol a hibahatár a standard deviáció.

A <£(M*,MB*) keresztkombinációs arányra 
nincs adat az irodalomban, de eredményünk össze
hasonlítható az M*-, 2-*C3H7- és M*-, t-*C4H9- 
gyök-párokra kapott értékekkel. А ф( M*, 
2 - * C 3H7)-re három irodalmi adat áll rendelke
zésre: 1,9617, 2,018 és 2,219, azonban a <£(M*, 
f — * C4H9)-re az egyedüli ismert adat az Anas- 
tasi és Arthur19 által molekula-modulációs spekt
roszkópiai mérésekkel kapott meglepően kis érték 
(1,2). Ezen nyilvánvalóan kiugró adat lehetséges 
magyarázatát azzal adták meg, hogy a t-*C4H9- 
gyök terjedelme és térbeli konfigurációja akadá
lyozza az M*-gyök közeledését. A lényegesen na
gyobb MB*-gyökre kapott eredményünk azt jelzi, 
hogy az idézett kis érték hibás, és hogy, amint azt 
a szerzők javasolják, további munkát kell végezni 
az M*, t-*C4H9 rendszerben.

Anastasi és Arthur19 meghatározta а ф* ke- 
resztreakció-arányt az M*-, 2-*C3H7- és M*-, 
t-*C4H9-gyök-párokra. A kapott értékek 2,2 és 
1,3. Az előbbi jól egyezik az Arthur és Christie13 
által egyszerű ütközési elmélettel számított érték
kel (2,16), de az utóbbi, amint várható, sokkal ala
csonyabb, mint a számított érték (2,25). Ugyanezt 
a számítási módszert alkalmazva, 0*(M*,MB*) = 
2,40, ami, elfogadva, hogy ф* és ф általában nem 
különbözik jelentősen13, jó egyezésben van az ál
talunk meghatározott kísérleti értékkel.

Az M*-gyök В-re való addíciójának sebességi 
együtthatója

Mért adatainkból az M*-gyök В-re való ad
díciójának az M*-gyök rekombinációjára vonat
koztatott sebességi együtthatója határozható meg
a k z / k ^ 2 = 7*2/ (r M2 [B]) kifejezésből. Kvázistaci- 
onárius körülmények között r2, az MB*-gyök kép
ződési sebessége, egyenlő azon reakciók sebessé
gének összegével, amelyekben az MB* -gyök elrea
gál. r 2 kifejezése ezért megadható az 1. séma alap
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ján:

r 2 =  FMBl.d +  rMB2 +  r MMB +  2r(MB)2 +  r MBH +  

( r-MBBH +  í'MBBl,d +  7'MMBB + 2 r MB3M +  

r MB3A +  2 г (МВВ)2-П-^ +  r M B B l(2 4 )
(X I )

Amint azt fentebb már említettük, a (d) reak
cióban képződő MBB1 kapcsolatát a teljes MBB1- 
gyel az rMBBl d = r MBB1 - r MBB1(24) kifejezés 
adja meg, és rMBBi(24) а (II) kifejezéssel becsül
hető. Hasonlóképpen a (d) reakcióban képződő 
MB1 kapcsolatát a teljes MBl-hez az r^Bi.d — 
f-MBi — »-MB1 (23) kifejezés írja le, és r MBl(23) 
az (I) kifejezéssel becsülhető. (Mivel azt talál
tuk, hogy néhány R* -f BA* kombinációra a ke
resztkombinációs arány, ф = 2, az t-m b i(23) és 
r MBBt(24) számításában az utóbbi értéket hasz
náltuk fel.) Az r 2 (XI) kifejezésében minden to
vábbi tag kísérleti mennyiség, kivéve г м в з А -h 
amely а (X), az r MB3M-t, amely а (XII),

^ м в з м  =  ^ ( М В , , М В В ' ) г'м м в в г (М2В)2 /  

<Km *,m b b > í / 22
(X I I )

és az Г(МВВ)2-1’ ате1У a (x n i )

r (MBB)2 =  r M M B B /^ ( M * ,M B B * ) 2r M2 ( Я Ш )  

kifejezéssel becsülhető.
A mért adatok behelyettesítésével számítót-

1 /2tűk a k2/k5' hányadost (3. táblázat), és a legki
sebb négyzetek módszerével a

lg(k2/ k l /2) = (3,18±0,32) -  (28,0±  1,3)/©

kifejezést kaptuk, ahol a к2/ к ^ 2 és А2/ А ^ 2 
egysége dm3/ 2 mol-1 / 2 s-1 / 2, E  egysége kJ 
т о Г 1, és 0  = ДГ1п 10. k5 = 2,8-1010 dm3 mól-1 
s_1 14 behelyettesítésével lg A2 = 8,40 és E2 =
28,0 kJ mól-1 Arrhenius-paramétereket kaptunk. 
Adataink Arrhenius-függvény szerinti ábrázolása 
az 1. ábrán látható.

Az M*-gyök В-re való addícióját korábban 
McNesby és Gordon7, valamint Cvetanovic és 
Irwin8 tanulmányozta. Az előbbiek nem határoz
ták meg az Arrhenius-paramétereket, az utóbbiak 
igen, széles hőmérséklettartományban meghatá
rozva a (CH3)3CH-ról való H-elvonásra vonatkoz
tatott relatív sebességi együtthatókat. A preexpo- 
nenciális tényezők arányából (4,2) és az aktiválási 
energiák különbségéből (-2 ,76 kJ mol-1 ) a Kerr 
és Parsonage12 által a referens reakcióra java
solt Arrhenius-paraméterekkel {lg A = 7,97 (k$ =
2,8-1010 dm3 mól-1 s_1 figyelembevételével14) és 
E  = 34,8 kJ mól- 1 }, lgA2 = 8,60 és E 2 = 30,7 kJ 
mól-1 .

k2/ k lJ 2 (Л) és fcg/fcjj2 (o) relativ sebességi 
együtthatók változása a hőmérséklettel

Ezek az értékek eléggé jó egyezésben vannak 
a jelen meghatározás eredményével, figyelembe 
véve a mindkét munkában foglalt kísérleti hibákat. 
A 418 К-re vonatkozó sebességi együtthatók szin
tén jó egyezést mutatnak: a korábbi munka alapján 
k2 = 5 ,8 -104 dm3 mol-1 s_1, a jelen munkában 
meghatározott paraméterekből k2 =  8 ,0 -104 dm3 
mól-1 s-1 .

Cvetanovic és Irwin8 az M*-gyök más bu- 
ténekre való addíciójára is nyert adatokat. A 
fent leírt módon kezelve az alábbi eredménye
ket kaptuk: lg A = 8,53 és E  = 32,9 kJ mól-1 
(CH3CH2CH=CH2), lg A = 8,17 és E = 34,3 kJ 
т о Г 1 (ctsz-CH3CH=CHCH3), és lg A = 8,68 és 
E  = 36,8 kJ т о Г 1 (transz-CH3CH=CHCH3). A 
megfelelő sebességi együtthatók 418 K-en 2,6-104, 
0,8 • 104 és 1,2-104 dm3 mól-1 s-1 , mindegyik ki
sebb, mint a В-re való M*-gyök addícióé.

Az MB*-gyök В-re való addíciójónak sebességi 
együtthatója

Az MB*-gyök В-re való addíciójának sebessé
gi együtthatóját az M*-gyök В-re való addíciójáé- 
hoz hasonló módon határoztuk meg. A k$ addíciós 
sebességi együtthatónak az MB*-gyök rekombiná
ciós sebességi együtthatójára vonatkoztatott relatív
értéke a fcg/fcjg2 = ’’э Д ^ м в ^ И )  kifejezéssel ad
ható meg, és г g kifejezése

r 9 =  ( r MBBl,d +  r MMBB +  r MBBH +  ^М В ЗМ Е 

r MB3A +  2 r (MBB)2-^')-^’

Az гмВВ1 d-t és az utolsó három tagot a fentebb 
leírt módon becsültük.

A nem mért termékek aránya itt nagyobb, 
mint az M*-gyök-addíció esetében, és gyakorlati
lag független a hőmérséklettől.
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A k g / k \ ^  hányados hőmérsékletfüggését a

lg(*9 M Ís2) = (2,2± 0,9) -  (24,4± 2,5)/©

kifejezés adja meg, ahol k g /k \ '2 és Ag/A^ 2 egy
sége dm3/ 2 mol_1/2 s-1 / 2, az aktiválási energiáé 
kJ mól-1 , és 0  = RTlnlO.

kis — 6 ,3 -108 dm3 mól-1 s_1 becsült ön
kombinációs sebességi együtthatót behelyettesítve, 
lg Ag = 6,6, Eg = 24,4 kJ mól-1 és kg = 3,6 • 103 
dm3 mól-1 s“ 1 418 K-en.

Ezek az egyedüli adatok, amelyek egy 
*C5 Hí J-gyöknek egy buténre való addíciójára ren
delkezésre állnak. Összehasonlítást tehetünk azon
ban a Watkins és O’Deen9 által a 
(CH3)2CHCH*CH2-gyök (i-'CsHn-gyök) C2H4- 
re való addíciójára kapott eredményekkel. Ezek 
az eredmények, amelyeket mind i-*CsHn-, mind 
2-* C3H7-gyököket tartalmazó rendszerben kap
tak, lg( к /ф к ^ 2 dm3/ 2 mol_1/2 s-1 / 2) = 2,17 —
28,0 kJ mol-1 / 0  alakban fejezhetők ki, ahol к és 
kc rendre a C2H4-re való i-*C,r,Hj 1 -gyök-addíció 
és az i-*C5H n  önkombináció sebességi együttha
tója, és ^  = 0 ( г - , С5Н11,2 - * С 3Н7).

A kc-re becsült 8,0 • 108 dm3 mól-1 s_1 és 
а ф-re (13 szerint) becsült 2,03 érték behelyette
sítésével lg A = 6,93, E = 28,2 kJ mól-1 és к = 
2 ,5 -103 dm3 mól-1 s-1 418 K-en.

Diszproporcionálódási-kombinálódási arányok

A jelen munkában kapott diszproporcionáló- 
dási-kombinálódási arányok kifejezhetők à Rabi- 
novitch és munkatársai5,15 által javasolt formában 
— Ai(X*,Y*)  — ahol az X * az akceptor gyök, 
Y* a donor gyök, és i = 1 vagy 2, attól függő
en, hogy az absztrakció a gyökcentrummal szom
szédos CH3- vagy CH2-csoportról megy végbe, 1- 
olefin vagy 2-olefin képződésével.

Az 1. sémában szereplő diszproporcionálódá- 
si és kombinálódási reakciók sebességére — felté
telezve, hogy a gyökök koncentrációja kvázistacio- 
nárius — az alábbi, különböző diszproporcionáló- 
dási-kombinálódási arányokat tartalmazó kifejezé
sek vezethetők le:

rM B i,d /r MMB =  A i ( M ' , M B * )

+  Ai(MB*,MB*)r(MB)2/rMMB +

Д 1(МВВ*,МВ*)(07̂ )гммвв
{ ’■ ( M B ) 2 A M 2 } 1 / 2 f A M M B  ( X I V )

rMB2/rMMB = A2(M*,MB*) + 
Д 2(М В',М В*)г| МВ)2/)'Мм в+  

Д2(МВВ*,МВ*)(<7/4>)гМмвв

{ r (M B)2/r M 2}1/ 2 -f77'MMB ( X V )

r M B B l,d /r MMBB =  Ai(M*,MBB*)+ 
А 1(М В',М ВВ*)(07^){г(мв)2/ гМ2}1/ 2 +

Д 2 (МВВ*,МВВ*)гМм ВВЕ'/(^2Г]у[2 ( XVI )

ahol ф = ф(М*,MBB*) és ф' =  çi>(MB*,MBB*).
A megfelelő kísérleti adatok behelyettesítése 

а (XIV) —(XVI) kifejezésekbe, a fentebb becsült 
r MBi,d r MBB 1 ,d órtékekkel, 36 egyenletet ad 
három változóra mindegyik arány esetében. Ezen 
egyenletek megoldása a lineáris legkisebb négyze
tek módszerével a

A 1(M*,MB, ) = 0,79±0,35,
Д 2(М*,МВ*) = 0,06 ± 0,07,
Ai(M*,MBB*) = 4 , l± l ,0 ,
A 1(MB*,MB, ) = 3,0±1,0,
A2(MB*,MB*) = 1,0± 1,8, 
A i(M B B *,M B *y/^ = 0,51 ±0,32, 
A2(MBB*,MB*)<^7^ = 0,036 ±0,059, 
A 1(MB*,MBB*)07^ = 4 ,8 3 ± l,1 2 és  
A i (MBB*,MBB*)/<£2 = 0,54 ±0,32 

értékeket adja.
А ф' és ф Arthur és Christie13 módszerével 

becsült értékét (2,69 és 2,09) behelyettesítve az 
utóbbi négy kifejezésbe,

Д ! (MBB*, M B* ) = 0,66 ±  0,41, 
Д 2(МВВ*, MB*) = 0,05 ±  0,08, 
Ai(MB*,MBB*) = 6 ,2 ± l,4 , és 
Ai (MBB*,MBB*) = 3,9 ±  2,3.

Mivel a A2(M*,MB*), A2(MB*,MB*) és
A2(MBB*,MB*) hibái nagyok, ami a megfelelő 
elemi lépések kis részesedésének következménye, 
a nyert értékeket nem tartjuk reálisnak.

Eredményeink, a más hasonló reakciókra vo
natkozó A értékekkel együtt, beleértve minden, 
az irodalomban rendelkezésre álló, az MB*-gyökre 
vonatkozó adatot, a 4. táblázatban szerepelnek. 
Egyedül az MB*-gyökök közötti reakció esetén 
tehető közvetlen összehasonlítás az általunk ka
pott és a korábban közölt értékek között. Amint 
a táblázatból látható, a jelen munkából szárma
zó Aj (MB*,MB*) számottevően magasabb, mint 
a Rabinovitch és munkatársai5,15 által kapott ér
ték.

A 4. táblázat vizsgálata kevés következtetés
re ad lehetőséget. Olyan gyökpárokra, amelyek
ben az M*-gyök tercier gyökökkel reagál, mi
nél nagyobb a donor gyök, annál nagyobb a 
diszproporcionálódás mérteke: a A j(M *,MBB*) 
kb. ötször nagyobb, mint A 4(M*,MB*), de a
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4. táblázat
Diszproporcionálódási-kombinálódási arányok

R\, R2 A b A d Forrás
M*, <-Bu* 0,85 [2 0 - 22]
M*, MB* 0,79 0,06 0,85 saját adat
M*, 3MB2*e 0,14 0,045 0,19 [5]
M*, MBB* 4Д saját adat
Et*, MB* 0,60 [23]
t-Bu*, t-Bu* 2,3 2,3 [24,25]
MB*, MB* 1,6 0,6 2,2 [26,5]

3,0 saját adat
мв*, ззом н г’ -̂ 1,0 1,0 [26]
MB*, 44DMH2*5 1,05 [26]
MB*, MBB* 6,2 saját adat
3MB2*, 3MB2* 1,1 0,39 1,5 [18,5]
33DMH2*, MB* 0,9 0,1 1,0 [26]
44DMH2*, MB* 0,88 0,44 1,3 [26]
MBB*, MB* 0,7 saját adat
24DMP2*, 24DMP2* 2,8 0,84 3,6 [5]
MBB*, MBB* 3,9 saját adat

a R] von el H-atomot R2-ből.
b H-atom-elvonás a gyökcentrum melletti CH3-csoportból. 
c H-atom-elvonás a gyökcentrum melletti CH2 -csoportból. 
d A = A X+ A 2.
e 3MB2* =  (CH3 )2CH*CHCH3 
f  33DMH2* =  CH*CHC(CH3 )2CH2CH2CH3 
5 44DMH2* =  CH3 *CHCH2C(CH3 )2CH2CH3 
h 24DMP2* =  (CH3 )^CCH2CH(CH3 )2

Д] (MB*, MBB*) csak kissé nagyobb, mint 
2 Д I(MB*,MB*). A szekunder gyökökről történő 
absztrakció kisebb értéket ad, mint a tercier gyö
kökről bekövetkező: így а Д 1 (M*,-3MB2*) 5,6- 
szor kisebb, mint Ai(M*,MB*), továbbá 
A(MB*,33DMII2*) és A(MB*,44DMH2*) kb. 
hatszor kisebb, mint Д ](MB*,MBB*).

Végül, az MB*- és MBB*-gyökök kereszt- 
diszproporcionálódási reakciókban való viselkedé
sét, azaz а Д ^М В ’ ^ В В * ) és Д^М ГП^М В*) 
értékeket összehasonlítva azt látjuk, hogy az MB*- 
gyök mintegy kilencszer nagyobb sebességgel vesz 
át az MBB*-gyökről egy H-atomot, mint ahogy át
adja azt az MBB*-gyöknek.

A DTBP-bomlás sebességi együtthatója

Feltételezve, hogy a TBO*-gyök koncentrá
ciója kvázi-stacionárius, a DTBP bomlására az 
ПЛ ВР = (/'твои -F z-1 )/ 2 kifejezést kapjuk, ahol 
r\ = / м200 vagy r M*- A DTBP bomlásának se
bességi együtthatója, ezért kétféle módon nyer

hető

k 'o  =  ( r M 2CO  +  7’T B O h ) / 2 [ D T B P ] ,

vagy
^  = (7-m. + t-tboh)/2[DTBP]

Az гм* meghatározását, mint más esetekben fen
tebb tettük, azon reakciók sebességének összege
zésével végeztük, amelyekben az M*-gyök fogy

r M* =  r M B i +  ’’м вг +  r MH +  r M4C +  2 r M2 +  

2УММВ +  r MBH +  2 r (M B)2 +  r M B B l (24 ) +

( r MBBl,d +2ГММВВ T^MBBH + 2 r MB3M +
ГМВЗЛ + 2r,(MBB)2F')F

Az гмВВ1 d-t és az utolsó három kifejezést a 
fentebb leírt módon becsültük.

A két kifejezésből kiértékelt sebességi együtt
hatók (3. táblázat) csak kismértékben különböz
nek, és a legkisebb négyzetek módszerével az aláb
bi kifejezéseket kaptuk (lásd 2. ábra)

lg 4  = (16,31 ±  0,33) -  ( 162,6 + 3,2)/© és 
lg Atq = (14,89 + 0,23) — (150,6 + 2,2)/©

ahol ко és Aq egysége s- 1 .
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k'0 (A) és k'j (□) sebességi együtthatók változása a 
hőmérséklettel

Abból a célból, hogy javítsuk eredményünk 
megbízhatóságát, a két adatsor egyesítésével az 
alábbi paramétereket számítottuk

lgfc0 =  (15,57 ± 0,23) — (156,3± 2 ,2 )/0

Ezen kifejezés jó egyezést mutat a Shaw és Prit
chard27 által javasolt, az összes addigi meghatá
rozáson alapuló kifejezéssel: lg A = 15,80 és E  = 
158,1 kJ mól-1 .

A magasabb oligomer termékek képződési 
sebességének becslésére itt kifejlesztett szemiem- 
pirikus korrekciós módszer további megerősítését 
adják a 418 К-re vonatkozó sebességi együtthatók, 
ko — 1,10-104 s“ 1 27 és 1,09-104 s_1 (jelen mun
ka).

A TBO* -gyök által a B-ről való H-elvonás sebességi 
együtthatója

Mivel a TBO*-gyök ön- és keresztkombiná
ciós reakciói nem vezettek mérhető mennyiségű 
termékek képződésére, ezeket nem használhattuk 
referens reakciókként, azonban a TBO*-gyök ál
tal a B-ről való H-elvonás és a TBO*-gyök-bomlás 
sebességi együtthatóinak aránya meghatározható a 
^W&i = гтвон/г-М2Со[В] kifejezésből. A kapott 
értékek hőmérsékletfüggése

lg(^2s/>bi) = —5,5-1-50,3 kJ mol_1/ 0

Mivel a TBO*-gyök bomlása nyomásfüggő tarto
mányban van kísérleteink körülményei között28, a 
k28 H-elvonási sebességi együttható abszolút érté
ke nem értékelhető ki.

Függelék

A  reaktánsok koncentrációjának kiszámítása

Jelen munkában a reaktánsok kezdeti kon
centrációját nem használhattuk a kinetikai mennyi
ségek számítása során, mivel a konverzió, bár kicsi 
volt, nem volt elhanyagolható. További problémát 
okozott, hogy a Сю-nél nagyobb oligomer termé
keket nem mértük.

Amint azt а „Сю feletti termékek” című fe
jezetben bemutattuk, közelítést dolgoztunk ki a 
nem mért termékek járulékainak figyelembevéte
lére. Az alábbiakban а В monomer koncentráci
ójára vonatkozó becsléseket adjuk meg, a kísérle
tileg mért mennyiségek alapján. Ezek a kifejezé
sek kis módosítással bármely oligomerizációs reak
cióra alkalmazhatók, feltéve, hogy az addícionáló- 
dó gyök kombinációs termékének koncentrációját 
mérjük.

В -fogyás az M* + MB*n (n > 2 ) kombinációban

Mivel az M* + MBB* kombinációs termék két 
molekula В-t foglal magában, és az M* + MB* 
hármat stb., а В eltűnésének teljes sebessége az 
M* + MB* (n > 2) kombinációban
гв,с,мчмв; = r MMBß(2 + ЗХ + 4 X 2 + 5 X 3 )
A zárójelben levő kifejezés átalakítható a követke
zőképpen:

5 = 2 + 3X +  4X 2 + 5X 3-(---- 
X S  = 2X + 3 X 2 + 4 X 3 + ---

S ( l -  X )  = 2 + X  + X 2 + X 3 + . . .=  1 + 1/(1 — X )  
1 1

= F(1 + F)l - X  ' ( 1 - X ) 2 
Az M* + MB* (n > 2) kombinációs termékekbe 
beépült В teljes mennyisége

[B]c,M*+MB* = *гГмМВВ^(1 + F)
A  további lehetséges kombinációkra hasonló leve
zetések adják az alábbi kifejezéseket.

В-fogyás az MB* + MB*n (n >2) kombinációban

, 1/2  
^ 1Г(МВ)2

r B,c,M B4M Bn* = -------Y Ï 2 ~
^ r M2

гммвв(3 +  4X  + 5X2 + 6X 3 H--- )

[B]c,MB* +  MBn* =  t r
Ф\Г

1/2
(MB)2

фг1/2
М2

r MMBB-F(2 + F) = trrnF{2  +  F)
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5. táblázat
Az MB*n(n > 0) +MB*n, (n' > 2) diszproporcionálódásban bekövetkező В-fogyás becslése

MBB* MB* mb;
M* Г Ц Щ * rn * 2
MB* Г16 П6* Г 1 6 * 2
MBB* Г20 Г20* Г20*2
MB3* r20* Г20*2 T-20*3
MB* r2o * 2 Г20*3 Г20*4

E r d , M B n » + M B B « r d , M B n » + M B B » * r d , M B n « + M B B « * 2

ahol ф = </>(M*,MBB*), 0! = (/>(MB*,MBB*).

В-fogyás az MS* (n > 2) + MB*,(n > 2) 
kombinációban

„ _  'ММВБ
B .c ,M B n-+ M B n" -  ф2Г ш

(4 + 10* + 18X2 + 2 8 * 3 + 4 0 * 4 + • • •)
r 2

m i  _ 4  ' MMBB
lt í Jc,MBn*+MBn'* -  ‘г ф2Г ш ~

2F2(l + F) = 2trr21F 2(l + F)
ahol </>(MB* ,MB*,) = 2, továbbá a levezetés során 
felhasználtuk az alábbi összefüggést:

_ ,,1/2 ,1/2
r c,MBn*+MBn'* — т’̂ 'с.МВп* "'CjMBn'* 

[MB*][MB'n‘ ] = 2kcMBn. [MB*]2* ,  
ahol ф = </>(MB*, MB*, ).

В-fogyás a B A* F MBn*(n > 2) kombinációban

ф2г
’’B .c.BA '+M Bn* =

1/2
(BA)2

órl/2(krM2
^ММВвСЗ + 4X  + 5 * 2 + 6X 3 H----)

[B]c,BA*+MBn* = t
ф2г 1/2

(BA)2

Г A ! /2
ФГ М2

’"MMBB^X 2  + F) = trr25F(2 + F) 
ahol </)2 = ^(BA*,MBB*).

В-fogyás az MB*n(n > 0) + MB*,(n > 2) 
diszproporcionálódásban

A különböző diszproporcionálódási reakciók 
sebességének becslését az alábbi példán illusztrál
juk:

rd,MBB-+MB3- -  —----- -----------Л 72----
Ф r M2«CiM B B *fcc,MB3*

^ 3А(МВВ*,МВ5)г^м вв*
Ф2 ГМ2

= ^20*

ahol ф3 = </>(MB* ,MBV) = 2, mivel

_  ^4r MMBB
r d,MBB*+MBB* -  r -------------т у------ ---

к с , М В В - Ф  r М2
А(МВВ*,МВВ*)гуМВВ

Ф2 Г М2
—  r 20

А(МВВ*,МВВ*)г21МВВ*  
ЧМВВ-+МВЗ- -  ------------- -

r 2 0 *

és A(MB*,MB*,)n#n, = A(MBB*,MBB*)/2.
Az ezen az úton kapott kifejezéseket az 5. 

táblázatban mutatjuk be.
A diszproporcionálódási reakciókban bekö

vetkező В-fogyás sebessége mindezek alapján

r B,d,MBn*+MBn'* — ’’’MBB* ,d

(2 + 3X  + 4 *  2 + 5 * 3 H--- )

В-fogyás az MB* (n > 2) FI-elvonásban

r B,abs,MBn* =  гмввн(2 +  3 *  +  4 *  2  +  5 X 3  -\----- )

A zárójelben levő kifejezés ugyanaz, mint az M* + 
MB* (n > 2) kombináció esetén. Végül

[B]abs,MBn* = i r ? 'M B B H ^ 1( 1  +  -^)

Amint azt fentebb bemutattuk, a zárójelben sze
replő kifejezés F ( l  + S)-fel egyenlő, ezért а В el
reagált mennyisége

[B]d,MBn* +MBn'* =  * r r M B B , ,d^'’( l  +  ^ )  

kifejezéssel adható meg.
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А В fogyása

A mért és nem mért termékekbe beépülő В 
teljes mennyisége:

[BJelreagált =  M r MBH +  r MBl +  r MB2 +  r MMB +  

^M4C +  [r MBBH +  r MBBl,d +  r M M B B ]-f ( l  +  F ) +  

[ f l7  + r 2 b ] F ( 2  +  F )  +  2r-2i-F2( l  +  F ) }

A DTBP fogyása

A  különböző termékekbe beépült DTBP tel
jes mennyisége hasonló becslés eredményeként

[D T B P ]eireagált =  <r [^M2 +  rMMB +  r (MB)2 +  

HdMBB-F +  r 17F  +  r 21F 2 +  (r MH +  ПМВН +  

rMBBH F  +  7-TBOH + rMBl +  
rMB2 + rM4C + r 2 b F  +  r M B m d F ) / 2 ]

A  szerzők ezúton köszönik meg az Országos Tudo
mányos Kutatási Alap támogatását (OTKA 394/88 
és 3068/1991).

Összefoglalás

A di(íe/r-butil)-peroxid (DTBP) termikus 
bomlásával iniciált reakció tanulmányozása 
(CH3)2C=CH2 (B) jelenlétében 391-444 K-en 
számos kinetikai adat meghatározását lehetővé tet
te a *CH3 (M*)-, (CH3)*CCH2CH3 (MB*)- és 
(CH3 )* CCH2 C(CH3 )2 CH2 CH3 (MBB*)-gyökök- 
re.

Meghatároztuk az M*- és MB*-gyökök ke- 
resztkombinálódási arányát, ezen gyökök В-re va
ló addíciójának — rekombinációs reakciójukra vo
natkoztatott — sebességi együtthatóját és a DTBP 
bomlásának sebességi együtthatóját. Az alábbi ér
tékeket kaptuk:

</>(M*,MB*) =  (2,3 ±0,2)

lg(^2 A s /2 =  (3,18 ±  0,32) -  (28,0 ±  1,3)/©

l g ( W ^ 2) = (2 ,2 ± O ,9 )-(2 4 ,4 ± 2 ,5 )/0
lgfco =  (15,57± 0,23) -  (156,3 ±  2,2) /0

ahol 0  = ÄTlnlO, és az egységek dm3/ 2 mól-1 / 2 
s-1 / 2 а k2/ k ^ 2 és k ^ / k ^ 2, s-1 a ko, és kJ mól-1 
az E  esetében.

Különféle, M*-, MB*- és MMB*-gyököket 
magában foglaló diszproporcionálódási-kombináló-

dási arányokat fejeztünk ki. A kapott értékek: 
Ai(M*,MB*) = 0,79 ±0,35, 
Ai(MB*,MB*) =  3 ,0 ± l,0 ,
Ai (MBB*, MB*) = 0,7 ± 0,4,
Ai (M*, MBB*) = 4,1 ±1,0, 
Ai(MB*,MBB*) = 6,2± 1,4 és 
Ai (MBB*, MBB*) = 3,9 ±2,3,

ahol Ai a donor gyökcentrumával szomszédos 
CH3- csoportról való H-elvonásra utal, amely 1- 
olefint szolgáltat.

Thermal decomposition of di-íerf-butyl per
oxide in the presence of (CH3)2C=CH2: reactions 
of *CH3, (CH3)^CCH2CH3 and 
(CH3)£CCH2C(CH3)2CH2CH3 radicals. L. Seres, 
A. Nacsa and N. L. Arthur

A  study of the reaction initiated by the ther
mal decomposition of di-i-butyl peroxide (DTBP) 
in the presence of (CH3)2C=CH2 (B) at 391 — 
444 К has yielded kinetic data on a number of 
reactions involving CH3 (M*), (CH3)2CCH2CH3 
(MB*) and (CH3)2*CCH2C(CH3)2CH2CH3 
(MBB*) radicals.

The cross-combination ratio for M* and MB* 
radicals, rate constants for the addition to В of M* 
and MB* radicals relative to those for their recom
bination reactions, and rate constants for the de
composition of DTBP, have been determined. The 
values are, respectively,

</>(M*,MB*) =  (2.3±0.2) 

lg(^2/ ^ /2 = (3.18 ±  0.32) — (28.0 ± 1.3)/0

\g{kolk\12) = (2.2 ±  0.9) -  (24.4 ± 2.5)/0
lgfco = (15.57 ± 0 .23)- (156.3 ± 2 .2 )/0

where 0  = ÄTlnlO and the units are dm3/ 2 
mol-1 / 2 s-1 / 2 for k2/ k lJ 2 and k$/k\^2, s_1 for 
ко, and kJ mol-1 for E.

Various disproportionation-combination ratios 
involving M*, MB*, and MBB* radicals were 
evaluated. The values obtained are, respectively,

Ai(M*,MB*) = 0.79 ±0.35, 
Ai(MB*,MB*) = 3.0±1.0, 

Al(MBB*,MB*) =  0.7 ±0.4, 
A 1(M*,MBB*) =  4.1±1.0, 

Ai(MB*,MBB*) = 6.2±1.4 és 
Ai (MBB*, MBB*) = 3.9 ± 2.3,

where Ai refers to H-abstraction from the CH3 
group adjacent to the centre of the second radical, 
yielding a 1-olefin.
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Hidroxipropil-/3-ciklodextrinek: összefüggés 
fenolftalein-zárványkomplexeik stabilitása és az átlagos

szubsztitúciós fok között*
BARCZÁNÉ BUVÁRI Ágnes, BODNÁRNÉ GYARMATHY Dóra és BARCZA Lajos

Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, H -l 117 Budapest, Pázmány sétány 2.

Két elismert szakember a közelmúltban a 2- 
hidroxipropil-/3-ciklodextrint az „igazi” ciklodext- 
rin-származéknak nevezte1 és ezt az állítást szá
mos tény támasztja alá: az oldhatóságot, oldó (zár- 
ványkomplexképző) képességet, toxikológiai tulaj
donságokat jellemző adataik kiválók, nagy mennyi
ségben és viszonylag olcsón gyárthatók.

Néhány kérdés azonban megoldatlan, elsősor
ban az átlagos szubsztitúciós fok (degree of substi
tution, DS) és a fizikai-kémiai tulajdonságok kap
csolatának feltárása.

Az „átlagos szubsztitúciós fok” (DS) a kiala
kult gyakorlat szerint nem az egy ciklodextrin mo
lekulában szubsztituált hidroxilcsoportok átlagos 
számát jelenti, hanem a hidroxipropil-csoportok 
átlagos számát ciklodextrin-egységenként. (Ese
tenként a gyűrűs oligomert felépítő egyedi glü
kózmolekulákra vonatkoztatva.) Következik ebből, 
hogy a konkrét DS-értékekből sem a szubsztituált 
hidroxilcsoport helyére (2,3 vagy 6), sem típusá
ra (primer: 6 vagy szekunder: 2,3), sem magára a 
szubsztituensre (monomer, vagy oligomer: -[CH2- 
CH(CH3)-0]n-H csoport) nem lehet következtet
ni.

A DS különböző módszerekkel, így lágy ioni
zációs tömegspektrometriával2, MMR spektrosz
kópiával és gázkromatográfiásán3 határozható 
meg, de az eltérő módszerek gyakran eltérő ered
ményeket adnak1,3. Az egyedi részecskefajták tö- 
megspektrometriásan mutathatók ki, és bebizo
nyosodott, hogy eloszlásuk az átlagérték körül 
szimmetrikus, és egyben az is, hogy a reális mennyi
ségben keletkezett izomerek száma a DS növeke
désével ugyancsak növekszik1,2,4.

A pontos szubsztitúció meglehetősen fáradsá
gos munkával, speciális lépések sorozata után a 
(monomer, szubsztituált) glükózegységek gázkro
matográfiás elválasztásával állapítható meg5. Egy 
feltételezés szerint DS  = 6,2 esetében4 az 1,2,3 
vagy 4 hidroxipropil-szubsztituenst tartalmazó glü
kóz egységek aránya közelítően 2 : 2 :1 :1  (ahol a 
négyes szubsztitúció már nyilván oligomer szubsz-

* Megjelent angol nyelven: J. Incl. Phenomena, 18. 
301. 1994.

tituenset jelez). Szemben azonban azzal az elkép
zeléssel, hogy kizárólag a primer hidroxilcsoportok 
szubsztituálódtak4, a részletesebb vizsgálatok igen 
változatos szubsztitúciós képet mutattak3,5,6.

A 2-hidroxipropil-/?-ciklodextrineket propilén- 
oxid és ß -ciklodextrin reakciójával állítják elő, lú
gos közegben. A termék DS-értéke mind a reagáló 
anyagok arányától, mind a reakció időtartamától, 
mind a hőmérséklettől függ1-4.

Bár pontos összefüggések nem ismeretesek, 
úgy tűnik, hogy a viszonylagosan kis alkáli-hid- 
roxid-koncentráció (~ 0,5 M) a szekunder (2-es) 
hidroxilcsoport szubsztitúcióját részesíti előnyben, 
míg a nagy nátronlúgtartalom (> 10 M) valóban 
a primer (6-os) helyen bekövetkező szubsztitúciót 
segíti1,7. Valószínű az is, hogy erősen lúgos közeg
ben gyakoribb a 2-hidroxipropil-szubsztituensek 
további reakciója propilén-oxiddal, azaz nő az oli
gomer szubsztituensek száma1,4.

A hidroxipropil-ciklodextrin minták kémiai 
összetétele tehát rendkívül bonyolult, hiszen a 
gyártás során számtalan részecskefajta képződik. 
E változatosság tükröződik a fizikai tulajdonságok
ban, pl. abban, hogy a termék mindig amorf1,2,4. 
Az oldhatóság rendkívüli mértékben függ a DS- 
től: míg a telített ß -ciklodextrin (DS = 0) 1,8 
%-os, DS = 7 körüli termékből 50 %-os oldat 
is készíthető1,3. Az olvadáspont (pontosabban az 
üvegesedési tartomány) változása is rendkívül ér
dekes: a DS  növekedésével arányosan csökken1.

A különböző ciklodextrinek zárványkomplex- 
képző tulajdonságát számos tényező befolyásolhat
ja8, többek között a vendégmolekula minősége. 
Minthogy a 2-hidroxipropil-/3-ciklodextrin előállí
tására semmiféle szabvány nem ismert, igencsak 
valószínű az a feltételezés, hogy létezhet minőségi 
eltérés azonos D S -sei rendelkező, de eltérő erede
tű minták között1. Minthogy erre semmiféle adat 
nem található, elhatároztuk, hogy fenolftalein segí
tésével megvizsgáljuk a különböző szubsztituáltsá- 
gi fokú minták komplexképző képességét az össze
hasonlíthatóság érdekében. A választás azért esett 
fenolftaleinre vendégmolekulaként, mert koráb
ban igen részletesen vizsgáltuk a molekuláris felis-
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mérésként is felfogható /3-ciklodextrin-fenolftalein 
kölcsönhatást9.

K ísérleti rész

A vizsgált mintákat a Cyclolab Kft.-től kap
tuk, és ahogy az 1. táblázat összefoglalja, megle
hetősen eltérő módon készültek. A többi felhasz
nált vegyszer analitikai tisztaságú volt. Az elnyelési 
spektrumokat Perkin-Elmer Lambda 15 spektrofo
tométeren vettük fel, míg a sorozatmérések során 
az abszorbanciát 550 nm hullámhosszon, Spektro- 
mom 195D spektrofotométerrel mértük. Az op
tikai forgatóképesség meghatározása során Zeiss 
Polmat A polarimétert használtunk több hullám
hosszon is.

1. táblázat
A vizsgált hidroxipropil-ß-ciklodextrin-mintäk adatai

Sorszám DS Előállítás Megjegyzés
körülményei (jelölés az ábrákon)

1 2,9 hígabb lúg egy gyártásból
2 5,0 (•)
3 ЗД töményebb lúg ismeretlen eredet

(□)
4 3,9 töményebb lúg azonos előirat
5 4,4 szerint
6 8,0 (V)
7 4,0 egy gyártásból
8 8,0 hígabb lúg (+)
9 16,0

10 6,0 hígabb lúg egy gyártásból
11 8,0 (°)
12 6,0 azonos
13 10,0 hígabb lúg körümények
14 12,0 között
15 14,0 (x )

A vízmentes 2-hidroxipropil-/3-ciklodextrin- 
mintákból közvetlen beméréssel 2 • 10- 4  és 5 • 
10“ 4 M koncentrációjú törzsoldatokat készítet
tünk. A spektrofotometriás mérésekhez készült ol
datok egységesen 3 • 10- 5  M fenolftaleint és (az 
ionerősség, valamint a pH= 10,5-érték biztosítása 
érdekében) 2 ■ 10- 2  M nátrium-karbonátot tartal
maztak, míg az adott ciklodextrin-származék kon
centrációja 0 ,0 ; 2 -1 0 -5 ; 4-1 0 -5 ; 6 -10~5; 8 -1 0 -5 ;
5-10~5; M 0 '4; 1,5-10“4; 2-10“4, ill. 3-10~ 4 M 
volt. A hőmérséklet végig 25 ±  1°C volt.

A stabilitási állandókat személyi számítógé
pen számítottuk. A számítás hátterét az biztosítja, 
hogy az egyensúlyi fenolftaleinkoncentráció ([I], a

külön meghatározott moláris abszorbancia felhasz
nálásával) A = 550 nm-nél közvetlenül mérhető. 
Minthogy mind a fenolftalein (I), mind a ciklodext- 
rin (CD) teljes koncentrációja ugyancsak mérési 
adat, a közismert összefüggések alapján:

W T  =  Y . T . P K v M r \C D ] l  és

[cűiT=£y> K„mcD)\
ahol a stabilitási (képződési) állandó, definíciósze
rűen:

i(I)P(CD)q] 
pq [I]p[CD]v ’

bármely állandó számítható10.
Meg kell jegyezni, hogy zárványkomplex-kép- 

ződés során (ahogy az éppen tárgyalt esetben is) 
leggyakrabban p = q = 1, azaz 1 : 1  arányú gazda : 
vendég asszociátum képződik.

Ki kell azonban emelni, hogy egyszerűsített 
grafikus11 kiértékelés (vagy annak számítógépre 
alkalmazott formája) nem alkalmazható, mivel a 
különböző részecskefajták koncentrációja azonos 
nagyságrendű.

16 DS

A  fcnolftalcin-hidroxipropil-/3-ciklodextrin komplexek 
stabilitása az átlagos szubsztitúciós fok (DS) 

függvényében (Г =  25°C; I  =  0,04). (A vonalak az 
azonos eredetű minták értékeit kötik össze. 

Jelmagyarázat az 1. táblázatban.)

A z 1. ábrán a stabilitási állandókat mutatjuk 
be, míg a fajlagos forgatóképességeket (Л = 366 
nm -nél) a 2. ábra foglalja össze. M indkét mért
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A vizsgált 2-hidroxipropil-/?-ciklodextrin-minták fajlagos 
forgatóképessége. (A = 366 nm; T = 25°C.) (A 
jelölések ugyanazok, mint az 1. ábrán, ill. az 1. 

táblázatban.)

adatsorozatot az átlagos szubsztitúciós fok függvé
nyében ábrázoltuk.

Az eredmények és megbeszélésük

A tárgyalt vegyületcsaládnál a zárványkomp- 
lex-képződés és a keletkezett komplex stabilitása 
alapvető fontosságú. Ismert azonban néhány tulaj
donság (pl. a vízoldhatóság elősegítése), mely egy 
határon túl nem változik a növekvő DS függvényé
ben, sőt ellentétes hatás is megfigyelhető. (A gya
korlatban emiatt kisebb szubsztituáltságú (DS < 
8) minták alkalmazása ajánlott1,2.) Ez egyértelmű
en arra utal, hogy a stabilitási állandók a DS nö
vekedésével csökkennek, amit (éppen fenolftalein 
segítségével) sikerült is kimutatni3.

Az említett közlemény3 — bár a kiértékelés 
módja11 és ellentmondása egy korábbi közlemény
nyel7 némi kétséget kelt — jól mutatja, hogy egy 
gyártási sorozaton belül a növekvő szubsztitúciós 
fok (ha DS  > 1,5) a stabilitási állandók csökkené
séhez vezet.

Eredményeink (1. ábra) ugyancsak azt bizo
nyítják, hogy a stabilitási állandók általában csök
kennek, ha a DS nő, azonban közvetlen kapcsolat 
csak azok között a minták között állapítható meg, 
melyek egy adott gyártási sorozatból származnak, 
vagy legalábbis azonos módon készültek. Ezt az 
összefüggést emelik ki az ábrán alkalmazott vona
lak, melyek az (1. táblázatban ismertetett) össze
tartozó értékeket kötik össze. Bár ennek az össze
kapcsolásnak (egyelőre) nincsen elvi háttere, ma
gyarázata, mégis tisztán bemutatja, hogy a DS is
meretében a zárványkomplex várható stabilitását 
csak akkor tudjuk jó közelítéssel megbecsülni, ha 
a hidroxipropil-származékról (készítéséről stb.) to-

vábbi adatokkal is rendelkezünk. Azonos DS na
gyon eltérő típusú szubsztitúciót is rejthet, ez pe
dig még azonos vendégmolekula esetén is a zár
ványkomplexek stabilitásának jelentős eltéréséhez 
vezethet.

A fajlagos forgatóképességek értelemszerű
en növekednek a DS növekedésével (2. ábra), 
hiszen a 2-hidroxipropil-csoport bevitele növeli 
az aszimmetriacentrumok számát (annak ellenére, 
hogy általában racém propilén-oxidot alkalmaznak 
a gyártás során). Bár a K — DS  kapcsolathoz (1. 
ábra) hasonló összefüggések csak erőltetve fedez
hetők fel, a 3., 4. és 6. minták (1. táblázat) fajla
gos forgatása feltűnően kiugrik, így feltételezhető, 
hogy ezt az állandót is befolyásolja az előállítás (és 
ebből következően a szubsztitúciók típusának) kü
lönbözősége.

A /З-ciklodextrin-fenolftalein kölcsönhatás 
vizsgálata során stabilis, a molekuláris felismerés
re is jellemző hárompontos kapcsolatot mutattunk 
ki9. A folyamatos csökkenés ellenére a mért stabi
litási állandók elég nagyok ahhoz, hogy feltételez
zük: a hárompontos kölcsönhatás a hidroxipropil- 
/?-ciklodextrin-fenolftalein zárványkomplexben is 
létezik.

Arra a kövekeztetésre juthatunk, hogy a fe
nolftalein egyik fenolos gyűrűje hasonlóan záródik 
be, mint /З-ciklodextrin esetén, és ezt a kölcsönha
tást a szekunder hidroxilcsoportok hidroxipropil- 
szubsztitúciója alig befolyásolja.

A második kölcsönhatás a ciklodextringyű- 
rű szekunder alkoholos pereme és a fenolftale
in központi (metán- vagy karbénium típusú) szén
atomja között biztosan létezik, minthogy e köl
csönhatás felelős9 a jellegzetes vörös fenolfta
lein szín (pH = 10,5!) eltűnéséért, márpedig a 
hidroxipropil-ciklodextrin komplexek szintén szín
telenek.

A molekuláris felismerés harmadik kölcsön
hatása az a hidrogénkötés, mely a bezárt fenolos 
csoport fenolát (vagy kinoidális, esetleg fenolos) 
oxigénje és a ciklodextringyűrű túloldali peremé
nek primer alkoholos hidroxiljai között alakul ki. 
Az adatok elemzése alapján azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy a 2-hidroxipropil-csoport bevi
tele főleg ezt a kölcsönhatást zavarja, mert a 6-os 
hidroxilcsoportok fokozódó szubsztitúciója azonos 
DS esetén csökkenést okoz (1. ábra, 1. táblázat).

A munka az OTKA 2277. kutatási szerződés tá
mogatásával készült. Köszönjük a Cyclolab Kfí.-nck a 
hidroxipropil-/3-ciklodextrin-minták átengedését és sze
mély szerint Szente Lajosnak szíves tanácsait.
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Összefoglalás

A 2-hidroxipropil-/3-ciklodextrin-fenolftalein 
zárványkomplex stabilitási állandója az átlagos 
szubsztitúciós fok növekedésével csökken. A pri
mer alkoholos hidroxilcsoportok hidroxipropilezé- 
se a csökkenésre nagyobb hatással van, mint a 
szekunder hidroxiloké. A fajlagos forgatóképesség 
változása is alátámasztja e megfigyelést. A jelensé
get annak a hárompontos kölcsönhatásnak megza
varásával magyarázhatjuk, mely a fenolftalein cik- 
lodextrines molekuláris felismerését jellemzi.

IIydroxypropyl-/?-cyclodextrins: correlation
between the stability of their inclusion complexes 
with phenolphthalein and the degree of substituti
on. Á. Buvári-Barcza, D. Bodnár-Gyarmathy and L. 
Barcza

The stability constants of the inclusion com
plexes betwen 2-hydroxypropyl-/3-cyclodextrin and 
phenolphthalein were found to decrease with in
creasing degree of substitution; the hydroxyprop- 
ylation of the primary rim had a relatively greater 
effect. The change of specific rotations seems to 
support this finding. The decrease can be ex
plained by the disturbance of the three-site inter
action characteristic of the molecular recognition 
of phenolphthalein by cyclodextrins.
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Szabad gyökök szerepe fotodinamikus effektusokban,
in  v ivo  körülmények között

GÁL Dezső
MTA Központi Kémiai Kutató Intézete, 1025 Budapest, Pusztaszeri út 59 — 67.

A szabad gyökök biológiai folyamatokban ját
szott szerepe többé kevésbé elfogadott tény a 
szakirodalomban1“ 5. Ugyanakkor kis számú és 
gyakran nem megbízható adat került közlésre sta
cionárius koncentrációjukra vonatkozóan.

E hiányosság különösen szembeötlő, amikor a 
szabad gyökök biológiai szerepének kvantitatív ér
tékelésére van igény. Ilyen igény merül fel példá
ul fotodinamikus effektusok biológiai alkalmazása 
során.

Az utóbbi mintegy két évtizedben, elsősorban 
a fényforrások (lézerberendezések) gyors techni
kai fejlesztése eredményeképpen, előtérbe került 
a fotodinamikus jelenségek biológiai felhasználása 
gyógyászati célra. Ilyen felhasználás többek között 
a rosszindulatú daganatok fotodinamikus terápiá
ja, (PDT), amely világviszonylatban egyre növekvő 
mértékben kerül alkalmazásra6.

A PDT további fejlesztésével kapcsolatban 
meghatározó jelentőségű a fénnyel történő besu
gárzást követően végbemenő primer lépések kémi
ai mechanizmusa, mivel e lépések döntik el a da
ganatos sejtek szelektív elpusztításának hatékony
ságát.

Ezen kémiai mechanizmus tisztázása, ami elő
feltétele többek között új, hatékony fotoszenzibi- 
lizátorok (PS) előállításának és alkalmazásának, 
szükségszerűvé teszi az élő szervezetben képződő 
szabad gyökök („natív” szabad gyökök) koncent
rációjára és e koncentráció kezelés alatt történő 
megváltozására vonatkozó adatok ismeretét.

Ez az igény meghatározóvá válik, ha kiindu
lásképpen elfogadjuk az általunk javasolt feltéte
lezett mechanizmust a fotodinamikus effektusok 
kezdeti lépéseire vonatkozóan.

Fentiekből kiindulva jelen dolgozatban kriti
kai vizsgálat tárgyává kívánjuk tenni a natív sza
bad gyökök élő szövetekben történő koncentráció- 
meghatározására vonatkozó eljárásokat és alkal
mazhatóságukat a PDT-ben fontos szerepet játszó 
primer elemi folyamatok kinetikai elemzésére.

A feltételezett mechanizmus lényege

Mint azt már korábban mind külföldi, mind 
hazai publikációkban ismertettük6 a javasolt me
chanizmus értelmében a fotokémiailag gerjesztett 
(elsősorban triplett) fotoszenzibilizátor molekulák 
és natív szabad gyökök közötti ún. triplett-dublett 
kölcsönhatások (MTO mechanizmus) döntő mér
tékben járulhatnak hozzá fotodinamikus effektu
sok megvalósulásához és sikeresen versenyezhet
nek a korábban javasolt szingulett oxigén (II. típu
sú) illetve a szenzibilizátorból képződő gyökök (I. 
típusú) által közvetített mechanizmusokkal, a bio
lógiai rendszerben fennálló aktuális körülmények
től függően.

Natív szabad gyökök felhalmozódásának általános 
kinetikai leírása

Normál, nem-patológikus, sejtekben a szabad 
gyökök stacionárius állapotban (s) vannak jelen, 
azaz minden egyes gyökre ( Rád* ) felírható:

/  d[Rad*} 
V d iT W\ — u>2 = 0 ( 1 )

ahol w\ a teljes képződési, míg w2 a teljes fogyási 
sebességeket jelenti.

Ha feltételezzük, hogy mind a képződés, mind 
a fogyás láncreakcióban megy végbe, akkor a fenti 
sebességek kifejezhetőek, mint:

и'1 = шц+Ш12 + »13» + ®н (2)
és

W-2 = W  22 +  W 2 3a  +  w 23b  +  U,2A (3 )

Általánosságban az egyes sebességeknek az 
alábbi típusú folyamatok felelnek meg:

molekulák bomlása
«>11

(enzimatikus, katalitikus, termikus)
Had* T Rád*{Rád'*)

«М2
Itad'* + Mól. — * Rád* + Mól'

» ’K i n

Rád'* + Rád'* — > Rád* + Rád*

Rád'* -Ái Rád*
(izomerizáció, pl f-hasadás)
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A fenti reakciókban a Rád'*, illetve a Mól1, 
az eredeti Rád*-tói, illetve M ól-tói eltérő szerke
zetű gyököt, illetve molekulát jelent.

A w\\ folyamat degenerált elágazásnak (má
sodlagos iniciálás) felel meg, míg a többiek lánc
folytatásos lépések. Megjegyezzük, hogy a wi3 tí
pusú folyamat a w\3a mellett w13b úton is végbe
mehet:

Rád'* + Rád'* stabilis termékek
Ez a reakcióút azonban nem „termel” gyököket 
és azonos jellegű, mint a későbbiekben bemutatott 
w23a folyamat.

Az adott gyök fogyása alábbi folyamatokban 
valósulhat meg:

w 22 regenerálás
Rád* + Mól — » Rád" + Mól1 ------------ »

w 2 3 a regenerálás
Rád* + Rád* — > Rád"  + Rád" ------------ *

™23 b
Rad* + Rad*(Rád")  — + stabilis termékek

u>24 regenerálás
Rád* — * Rád" ------------->

(izomerizáció, pl. /J-hasadás)
A 22, 23a és 24 folyamatok egyidejűleg szolgálhat
nak a Rád* regenerálására.

Míg az (1), (2) és (3) folyamatok érvényesek 
minden egyes gyökre külön-külön, a gyökök össz- 
koncentrációjára, stacionárius körülmények között 
az alábbi kifejezés adható meg:

( T )  = E * i * - ( 5 > . » + £ » » ) = o
(4)

ahol ]T[Ä*] = [Rad*] + [Rad"] H----
Amennyiben olyan, tetszőleges specieszt jut

tatunk a sejtekbe, amelyik képes megváltoztatni 
egy adott gyök képződési vagy fogyási sebességét, 
módosulni fog az adott gyök stacionárius koncent
rációja. E változás elhanyagolhatóvá válik, ha ér
vényes:

W \  »  t«15 ( 5 )

W 2  >  w 2 5 ( 6 )

ahol W] 5 és u>25 olyan képződési, illetve fogyási 
folyamatokra vonatkozik, amelyekben a külsőleg 
bejuttatott speciesz reakciópartnerként vesz részt.

Ezzel szemben, a stacionárius összgyökkon- 
ccntráció csak abban az esetben változik, ha a kül
sőleg bejuttatott speciesz, vagy az iniciálás, vagy 
a letörés (vagy mindkettő) sebességét módosít
ja, azaz X > „ - t ,  vagy ( £  w13b + Х > 2збН  eset
leg mindkettőt. Más szavakkal elképzelhető olyan 
(extrém) eset, amikor valamelyik gyök stacioná
rius koncentrációját megváltoztatjuk külső anyag

bejuttatásával, anélkül, hogy a gyökök stacionári
us összkoncentrációját befolyásolnánk.

Natív szabad gyökök vizsgálati módszerei

Irodalmi adatok szerint négy fontosabb mód
szer ismeretes szabad gyökök kvantitatív vizsgála
tára, amelyek élő szövetekben is alkalmazhatóak:

1. Spinfogó alkalmazása és a stabilizált gyök 
mérése; 2. „Fingerprint” eljárás, illetve antioxidán- 
sok alkalmazása; 3. Kemilumineszcenciás eljárás;
4. Direkt elektron spin rezonancia mérés fagyasz
tott mintákban.

Tekintsük át kissé részletesebben a felso
rolt módszerek hatékonyságát, illetve alkalmassá
gát egy adott probléma megoldásában.

1. Spinfogó alkalmazása

Az eljárás kiterjeszti a tranziens részecskék 
tanulmányozását, oly módon, hogy azokat stabil 
gyökökké alakítja át az alkalmazott spinfogó (ST) 
segítségével és ezáltal egy látszólagos láncletörési 
folyamatot valósít meg:

Wo*,
Rad* + S T  — ♦ RadST* (7)

Az eljárás feltételezi, hogy az új, stabilis gyök 
élettartama több nagyságrenddel meghaladja az 
eredeti gyök élettartamát:

TRad* <  TRadST*  ( 8 )

Hangsúlyozni kell azonban, hogy a mennyiségileg 
értékelhető spinfogás, amelyet Janzen és munka
társai „spinszámlálásnak” neveztek7 és amit In
gold és munkatársai a későbbiekben eljárássá 
fejlesztettek8 csak bizonyos feltételek érvényesülé
se esetében alkalmazható. így többek között mind 
az ST-nak, mind a spin adduktnak biológiailag 
és kémiailag inaktívnak kell lennie és nem gene
rálhatnak szabad gyököket, befolyásolva például 
ш ц-t- Feltételezve, hogy a fenti kritériumok tel
jesülnek, ami biológiai körülmények között ritkán 
következik be9-10 és létezik egy adott spinfogó 
egy adott szabad gyökre, akkor ez utóbbi vonat
kozásában stacionárius esetben:

w\ ~  w23 azaz w2 ~  0

Más szavakkal, mivel az adott szabad gyök rege
nerálása gátolt, egy új stacionárius állapot alakul ki 
az illető gyök koncentrációját illetően.

Amennyiben az S T  nem szelektív és minden 
típusú gyököt képes átalakítani RST*  gyökké 
közel azonos sebességgel, a ^ R * -re  érvényesülő
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új stacionárius állapotot az alábbi kifejezés fogja 
megszabni:

Y lWn - ^ ^ 2 5  = °,
ahol W25 a látszólagos letörési folyamatok összse- 
bességét jelenti.

A fentiekből következik, hogy a spinfogás 
módszere egy adott gyök, vagy a befogott gyökök 
képződési sebességének meghatározására alkalmas 
eljárás, de nem nyújt adatokat a natív gyökök 
eredeti stacionárius koncentrációjának értékeire.

Irodalmi adatok szerint a X25 értéke, külön
böző 6T-ékre, mint 4-phenil-N-te/ï-butil nitron, 2- 
metil-2-nitrozó-propán, nitrometán sav-anion, re
zonanciastabilizált nitroxil szabad gyökök stb., me
lyek képesek befogni mind a a mind a 7r gyökö
ket a szövetekben, 106 — 109 M_1s_1 tartomány
ban van, azaz a befogás sebessége igen nagy11-12 
és megfelelően választott őT-koncentrációk eseté
ben a natív szabad gyökök láncfolytatásos, vala
mint gyökkölcsönhatás eredményeképpen végbe
menő letörési lépései teljes mértékben inhibeálha- 
tóak. Következésképpen, az eljárás alkalmas gyö
kök minőségi analízisére és képződési sebességeik 
korTekt meghatározására.

Slater és munkatársai újabban közölt dol
gozatukban ismertettek egy általuk kidolgozott 
eljárást13, melynek során reperfúziós vizsgálataik
ban patkány-szívvel modelleztek egy teljes kevere- 
désű nyitott rendszert és a perfúziós közeg tartal
mazott ST-t, majd a kifolyó oldatban mérték a sta
bilizált gyök koncentrációját. Feltételezve, hogy a 
szívben való tartózkodási idő alatt (V/v, ahol V 
a szívtérfogat és v az áramlási sebesség) a stabili
zált gyök nem alakul át, ez utóbbira érvényes lesz 
a stacionaritás, azaz:

d[RadST*]/dt = k[Rad*][ST]~ 
w[RadST‘] -  (v/V)[RadST*] = 0

ahol a jobboldal második tagja a spin addukt 
átalakulásának sebességére utal, ami a feltételezés 
értelmében zérus.

Az egyenlet lehetővé teszi mind a gyök staci
onárius koncentrációjának, mind képződési sebes
ségének egyidejű meghatározását speciális kísérle
ti körülmények között.

2. „Fingerprint” eljárás illetve antioxidánsok 
alkalmazása

A két eljárást azért érdemes együttesen vizs
gálni, mert azonosak abból a szempontból, hogy a 
natív gyökök hatásának tanulmányozásából követ
keztetnek a hatást kiváltó gyökre. Az első esetben

a biomolekulák gyökök hatására bekövetkező áta
lakulását követik, míg a második esetben a bevitt 
antioxidáns fogyását határozzák meg.

Mindkét eljárás tehát indirekt módszer és 
kvantitatív következtetésekhez szükséges a hatás 
mechanizmusának az ismerete. Hasonlóképpen az 
előző pontban ismertetett eljárásokhoz, a vizsgá
landó szabad gyök stacionárius koncentrációját se
gítségükkel nem lehet meghatározni, de igen alkal
masak a natív szabad gyökök detektálására1.

3. Kemilumineszcenciás (К  L) eljárás

A kemilumineszcenciás ihódszer alkalmazha
tóságához az alábbi két feltétel valamelyikének a 
teljesülése szükséges:

a) A vizsgálandó rendszerben végbe kell men
nie egy 13b vagy 23b típusú elemi lépésnek (pél
dául gyök-gyök kölcsönhatás), amelyik erősen exo- 
term (70 — 80 kcal/mol felett) és a lépés egyik ter
méke gerjesztett (triplett) állapotban képződik14.

b) Olyan külső specieszt kell bejuttatni az élő 
szövetbe, amelyik az ott keletkező natív szabad 
gyökökkel reagálva átalakulása során A'A-jelet ad 
(ilyen lehet például a luminol)15.

Az a) esetben mennyiségi mérés kivitelezhe- * 
tő, feltételezve, hogy a A'A-jelet adó elemi fo
lyamat jellege nagy valószínűséggel megállapítha
tó. Kitűnt ugyanis, hogy gyök-gyök kölcsönhatások 
mellett bizonyos molekuláris bomlások is eredmé
nyezhetnek А'X-jelet. Ilyenkor célszerű külső inhi
bitor bevitelével elválasztani a gyökreakciókra, il
letve a molekuláris átalakulásokra jellemző К L- 
jelet16. Ha ez sikeres, akkor a redukált A'X-jel 
és az ahhoz vezető gyök koncentrációja között az 
alábbi összefüggés áll fenn:

I  — r)k[Rad*]2

ahol г] a berendezéstől és a kísérleti körülmények
től függő állandó, amelyik külön kísérletben meg
határozható. Az ismertetett feltételek érvényesü
lése esetében az adott gyök stacionárius koncent
rációja (összehasonlító mérések igénybevételével) 
meghatározható. Sőt, ezen túlmenően a módszer 
alkalmas külső inhibitorok, vagy olyan kívülről be
vitt egyéb molekulák hatásának tanulmányozására, 
amelyek megváltoztatják a kérdéses szabad gyök 
stacionárius koncentrációját.

In vivo körülmények között azonban a natív 
A'A-jel (azaz a natív gyököktől, illetve azok köl
csönhatásából származó A'A-jel) rendszerint rend
kívül kicsiny és érzékeny berendezésekkel sem ész
lelhető. Ezért a biológiában rendszerint, a b) fel
tétel teljesítése végett, „jel-erősítő” anyagot juttat
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nak a rendszerbe, az esetek túlnyomó többségében 
luminolt.

Hangsúlyozni kell azonban az alábbiakat: lu- 
minol esetében a natív gyökök iniciátorként szere
pelnek a luminol К  L-jelhez vezető oxidációjában 
és ebben az iniciálási folyamatban tetszés szerin
ti gyökök vehetnek részt, olyanok is, amelyek kö- 
csönhatásai egyébként nem vezetnének KL-jelen
séghez. Azaz a mért K L  nem szükségszerűen a 
vizsgált rendszer belső tulajdonsága, csupán a na
tív gyök jelenlétének indikációja. (Ezért helytelen 
luminol jelenlétében „erősített” K L -ról beszélni, 
korrektebb „indukált” K L-ként tárgyalni a jelen
séget).

A natív K L -jel növelése céljából szokásos el
járás például sejtkultúrákba, vagy szövettenyésze
tekbe olyan anyagokat juttatni (hidrogén-peroxi- 
dot, tercier-butil-hidroperoxidot)17, amelyek gyö
kök képződését segítik elő, azaz а ш ц, illetve ál
talában a w\ sebességeket növelik meg. Ehhez a 
megoldáshoz az alábbi megjegyzést kell fűzni: mi
vel a katalitikus (enzimatikus) bomlása az említett 
vegyületeknek viszonylag nagy sebességgel mehet 
végbe, a bomlás által kifejtett primer iniciálás nagy
ságrendileg felülmúlhatja a rendszerben megvaló
suló szekunder iniciálási sebességet. Ez ahhoz ve
zet, hogy a natív degenerált elágazású láncreak
ciók helyett, nem elágazó láncreakcióhoz jutunk, 
amit a kinetikai elemzésnél figyelembe kell venni.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a KL- 
módszer alkalmas a natív szabad gyökök stacioná
rius koncentrációjának a meghatározására szigo
rú kinetikai feltételek érvényesülése esetében, ami 
élő szövetekben csak ritkán valósítható meg.

4. Direkt elektron spin rezonancia mérés 
fagyasztott mintákban

Természetes kívánalom, hogy amennyiben a 
natív szabad gyökök — nem befolyásolt — fel- 
halmozódása során kialakult stacionárius koncent
rációt akarjuk meghatározni, a mérési időtartam 
alatt meg kell akadályozni mind képződésüket, 
mind fogyásukat. Elvben ez elérhető oly módon, 
hogy a mérések megkezdése előtt gyors módszer
rel „kifagyasztjuk” a gyököket, majd a mérést (fo
lyékony nitrogénnel) kifagyasztott mintákban vé
gezzük.

Ilyen jellegű eljárást már a hatvanas évektől 
kezdődően alkalmaztak18-20, azonban az elvárá
sok a vizsgálatok eredményeit illetően túlzottan 
optimisták voltak és nem került sor a stacionárius 
koncentrációk abszolút értékeinek meghatározásá
ra különböző szervekben. A negatív eredmények

több okra vezethetőek vissza. így többek között 
nem tanulmányozták kinetikai alapon azt a maxi
mális időtartamot, amely alatt a mintát elő kell ké
szíteni, hogy az aktuális stacionárius koncentráció 
ne változzék meg; nem vették figyelembe esetleges 
poligyökök képződését; a módszer nem lévén sze
lektív nem történtek próbálkozások a gyökök mi
nőségi megkülönböztetésére.

További problémák merültek fel a fagyasztás 
optimálása során. Elvileg a fagyasztás elvégezhető 
a) a minták poritásával és/vagy liofilizálásával, il
letve b) „szeletelt” mintákkal. Irodalmi adatok ta
núsága szerint2 az első módszer során elképzel
hető a gyökök művi úton történő képzése, míg a 
második esetben feltétel, hogy a szeletelés a kifa
gyasztást megelőzően igen gyorsan legyen megva
lósítható.

A felsorolt problémák legalábbis közelítő 
megoldása esetén az ismertetett eljárás alkalmas 
az aktuális stacionárius koncentráció meghatáro
zására.

A feltételezett mechanizmust alátámasztó kísérleti 
eredmények

Az irodalomban és az általunk feltételezett 
mechanizmusok (I. típus, II. típus és MTO-mecha- 
nizmusok) az alábbi lépésekkel jellemezhetőek, 
figyelembe véve a natív gyökök felhalmozódására 
ismertetett kinetikai meggondolásokat:

{ W26
+Rad* — > PS + termék

+M  — PS* + termék
+ 30 2 ^  PS + 10 2

ahol u>26 az MTO-mechanizmusnak, míg w^ q és 
w tt  az I. típusú illetve II. típusú mechanizmus
nak felel meg. A fenti lépésekből már egyértel
műen kitűnik, hogy az MTO-mechanizmus ver
senyképességét, a megfelelő sebességi állandó ér
tékek mellett, a natív szabad gyökök stacioná
rius koncentrációja fogja megszabni. így példá
ul a triplett-dublett kölcsönhatás, illetve a szingu- 
lett oxigén által közvetített effektusok hozzájáru
lását az [02]/[йасГ] arány „szabályozza”, azaz a 
[Rad*]s értékei meghatározására van szükség a ki
netikai elemzéshez.

Mivel a fotodinamikus effektusokat elsődle
gesen a PDT szempontjából kívántuk tanulmá
nyozni, az ismertetett eljárások közül a fagyasztott 
mintákban történő elektron spin rezonancia eljá
rást fejlesztettük tovább a [Rad*]s abszolút értéke
inek meghatározására21. E módszer azonban, mint 
jeleztük, nem eléggé szelektív egy adott gyök vo
natkozásában.
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Egy korábbi monográfiában22, szénhidrogé
nek degenerált elágazású oxidációs láncreakci
óiban, mint modellrendszerben, a szerepet ját
szó szabad gyökök felhalmozódásának szimulálá
sa során (51 elemi lépés figyelembevételével) ar
ra az eredményre jutottunk, hogy a relatíve stabi
lis, láncvivő gyök stacionárius koncentrációja 5 —6 
nagyságrenddel haladja meg a többi gyök stacioná
rius koncentrációját az egész konverziótartomány
ban.

Szabad gyökök koncentrációinak szimulált értékei a 
reakcióidő függvényében, etil-benzol oxidációjában, 
120°C-on. A szimulálás 51 elemi lépést tartalmazó 
mechanizmus alapján történt. 1: peroxidgyök, 2: 

alkoxidgyök, 3: HO*-gyök, 4: hidrogén-peroxid-gyök

E koncentrációviszonyokat reprezentálja az 
1. ábra, melyen a peroxid-, alkoxid-, hidroxil- és 
hidrogén-peroxid-gyökök stacionárius koncentrá
cióit tüntettük fel. Ez az ábra arra utal, hogy 
amennyiben a rendszerben létezik egy viszony
lagosan stabil gyök (például rezonanciastabilizált 
gyök), a többi gyök stacionárius koncentráció
ja csak elhanyagolható mértékben járul hozzá az 
összkoncentrációhoz.

Ezért arra a következtetésre jutottunk, hogy 
amennyiben az in vivo körülmények között kép
ződik például peroxidgyök (lipid-peroxidáció vagy 
más úton) vagy olyan gyök, melynek stabilitása lé
nyegesen meghaladja a többi gyök stabilitását, ak
kor a kapott £S/?-jel meghatározó mértékben e 
gyökre lesz jellemző.

E feltevést alátámasztani látszanak azon ada
tok, melyek értelmében a PDT sikeres alkalmazá
sa általában a rosszindulatú daganat korai fejlődési 
szakaszában valósítható meg és ebben a fejlődési 
szakaszban várható a peroxidgyökök megjelenése.

Méréseink szerint a daganatok ezen fejlődé
si szakaszában a kapott gyökkoncentráció (0 ,5 -  
l,5 )x  10~ 5 spin M tartományban változott21,23“ ’236

Előkísérleteink arra utalnak, hogy az említett sza- 
badgyök-koncentráció erősen csökken, ha a daga
natban lévő szenzibilizátort gerjesztjük24.

Hangsúlyozni kell azonban, hogy az élő szö
vetekben végzett kísérletek nem teszik lehetővé a 
szabad gyökök szerepének a bizonyítását, mivel az 
effektus eredhet abból is, hogy a gerjesztett szenzi- 
bilizátor molekulák a szabad gyök prekurzorával re
agálnak és direkt módon befolyásolják a ю ц —w i4 
sebességeket, illetve a gyök koncentrációt. Ugyan
akkor, az effektus létezése előfeltétele a hipoté
zis realitásának, míg az effektus nem érvényesülése 
kizárja azt.

Fentiekből következik, hogy az in vivo kísérle
teket modellrendszerekben végzett vizsgálatokkal 
kell kiegészíteni, amelyek során a sebességgel 
végbemenő folyamatokat kell mennyiségileg tanul
mányozni. Ilyen jellegű vizsgálataink eredményei 
közül az alábbiakat kívánjuk összefoglalóan ismer
tetni:

1) Lézeres villanófény-fotolitikus mérések 
alapján megállapítottuk25,26, hogy stabilis szabad 
gyökök jelenlétében az orvosi gyakorlatban hasz
nált gerjesztett fotoszenzibilizátor triplett állapo
tának élettartama csökken, mind oxigén jelenlé
tében, mind annak távollétében, minden valószí
nűség szerint a triplett-dublett kölcsönhatások kö
vetkeztében. E kölcsönhatás sebességi állandója 
2x  109 M- 1  s_1-nek adódott, míg irodalmi ada
tok nem-stabilis gyökökkel történő kölcsönhatásra 
ennél nagyobb (6  — 8 )x  109 M_1  s_1  értékre utal
nak.

2) ESR-mérésekkel kimutatták, hogy stabilis 
szabad gyökök koncentrációja erősen csökken ho
mogén oldatokban a jelenlévő szenzibilizátormo- 
lekulák gerjesztése esetén 28. Bár korábban azt 
feltételezték, hogy a jelenség a triplett szenzibili- 
zátorból képződő gyökök és a stabilis gyökök kö
zötti folyamat eredménye, gyökfogók jelenlétében 
végzett kísérleteink azt mutatják, hogy az effek
tus, legalábbis jelentős mértékben, a feltételezett 
triplett-dublett reakció eredménye 24.

3) Kemilumineszcenciás méréseink azt mutat
ták, hogy a peroxid-gyökök képesek megtámadni a 
szenzibilizátormolekulákat már alapállapotukban, 
csökkentve utóbbiak koncentrációját és egy látszó
lagos „photobleaching”-et eredményeznek 29.

4) Irodalmi, valamint saját számításainkból30
kitűnt, hogy a daganatos sejtekben szenzibilizátor 
jelenlétében történő megvilágítás során a képződő 
szingulett oxigén koncentrációjának, vivo,
viszonya ugyanezen értékhez homogén oldat ese



386 Gál D.: Szabad gyökök fotodinamikus effektusokban Magyar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 9. sz.

tében, [1 0 2 ]o i d ' -

[ 0 l \ o l d l \ .  Ö2]in v i v o  =
{1 + &26[ R á d * ] / A:[02]m v i v o } { X }

ahol к = ктт + kg és a második tag a tripled szen- 
zibilizátor oxigén által történő kioltási sebességi ál
landója, míg X «  1.

Az egyenletből következik, hogy az általunk 
mért gyökkoncentrációk esetében a daganatos sej
tekben a szingulett oxigén stacionárius koncent
rációja, folyamatos besugárzást véve alapul, több 
mint egy nagyságrenddel kisebb, egyébként azo
nos feltételek között, a homogén oldatokban mért 
értékekhez képest, a triplett-dublett kölcsönha
tás eredményeképpen. Valószínűleg erre vezethető 
vissza, hogy a PDT-kísérletek során nem sikerült 
szingulett oxigént kimutatni élő sejtekben, szem
ben homogén oldatokkal, ha azokban szabad gyö
kök nem voltak jelen.

5) In vivo körülmények között a mindhá
rom javasolt mechanizmust (I. típusú, П. típusú 
és MTO-mechanizmusok) tartalmazó teljes me
chanizmus szimulációja, illetve az azt követő ér
zékenységi analízis, arra az eredményre vezetett, 
hogy a bruttó fotodinamikus effektus elsődlege
sen a triplett-dublett kölcsönhatás sebességi állan
dójától, valamint a natív szabad gyökök „sötét”, 
azaz a megvilágítást megelőző, stacionárius kon
centrációjától függ és ezek függvényében az MTO- 
mechanizmus predominanciájától annak teljes el- 
hanyagolhatóságáig változhat. E számításokról a 
közeljövőben kívánunk részletesebben beszámolni.

Következtetések

Az eddigiek alapján célszerűnek tűnik az in 
vivo fotodinamikus effektusok kvantitatív tárgyalá
sának újraértékelése, figyelembe véve az ismert I. 
és II. típusú mechanizmusok mellett az MTO-me- 
chanizmus szerepét.

Ennél fontosabb, hogy olyan körülmények kö
zött, amikor az MTO-mechanizmus hozzájárulása 
a teljes effektushoz várhatóan jelentős (pl. PDT) 
hipotézisünk az eddiginél hatékonyabb, újfajta fo- 
toszenzibilizátorok szintéziséhez vezethet.

Összefoglalás

Korábban feltételeztük, hogy fotoszenzibili- 
zátorok biológiai alkalmazása esetén a tripled 
gerjesztett szenzibilizátor és a sejtekben képző
dő (dublett) szabad gyökök közötti kölcsönhatások 
meghatározó szerepet tölthetnek be a kísérletileg 
megfigyelt fotodinamikus effektusokban.

Mivel e hipotézis alátámasztására szükség van 
a szabad gyökök stacionárius koncentrációinak ab
szolút értékeire, megvizsgáltuk ezen értékek meg
határozására szolgáló módszerek alkalmazhatósá
gát és összefoglaltuk a hipotézis igazolására vonat
kozó kísérleti és elméleti eredményeinket.

On the role of free radicals in photodynamic 
effects under in vivo conditions. D. Gál

It has been suggested earlier that the interac
tions of triplet photosensitizers with native doublet 
free radicals might play a decisive role in photody
namic effects under in vivo conditions.

In order to support this hypothesis, the steady 
state concentration of native free radicals is needed. 
Various experimental methods for such determina
tions are reviewed and our experimental as well as 
theoretical results supporting this mechanism are 
summarized.
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A Kálmán-szűrő alkalmazása az ICP-emissziós 
spektrometriában, II.*

Kísérleti eredmények

KÁRPÁTI Péter és BORSZÉKI János 
Veszprémi Egyetem, Analitikai Kémia Tanszék, 8201 Veszprém, Ff. 158.

Wolfhard WEGSCHEIDER
Montanuniversität Leoben, Allgemeine und Analytische Chemie, Franz-Josef -Straße A-8700 Leoben, Austria

Mint előző közleményünkben1 bemutattuk, 
a Kálmán-szűrős kiértékelési eljárás az ICP op
tikai emissziós spektrometriában a számítógépes 
szimuláció alapján alkalmas arra, hogy bonyolul
tabb spektrumokat értékeljünk ki, úgy, hogy meg
határozásainkat a közepes zajszint és 4 —5 lépé- 
ses spektrumeltolódás nem nagyon zavarja. Emiatt 
hosszú idejű megbízható analízist ígér ez a meg
közelítés, ami a hagyományos, műszerekkel együtt 
kapott, rendszerint egyelemes kiértékelési eljárá
sok vetélytársává teszi. Mivel a szimuláció során 
minden lehetséges hatást figyelembe próbáltunk 
venni, ami egy valós spektrum esetén jelentkezhet, 
ezért gyakorlati alkalmazása előnyöket ígér.

Kísérleti körümények

Mért elemek és hullámhosszaik
I. Modelloldatok: 1. táblázat
A modelloldatokat úgy állítottuk össze, hogy 

lehetőleg minél bonyolultabb spektrumokat kap
junk. Emellett ezek közül néhány valós minták 
elemzésénél is előfordul, így emiatt is előnyös vizs
gálata.

II. Hiteles bauxitminták: 2. táblázat
A bauxitminták elemzése igen komoly fela

dat elé állítják azt, aki nyomelemeket óhajt meg
határozni benne. Elsősorban a nagy A1-, Fe- és 
Ti-koncentráció okoz problémát, nemcsak a nehéz 
feltárás miatt, hanem az általuk okozott spektrális 
zavarások miatt is.

ICP-spektrométerek

Az alkalmazott ICP-spektrométerek paramé
tereit a 3. táblázat tartalmazza. Az ARL-spekt- 
rométer közepes felbontású, 35 pont felhasználá
sát teszi lehetővé 100 pm-es ablakon belül. A PE- 
spektrométer nagyfelbontású, 80 — 90 pontot bizto
sítva 100 pm-enként.

Modelloldatok elkészítése

Egyelemes oldatok összekeverésével hoztuk 
létre ezen oldatokat. A jelretöltés desztillált víz
zel történt, savakat nem alkalmaztunk. A törzsol
datok 1000 mg/1 koncentrációjú ICP/AAS standard 
oldatok voltak. A 4. táblázat tartalmazza az ele
mek koncentrációértékeit.

Mintaelőkészítés

Háromféle hiteles bauxitmintát elemeztünk 
(NIST 696, NIST 697 és FBST-K1 jelűeket) a 
következő módszerrel történő feltárás után:

A hiteles bauxitmintából 0,2 g-t 250 ml-es 
főzőpohárba mértünk be. Néhány csepp desztillált 
vízzel való nedvesítés után hozzáadtunk 10 ml cc. 
HCl-t, cc. HN03-t és 1 : 1 H2S 0 4-víz elegyet. 
Homokfürdőn kiszárítottuk az oldatokat. Lehűlés 
után, óvatosan melegítve, 10 ml 1 : 1 HCl-víz 
eleggyel visszaoldottuk a párlatmaradványt, és 100

1. táblázat
A kétkomponensű modelloldatok meghatározandó és zavaró elemei, jelölésük és emissziós hullámhosszuk

Elem P Cd A1 Со P Sb
Jelölés P-178 Cd-228 Al-308 Co-230 P-253 Sb-252
Hullámhossz (nm) 178,287 228,802 308,215 230,786 253,565 252,852
Spektrális zavarást okozó elem, 
és hullámhossza (nm)

I
178,276

As
228,812

V
308,201

Ni
230,779

Fe
253,560

V
252,847

* Előző közlemény 1
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2 . táblázat

A hiteles bauxitmintákból meghatározott elemek, jelölésük 
és hullámhosszuk

Elem Jelölés Hullámhossz (nm)
A1 Al-257 257,510
Fe Fe-273 273,955
Ti Ti-368 368,520
V V-292 292,402

V-290 290,882
Mg Mg-279 279,553

Mg-280 280,270
Cr Cr-206 206,149

Cr-205 205,552
Mn Mn-259 259,373

Mn-257 257,610
Zn Zn-202 202,511

Zn-213 213,856
Y Y-324 324,228

Y-371 371,080
Cu Cu-224 224,700

Cu-324 324,754
La La-333 333,749

La-379 379,478
Sr Sr-215 215,284

Sr-216 216,596
Ba Ba-233 233,527

Ba-230 230,424

3. táblázat

Az alkalmazott ICP-spektrométerek paraméterei

ARL-3410 PE Plasma 2000
frekvencia 27,12 MHz 27,12 MHz '
érzékelési

magasság 10 — 15 mm 10 — 16 mm
argonáramlási

sebességek:
hűtő 8  1/perc 15 1/perc
plazma 1 1/perc 1 —2  1/perc
segéd 0 ,8  1/perc 0,8 —1,3 1/perc

felvett teljesítmény 650 W 1 ,0 -1 ,6  kW
torch Mini plazmaégős Maxi plazmaégős
mintafelhasználási

sebesség 0,7 ml/perc 1 ml/perc

ml-es lombikba átmosva jelig töltöttük azt. Az eljá
rás végén a minta feloldódott, de csapadék vált ki. 
Ezt szűréssel távolítottuk el. Ezt az eljárást (ma
gyar szabvány, MSZ 1242 — 78) igen elterjedten

4. táblázat
A kétkomponensű modelloldatok meghatározandó és 

zavaró elemeinek koncentrációértékei

Meghatározandó elem és P Cd Al Со P Sb
koncentrációja (mg/1) 100 5 5 1 100 10

Zavaró elem és I As V Ni Fe V
koncentrációja (mg/1) 100 100 200 200 200 100

használják kis szilíciumtartalmú bauxitok mintae
lőkészítésére.

Eredmények és következtetések

M o d e llo ld a to k  e le m z é s e

A valós, mért spektrumok tanulmányozását 
modelloldatok mérésével kezdtük. Olyan elemeket 
és koncentrációarányokat válogattunk össze, ahol 
csak egy többkomponensű kiértékelés segítségével 
lehet megfelelő eredményeket kapni. Az 1. táblá
zat tartalmazza a meghatározandó és zavaró ele
mek hullámhosszait, a 4. táblázat a koncentráció
viszonyokat mutatja be. Látható, hogy a spektrális 
zavarás igen erős, sok esetben a csúcsmaximumok 
távolsága nem haladja meg az 5 pm-t, ami keve
sebb, mint félértékszélesség. Két ilyen spektrumot 
mutat be az 1. ábra. Ezeken nemcsak közvetlen 
csúcsátfedés található, hanem a háttér alakulását 
is nagy mértékben befolyásolja a zavaró kompo
nens. Az 5. táblázat tartalmazza az ezen spektru
mok kiértékeléséből kapott eredményeket. Mivel 
általunk készített oldatokról van szó, ismert össze
tétellel, ezért a táblázatba már a normált értékek 
kerültek, tehát a névleges érték 100 %. Mindkét 
műszerrel elvégeztük a meghatározásokat.

Intenzitás

1. ábra

Ni zavarás a Co-230 vonalon

Az ARL 3410-spektrométerrel végzett mérés 
eredményeit tekintve észrevehetjük, hogy majd
nem minden esetben az 1., ill. 2. deriváltat al
kalmazó megközelítés adja a legjobb eredménye
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két. Ez azt jelenti, hogy a rendszerben jelen van 
a hullámhossz-eltolódás. Ezt az első 2 derivált
tal (KF+derl-2) jól lehet kompenzálni, mivel nem 
nagy mértékű. Az első 4 derivált (KF+derl-4) al
kalmazása oda vezet, amit már a szimuláció so
rán megfigyeltünk. Egy közepes felbontású spekt
rométernél nincs elég információ a csúcsról, nem 
áll rendelkezésünkre elég pont, így a deriváltsá
gi rend növelésével a számítástechnikai zajforrásé 
lesz a döntő szerep.

A nagyfelbontású spektrométernél is megfi
gyelhető némi változás a derivált rend függvényé
ben, de az első két oszlop (KF és KF+derl-2) 
hasonló eredményeket ad. Ezek szerint itt kevés
sé játszik szerepet a hullámhossz-eltolódás. Mi
vel a harmadik oszlop (KF+derl-4) eredményei 
sem térnek el legtöbb esetben az előző kettőtől, 
ezért azt mondhatjuk, hogy ennél a spektromé
ternél már elég információ van a spektrumban, 
elég sok pontból áll ahhoz, hogy nagyobb mérté
kű hullámhossz-eltolódásoknál a magasabb rendű 
deriváltak alkalmazása előnyös lehessen. Meg kell 
jegyezni, hogy a szórásértékek minden esetben ja
vultak az 1. ill. 2. derivált alkalmazásáig. A Cd/Ni/ 
és az Sb/V/ esetében a zaj hatásával és a túlságo
san nagymértékű átfedéssel magyarázható a nagy 
eltérés és a nagy szórás.

Bauxitminták elemzése

A bauxitminták elemzése során a 2. táblázat
ban szereplő elemeket vizsgáltuk. A főkomponen- 
sekcl egy, a nyomelemeket két vonalon mértük. 
Az NIST-hiteles bauxitminták meghatározásához a 
Perkin-Elmcr-készüléket, az FBST-K1 minta mé
résére az ARL 3410-spektrométert alkalmaztuk. 
Általában 90 — 100 pm szélességű ablakot szken- 
neltünk, ami a nagyfelbontású PE spektrométer
nél 70 — 90, míg az ARL spektrométernél 35 pont
ból álló spektrumokat jelent hullámhossztól függő

en. Az elemek egy része rendelkezik hiteles kon
centrációértékkel. Ezek mellett más elemeket is 
vizsgáltunk. Eredményeinket a 6 — 11. táblázatban 
foglaltuk össze. Ezekben a táblázatokban az első 
oszlop az elem és vonalának jelölése, majd a kö
vetkező oszlopok a hiteles koncentrációértékeket 
(NIST 696, NIST 697, FBST-K1), az egyelemes 
kiértékelés által adott eredményeket (ABC), az 
SIS összegre1 optimált Kálmán-szűrős-értékeket 
(Kálmán-szűrő), a Kálmán-szűrő és az első 2 deri
vált (KF+derl-2), valamint a Kálmán-szűrő és az 
első 4 derivált (KF+derl-4) használatából eredető 
eredményeket mutatja be. A táblázatban szereplő 
értékek 3 párhuzamos feltárás átlag-, ill. szórásér
tékei. Ha elemenként végigtekintjük a táblázati ér
tékeket, a következő megállapításokat tehetjük.

Először a 6. táblázatban található NIST 697 
bizonyítvánnyal rendelkező elemeket vizsgáljuk. 
Az Al-257 vonala esetén az eredmények elfogad
ható egyezést mutatnak a hiteles értékkel. Közü
lük csak a KF+derl-2 által nyújtott érték lóg ki. 
A spektrumot megfigyelve 7 — 8 lépésköz-eltolódás 
volt látható. A szimuláció során az első 2 de
riváltat alkalmazva egykomponensű esetben 4—5 
lépésköz-kompenzációt értünk el. Az itt tapasztal
ható eltolódás ennél nagyobb, csak az első 4 de
riválttal kompenzálható. A Fe-273 és Ti-368 ese
tében az eredmények szintén jó egyezést mutat
nak. Itt 2 — 3 ill. 4 — 5 lépésköz-eltolódást tapasz
taltunk. A V mindkét vonalán mérve egy kis a lá 
becslés található, de az értékek belül vannak a le
hetséges szórási intervallumon. Itt igen gyenge Fe- 
zavarás mellett 2—3 lépésköz-eltolódást figyeltünk 
meg. A Mg estén a Mg-280 vonalnál felülbecslést 
találtunk, ami a spektrumokat átnézve memória
hatásnak tudható be. A Cr mindkét vonalán mérve 
az eredmények elfogadhatóak. Ugyanez mondható 
el a Mn és a Zn mindkét vonalára. A Zn-213 hul
lámhosszán mérve a KF+derl-2 nem ad megfelelő 
értékeket, csak egy mérési eredmény volt itt figye
lembe vehető.

5. táblázat
A modelloldatok méréséből származó eredmények (%± SD /N=25/)

Elem ARL 3410 PE Plasma 2000
KF KF+dcrl-2 KF+derl-4 KF KF+dcrl-2 KF+derl-4

MINI 95 ± 5 92±5 95 ± 6 88±3 91+3 91+3
Cd/Ni/ 52±80 81+44 61±47 122+58 63+18 30+16
Со /Ni/ 93± 6 101 ± 6 101±7 93+5 94+4 92+4
P /Fc/ 77± 9 84±7 65±12 107+4 99+2 10 2 + 2

Sb INI 6 6 + 2 0 74±12 75±16 46+85 53+41 50+40

P /1/ 108±4 107+10 108+11 102+ 12 100+11 100+11
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6 . táblázat

Az NIST 697 bauxitminta elemzéséből származó eredmények (w% ±  SD /N=3/)

NIST 697 ABC Kálmán-szűrő KF+derl-2 KF+derl-4
Al-257 45,8±0,2 46,0±0,2 47,3±1,0 35,63=7,0 44,53:2,5
Fe-273 20 ,0 ± 0,2 19,7±0,3 19,63=0,4 19,8±0,5 19,83:0,4
Ti-368 2,52±0,05 2,363=0,02 2,333=0,01 2,383:0,02 2,383:0,01
V-292 0,063±0,005 0,058±0,001 0,0583=0,001 0,0583=0,002 0,0583=0,001
V-290 0,063±0,005 0,0593=0,001 0,058+0,001 0,0583=0,001 0,0593=0,001
Mg-279 0,18±0,02 0,199±0,002 0,191±0,004 0,1713=0,009 0,187+0,002
Mg-280 0,18±0,02 0,2243=0,002 0,226±0,004 0,2283:0,005 0,228±0,005
Cr-206 0,100±0,005 0,0903=0,011 0,0953:0,006 0,0953=0,008 0,0963=0,005
Cr-205 0,1003=0,005 0,1073=0,012 0,109±0,011 0,1123=0,011 0,113±0,01
Mn-259 0,41±0,03 0,4613=0,012 0,109±0,01 0,473=0,01 0,473:0,01
Mn-257 0,31±0,03 0,473=0,01 0,473=0,01 0,473=0,01 0,47±0,01
Zn-202 0,0373=0,003 0,0393=0,002 0,0353=0,002 0,035±0,002 0,0333=0,002
Zn-213 0,0373=0,003 0,040±0,001 0,0383=0,009 0,0213=-* 0,0373=0,006

*: Csak egy érték volt pozitív

7. táblázat

Az NIST 696 bauxitminta elemzéséből származó eredmények (w% ±  SD /N=3/)

NIST 696 ABC Kálmán-szűrő KF+derl-2 KF+derl-4
Al-257 54,53:0,3 56,93:1,0 59,23=1,0 51,4±7,0 56,9+0,7
Fe-273 8,7±0,1 8,633=0,04 8,9±0,1 9,03:0,1 9,0+0,1
Ti-368 2,643=0,05 2,663=0,05 2,65±0,01 2,64±0,09 2,68+0,04
V-292 0,0723=0,006 0,067±0,001 0,0673=0,001 0,0683:0,001 0,068+0,001
V-290 0,072±0,006 0,067±0,001 0,067±0,002 0,068+0,001 0,069+0,007
Mg-279 0,012±0,003 0,0613=0,009 0,0683=0,006 0,069±0,006 0,069+0,007
Mg-280 0,012±0,003 0,0683=0,001 0,0693=0,006 0,0693=0,006 0,069+0,007
Cr-206 0,0473:0,003 0,0393:0,001 0,0333=0,002 0,0323=0,001 0,033+0,002
Cr-205 0,0473=0,003 0,0453:0,001 0,0363:0,001 0,0373:0,002 0,036+0,002
Mn-259 0,004±0,001 < 0 0,0095±0,0005 0,00943=0,0005 0,0095+0,005
Mn-257 0,004±0,001 0,00573:0,0001 0,00463=0,0001 0,0046±0,0001 0,0046+0,0001
Zn-202 0,00143:0,0007 0,0041+0,0004 0,00393:0,0013 0,0039±0,0011 0,0037+0,0011
Zn-213 0,00143:0,0007 0,0046±0,0001 0,00453=0,0009 0,0035+0,0007 0,0034+0,0014

Rátérve az NIST 696-standard bauxitmintára 
(7. táblázat), elmondhatjuk, hogy ebben a nyome
lemkoncentráció lényegesen kisebb, mint az elő
ző mintában. Az Al-257, Fe-273, Ti-368, V-292, V- 
290, Cr-206, Cr-205, illetve a Mn-257 vonalán vég
zett meghatározások eredményei mind egymással, 
mind a hiteles értékkel elfogadható egyezést mu
tatnak. A hitelestől jelentősen eltérnek azonban a 
Mg-279, Mg-280, Mn-259, Zn-202, illetve a Zn- 
213 vonalon mért eredmények. Ez a következőkkel 
magyarázható. A két Mg-vonal esetében egyértel
műen a memóriahatás okozza a hibát. A 7. táb
lázatban lévő kisebb koncentrációk esetén ez na
gyobb hibát okozott, mint a 6. táblázatban lévők

nél. A Mn-259 spektrumában egy Fe-vonal jelent 
zavarást, melynek hullámhossza éppen egybeesik 
a mangánéval. A hullámhossz-eltolódás miatt az 
АВС-eljárás csak negatív eredményeket adott, míg 
a Kálmán-szűrő sem tud ilyen mértékű átfedéssel 
megbirkózni. A Zn nem elfogadható meghatározá
sa azzal magyarázható, hogy ez a koncentrációtar
tomány már igen alacsony, ezen módszerek kimu
tatási határa alatti a Zn koncentráció.

Rátérve a további mért, de hiteles konccnt- 
rációértékkel nem rendelkező elemekre, az itt ka
pott eredményeket a 8. és a 9. táblázatban foglal
tuk össze.
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Intenzitás

2 . ábra

Ti zavarás az Y-324 vonalán az NIST 696 mintában

Az NIST 697-minta esetén (8 . táblázat) leg
több esetben az eredmények jó egyezést mutat
nak. AZ NIST 696-mintában (9. táblázat) azon
ban lényegesen kisebb a nyomelem koncentráció. 
Az összes vonalat végigtekintve a következő meg
állapításokat tehetjük. Az Y-324 esetén igen erős 
Ti-zavarás (324.199 nm) miatt az АВС-eljárás csak 
negatív eredményeket ad. A Ti hatása a 2. ábrán 
látható. A mintában található Y csak egy kis vállat 
okoz a Ti-csúcs oldalán. Szerencsére a másik Y- 
vonal, az Y-371 kevésbé szenved spektrális zava
rástól, és valamivel érzékenyebb is. Az itt látható 
szórásérték az ABC esetében (4.0±0.0) azt jelenti, 
hogy számítógép által kiadott számok csak az utol
só tizedes helyen tartalmaztak értéket, ez pedig 
mindhárom esetben ugyanaz volt. A Cu-224 vonal 
esetén ismét igen erős Fe-zavarást (224.691 nm) 
figyelhetünk meg. Az NIST 697-es minta esetén 
majdnem egyforma a Fe, ill. Cu okozta csúcs, így 
ott csak igen csekély felülbecslés figyelhető meg az 
АВС-megközelítés által adott értékben. Az NIST 
696-os mintánál azonban teljesen rossz az ered
mény. Ebben a mintában igen kevés a Cu, sok-

в. táblázat
A z NIST 697 bauxitminta elemzéséből származó, hiteles 

koncentrációértékekkel nem rendelkező elemekre 
vonatkozó eredmények (fig/g ±  SD /N = 31)

Elem NIST 697
ABC Kálmán-szűrő KF+derl-2 KF+derl-4

Y-324 280±7 286±10 283±10 284±5
Y-371 278±4 272±11 270±12 282±6
Cu-224 181±8 170±20 163±5 156±2
Cu-324 161±4 153±2 155±2 154±2
La-333 226±2 227±4 225±3 232±4
La-379 230±3 246±2 251±5 252±5
Sr-215 387±33 470±32 499±32 517±41
Sr-216 487±9 410±78 426±55 393±63
Ba-233 82±8 77±6 49±10 6 6 ± 6

Ba-230 74±4 73±5 62±11 70±7

kai kevesebb, mint amelyet az ABC eljárás adott. 
A középső kis intervallumon végzett maximumke
resés — ahogy ez a módszer dolgozik — ebben 
az esetben igen nagy hibát vét azzal, hogy a Fe- 
csúcsot tulajdonítja réznek. A másik, közel azonos 
érzékenységű Cu-324 vonal csak kis mértékben 
tartalmaz Fe-zavarást, így ott a Cu-meghatározás 
nagyobb pontosssággal végezhető el. A La-333 vo
nal esetén gyenge, Ti-, V- és Fe-zavarások összes
ségének tulajdonítható, hogy az eredmények jelen
tősen eltérnek egymástól. A La-379 vonalán mér
ve kisebb a hiba. Az NIST 696-os mintában jó
formán nincs Sr, így nem találhatók értékek, vagy 
igen nagy szórásúak. A Sr-216 vonal esetén ismét 
a Fe okoz problémát, amit a 3. ábrán mutatunk be. 
Nagy hasonlóság fedezhető fel a Sr-216 és Cu-224 
vonal között mind az eredmények, mind a spekt
rumok felépítését illetően. Sem a Ba-233, sem a 
Ba-230 vonalon nem található spektrális zavarás, 
ennek megfelelően az eredmények igen közel es
nek egymáshoz.

Intenzitás
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3. ábra

Fe zavarás a Sr-216 vonalon az NIST 696 mintában

9. táblázat

A z NIST 696 bauxitminta elemzéséből származó, hiteles 
koncentrációértékekkel nem rendelkező elemekre 

vonatkozó eredmények (jig/g ±  SD /N=3/)

Elem NIST 696
ABC Kálmán-szűrő K F+derl-2 KF+derl-4

Y-324 < 0 6,5±2,1 9,8±1,6 8,7±4,0
Y-371 4,0±0,0 6,0±0,4 6,0±0,5 5,8±0,5
Cu-224 67±5 5,8±0,7 14,5±1,7 16,7±3,0
Cu-324 24±3 10± 1 9,8±1,9 9,9±1,9
La-333 18±2 9,0±1,7 7,9±3,0 7,4±3,0
La-379 19,8±0,2 27±1 26±1 28±1
Sr-215 < 0 < 0 6,4±3,1 7,2±4,3
Sr-216 115±4 < 0 26±12 36±17
Ba-233 14±1 15±1 11±3 1 2 ± 2

Ba-230 13±1 14±1 1 2 ± 1 13±3
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10. táblázat

Az FBST-Kl-bauxitminta elemzéséből származó eredmények (w% ± SD /N=3/)

FBST-K1 ABC Kálmán-szűrő KF+derl-2
Al-257 41,49±0,41 41,2±3,5 50,6±2,6 51,0±3,8
Fe-273 22,87±0,36 23,0±1,2 23,5±2,0 23,4±0,6
Ti-368 1,95±0,02 2,04±0,12 2,16±0,13 2,16±0,11
V-292 0,18±0,02 0,15±0,02 0,16±0,01 0,17±0,01
V-290 0,18±0,02 0,15±0,01 0,14±0,02 0,16±0,02
Mg-279 0,53±0,04 0,63±0,03 0,60±0,05 0,62±0,05
Mg-280 0,53±0,04 0,63±0,03 0,58±0,05 0,61±0,03
Cr-206 0,06±0,005 0,068±0,007 0,060±0,006 0,065±0,006
Cr-205 0,06±0,005 0,067±0,006 0,058±0,007 0,063±0,008
Mn-259 0,18±0,02 0,24±0,01 0,17±0,02 0,21 ±0,02
Mn-257 0,18±0,02 0,22±0,01 0,19±0,02 0,213±0,002
Zn-202 0,04±0,005 0,061±0,004 0,021 ±0,002 0,020±0,002
Zn-213 0,04±0,005 0,059±0,003 0,056±0,003 0,062±0,003

Az FBST-Kl jelű minta mérésének eredmé
nyeit a 10. és 11. táblázatban foglaltuk össze. Ezt 
a bauxitmintát csak az ARL 3410 ICP-spektromé- 
terrel elemeztük.

A kapott eredményekről (10. táblázat) a kö
vetkező megállapításokat tehetjük. Az A1 257- 
vonala esetén a Kálmán-szűrő felülbecsüli az Al- 
koncentrációt. A többi esetben (kivétel a Zn-202) 
a koncentrációértékek jó egyezést mutatnak a hi
teles és az ABC által adott eredményekkel. A Zn 
202-vonala estén a nem elégséges kimutatási ha
tárral magyarázható a kevéssé elfogadható ered
mény.

11. táblázat

Az FBST-Kl-bauxitminta elemzéséből származó, hiteles 
koncentrációértékekkel nem rendelkező elemekre 

vonatkozó eredmények (pg/g ±  SD /N=3/)

FBST-Kl
ABC Kálmán-szűrő KF+derl-2

Y-324 64±21 27±15 65 ±22
Y-371 61±20 50±18 56±22
Cu-224 157±36 130±11 117±11
Cu-324 129±30 133±2 158±6
La-333 116±65 55±34 49±35
La-379 77±39 69±4 63±10
Sr-215 263±146 170±26 238±37
Sr-216 342±148 229±44 196±41
Ba-233 655±214 789±54 1603±70
Ba-230 541±226 1793±740 2371±922

A hiteles értékkel nem rendelkező elemek 
esetén (11. táblázat) ugyanazok a spektrális zava

rások jönnek elő (Cu-224, La-333, Sr-216), ame
lyek az NIST jelű mintáknál az ABC által adott 
eredményeket nagy mértékben befolyásolták. Ez a 
különbség itt is jól megfigyelhető a két kiértékelési 
eljárás között.

A szerzők ezúton is szeretnék kifejezni hálájukat 
Günter Knapp tanszékvezetőnek (University of Graz, 
Department of Radio-, Micro and Analytical Chemistry, 
Graz, Austria), a mérések kivitelezésének lehetőségéért 
és Kálmán Évának (ALUTERV FKI), amiért rendelke
zésünkre bocsátotta a bauxit hiteles mintákat. A kutatá
si téma az OTKA 2557 támogatásával valósulhatott meg.

Összefoglalás

A számítógépes szimuláció és a valós spektru
mok mérése és kiértékelése bebizonyította, hogy a 
Kálmán-szűrőt alkalmazó kiértékelési eljárás nem
csak ott használható, ahol a hagyományos egykom- 
ponensű kiértékelési eljárások, de az igen bonyo
lult összetételű mátrixot tartalmazó minták ese
tén (bauxitminták) is előnyös alkalmazása. Ez a 
kiértékelési módszer lehetőséget teremt az opti
kai emissziós spektrometriában nagy gondot oko
zó spektrális zavarás, zaj és hullámhossz-eltolódás 
jelentős kompenzálására.

Application of Kálnián-filtering in ICP 
emission spectrometry, II. Application. R Kárpáti, 
J. Borszéki and W. Wegscheider

A study is presented on the application possi 
bilities of Kálmán-filtering in combination with
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derivative spectroscopy in ICP optical emission 
spectrometry using medium and high resolution 
spectrometers. Tb perform this, model solutions 
and bauxite samples have been investigated. The 
results permitted the conclusion that this evalu
ation method provides reliable results partly in
dependently of line interferences and wavelength 
shifts. The efficiency of the filtering is better using 
high resolution spectrometers supplying more 
points within a spectrum.

IRODALOM

1 Kárpáti P, Borszéki J., W. Wegscheider: M agy. Kém. 
Folyóirat, 101. 173. 1995.

V eszprém i E gyetem , A nalitikai Kémia Tanszék
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Szelénmeghatározás kinetikus elemzési módszerrel
HUDÁK Júlia, VARGA Viktor és GRAFNÉ HARSÁNYI Etelka 

BME Általános és Analitikai Kémia Tanszék, 1521 Budapest, Gellért tér 4.

Az élet fenntartásához szükséges makroele- 
mek (szén, nitrogén, oxigén, hidrogén) a minden
nap elfogyasztott élelmiszerekben bőségesen meg
találhatók. A makroelemeken kívül a szervezet 
még egyéb elemeket is igényel, melyekre csak igen 
kis mennyiségben van szüksége. Ezek a nyomele
mek, ilyen a szelén is.

A szelén a földkéregben kis koncentrációban 
fordul elő. A szilárd kéreg átlagos szeléntartalma 
0,09 mg/kg. A növényekben és egészséges állatok
ban körülbelül 0,1 —0,5 pg/g a Se-koncentráció. A 
növényekben a szelén aminosavakba beépülve for
dul elő, állatokban pedig főleg fehérjékhez kötött 
állapotban. Az emberi szervezetben is elsősorban 
aminosavakban találkozhatunk a szelénnel, de je
lenlétét több fehérjében is sikerült már bizonyíta
ni.

Az elmúlt 50 évben a szelén biológiai szere
péről alkotott elképzelés jelentősen megváltozott. 
A század elején toxikusnak vélt, majd 1956 körül 
karcinogénnek nyilvánított szelénről kiderült, hogy 
megfelelő kis koncentrációban esszenciális, anti- 
oxidáns, sőt antikarcinogén tulajdonságú nyome
lem.

Az emberi test átlagos szeléntartalma 0,2 
ppm. Bizonyos szerves molekulákban a szelén igen 
fontos alkotó elem. A szelén részt vesz az enzi
mek, a fehérjék, a csontvelő felépítésében. Hiánya 
esetén különböző betegségek lépnek fel, a szerve
zet immunrendszere legyengül. Ezért is fontos a 
szervezet számára a megfelelő mennyiségű szelén 
bevitele. A legújabb kutatások szerint a felnőttek
nek napi 50 — 200 pg szelént ajánlatos fogyaszta
niuk. A szervezet szelénhasznosításával kapcsolat
ban felmerülő legjelentősebb probléma az, hogy a 
szelén toxikusnak tekintett koncentrációja és a hi
ánytüneteket okozó koncentrációérték között csak 
egy nagyságrendnyi különbség van, ezért is fontos 
a szeléntartalom pontos, gyors meghatározása.

A szelén azon nyomelemek sorába tarto
zik, melyek koncentrációjuk függvényében kettős 
élettani hatással rendelkeznek. A szervezetnek az 
egészséges állapot fenntartásához 0,1 ppm — 3 
ppm szelénkoncentrációra van szüksége. Ez alat
ti értéknél hiánytünetek, illetve halálos Se-hiány, e 
feletti értéknél toxikus hatások és elhalálozás lép 
fel.

A szervezetben lévő kis szelénkoncentráció 
hiánybetegségeket is eredményezhet pl. a Keshan 
betegség, amelyet Kína egyes területein észleltek.

Túlzott mennyiségű szelén bejutása a szerve
zetbe, szelénmérgezés, az ún. szelenózis tüneteit 
váltja ki. A szelén már 3 — 4 ppm-es koncentrá
cióban toxikus lehet. A szelén szerves vegyületei 
kevésbé toxikusak, mint a szervetlen szelénvegyü- 
letek.

Az irodalomban számos analitikai módszer le
írása található szelén meghatározására. Összefog
laló munka jelent meg a szelén analitikájáról ma
gyar nyelven a hatvanas évek elején Barcza1 kuta
tásai kapcsán.

Kezdetben a Se meghatározását kolorimetriás 
módszerrel végezték. A Se(IV) kolorimetriás meg
határozására először 3,3,-diaminobenzidint alkal
mazott Hoste és Gillis2. A reagens intenzív sárga 
színű piaszelenolt képez szelénnel savas közegben. 
Később Chang toluollal extrahálta a sárga piasze
lenolt és az abszorbanciát 420 nm-en mérte3.

Az o-fenilén-diamin reakciója szelénnel már 
korábban is ismert volt, de a szelén spektrofoto
metriás meghatározására Ariyoshi és munkatársai 
alkalmazták először4.

Később fluorimetriás módszert is kialakított 
Parker és Harvey5. Részletesen vizsgálták az 1,2- 
diamino aromás vegyületek Se(IV)-el alkotott ve- 
gyületeit és azt találták,hogy a 2,3-diaminonaftalin 
(DÁN) reagál Se(IV)-el savas oldatban és a ke
letkező 4,5-benzo-piaszelenol intenzívebb fluoresz
cenciát mutat, mint a korábban vizsgált piaszele- 
nolvegyületek és további előnye, hogy szénhidro
gén-oldószerekbe jól extrahálhatók. Se(IV) a 2,3- 
diaminonaftalinnal savas és semleges közegben is 
reagál. Optimális analitikai körülmények: pH = 
1 -2 ; hőmérséklet = 40 — 50°C.

A 4,5-benzopiaszelenol lluoreszcenciás spekt
ruma 520 nm-en mutat maximumot. Gerjesztés
re legalkalmasabb a 365 nm hullámhosszú UV 
sugárzás6.

A Se-elemzéseket 0 — 10 ng/cm3 tartomány
ban 0,044 ng/g kimutatási határral tudták meg
határozni. A különböző fémes elemek zavarását 
EDTA-adagolással küszöbölték ki.

A fluorimetriás módszer kritikai vizsgálatát 
Tee-Siaw Koh és Benson' végezték el. Az anali-
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titkai eljárásnál 75Se-el jelzett L-szelenometionint 
használtak.

Gabonafélék szeléntartalmát fluorimetriásan 
határozta meg Végh Emőke8. Kénsav-hidrogén- 
peroxidos roncsolással végezte a minták feltárását 
és 2,3-diaminonaftalin reagenst alkalmazva állítot
ta elő a fluoreszcenciát mutató szelénvegyületet. A 
kimutatási határ 25 /ig/kg volt.

A szelén atomabszorpciós spektrometriás 
(AAS) módszerrel történő meghatározásával kap
csolatos első összefoglaló munka 1981-ben jelent 
meg9.

A Se legérzékenyebb rezonanciavonala 196,0 
nm-nél van, ahol a láng maga is jelentős elnyelést 
okoz, ezért a jel/zaj viszony kicsi. Acetilén-levegő 
láng helyett argon vagy nitrogén-hidrogén-levegő 
diffúziós lángot célszerű használni, így kevesebb 
a zavaró hatás és nő az érzékenység. Ha illékony 
hidrogén-szelenid formában elválasztjuk a mátrix
tól a szelént és a keletkező hidridet (H2Se) jut
tatjuk egy viszonylag alacsony hőmérsékletű láng
ba vagy fűtött kvarccső-atomizátorba, még tovább 
növekszik az érzékenység.

A H2Se-redukciót savas közegben cinkkel vé
gezték. A fejlődő H2Se-t összegyűjtötték cseppfo
lyós levegővel hűtött csapdában, majd koncentrál
tan juttatták az atomizátorba.

A hidrogén-szelenid előállítására jelenleg leg
hatásosabban a nátrium-bór-hidridet használják. 
A reagenst 2 — 5 %-os NaOH-oldat adagolásával 
stabilizálják10,11. A Se hidridfejlesztéses meghatá
rozását 5 mol/dm3 sósav-koncentrációjú oldatban 
végzik, mert ilyen körülmények között a Se(VI) is 
redukálódik. E módszer automatizálására számos 
eljárást alakítottak ki12.

A hidridfejlesztéses módszer előnye, hogy 
nagy sótartalmú oldatok elemzésére is alkalmas. 
Jellemző zavaró hatást mutatnak az egyéb hidrid- 
képző elemek és a réz, amely a szeleniddel reagál 
és oldhatatlan réz-szelenidet ad13.

A hidridfejlesztéses módszert áramló oldatos 
folyamatos kivitelezésben Tesfalidet és Irgum al
kalmazta Se-meghatározásra14. A hidridet hetero
gén reakcióban fejlesztették úgy, hogy szilárd fá
zishoz kötött NaBH* közvetlenül reagált a mintá
val. A kimutatási határ 150 /ig/1 volt.

A hidridfejlesztést elektrokémiai úton Lin és 
munkatársai végezték15, így a NaBH^es redukci
óra nem volt szükség. Az elektrokémiai redukció 
vékonyréteg cellában történt.

A grafitkemencés AAS-módszert csak akkor 
lehet alkalmazni, ha a Se illékonyságát csökkent
jük. Saeed és munkatársai kimutatták, hogy né
hány fémion (pl. Ni2+, Ag+) adagolásával az il-

lékonyság csökkenthető16. Kimutatási határként 5 
ppb Se-t adnak meg. Illékony elemek g^afitkemen- 
cés elemzéséhez általános mátrix-módosítóként a 
palládium-nitrát és magnézium-nitrát keverékét 
használják17.

A számos szelénmeghatározási módszer kö
zött a sztripping voltammetriás módszerek érzé
kenységük és egyszerűségük miatt változatlanul al
kalmazást nyernek. Katódos- 18 és anódos sztrip
ping voltammetriát19 is alkalmaznak Se meghatá
rozására.

Anódos sztripping voltammetriát alkalmazott 
Aydin és munkatársa20, a zavaró hatásokat a Se 
pentil-alkoholban történő extrahálásával csökken
tette.

Cai és munkatársa21 szelenitelektródot készí
tettek, úgy, hogy az érzékelő aktív anyaga PVC - 
be ágyazott 4,6-dibróm-piaszelenol volt. A PVC-t 
dibutil-ftaláttal lágyították. A Se(IV) kalibrációs 
görbét 10—6 —10—1 M-os koncentrációtartomány
ban vették fel. A kimutatási határ 10~6 M volt.

A katalitikus spektrofotometriás módszerek 
sok esetben jól alkalmazhatók nyomelemek meg
határozására, mivel egyszerűek és specifikusak22.

A szelén katalizálja a klorát redukcióját hid- 
razinnal. Ezen a reakción alapszik a Bognár és 
Sárosi23 által kidolgozott fotometriás szelénmeg
határozási módszer és a Linares és munkatársai24 
által kidolgozott áramló oldatos injektálásos eljá
rás.

A szelén katalitikus-kinetikus meghatározásá
ra alkalmazott további lehetőségek:

A reakciók jelentős részét az alkáliszulfidos 
redoxi reakciók teszik ki. 1947-ben Feigl és West25 
foglalta először össze azokat a reagenseket, me
lyeknek nátrium-, ill. más alkáli-szulfidokkal való 
redoxireakcióját katalizálja a szelén. Ezek a követ
kezők:

1. Kromátok redukciója: nátrium-kromát-ol- 
dathoz szeléntartalmú nátrium-szulfidot adva a re
akció 1—2 percen belül lejátszódik szobahőmér
sékleten, míg szelén nélkül hosszas melegítésre 
van szükség.

2. Pikrinsav redukciója: pikrinsav szeléntartal
mú nátrium-szulfid hozzáadására sokkal gyorsab
ban átalakult pikraminsawá, mint szelén hiányá
ban.

3. Diklorofenol-indofenol redukciója: szelé- 
nes nátrium-szulfidhoz adva a diklórfenol-indofenol 
oldatot azonnali elszíneződést tapasztalnak, míg 
szelént nem tartalmazó nátrium-szulfid esetén pár 
percig várakozni kellett.
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4. Kakotelin redukciója: a szeléntartalmú nát- 
rium-szulfid kakotelinnel való reakciója nitrobru- 
cinná sokkal gyorsabb, mint szelén nélkül.

5. Metilénkék redukciója: szelén jelenlétében 
a nátrium-szulfid vizes oldata azonnal redukálja a 
metilénkéket leukometilénkékké, míg szelénmen
tes szulfidoldatnál 15 — 20 perc várakozás után in
dul meg a reakció.

Ez utóbbi reakciót emelte ki Feigl és West, 
mint szelén meghatározásra jól felhasználható ka
talitikus folyamatot.

A redukció során lejátszódó reakció egysze
rűsített mechanizmusa, a metilénkék és a szulfidi- 
onok között lejátszódó reakció:

2MK + S2- +2H20 — * 2HMK + 20H “ + S° (1)
ahol MK: metilénkék

HMK: metilénkék leukoformája
A reakció során képződött kén a feleslegben 

lévő szulfidionnal poliszulíiddá alakul:
S° + S2 — > [S....S0]2“ (2)

A szelén a kénhez hasonlóan az alkáli-szulfiddal 
szelenoszulfiddá alakul:

S2~ + Se0 — ► [S... Se0]2- (3)
A szelenoszulfid a metilénkékkel reakcióba lép: 

2MK + [S...Se°]2 - -f 2H20  — *
(4)

— * 2HMK + 20H ~ + S° -f- Se0
A (4) reakcióban képződött elemi kén és szelén a 
(2) és (3) reakció szerint visszaoldódik. A reakciót 
tulajdonképpen a szelenoszulfidion gyorsítja, ami
vel a redukció gyorsabban játszódik le, mint csak 
szulfidion jelenlétében. A szelén mint katalizátor 
szerepel, mert minden esetben regenerálódik.

SeO2- +  2S2- + 6H+ — ► 3H20  + Se° + 2S°
Munkánk során a Feigl és West által tanulmá
nyozott alkáli-szulfidos metilénkék-redukciót al
kalmaztuk25. West és Ramakrishma erre a reak
cióra dolgozott ki egy szelén meghatározására al
kalmas kinetikus módszert26. A reakciót fotomet- 
riásan követték nyomon, a mérés során a metilén
kék elszíntelenedésének idejét mérték. Ezt a mód
szert fejlesztettük tovább, oly módon, hogy a re
akció nyomon követését redoxipotenciál mérésé
vel végeztük. Ezzel a megoldással az irodalomban 
nem találkoztunk.

Kísérleti rész

Méréseink során vizsgáltuk a kinetikus Se- 
meghatározás elemzési paramétereit, továbbá sa
létromsavval ill. kénsav-hidrogénperoxid eleggyel

roncsolással előkészített minták (SELENOR tab
letta) szeléntartalmának meghatározását végeztük 
el.

A minta-előkészítésre olyan módszereket al
kalmaztunk, amelyekkel a szelén lehetőség szerint 
+4 oxidációs fokú állapotba jutott, így elkerülhető 
az utólagos redukció vagy oxidáció és az ezekkel 
járó veszteségek.

Az alábbi minta-előkészítéseket végeztük:
— roncsolás cc. salétromsavval, teflonbombában 

(0,3 g minta bemérésével)
— roncsolás kénsav-hidrogénperoxid eleggyel (1 

g minta bemérésével)7.
A munka során a kinetikus vizsgálatok ellen

őrzésére további összehasonlító elemzések történ
tek az alábbi módszerek segítségével:

— spektrofotometria
— fluorimetria
— atmabszorpciós spektrometria: grafitkemen- 

cés és hidridfejlesztéses technika.

A kinetikus-katalitikus módszer kísérleti paraméterei 

Oldatok, reagensek:
A mérések során a kalibráló oldatsorozatokat 

1000 /íg/ml koncentrációjú törzsoldatból készítet
tük. A törzsoldat fémszelén salétromsavas oldásá
val készült.

A méréshez az alábbi oldatokra volt szüksé
günk:

— szelén mintaoldatok
— szelén kalibráló oldatsorozat
— kondicionáló oldat: 12,5 g EDTA (dinátrium 

só) + 0,2 g vas(IU)-klorid + 25 ml trietanola- 
min. Az oldat térfogatát 500 ml-re töltjük fel.

— metilénkékoldat (0,05 %-os): 50 mg metilén
kék 100 ml desztillált vízben oldva

— formaldehidoldat (36—38 %-os)
— szulfidoldat: 2,4 g nátrium-szulfid + 2,4 g 

nátrium-szulfit + 4 g nátrium-hidroxid 100 
ml-re feltöltve desztillált vízzel. Az így elké
szített oldat csak két napig használható!
A standard és mintaoldatokat 100 ml-es ke

verőmaggal ellátott főzőpohárban mértük össze. A 
méréshez 10 /rg/ml koncentrációjú szelénoldatból, 
melyet a törzsoldatból hígítottunk, különböző min
tatérfogatok adagolásával vettük fel a kalibrációs 
görbét. Az ismert Se-tartalmú oldatokhoz hozzá
adtunk 5 ml kondicionáló oldatot, 5 ml formalde
hidoldatot és 1 ml szulfidoldatot. Az elegyhez 20 
ml desztillált vizet adtunk, majd megmértük a pH- 
ját. A kalibráló oldatok pH-ját 11 körüli értékre 
állítottuk.
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A mintaoldatokból 1 ml-t mértünk be, majd 
desztillált vizet és a szükséges oldatokat adagol
tunk hozzá. Mivel a roncsolások erős savakkal 
történtek, az oldat pH-ja jelentősen eltért a ka
libráló oldatok pH-jától. Ezért 1 mólos nátrium- 
hidroxiddal a mintaoldatok pH-ját 11 körüli érték
re állítottuk be. Az oldatok végtérfogatát ezután 
állítottuk be a standard oldatokkal azonos értékre. 
A mérés indítását a 100 /d metilénkékoldatnak a 
vizsgálati oldathoz való hozzáadásával végezzük.

Minden oldattal, a kalibráló és a mintaolda
tokkal egyaránt, 3 — 3 párhuzamos mérést végez
tünk.

A méréshez Pt mérő- és Ag/AgCl vonatkozási 
elektródot használtunk. A mérőműszer RADEL- 
KIS PRECISION DIGITAL pH METER OP- 
208/1 típusú pH/mV mérő volt, mely egy IBM 
kompatibilis számítógéphez csatlakozott. Az adat
gyűjtő és kiértékelő program a BME Általános 
és Analitikai Kémiai Tanszéken készült potencio- 
metriás titrálásokhoz. A program paramétereit úgy 
változtattuk meg, hogy alkalmas legyen kinetikai 
mérés elvégzéséhez.

Az atomabszorpciós spektrometriás (AAS) mérési 
módszerek

Az atomabszorpciós mérésen belül kétféle 
technikát alkalmaztunk:

1. grafitkemencés AAS
2. hidridfejlesztéses AAS.

1. Grafitkemencés AAS

A minták szeléntartalmának meghatározása 
érdekében kalibráló oldatsorozatot készítettünk 1 
/ig/ml koncentrációjú oldatból hígítással. Az 1 
/ig/ml koncentrációjú oldatot az 1000 /ig/ml törzs
oldatból frissen hígítottuk. A kalibráló oldatsoro
zat 30, 60, 90, 120, 150 ng/ml koncentrációjú olda
tokból állt.

A mérést VARIAN TECHTRON AA6 típusú 
készüléken végeztük, melyhez PERKIN-ELMER 
HGA-400 típusú programozható kemencét csatla
koztattunk.

A fényforrás EDL-lámpa volt, mely PYE 
UNICAM SP9-20 típusú tápegységről üzemelt. 
A spektrum kiértékelése a BME Általános és 
Analitikai Kémiai Tanszékén készült számítógépes 
program segítségével történt. Az abszorbanciát
196,0 nm hullámhosszértéken mértük.

Az elemzés hőmérsékletprogramja az 1. táb
lázatban látható

1. táblázat

A grafitkemencés AAS Se-meghatározás hőmérséklet
programja

F űtési fokozat 1 2 3 4 5 6

H őm érsék let, °C 150 100 20 250 250

0 0 0 20

RAM P, (s) 1 1 1 0 1 1

H O L D , (s) 20 20 10 4 2 15

R E K O R D E R +

A lapvonal 

Inert gázáram  stop

+

+

Minden mintaoldatból, a vakból is, 200 /d-t 
mértünk 5 ml kétszer desztillált vízhez. A mérés 
során mátrixmódosító anyagként 4000 /ig/ml kon
centrációjú Pd(N03)2 és Mg(N03)2 1 : 1 arányú 
elegyét használtuk. Ebből és a mintákból is 100 — 
100 /d-t mértünk össze, és az így elkészített ol
datokból 20 /d-t juttattunk a grafitkemencébe egy 
mérés alkalmával.

2. Hidridfejlesztéses AAS

A méréshez az 1000 /ig/ml koncentrációjú 
szelén-törzsoldatból készítettünk kalibráló oldat
sorozatot, az oldatokat 1 : 1 hígítású HCl-val töl
töttük fel. A kalibráló oldatsorozat 50, 100, 150, 
200, 250 ng/ml koncentrációjú oldatokból állt.

A roncsolt mintákból 1 : 1 hígítású HCl-val 
25-szörösére hígítva készítettünk oldatokat.

A mérést a grafitkemencés módszernél hasz
nált készüléken végeztük.

Az atomizálás elektromosan fűthető kvarccső
ben történt. A hidridfejlesztés 1:1 hígítású HC1- 
oldat és 2%-os lúgos NaBHj -oldat segítségével 
történt. A hidridgenerálást áramlóoldatos rend
szerben végeztük, a képződött szelén(IV)-hidridet 
nitrogénárammal jutattuk az atomizáló kvarccső
be.

A nitrogéngáz áramlási sebessége 2 ml/perc, 
a porlasztási sebesség 5,6 ml/perc volt.

A mérési adatokból a koncentrációt BME 
Általános és Analitikai Kémiai Tanszéken készült 
program számította ki.

Fluorimetriás Se elemzési módszer

A méréshez kalibráló oldatsorozatot az 1000 
/ig/ml koncentrációjú törzsoldatból készítettünk. A 
kalibráló oldatsorozat 5, 10, 20, 30, 40, 50 /ig/ml 
koncentrációjú oldatokból állt.
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A mintaoldatokból és a kalibráló oldatokból 
is 1 ml-t pipettáztunk ki egy Erlenmeyer-lombikba, 
majd 4 ml 0,04 M-os EDTA-oldatot és 5 ml kén
savas diamino-naftalin (DÁN) oldatot adtunk hoz
zá (0.1 w/v %-os oldat 10%-os kénsavban). Az ol
datokat 1 órán keresztül vízfürdőn tartottuk, majd 
csapvíz alatt lehűtöttük. 100 ml-es választótölcsér
ben 10 ml ciklohexánnal a mintákat kiráztuk. A 
ciklohexános fázisokat csiszolatos dugóval ellátott 
kémcsövekbe töltöttük és ezeket elemeztük.

A mérést SPEKOL-típusú spektrofotométer
rel végeztük fluoreszcenciás feltétet alkalmazva, 10 
mm rétegvastagságú kvarcküvettában. A gerjesztő 
fényforrás higanygőzlámpa volt, a gerjesztés 380 
nm-en, a detektálás 520 nm-en történt, 1000-szeres 
erősítés mellett.

Spektrofotometriás Se-elemzési módszer

100 ml-es Erlenmeyer lombikokba 25 — 25 ml 
desztillált vizet mértünk, majd a mintákból 10 — 10 
ml-t, a szeléntörzsoldatból (1000 /ig/ml) 0, 25, 50, 
100 /Л-t mértünk be.

Készítettünk vakmintát is, mely csak a rea
genseket tartalmazta. Minden oldathoz hozzáad
tunk 2 ml 0,4 M-os karbamidoldatot. Ezután 80°C- 
on tartottuk vízfürdőn 30 percig, majd gyorsan 
visszahűtöttük szobahőmérsékletre.

Megmértük a kalibráló oldatok pH-ját, amely
6 —7 közötti értéknek adódott. A minták pH-ját, 
mivel erősen savas oldatok voltak, ammóniaoldat
tal erre az értékre állítottuk be. 4 ml 0,05 M-os 
EDTA-oldatot adtunk az oldathoz, majd a pH-t 
1,2 —2,5-ös értékre állítottuk be hangyasavval.

2 ml 0,2 %-os frissen készített o-fenilén- 
diamin (OPD) oldatot adtunk az oldatokhoz és 2 
óráig állni hagytuk.

Az oldatokat 10 — 10 ml toluollal kiráztuk, 
a toluolos oldatokat csiszolatos dugóval ellátott 
kémcsövekbe öntöttük.

A mérést Zeiss-gyártmányú SPECORD UV- 
VlS-típusú kétfényutas spektrofotométeren végez
tük. Az egyik fényútban a vak minta, a másikban a 
minta, illetve a kalibráló oldat volt.

Eredmények és értékelésük

Az előkísérletek alapján megállapítható volt, 
hogy a szelénmeghatározás metilénkék-alkáliszulfid 
reakció alapján potenciometriás detektálással is 
elvégezhető. Az irodalomban leírt fotometriás de
tektálás helyett a potenciometriás detektálás mé
rési körülményeit teremtettük meg és alkalmaztuk 
a módszert minták szeléntartalmának meghatáro

zására. Vizsgáltuk továbbá a meghatározás külön
böző paramétereinek hatását.

A redoxipotenciál időfüggése

A mérés során felvett és számítógépen tárolt 
adatokból ábrázolt idő-redoxipotenciál görbe az 1. 
ábrán látható. Irodalmi adatok alapján a metilén- 
kék redukciója semleges közegben +0,011 V, a 
szulfid oxidációja pedig -0,4763 V potenciál ér
téknél játszódik le27. A redoxipotenciál mérésekor 
a mV-mérőt relatív mérőállásban használtuk. A re- 
doxpotenciál kezdőértéke -170 mV körüli volt, a 
metilénkékreagens beadagolásakor növekvő irány
ban változott, majd stabilizálódott ill. a reakció 
előrehaladtával folyamatosan csökkent, a csökke
nő szakasz elején lehetett észlelni az oldat elszín
telenedését, azaz a metilénkék redukcióját.

A  m etilénkék szulfidionokkal lejátszódó redukciójának  
időbeli változása 1 /zg Se-katalizátor m ellett. A  

redoxipotenciál vá ltozása  az idő függvényében. A  
grafikus k iértékelést is feltüntettük az ábrán.

Kalibrációs görbe felvétele, kiértékelési módszerek

A mérési adatokból a kalibrációs görbét úgy 
vesszük fel, hogy a redukció teljes lejátszódásá
ig eltelt idő reciprokát ábrázoljuk a Se-mennyiség 
függvényében. A reakció-idő megállapítására kü
lönböző lehetőségek közül választhatunk. A mun
kánk során kétféle kiértékelési módszerrel dolgoz
tunk.

Egyik módszer az, hogy adott végpontpoten
ciálig történik a mérés, a számítógépes programot 
úgy állítjuk be, hogy az általunk megállapított po
tenciál értéknél amelynél a redukció már lejátszó
dik leálljon a mérés. Az ehhez a ponthoz tartozó 
időadatból számítjuk az 1 //-értéket. Az így felvett
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Adott redoxipotenciálig ( -2 5 0  mV) végzett mérések 
alapján felvett Se-kalibrációs görbe. A Se-mennyiséget 
ábrázoltuk a reakcióidő reciprokának függvényében.

Se kalibrációs görbét mutatja a 2. ábra. A mérése
ket -250 mV potenciálig végeztük.

Grafikus módszerek is használatosak a reak
cióidő meghatározására. A végpont megadható a 
csökkenő szakasz inflexiós pontjának meghatáro
zásával is. Esetünkben a redoxipotenciál-idő gör
béknél ez a módszer nem volt használható, mert 
jól definiált inflexióspont nem jelent meg a görbé
ken. Úgy is eljárhatunk, hogy az egyensúlyi redo- 
xipotenciál szakaszra és a csökkenő szakaszra fek
tetett egyenesek metszéspontjából határozzuk meg 
a reakcióidőt. A grafikus kiértékelés módszerét az
1. ábra mutatja be. A mérési adatokból felvett ka
librációs diagram a 3. ábrán látható. A kalibráci
ós görbe midkét módon felvéve gyakorlatilag egye
nes, ami jól mutatja — elsőrendű reakciót feltéte
lezve — a szelénmennyiség és a reciprok reakciói
dő közötti egyenes arányosságot.

Grafikus módszerrel kiértékelt Se-kalibrációs görbe. Az 
ábrán a vakértéknek megfelelő 1/ f  adatot is 

feltüntettük.

Mintaelőkészítés hatása

A mintaelőkészítésnél H2SO4-H2O2 eleggyel 
történő roncsolást, illetve cc. salétromsavval tef- 
lonbombás feltárást alkalmaztunk.

Selenor tabletták szeléntartalmát határoztuk 
meg különböző feltárások után.

A kénsav-hidrogénperoxidos roncsolást forra
lással, 150°C-on és hidegen is elvégeztük, majd a 
minták Se-tartalmát meghatároztuk.

2 . táblázat

Kénsavas roncsolással előkészített minták 
Se-koncentrációja

Minta-előkészítés Se-koncentráció [/ig/tabletta]
Kénsavas minta 
(forralva)

31,2

Kénsavas minta 
(150°C-on)

92,1

Kénsavas minta 100,5
(hidegen)

Az eredmények azt mutatták, hogy a kén
savas roncsolással magasabb hőmérsékleten Se- 
veszteség léphet fel, csak hideg roncsolással érhető 
el 100%-os hatásfok.

A kénsav-hidrogénperoxid eleggyel roncsolt 
minták elemzési ereményei azt mutatták, hogy a 
forralva roncsolt minták esetén a Selenor-tabletta 
szeléntartalmára lényegesen kisebb érték adódott, 
mint a hidegen roncsolt mintáknál. Ez az eltérés 
a szelén illékonyságának a következménye, amely 
a forralás hőmérsékletén már jelentősnek mutat
kozott. A forralás erélyesebb körülményei a ron
csolást alkalmassá teszik általánosan alkalmazha
tó mintaelőkészítésre, de a Selenor-tabletta ese
tén az alacsonyabb hőmérsékletű roncsolások al
kalmasabbnak adódtak a minta teljes mértékű el- 
roncsolására anélkül, hogy jelentősebb szelénvesz
teség lett volna. A kénsavas roncsolással 3 pár
huzamosan előkészített minta reprodukálhatósága 
2 ,1% volt.

Teflonbombában salétromsavval roncsolt 5 
párhuzamos minta mérési adatai és az ebből meg
határozott szeléntartalom látható a 3. táblázatban.

A minták szeléntartalmára közel azonos ér
tékek adódtak, a teflonbombás salétromsavas ron
csolás nem járt jelentős szelénveszteséggel. A ron
csolás reprodukálhatósága 1,8% volt 5 párhuza
mos roncsolás esetén.
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3. táblázat
Teflonbombában cc. HNO^-al roncsolt Selenor tabletták 

elemzési eredményei

Minta Se-tartalom (/ig/tabletta)
1. minta 96,3
2 . minta 99,5
3. minta 98,3
4. minta 100,2

5. minta 100,9

Adalékreagensek h atása és zavaró tényezők 
vizsgálata

A meghatározásokat különböző adalékrea
gensek jelenlétében végeztük el. Az adalékok sze
repét a redoxireakcióban az alábbiakban foglaljuk
össze:

Formaldehid oldat:
A formaldehid csökkentette a nátrium-szulfid 

redukáló képességét, így stabilizálta az oldatot.

Kondicionáló oldat:
Az EDTA általános maszkírozó reagensként 

szerepel, a szennyező nehezfémionok zavaró ha
tásának kiküszöbölését végezi. Az EDTA stabil 
komplexet képez a szennyező fémionokkal, így 
szünteti meg a zavaró hatásukat. A Fe(HI)-klorid 
töltésátvivőként szerepel a redukció során, ezzel 
elősegítve a Se katalizáló hatását. A Fe(III)-ionok 
nem zavarják a mérést, mert az EDTA a felesleg
ben lévő Fe(III)-ionokat komplex formában meg
köti.

A  kondicionáló oldat Fe(III)ion-tartalmának hatása a 
reakciósebességre 1 \i Se-t tartalmazó oldatban

A  trietanolam in szerepe, hogy a zavaró ne
hézfém ionokkal kom plexeket képezve stabilizálja 
az amúgy nagyon bom lékony oldatot és csökkenti 
a zavaró ionok hatását.

A vas(III)-ion koncentrációjának hatása a reakció- 
sebességre:

1 fig Szelént tartalmazó oldathoz olyan kondi
cionáló oldatot adtunk, amelyben nem volt vas(III)- 
ion, majd különböző mennyiségű vas(III)-kloridot 
adtunk az elegyhez és elvégeztük a méréseket.

Az mérési adatokból készített diagram a 4. 
ábrán látható, ahol az oldat vastartalmának függ
vényében ábrázoltuk a reakcióidő reciprokát.

Megfigyelhető, hogy a vas mennyiségét 350 
Hg-ig növelve növekedett a reakciósebesség, majd 
stabilizálódott. A további méréseinket 350 /zg 
vas (Ш)-tartalomnál végeztük.

Rézionok zavaró hatása:

A réz(II)-ionok szeleniddel stabil vegyületet 
képeznek. 1 /ig szelént tartalmazó vizsgálati ol
dat esetén megvizsgáltuk a réz(II)-ionok koncent
rációjának hatását a reakciósebességre. Növekvő 
mennyiségű réz-szulfátot tartalmazó mintákkal vé
geztük el a méréseket. 1, 5, 10, 20, 30, 50, 100 fig 
réztartalom mellett mértük a reakcióidőket.

A réz(II)-ionok zavaró hatását a redukció 
sebességére az 5. ábra szemlélteti.

A  Cu(II)ionok hatása a metilénkék redukciójára 1 fig 
Se-t tartalmazó oldatban

Az ábrából látható, hogy a réz(II)-ionok za
varó hatása 10/ig Си(П) hozzáadásáig nem érvé
nyesül, ennél és az efeletti értékeknél a reakció le
zajlásához kevesebb időre van szükség, a redukció 
felgyorsul.

A réz(II)-ionok zavaró hatását úgy küszöböl
tük ki, hogy oxinnal módosított szilikagélt tartal
mazó oszlopon engedtük át a mintát. Az oszlopon 
a Cu(II)-ionok megkötődtek, a Se pedig nem.
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A pH hatása a reakciósebességre

A redukció optimális pH-tartományának meg
határozása érdekében különböző mennyiségű 1 
mólos nátrium-hidroxidot adtunk az 1 pg szelént 
tartalmazó oldathoz és így végeztük el a mérést. A 
pH-t ellenőriztük a redukció lejátszódása után is.

A pH-reciprok reakcióidő grafikon alapján 
megállapítható, hogy a redukció optimális pH- 
tartománya 10,5 — 11,5 értékek körül van. Ebben a 
tartományban mérhetünk egyértelműen, mert nem 
változik lényegesen a reakcióidő, és a mérés repro
dukálhatósága is várhatóan ebben a tartományban 
a legjobb.

A pH szerepét a 6 . ábra illusztrálja.

A pH hatása a katalitikus reakcióra

A hőmérséklet hatása a reakciósebességre

A méréseket termosztált rendszerben végez
tük el, 1 pg szelént tartalmazó oldattal.

(Az oldat össztérfogata a kísérleti részben is
mertetett összetétel szerint 31 ml volt, ehhez ada
goltunk 10 pg/ml koncentrációjú szeléntörzsoldat- 
ból 100 pl-t, azaz 1 pg Se-mennyiséget. Ez átszá
mítva 0,032 pg/ml aktuális Se-koncentrációnak fe
lel meg.)

A hőmérséklet növelésével nő a metilénkék 
katalitikus redukciójának sebessége. Ezzel szem
ben magasabb hőmérsékleten, az amúgy sem na
gyon stabil szulfidoldat stabilitása erősen csökken. 
Ezért a reakciót sorozatméréseknél érdemesebb 
alacsonyabb hőmérsékleten, szobahőmérsékleten 
végezni.

A kimutatási határ meghatározása

A kinetikus-katalitikus méréshez használt re
agensekből — a Se kivételével — vakoldatot készí
tettünk. Vizsgáltuk, hogy a metilénkék redukciója 
milyen időtartam alatt zajlik le, ha a rendszerben 
nincs jelen katalizátor hatású anyag. A mérést szo
bahőmérsékleten végeztük, és regisztráltuk a redo- 
xipotenciál értékeket az idő függvényében. A vak
érték megállapításához 3 párhuzamos mérést vé
geztünk, az ebből kiszámított kimutatási határ 2 
ng Se volt, ami átszámítva 0,065 ng/ml aktuális Se- 
koncentrációnak felel meg.

Az összehasonlító módszerek eredményei

Összehasonlító vizsgálatokat a Selenor-tab- 
letta elemzésével végeztünk grafitkemencés AAS, 
hidridfejlesztéses AAS, fluorimetriás, spektrofoto
metriás módszerekkel.

Az egyes módszerekkel felvett kalibrációs 
egyenesek jellemző adatait a 4. táblázatban foglal
juk össze.

4. táblázat
A referenciamódszerek kalibrációs egyeneseinek 

(Y — A + BX) jellemző adatai

Módszer A В R
Spektrofotometria 0,00476 0,0371 0,99926
AAS-hidrid 0,00571 0,00287 0,99985
AAS-grafitkemence 0,05109 0,00271 0,99666
Spektrofluorimetria 0,08767 1,84822 0,99772

A Selenor-mintákban meghatározott Se-tar- 
talom értékeket az összefoglaló 5. táblázat tartal
mazza.

A táblázatban a munkánkban alkalmazott kü
lönböző analitikai módszerekkel, a különfélekép
pen roncsolt Selenor-mintákból mért szeléntartal
mat tüntettük fel.

A módszerek eredményei közel egyeznek, a 
meghatározások reprodukálhatósága nagy különb
ségeket nem mutat.

A meghatározások optimális koncentrációtar
tományai között különbségek vannak. Az atomab
szorpciós módszerekkel lényegesen kisebb mennyi
ségeket tudtunk meghatározni, mint a fluorimetri
ás és a spektrofotometriás módszerekkel. Termé
szetesen az optimális mérési tartomány az adott 
műszer érzékenységétől is függ. Szerves eredetű 
minták elemzésénél minden esetben a minták fel
tárása az első és legfontosabb lépés, utána a ren
delkezésre álló minta mennyisége és a lehetsé-
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5. táblázat
A mérési eredmények összefoglalása. Selenor-tabletta Se-tartalma [\ig Se/tabletta]

Minta Kinetikus Grafitkemencés
AAS

Hidridfejlesztéses
AAS

Fluorimetria Spektrofotometria

Salétromsavas minta 100,2 101,2 99,2 99,5 97,4
Kénsavas minta (forralva) 31,2 32,7 27,7 30,4 25,4
Kénsavas minta (150°C-on) 92,1 93,1 91,9 92,6 90,4
Kénsavas minta (hidegen) 100,5 102,2 100,6 99,4 98,9

ges műszerezettség fogja eldönteni, melyik anali
tikai módszert alkalmazzuk. Az általunk tanulmá
nyozott kinetikus módszer előnye, hogy különleges 
műszerezettséget nem igényel, a szükséges reagen
sek elérhetők és a mérési tartomány megfelelő bi
ológiai minták szeléntartalmának meghatározásá
ra.

A szerzők köszönetüket fejezik ki az OTKA anyagi 
támogatásának, melynek segítségével a munka készült 
(OTKA-száma: T 016586, BME/4-051)

Összefoglalás

Katalitikus-kinetikus analitikai módszert dol
goztunk ki szelén meghatározására számítógép
pel összekapcsolt potenciometriás detektálással. A 
szelén katalizálja a metilénkék szulfidionokkal tör
ténő redukcióját, melynek során a reakció sebessé
ge a szelén koncentrációjától függ. A potenciomet
riás módszerrel kapott redoxpotenciál-idő össze
függésekből a reakcióidő meghatározására alakí
tottunk ki és hasonlítottunk össze módszereket, il
letve a kinetikus elemzés paramétereit vizsgáltuk. 
Elemzéseket végeztünk gyógyhatású készítmények 
szeléntartalmának meghatározására és a kinetikus 
módszerrel kapott eredményeket összehasonlítot
tuk egyéb analitikai módszerekkel (AAS, fluori- 
metria, spektrofotometria).

Determination of selenium by means of a 
catalytic-kinetic method. J. Hudák, V. Varga and E. 
Graf-Harsányi

A catalytic-kinetic method was developed for 
the determination of selenium with potentiomet- 
ric detection coupled with a computer program. 
Se catalyses the reduction of methylene blue by 
sulphide at a rate depending on the Se concen
tration. For the evaluation of the exact reduction 
time two methods were compared. The parame
ters of the Se determination were studied and op

timized. Analyses of nutrition supplements were 
carried out and the results were compared with 
those of other analytical methods used for Se de
terminations (AAS, spectrophotometry, fluorimet-
ry)-
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Könyvismertetés

Roger W. Fennell: History of IUPAC 1919 —1987.
Blackwell Science Ltd, Oxford, 1994.

Roger Fennell könyve az International Union of 
Pure and Applied Chemistry (Tiszta és Alkalmazott Ké
mia Nemzetközi Uniója, rövidítve IUPAC) megalakulá
sát és történetét tárgyalja 1987-ig. A IUPAC történeté
nek megírását már régen javasolták, Stig Veibel kísérlet
képpen meg is írta az első 50 év történetét.

Roger Fennell könyvének bevezetőjében K.I. Za- 
marajev professzor — a IUPAC jelenlegi elnöke — em
lékeztet arra, hogy a IUPAC önkéntes, kormányoktól 
független, nem profit szervezet, amely összefogja a világ 
kémikusait, és célja mind a tiszta, mind az alkalmazott 
kémia fejlődésének előmozdítása.

A IUPAC 1919-ben alakult meg a vegyészek nem
zetközi együttműködésének megkönnyítésére. Az Inter
national Association of Chemical Societies (LACS) —  
amelyből a IUPAC kifejlődött — 1991-ben Párizsban 
ülést tartott abból a célból, hogy kidolgozza azokat a 
feladatokat, amelyekkel az új szervezetnek foglalkoznia 
kell. Ezek a feladatok az alábbiak voltak:

szervetlen és szerves kémiai nevezéktan, 
az atomsúlyok értékének rendszeres megadása, 
a fizikai állandók értékének rögzítése, 
az anyagok tulajdonságait tartalmazó táblázatok 
kiadása,
bizottság felállítása a munka áttekintésére, 
világnyelv kiválasztása, 
a közlemények formájának egységesítése, 
azonos közlemények többszöri megjelenésének 
megakadályozását szolgáló rendszabályok kidolgo
zása.

Bár 1911 korai időpontnak tűnik a vegyészek 
nemzetközi együttműködésének kialakulására, de ennek 
előzménye volt 1892-ben az első nemzetközi szerves ké
miai nevezéktan kialakítása —  a genfi nómenklatúra. Ez 
a nevezéktan számos nemzetközi összejövetel eredmé
nyeként született meg, az elsőt Kekulé szervezte 1860- 
ban.

Érdemes összehasonlítani az 1911-ben kitűzött cé
lokat az elért eredményekkel. Senki sem vitatja, hogy a 
relatív atomtömegek (atomsúlyok), a mértékegységek és 
a vegyjelek egységesítése nélkülözhetetlen a tudomány 
számára. Ez az egységesítés és összehangolás a kémiá
ban a IUPAC állandó feladata és törekvése.

Az I. világháború kitörése előtt a világ nagyon kü
lönbözött a maitól. Ma már értelmetlen lenne bizottsá
got létrehozni az egységes nyelv kialakítására, mivel az 
angol-amerikai nyelv lett a tudomány, az ipar és a ke
reskedelem nyelve.

Az IACS által megfogalmazott feladatok közül a 
IUPAC-nak nem sikerült megvalósítania a közlemények 
egységes formáját és megakadályoznia az azonos köz
lemények többszöri megjelentetését. A folyóiratok el
térő formájúak, más és más követelményeket szabnak 
meg, valamint nagyon sok a kettős publikálás. Érde
mes elgondolkodni azon, mi lett volna a következmé
nye annak, ha ezeket az ajánlásokat kezdetben szigo
rúan követték volna. Valószínűleg kevesebb lenne a fo
lyóirat, következésképpen kevesebb és kevésbé költsé
ges könyvtárak lennének.

Az I. világháború kitörése 1914-ben sajnos mega
kadályozta a nemzetközi tudományos együttműködést. 
A  háború után az IACS nem szerveződött újjá, és 1919- 
ben beleolvadt a IUPAC-ba. A IUPAC az elmúlt 75 év
ben az egész világra kiterjedő olyan kémiai közösség lét
rehozásán fáradozott, amely már nem ismer népek kö
zötti határokat. Bebizonyította azt, hogy a vegyészek kö
zössége országuk politikai berendezkedésétől függetle
nül együtt tud működni.

A  IUPAC túlélte a II. világháborút, és még a há
borús cselekmények megszűnte előtt újra elkezdett dol
gozni. 1944 novemberében J. Gérard főtitkár érintke
zésbe lépett Marston-Taylor Bogért elnökkel és áttekin
tették azt a munkát, amelyet a háborús cselekmények 
alatt végeztek. A hidegháború alatt is az interkontinen
tális együttműködés fontos csatornája volt a IUPAC. A  
könyv ismerteti azoknak az áldozatkész vegyészeknek a 
tetteit, akik segítettek megalapítani a nemzetközi közös
séget, majd támogatták azt. Érdekes péládul az, hogy a 
IUPAC-nak az első 50 évben csak 3 főtitkára volt.

A IUPAC jövője ilyen áldozatkész emberekkel és 
ezzel a tradícióval biztosítottnak látszik. Az egész vilá
gon azonban váratlan, előre nem látható pénzügyi kor
látozások történnek a kutatásban és a fejlesztésben. A  
kémiát tanuló fiatalok száma csökken. E veszély elhárí
tására a vegyészeknek meg kell győzniük a társadalmat 
a kémia fontosságáról, mivel sok ember számára a ké
mia ellenszenvet kelt a mérgező hulladékok és a rák
keltő anyagok miatt. A vegyipar rendkívül fontos szere
pet tölt be a világgazdaságban, és sok igény merül fel új 
anyagok előállítására. Mi vegyészek tudjuk, milyen fon
tos a tudományunk, de ezt meg kell értetni másokkal is.

Ez hát a IUPAC teljesítménye 75 év alatt. Létre
hozta a vegyészek világméretű közösségét, amely mind 
az egyetemek, mind az ipar kémikusait magában foglal
ja. A  IUPAC büszke lehet arra, amit megvalósított, és 
reméljük, hogy erőfeszítése nagyobb társadalmi támo
gatással és a kémia értékeinek észrevevésével sikeresen 
folytatódni fog.

Fodorné Csányi Piroska
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Hírek
Pályázati felhívás

A NOVOFER Alapítvány Műszaki-Szellemi Alko
tásért Kuratóriuma kéri a gazdasági szervezeteket, a ku
tatással, oktatással foglalkozó intézményeket, a műsza
ki egyesületeket és érdekvédelmi szervezeteket, hogy az 
évente átadásra kerülő belföldi

„GÁBOR DÉNES DÍJ”-ra
terjesszék fel azokat a kreatív szellemű szakembereket, 
akik az alapítvány alapító okiratában foglalt feltételek
nek megfelelnek.

Díjazásban részesülhetnek azok a szakemberek,
akik:

— személyes tevékenységükkel közvetlenül segítik az 
innovatív munkát,

— kiemelkedő műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
— a környezetvédelem területén jelentős eredményt 

értek el,
— példamutató munkájukkal környezetükben élesz

tik a kreatív kedvet, az alkotó szellemet,
— a vezetésük alatt álló szervezetnél megteremtették 

az alkotó munka infrastrukturális feltételeit.
A  felterjesztendő szakemberekről az alábbi adato

kat kérjük:
— név (asszonyoknál leánykori név is)

— születési adatok (hely, év, hó, nap)
— pontos lakcím (irányítószámmal)
— munkahely neve és címe
— beosztás
— rövid szakmai önéletrajz
— az alkotás (ok)nak és a szakmai tevékenységnek 

pontos és részletes leírása, a tanulmányok, szakmai 
tudományos cikkek, szakmai előadások felsorolá
sa (cím, rövid tartalmi ismertető, megjelenés éve, 
melyik folyóiratban és melyik számban, melyik ha
zai és/vagy külföldi szakmai rendezvényen hangzott 
el), amelyek alapján a szakembert díjazásra java
solják.

A pályázathoz csatolni kell két szakmai támogató 
ajánló levelét is!
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SZABÓ ZOLTÁN GÁBOR 
1908-1995

Fájdalmas veszteség érte a magyar tudományt és egyetemi oktatást Szabó Zoltán Gábor ny. 
egyetemi tanár, a MTA r. tagja halálával.

1908. május 30-án született Debrecenben. Itt értettségizett a Református Gimnáziumban, ahol már 
korán felébredt érdeklődése a kémia iránt. Vegyészeti oklevelet a Budapesti Pázmány Péter Tudomány- 
egyetemen szerzett. Egyetemi tanulmányai alatt az Eötvös Kollégium tagja volt. A kutatómunkába már 
hallgatói évei alatt bekapcsolódott, és a Tihanyi Biológiai Kutatóintézetben elvégezte a Balaton vizének 
vegyelemzését. Erről írta első tudományos közleményét 1930-ban.

Az egyetem elvégzése után Náray Szabó István meghívására a Szegedi Ferenc József Tudománye
gyetemre került, úgynevezett ÁDOB-os állásra. Itt végezte, személyi okok miatt a Bay Zoltán vezette 
Kísérleti Fizikai Intézetben, azokat a vizsgálatait, melyek alapján a budapesti egyetemen szerzett 1934- 
ben, sub auspiciis gubematoris minősítéssel, egyetemi doktori fokozatot.

1936-ban egy pályázat elnyerésével Max Bodenstein berlini intézetébe került, ahol plazmakémiai 
és reakciókinetikai kérdésekkel kezdett foglalkozni. Az itt töltött két év meghatározó jelentőségű volt 
további kutatásai szempontjából. Hazatérve a budapesti egyetemen „Kémiai mechanika” tárgykörből 
magántanári képesítést nyert, kinevezték a szegedi Eötvös Kollégium igazgatójává, és folytatta kutatásait 
a szegedi egyetemen.

1940-ben nevezték ki a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem tanárává. Az itt töltött négy év 
alatt részben analitikai és reakciókinetikai problémákkal foglalkozott.

1944-ben átmenetileg a Budapesti Tudományegyetemen dolgozott, majd 1946-ban meghívást 
kapott a Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Tanszékének vezetésére. 1954-ben itt 
szervezte meg a Reakciókinetikai Kutatócsoportot, mely egyike volt a legelső akadémiai tanszéki 
kutatócsoportoknak. Szegedi évei alatt dékáni és rektori tisztségeket is viselt. 1967-ben az ELTE 
Szervetlen és Analitikai Tanszékének vezetésére hívták meg. Innen ment nyugdíjba 1979-ben.

Kivételesen jelentős volt mind kutató, mind pedig oktató munkássága. Hallgatói élvezhették 
logikusan felépített előadásait, melyekbe mindig beépítette a legérdekesebb és legfontosabb új 
eredményeket is. Vonzotta a tehetséges hallgatókat, akikkel az analitikai, a szervetlen és a fizikai kémia 
számos területén végzett jelentős eredményekre vezető kutatómunkát.

A klasszikus analitika területén végzett főleg szellemes térfogatos eljárások (a Winkler-féle 
oldott oxigén meghatározására szolgáló eljárás permanganometriás kivitelezése, sokszorozó eljárások



a bromid és a nitrát meghatározására, a sztannometria bevezetése, stb.), a műszeres analitikában 
spektrofotometriás módszerek, továbbá gázanalitikai eljárások kidolgozása fűződik nevéhez.

Szervetlen kémiai kutatásai közül igen érdekesek voltak az elemek periódusos rendszerére, és az 
elemek különböző tulajdonságait leíró periodikus függvényekre irányulók.

Az elektrolitoldatok termodinamikai vizsgálatával még első szegedi évei folyamán kezdett el 
foglalkozni, ezekről a kérdésekről írta doktori értekezését is. Az ionok aktivitási koefficienseinek és 
a komplexek stabilitásának vizsgálatával kapcsolatban is maradandó eredményeket ért el. Érintőlegesen 
foglalkozott ilyen természetű kérdésekkel a hetvenes években is.

A gázreakciók kinetikájával Berlinben kezdett el foglalkozni. Ilyen irányú vizsgálatait Kolozsvárot' 
folytatta, és azok életének második szegedi szakaszában teljesedtek ki. A négylépcsős mechanizmus, 
gyökstabilizáció elve, számos gázreakció, elsősorban a szénhidrogének oxidációja kinetikájának mélye' 
feltárását tette lehetővé.

Az ötvenes évek végére nyúlnak vissza a szilárd anyagok termikus bomlására irányuló vizsgálat 
melyek azután néhány évvel később szélesedtek ki, és vezettek el a félvezető oxidok katalitiki 
hatásának részletes tanulmányozásához.

Az előbbieken kívül is még sok érdekes kérdés foglalkoztatta a gyomorsósav képződésének 
mechanizmusától a pálinka gyors érlelésének módszeréig.

Kutatásainak eredményeiről több, mint kétszáz dolgozatban és hat, magyar, német és angol 
nyelven megjelent könyvében számolt be. Ezeken kívül sok dolgozatot közölt a szervetlen kémia 
oktatásának kérdéseiről, visszaemlékezett jeles kémikusokra. Sok évtizeden keresztül volt a hazai 
kémiának meghatározó jelentőségű alakja, akinek tucatnyi tanítványa lett maga is egyetemi tanár, illetve 
a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

Munkásságát itthon és külföldön számos elismeréssel illették. Két alkalommal, 1950-ben és 1957- 
ben kapott Kossuth-díjat, a Magyar Tudományos Akadémia 1951-ben választotta levelező, 1964-ben 
pedig rendes tagjává. Kiemelkedő tanári munkásságát 1979-ben Apáczai Csere-díjjal jutalmazták.

Nagy szerencse, hogy kivételes életútjáról alig néhány hónappal a halála előtt egy hosszabb 
beszélgetés keretében emlékezett vissza. Fülemben csengenek áprilisban mondott szavai: „siess, nehogy 
nekrológ legyen belőle”.

Nekünk, tanítványainak abban a kivételes szerencsében volt részünk, hogy egy fiatal, nagy 
felkészültségű, lelkes és lelkesíteni tudó professzortól leshettük el választott hivatásunk elemeit, csakúgy, 
mint a kutatás minden csínját-bínját. 32 éves volt, amikor Kolozsvárott kezdte meg egyetemi tanári 
működését, és még akkor is fiatal professzornak számított, amikor a negyvenes évek végétől mi, 
szegediek, hallgathattuk előadásait és dolgozhattunk intézetében.

Sokunkban él ennek az időszaknak megannyi emléke, és valamennyien, mint életünk meghatározó, 
és egyben talán legboldogabb szakaszára tekinthetünk vissza a Szabó Zoltán intézetében eltöltött 
évekre. Pedig, és ismét csak szerencsére, szigorú főnök volt. Ő volt a Főnök. De szigorúsága 
egyértelműen ötvöződött az igazságossággal, és a szigorúság mögött jól érezhető volt az irántunk érzett 
szeretet is. Az igazság feltétlen tisztelete vezette tudományos munkájában, erre nevelt bennünket is. 
Az igazságosság nyilvánult meg abban is, hogy nem ismert más ajánlólevelet, mint a tehetséget. Az 
Intézet sziget volt, ahova szinte alig hatolt be a külvilág zaja, olykor gyűlölködése. Számára, és rajta 
keresztül számunkra is természetes volt Európában és a nagyvilágban gondolkodni akkor, amikor szinte 
áthághatatlan határok szabdalták Európát.

Emlékezünk a gondolatébresztő Tisza-parti sétákra, melyek során leginkább tárult fel számunkra 
Mesterünk gondolkodásmódja, és amelyek valamennyiünket új és szép eredmények elérésére serkentet
tek.

Emlékezünk az intézeti murikra, melyekre mindenki gondosan készült, hogy meglepetéssel 
szolgáljon a többieknek.

Emlékezünk és köszönjük, hogy a közeledben lehettünk. Emlékedet nagyszerű eredményeid és 
tanítványaid, sőt tanítványaid tanítványainak emlékezete őrzi.

Beck Mihály
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A magyar termoanalitika fél évszázada

PAULIK Ferenc
BME Általános és Analitikai Kémia Tanszék, H-1521 Budapest, Gellért tér 4.

A természettudományokban, így a termoana- 
litikában is a megismerés alapja a kísérletezés, 
ami viszont mérőműszerek nélkül elképzelhetet
len. Ezért tudományágunk fejlődése és a mérőmű
szerek ipari előállítása között szoros összefüggés 
áll fenn.

A  termoanalitikai módszerek 1960 előtt

Meggyőző példát találunk a fenti összefüg
gésre a differenciális termikus analízis (DTA) fej
lődéstörténetét1-5 nemzetközi viszonylatban vizs
gálva. E módszert Roberts-Austen 1899-ben dol
gozta ki. Készülékének jelképző rendszere (szem
bekapcsolt termoelempár) olyan egyszerű volt, 
hogy azt a mai napig változtatás nélkül alkalmaz
zuk. A DTA-készülék tehát laboratóriumi körül
mények között is előállítható lett volna, mégis fél 
évszázadot kellett várni a módszer elterjedésére. 
Ez, amint azt az 1. ábra 1. görbéje bizonyítja, egy
beesett az első gyári készülék (Eberbach Corp. 
USA) megjelenésével (1945). Hamarosan más cé
gek is jelentkeztek versenytársként. Az eredmény 
a közlemények számának hihetetlen gyors növeke
dése lett. Ez az egybeesés összefüggést sejtet egy 
módszer elterjedése és a vizsgálat kivitelére alkal
mas gyári készülék megjelenése között.

De miért maradt el ugyanakkor 1960-ig a ter- 
mogravimetria (TG) esetében a publikációk szá
mának növekedése? Az 1. ábra 2. görbéjénak a 
lefutása ugyanis erről tanúskodik. Irodalmi ada
tok szerint6 a TG-módszer alapelvének kidolgozá
sa (Nernst és Riesenfeld (1905), Honda (1915)) és 
az első gyári termomérleg (Adamel Soc. (1945)) 
megjelenése között eltelt időben, azaz négy év
tized alatt, e méréstechnika alkalmazói kb. öt
ven különféle elven (rugós-, torziószálas-, láncos-, 
ékenbillenő-, nullmérleg stb.) működő termomér- 
leget szerkesztettek és építettek házilag4-8, 1945 
és 1960 között pedig tíz különféle típusú gyári ké

szülék került forgalomba, de a közlemények száma 
(1. ábra, 2. görbe) alig növekedett. Mi az akkor, 
ami egy méréstechnika elterjedését elősegíti? Úgy 
tűnik, ennek szükséges, de nem elégséges feltétele, 
hogy egy készüléktípus gyártása elinduljon.

Az 1. ábra bővebb magyarázatra szorul. Az 
ábra görbéi azt hivatottak bemutatni, hogy az idők 
folyamán hogyan változott azon dolgozatok száma, 
amelyeknek a kidolgozásához a kutatók a hagyo
mányos DTA (1. görbe), vagy a DTA-, ill DSC- 
készüléket (3. görbe), vagy termomérleget (2.,
4. görbe), valamint a Magyarországon előállított 
(Magyar Optikai Művek, MOM) szimultán TG- 
DTG-DTA-készüléket, a derivatográfot (5. görbe), 
vagy az összes többi külföldi műszergyár által for
galomba hozott, és a derivatográffal azonos elven 
működő szimultán TG-DTG-DTA-berendezést (6. 
görbe) alkalmazták. A 7. görbe az 5. és 6. görbék 
összeggörbéje.

Hitelt érdemlő forrás szerint1 1960-ig összen 
3365 termoanalitikai tárgyú publikáció jelent meg. 
Egyedül 1960-ban (1. ábra a pont) 345 volt a köz
lemények száma. Az ezt megelőző években meg
jelent dolgozatok százalékban kifejezett változását 
(1., 2. görbe) erre a 345 közleményre, mint maxi
mumra (100 %) vonatkoztattuk.

Az 1960-t követő évtizedek termoanalitikai 
kutatómunkájának eredményeiről nemzetközi vi
szonylatban a Thermal Analytical Abstract (TAA)9 
és az ennek alapján készült statisztika10, vala
mint az Analytical Chemistry, Thermochimica Ac
ta (TCA), Journal of Thermal Analysis (JTA) fo
lyóiratok, továbbá monográfiák18,19 és felméré
sek30 irodalmi gyűjteményeit ugyan gazdag infor
mációval szolgálnak, jelen összefoglaló különleges 
szempontjára, nevezetesen a készülékek szerinti 
eloszlására vonatkozólag azonban, semmiféle tám
pontot sem nyújtanak. Ezért a 3. —7. görbékre vo
natkozó statisztika úgy készült, hogy a kérdéses év-
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1. abra

A tcrmoanalitikai módszerek, ill. műszerek alkalmazásának gyakorisága nemzetközi viszonylatban 1900 és 1990
között

Műszertípusok: 1. DTA; 2. TG, 3. DTA vagy DSC + egyéb parallel módszer; 4. TG + egyéb parallel módszer; 5. 
dcrivatográf; 6 . összes többi szimultán TG-DTG-DTA-készüléktípus; 7. az 5. és 6 . görbék összeggörbéje.

Irodalmi mintavétel forrása: a, 343. közi. a 1 könyvben; b, 66 . közi.: III. Analitikai Kémiai Konf. Budapest; c, 399. 
közi.: TCA; JTA; IV. ICTA Konf. Budapest; II. EURANAL Konf. Budapest; d, 364. közi.: TCA; JTA; VI. ICTA 
Konf. Bayreuth; c, 486. közi.: TCA, JTA; VIII. ICTA Konf. Pozsony; f, 625. közi.: TCA (1989/90); JTA (1989/90); 
V. ESTAC Konf. Nizza.

ben, a JTA, ill. TCA folyóiratokban, valamint kon
ferenciák összefoglalóiban megjelent azon dolgo
zatok számának összegét vettük 100 %-nak, ame
lyeknek esetében a szóbanforgó készüléktípusokat 
alkalmazták. Az adatgyűjtés ezen módja természe
tesen csupán közelítő pontosságú, és megbízható
sága azon a feltételezésen alapul, hogy a figyelmen 
kívül hagyott dolgozatoknak az alkalmazott készü
lékek szerinti megoszlása hasonló, mint a kiválasz
tott mintáké.

Tcrmoanalitikai m ódszerek i9 6 0  után

Nemzetközi viszonylatban a termoanalitikai 
módszerek történetének egy korszaka 1960 kö

rül lezárult. Eddig ugyanis kutatásaikhoz a ter- 
moanalitikusok vagy csak a DTA-, vagy csak TG- 
méréstechnikát alkalmazták, egymás mellett pár
huzamosan csak nagyon ritkán és csak a korszak
forduló végefelé.

1960 körül, mégpedig a szimultán mérési elv 
bevezetésével egyidőben, a termoanalitikában for
radalmi változás következett be11. A termoanali- 
tikusok egy része ugyanis a szimultán méréstech
nikák híve lett, másik részük pedig, az új irányzat 
előnyeit látva, parallel kezdte alkalmazni a DTA- 
(vagy DSC-) és a TG-készülékeket, nem is sejt
ve, vagy hallgatólagosan tudomásul véve, hogy el
térő kísérleti körülmények között, különféle ké
szülékekkel felvett görbék lefutása egymáshoz vi
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szonyítva fázisban eltolódhat, ami viszont értelme
zésüket és értékelésüket megnehezíti. Kénytelen
kelletlen tudomásulvették ezt a hibát azok is, akik 
a DTA-, vagy TG-vizsgálatokkal nyert képet kü
lönféle kiegészítő parallel vizsgálatokkal (röntgen
diffrakció, infravörös spektroszkópia, termodilatá- 
ció, mikroszkópia stb.) igyekeztek teljesebbé tenni. 
Ma már ritka kivételnek számít az a közlemény, 
amely egymagában felvett DTA- (ill. DSC-) vagy 
TG-görbéből igyekszik messzemenő következteté
seket levonni. Ebben a tekintetben különböznek 
egymástól az 1. ábra 1. és 3., valamint 2. és 4. gör
béi.

Az 1. ábra 5. görbéjének a lefutása azt bizo
nyítja, hogy a derivatográffal elért kutatási ered
ményeket ismertető közlemények száma nem a 
módszer kidolgozása (1954) után, hanem a készü
lék gyártásának elindítását (1960) követően nőtt 
meg, mégpedig az 1 . görbéhez hasonlóan, ug
rásszerűen.

Ezt követően, némi késéssel a többi külföl
di cég által gyártott szimultán TG-, DTG-, DTA- 
készülékek is, amelyek tulajdonképpen a deriva- 
tográf mérési alapelvét vették át, terjedni kezdtek 
(6 . görbe). Különös módon azonban ez utóbbi gör
be egyszer sem emelkedett az 5. görbe fölé12.

Az 5. és 6 . görbék összeggörbéjének (7. gör
be) a lefutását a 3., ill. 4. görbéjével hasonlítva 
össze, megállapítható az is, hogy a szimultán mé
réstechnikák elsősorban a DTA-módszer rovására 
hódítottak teret. Ez indokolatlannak tűnik, mivel 
1965-ben megjelent az első DSC-készülék. Ennek 
a méréstechnikának a bevezetése pedig kétségte
lenül a vele rokon DTA-módszernek a reneszán
szát jelentette. Ezt bizonyítja a dolgozatok számá
nak megoszlása. 1975 és 1986 között ez az arány 
(DTA : DSC) = 2 : 1-ről 1 : 2-re változott, később 
pedig még inkább eltolódott.

1960 után tehát a termoanalitikai módszerek 
versenyfutásának lehettünk tanúi.

M agyar szimultán T G -D T G -D T A -készü lék: a 
derivatográf

A Budapesti Műszaki Egyetem Általános és 
Analitikai Kémia Tanszékén 1951-ben kezdődött 
a termoanalitikai kutatás. Ezidőtájt Erdey László, 
a tanszék professzora, a súlyszerinti analízis mód
szereit ismertető könyv13 írásába kezdett, amely
ben az analitikai csapadékok termoanalitikai gör
béit is közölni szerette volna. Anyagi nehézségek 
miatt külföldi készülék beszerzése szóba se jöhe
tett. Ezért Paulik Jenő és a szerző, kezdeménye
ző módon, 1954-ben egy analitikai mérleget ala

kítva át, házilag megépítette az első szimultán TG- 
DTG-DTA-készüléket, a derivatográfot14. Ez a la
boratóriumi körülmények között előállított készü
lék ma a várpalotai Vegyészeti Múzeumban talál
ható, fényképe pedig a 2 . ábrán látható.

2 . ábra

Laboratóriumi körülmények között, házilag 
összeállított14 derivatográf. Várpalotai Múzeum.

Korábban megfigyelték, hogy a TG-görbe egy 
összetett minta, például egy bauxit minőségi össze
tételére vonatkozólag nem sok információval szol
gál (3.1. ábra). Elvi megfontolások alapján arra 
a meggyőződésre jutottak, hogy a TG-görbe deri
váltja (DTG-görbe) a vizsgálatok felbontóképessé
gét növeli (3.2. ábra), továbbá megteremti a TG- 
és DTA-görbék között az összehasonlítás alapját 
(3.3. ábra).

Permanens mágnesből és ennek erőterében, a 
mérleg karjával együtt elmozduló tekercsből deri
váló berendezést szerkesztettek5,14,15,18,19, amely 
fontos eleme lett a derivatográfnak.

Kutatásaik során kiderült az is, hogy több 
egyidejűén végzett mérés információs anyaga nem 
egyszerűen összegeződik, hanem sokszorozódva 
halmozódik. Meggyőzően bizonyítja ezt is a 3. áb
ra, amely egy bauxit összetételének kimutatása és 
meghatározása esélyeit szemlélteti. Amint az az 
ábrából kiderül, a TG-görbéből egyedül (3.1. áb
ra) a mintának még a minőségi összetétele sem 
állapítható meg, míg a szimultán TG-DTG-DTA- 
EGA-vizsgálattal (3.4. ábra) az egyes ásványal-
kotórészeknek a mennyisége is meghatározható
18,19

Könnyű belátni, hogy a különféle termoanali- 
tikai görbék összehasonlításával kapott informáci
ós anyag csak akkor hasznosítható, ha a görbéket 
valóban szimultán, azaz egyetlen minta felhaszná
lásával vesszük fel. A különálló készülékekkel fel
vett görbék ugyanis a kísérleti körülmények külön
bözősége miatt egymáshoz képest fázisban eltolód
nak.
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A kimutatás megbízhatóságának és a meghatározás pontosságának a növekedése a szimultán alkalmazott 
módszerek (TG, DTG, DTA, EGA) számának növekedésével, bauxitok ásványos összetételének vizsgálata

esetében

Ezt a három méréstechnikai alapelvet öt
vözi magába az első szimultán TG-DTG-DTA- 
berendezés, a derivatográf5,14-22, amelynek sike
res pályafutása (1. ábra 5. görbe) e három alap
elv felismerésére és ipari megvalósítására vezethe
tő vissza.

Egyébként a vizsgálat módjának pontos rögzí
tése érdekében a „parallel”, ill. „szimultán”, vala
mint „differenciális”, ill. „derivativ” elnevezéseket, 
továbbá a DTG, DTD stb. betűjelöléseket ekkor 
kezdték el alkalmazni.

1961-ben a derivatográfot a dilatációs (TD) 
görbe deriváltjának (DTD) felvételére, valamint a 
súly- és dilatációs mérésváltozás egyetlen mintá
ban történő mérésére is alkalmassá tették15’18’19.

Öt évvel később a készülékhez olyan adaptert 
is szerkesztettek15-19, amelynek a segítségével a 
TG, DTG és DTA vizsgálattal egyidejűén a sza
baddá váló gázbomlástermékeket (SO3, CO2, СО, 
NH3, CI2 stb.) mennyiségileg össze lehetett gyűjte
ni, azokat vízzel elnyeletve, alkalmas mérőoldattal, 
szelektív módon, automatikusan és folyamatosan 
titrálni lehetett. A módszer a termo-gáztitrimetria 
(TGT) nevet kapta (3., 4. ábra).

Egészen új mérési elv bevezetését jelentette 
annak a méréstechnikának a kidolgozása, amely
nek a segítségével a TG-vizsgálat kvázi-izoterm 
kvázi-izobár körmények között (Q-TG) végezhe
tő el. Ennek lényegét egyrészről egy olyan fűtés- 
technika képezi20, amely nem hagyományos mó
don, nem egyenletes sebességgel emeli a kernen-
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ce hőmérsékletét, hanem azt a visszacsatolás el
ve alapján, maga az átalakulás szabályozza. Ami
kor ugyanis az átalakulás megindul, a szabályo
zó rendszer a minta és a kemence hőmérséklete 
között, automatikusan, akkora különbséget létesít, 
hogy a vizsgált átalakulás szigorúan állandó és a 
hagyományosnál nagyságrendekkel kisebb sebes
séggel menjen végbe.

Másrészről a lényeghez egy úgynevezett „labi
rintus” tégely is hozzátartozik, amely azt biztosítja, 
hogy az egyensúlyra vezető átalakulások tiszta, ön
fejlesztett (self generated) atmoszférában, azaz az 
aktuális gázbomlásterméknek mindig 100 kPa par
ciális nyomása mellett játszódjanak le21.

Ezek a körülmények a fizikai-kémia szigo
rú feltételeinek, ha maradéktalanul nem is tesz
nek eleget, de legalább jól megközelítik azt. Azt, 
hogy e módszerrel a termikus átalakulásokról a 
hagyományos módszereknél hitelesebb képet lehet 
kapni16-21, megítélhető a 4. ábra alapján. Ezen 
a Ni(NH3)6Cl2 Q-TG- és TG-görbéi egymással 
szembesítve láthatók.

A  hevített №(ГШ3 )бС12 súlyváltozása nemizoterm 
(TG) és kvázi-izoterm (Q-TG) fűtéstechnikával 

vizsgálva, а, Ni(NH3 )6Cl2; b, Ni(CH3 )2Cl2; 
c, Ni(NH3 )Cl2; d, NiCl2

5. ábra

Derivatograph C 22

hogy csak 1985-re készült el a derivatográf számí
tógépes változata22. Képe az 5. ábrán látható.

Abban viszont a MOM-t kell elmarasztal
ni, hogy a következőkben felsorolt adapterek so- 
rozatgyárátását nem indította el, annak ellené
re, hogy kereslet lett volna rá, amit az is bi
zonyít, hogy ezeknek több példányban készült 
prototípusát, vagy nullszériájuk egyes példánya
it, azok, akik véletlenszerűen hozzájutottak, ku
tatómunkájukhoz évtizedeken keresztül sikerrel 
alkalmazták19. Ezek:

a, A súlyváltozás és dilatációs méretváltozás szi
multán mérésére alkalmas adapter18’19,22

b, A kvázi-izoterm fűtésszabályozás módosítása 
a Q-DTA-vizsgálatok kivitelezhetősége érde
kében19.

c, Termomágneses tulajdonságváltozás mérésére 
szolgáló adapter19

d, Víz, vagy szén-monoxid, vagy szén-dioxid gáz
bomlástermék folyamatos és szelektív meg
határozására szolgáló adapter (Kristóf, Inczé-
d y 23’24)

e, A derivatográf összekapcsolása egy hazai 
gyártmányú tömegspektrométerrel (Berecz, 
Bohátka, Langer, Szöőr25).

f, Gyulladáspont szimultán meghatározására al
kalmas detektor (Simon, Androsits26).

Kvázi izoterm — kvázi izobár körülmények kö
zött el lehet végezni a termodilatációs (Q-TD)17-19 
termo-gáztitrimetriás (Q-TGT)17-19 és a DTA-, 
ill. DSC-vizsgálatokat is (Q-DTA, Q-DSC)19.

A derivatográfot gyári kivitelben 1959-ben a 
Gyengeáramú Műszergyártó Szövetkezet (GyEM, 
Budapest) valósította meg, szériagyártását pedig 
1962-ben a Magyar Optikai Művek (MOM, Bu
dapest) kezdte el (1. ábra). A hazánkat sújtó és 
a számítógépekre, valamint az elektronikus alkat
részekre kimondott embargót lehet okolni azért,

Sajnos az értelmetlen tétovázás más vállala
tok esetében sem volt ismeretlen. Például a Gál, 

, Muráti, Sztatisz27 által szerkesztett és a gyakor
latban is jól bevált nagypontosságú hőmérsék
letszabályozóban, vagy a Székely-Till28 hazai vi
szonylatban elsőként összeállított termogravimet- 
riás-tömegspektrometriás-számítógépes rendszer
ben egyetlen hazai műszergyár sem fedezte fel az 
úttörőén korai megvalósítás és gyártás előnyeit.

A derivatográf fejlesztése a Műegyetemen 
folyt. A Magyar Tudományos Akadémia égisze 
alatt működő Műszaki Analitikai Kémiai Tanszéki
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Kutató Csoport kis létszámú termoanalitikai rész
legének eredeti feladata tulajdonképpen elméleti 
és technológiai fontosságú kérdések kutatása volt. 
Ha munkájuk során azonban egy, hagyományos 
módon megoldhatatlannak látszó problémára mű
szeres megoldást találtak, akkor az új műszer desz
kapéldányát a tanszéken megépítették, rendelte
tésszerű működését ellenőrizték, majd átadták a 
MOM-nak, amit az honosított és gyártani kezdett, 
így például a derivatográf 5. ábrán látható szá
mítógépes változatának deszkapéldányát is a Mű
egyetemen ez a kutatócsoport készítette el32. A 
készülék rendszertervét Paulik J. állította össze, 
szoftverét pedig Arnold M., Domokos T, Somogy- 
vári P. és Veress G. írta.

A körülmény, hogy a derivatográf fejlesztése 
elkülönítve folyt, eredményesnek bizonyult. A tu
domány és az ipar érdekei ugyanis a kérdést ille
tően ellentétesek. Előbbit a jobb megismerés, na
gyobb felbontóképességű és szelektívebb készülé
kek kifejlesztésének, utóbbit a költségcsökkentés, 
ill. a profit növelésének az érdeke sarkalja. Ezek 
az ellentétes érdekek azonban a tapasztalat szerint 
nem kibékíthetetlenek.

Négyezerre tehető a MOM által 1962 és 1990 
között gyártott és zömében exportált derivatográ- 
fok száma. Magyarországon kb. kettőszáz készü
lék került forgalomba. Az egyetemeken, kutató- 
intézetekben, valamint ipari vállalatoknál műkö
dő készülékek nagy számára jellemző, hogy 3200 
olyan tudományos közlemény jelent meg idők fo
lyamán, amelyekben a szerzők a derivatográífal el
ért kutatási eredményeiket ismertették19. A kevés
sé ismert nyelveken, különféle szakfolyóiratokban 
szétszórtan megjelent, nehezen elérhető dolgoza
tok száma még ugyanennyire tehető.

A magyar termoanalitikusok tevékenysége az elmúlt 
ötven év alatt

Figyelemre méltó, hogy 1950 körül már sok 
magyar kutató alkalmazta a DTA-módszert (Er
délyi J., Grasselly G., Grofcsik J., Koblencz V, 
Nagy K., Nemecz E., Sasvári K., Székely I., Tk- 
kács T, Zalai A.), valamint a TG méréstechnikát 
(Damokos T, Hegedűs A , Weltner M.)3,5. Meg
különböztetett figyelmet érdemel Földváriné Vo
gel M. és Kliburszky B. módszerfejlesztő és DTA- 
készülékszerkesztő tevékenysége29, valamint Föld
váriné Vogel M. atlasza3, amelyben mintegy 250 
ásvány DTA-görbéjét adta rendszerezve és értel
mezve közre, részben magyar kutatók vizsgálati 
eredményei alapján.

A derivatográf megjelenése után a magyar 
kutatók éltek a hazai beszerzési forrás előnyeivel 
és pezsgő kutatómunka indult meg. A legnagyobb 
publikációs tevékenységet kifejtő magyar kutatóin
tézetek felsorolása az 1. és 2. táblázatban találha
tó. Az 1. ábra diagramjához hasonlóan, ez a lista 
is statisztikai alapon készült, ezért nem teljes.

1. táblázat

A termoanalitika terén 1960 és 1990 között jelentős 
kutatói és publikációs tevékenységet kifejtő egyetemi 

tanszékek, klinikák és akadémiai (MTA) kutatóintézetek

Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest 
Alkalmazott Kémiai Tknszék 
Általános és Analitikai Kémiai Tanszék 
Ásványtani és Földtani Tknszék 
Biokémiai és Élelmiszer Tfechnológiai Tknszék 
Építőanyag Tknszék 
Fizika Kémiai Tknszék 
Kémiai Tfechnológiai Tknszék 
Műanyag és Gumitechnológiai Tanszék 
Szerves Kémiai Tfechnológiai Tknszék 
Szervetlen Kémiai Tknszék

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 
Kőzettani és Geokémiai Tknszék 
Fizikai, Kémiai és Radiológiai Tknszék 
Szervetlen és Analitikai Tknszék

Veszprémi Vegyipari Egyetem, Veszprém 
Általános és Szervetlen Kémiai Tknszék 
Analitikai Kémiai Tknszék 
Szilikátkémiai Tknszék

József Attila Tudományegyetem, Szeged 
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tknszék 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tknszék

Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
Ásványtani és Földtani Tknszék 
Fizikai Kémiai Tknszék

Nehézipari Műszaki Ecetem, Miskolc 
Fémkohászati Tknszék

Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron 
Tfermőhelyismereti Tknszék

Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest 
Biofizikai Intézet 
Fogpótlásiam Klinika 
Konzerváló Fogászati Klinika 
Kórbonctani II. sz. Tknszék 
Kórbonctnai III. sz. Tknszék 
Ortopédiai Klinika 
Nemzeti TTaumatológiai Intézet 
Urológiai Klinika

Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei
Atomfizikai Kutató Intézet, Debrecen 
Gázkinetikai Kutatócsoport, Budapest
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Izotóp Intézet, Budapest 
Központi Fizikai Kutató Intézet, Budapest 
Központi Kémiai Kutató Intézet, Budapest 
Műszaki Kémiai Kutató Intézet, Budapest 
Műszaki Fizikai Kutató Intézet, Budapest 
Műszak Analitikai Kémiai Tanszéki Kutatócsoport, 

Budapest
Reakciókinetikai Kutatócsoport, Szeged
Régészeti Kutatócsoport, Budapest
Szervetlen Kémiai Kutató Laboratórium, Budapest

2 . táblázat

A termoanalitika terén 1960 és 1990 között jelentős 
kutatói és publikációs tevékenységet kifejtő ipari 
kutatóintézetek és gyári kutatólaboratóriumok

Kutatóintézetek
Aluterv, Műszaki és Fejlesztő Központ, Budapest 
Bányászati Kutatóintézet, Budapest 
Belügyminisztérium Kriminalisztikai Laboratóriuma, 

Budapest
Építéstudományi Intézet, Budapest 
Fémipari Kutatóintézet, Budapest 
Gyógyszerbiológiai Kutatócsoport, Budapest 
Gyógyszertári Központ, Győr 
Híradástechnikai Kutatóintézet, Budapest 
Központi Élelmiszerkutató Intézet, Budapest 
Központi Építőanyag Ipari Kutató Intézet, Budapest 
Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest 
Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet, 

Veszprém ,
Műanyagipari Kutatóintézet, Budapest 
Nehézvegyipari Kutatóintézet, Veszprém 
Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet, 

Budapest
Vasipari Kutatóintézet, Budapest 
Villamosenergiaipari Kutatóintézet, Budapest 
Vituki, Vízgazdálkodási Tervező és Kutatóintézet, 

Budapest

Gyári Kutatólaboratóriumok 
Bauxitkutató Vállalat, Balatonalmádi 
Biogál Gyógyszervegyészeti Vállalat, Budapest 
Borsodi Vegyi Kombinát, Analitikai Osztálya, 

Kazincbarcika
Chinoin, Gyógyszerkutató Osztály, Budapest 
Égis, Gyógyszerkémiai Vállalat, Budapest 
Faipari Kutatóintézet, Budapest 
Graboplast Kutató Laboratóriuma, Budapest 
Kőbányai Gyógyszergyár Kutató Laboratóriuma, 

Budapest
Kőbányai Porcelángyár, Budapest
Lakk- és Festékipari Vállalat, Budapest
Magyar Kábel Művek, Budapest
Magyar Szénhidrogén Művek, Százhalombatta
Magyar Elektromos Művek,- Budapest
Mecseki Bányászati Vállalat, Pécs
Medicor Művek Kutató és Fejlesztő Intézete, Budapest
Papíripari Kutató Laboratórium, Budapest

Péti Nitrogén Művek, Pétfürdő 
Reanal Finomvegyszer Gyár, Budapest 
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár, Budapest 
Taurus Gumi Gyár, Kutató Laboratórium, Budapest

A magyar termoanalitikusok személyekre le
bontott tudományos tevékenységéről viszont az 
MTA Analitikai Bizottságának felmérése alapján 
készült publikációs lista30 az 1980 1990 közötti 
időszakról ad jellemző képet (500 dolgozat).

Arra vonatkozólag, hogy a hazai termoanali- 
tikai kutatás magyar viszonylatban hová sorolható, 
választ kaphatunk az MTA Informatikai Igazga
tóságának a felméréséből31, ő k  ugyanis megvizs
gálták a philadelphiai Institute Scientific Informa
tion szervezet Science Citation Index adatbázisa 
alapján, hogy az egész magyar kémiai alapkutatást 
véve alapul és beleértve az összes magyar egye
tem, akadémiai és ipari kutatóintézetek munkássá
gát, 1980 és 1990 között, mely dolgozatokat idézi a 
nemzetközi tudományos világ a legnagyobb gyako
risággal. A felmérésben idézett tizennyolc dolgozat 
közül három termoanalitikai tárgyú, és ezek a sor
ban a harmadik32, kilencedik33 és tizenkettedik34 
helyet foglalják el.

A magyar termoanalitikusok a tudományszer
vezés területén is hasznos tevékenységet fejtettek 
ki.

A Magyar Kémikusok Egyesülete már 1967- 
ben, az MTA Analitikai Szakosztálya pedig 1973- 
ban, szükségét érezte, hogy létrehozza a ma
ga termoanalitikai szakcsoportját. Megbízatásának 
mindkét csoport maradéktalanul eleget is tett. 
Egymást segítve rendeztek nemzetközi részvétel
lel konferenciákat, és rendszeres időközökben ha
zai előadóesteket. Gondosan ápolták a kapcsola
tot külföldi társszervezetekkel és munkabeszámo
lókkal bővített intézetlátogatásokkal koordinálták 
a hazai kutatómunkát.

Az International Confederation of Thermal 
Analysis (ICTA) és a Europian Society of Thermal 
Analysis and Calorimetry (ESTAC) tanácsadó bi
zottságában, valamint szakbizottságaiban (standar- 
dizációs-, nomenklatúra- és publikációs bizottság) 
számos magyar termoanalitikus működött közre 
évtizedeken keresztül.

Fontos esemény volt a magyar termoanaliti
ka történetében, hogy 1974-ben az ICTA hozzájá
rult ahhoz, hogy a IV. ICTA Konferenciát Buda
pesten rendezzék meg. 30 országból 650 résztvevő 
és 150 kísérő látogatott el hazánkba. A konferenci
án 277 előadás hangzott el, amiből 53-t magyarok 
tartottak. Akkortájt, a politikai szembeállás idején, 
a konferencia megrendezésével Magyarország kü
lönleges szerepet, a híd szerepét vállalta magára.
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Nyugat- és Kelet-Európa kutatói ugyanis a politi
kától függetlenül meg akarták ismerni egymást, így 
az utazás korlátainak kikerülése érdekében kézen
fekvőnek látták félúton találkozni.

Számosán vettek részt hazánkból a Journal of 
Thermal Analysis (JTA), a Thermochimica Acta 
(TCA), valamint a Thermal Analytical Abstract 
(TAA) szerkesztői munkájában is.

Magyarok alapították 1969-ben az első nem
zetközi termoanalitikai folyóiratot, a Journal of 
Thermal Analysis-t. A lap első főszerkesztője Bu- 
zágh Éva és Simon Judit lett. Úttörő szerepü
kért és példamutató szerkesztői tevékenységükért 
az ICTA 1988-ban emlékéremmel tüntette ki őket.

Egy tématerületen a tájékozódást nagy mér
tékben elő tudja segíteni a korábbi kutatási ta
pasztalatok atlaszszerű megjelenítése. Ilyen szere
pet tölt be a Liptay György által szerkesztett At
las of Thermal Analytical Curves nemzetközi kiad
vány. Ez sok magyar termoanalitikus közreműkö
désével készült és mintegy 200 vegyület szimultán 
TG-DTG-DTA-görbéit tartalmazza.

Egészen bizonyos, hogy az összes magyar ter- 
moanalitikusnak szánta az elismerést az Észak- 
Amerikai Egyesült Államok Termoanalitikai Egye
sülete (NATAS), amikor 1974-ben Paulik Jenő
nek és a szerzőnek ítelte oda megosztva az ICTA 
Mettler-díját. Hasonló megfontolás vezethette az 
Orosz Tudományos Akadémia Termoanalitikai Bi
zottságát is, amikor a Kurnakov-emlékéremmel 
tüntette ki őket.

Ami a derivatográf további sorsát illeti: e dol
gozatot a szerző nekrológnak szánta, a derivatog
ráf gyártását ugyanis a MOM 1990-ben beszün
tette, újrakezdés pedig kizárt, mert időközben a 
MOM is sok magyar vállalat sorsára jutott, tönk
rement.

Összefoglalás

A közlemény megvizsgálja, hogy hogyan fej
lődtek a termoanalitikai módszerek 1900 és 1990 
között nemzetközi és hazai viszonylatban, valamint 
e két folyamat között milyen összefüggések mutat
hatók ki. A tanulmány összefoglaló képet ad a ma
gyar termoanalitikusok 1950 és 1990 között kifej
tett műszerfejlesztő, alapkutatói és tudományszer
vezői tevékenységéről is.

Half century of Hungarian thermoanalytic. F.
Paulik

The paper offers a short survay of the devel
opment of thermoanalytical methods in the period

between 1900 and 1990 occurring in Hungary as 
well as abroad, and reveals the possible correla
tion between these processes.

The report gives an overall picture of the 
activity of Hungarian thermoanalysts exerted in 
basic research, development of instruments and 
organization work in science during the years 
between 1950 és 1990.
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Néhány megjegyzés a fizikai-kémiai folyamatok
modellezéséről

ARNOLD Miklós

A fizikai folyamatok általában igen bonyolul
tak, ezért célszerű azok egyszerűsített ábrázolá
sa. Ezek egyik lehetséges módszere a matematikai 
modellezés, amelynek során alkalmas megfelelte
tés létesíthető a fizikai folyamat jellemzői és egy 
matematikai modell paraméterei között.

Gyakori feladat az, amikor a fizikai folya
mat műszeres mérése során kapott {хг;^}  méré
si adatsorozatot (ahol хг a mért független válto
zó, уг a mért függő változó) többparaméteres függ
vénnyel írjuk le \y — f ( x , p)). Ezt a formulát a fo
lyamatra jellemző mért görbe matematikai modell
jének nevezzük.

Az adott függvényt a mérési adatokra illeszt
jük (a görbeillesztés valamely alkalmas módsze
rével) és így nyerjük a mért görbéhez tartozó 
illesztettgörbe-paramétervektor (p) komponensei
nek becsült értékeit.

A görbeillesztésnek sokféle célja lehet, így 
például adatredukálás, lényegkiemelés, görbe-re
produkálás, osztályozás-alakfelismerés, folyamatok 
irányítása, vagy elméleti összefüggés esetén, a fo
lyamatok értelmezése.

Közleményünk tárgya a modell jóságának 
vizsgálata, a modell paraméterértékei és a mért 
görbe közti kapcsolat elemzése.

Ehhez először be kell vezetnünk néhány ma
tematikai fogalmat, majd általánosságban megfo
galmazzuk a jó (stabilis paraméterbecslésre veze
tő) modell fogalmát. Végezetül a nem stabilis (la
bilis paraméterbecslésre vezető) modellel foglal
kozunk.

A paraméterbecslés matematikai megfogalmazása 

1. A mérési adatok tere

Tekintsük a méréssel nyert у = f ( x ) görbét, 
ahol X a mért független változó, y a szintén mért 
függő változó.

Legyenek a mérések során kapott diszkrét 
adatok {x,■,?/,•}. Feltesszük, hogy x determiniszti
kus, valamint г/г =  f ( x i )  ( i  =  i  a mérési
adatok sorszáma.)

Ekkor y G YXiJl, ahol Yx,n a mért adatok n 
dimenziós tere (Yx,n jelölése a továbbiakban = У).

Az Y  n dimenziós, lineáris, normált térben 
értelmezzük a következő távolságfogalmat:

az yi és y2 görbéket képviselő két pont 
távolsága:

/  n \  i / 2

0(У1,У2)=

Ez a távolság az У tér normája, tehát

Ё»(У1,У2) = ||yt —Уг||

2. A paraméterek tere

Tekintsük az у = g(x,p) függvény p paramé
tereinek m  dimenziós P terét (m a paraméterek 
száma).

Ez a tér lineáris normált tér a szokásos 
euklideszi távolságfogalommal, ahol

/  n \  V 2

£(РъРг)= ^XJ[Pii-P2i]2J

a pi és p2 paramétervektorok távolsága, mikor is

Pl = (P n , • • • i P i m )  valamint p2 = (P21, • • • ,P2m)-
Látható, hogy az У és P  terek között csupán 
dimenziószámukban van különbség (n > m).

3. A modellindentifikációs leképezés

Értelmezzünk egy leképezést az előbb beve
zetett У és P  terek között.

Legyen L : У —*■ P  egy olyan leképezés, mely 
az У teret a P térbe képezi le, tehát

Vy, G У-га Lyi = рг\/р, G P.

Egy adott n-esből (egy adott diszkretizált mért 
görbéből) egy kiválasztott modell segítségével és 
egy adott matematikai módszerrel becsüljük a 
görbéhez tartozó paraméter m-est (1. ábra).

Az L leképezésen tehát a modellt és a mo
dell paramétereinek becslésére használt operációt 
együttesen értjük.
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1. ábra

Modellidentifikáció és paraméterbecslés folyamata

Tekintsünk egy tetszés szerinti pontot az Y  
térben (y*) és nevezzük el „modell pont”-nak.

Alkalmazzuk erre az y* pontra az L leképe
zést, ekkor nyerjük a P  tér p* pontját. (Ez a fen
tiek szerint nem más, mint az y* görbe n darab 
adatából a modell segítségével becsült paraméter 
то-es.)

Ezt a paraméter m-est a modellbe helyette
sítve előállítjuk az Y tér egy elemét, y*-t. Ez nem 
más, mint a P  térből az Y  térbe való leképe
zés (S). A modellpontban a leképezés kölcsönö
sen egyértelmű, következésképp S az L inverze, 
S = L~1. Ekkor

W ) = y *

minden y* G Y -га.
Az S inverz leképezésen tehát azt a tevékeny

séget értjük, amelyben egy adott paraméter то- 
est a modellbe helyettesítve előállítjuk a paramé
ter m-eshez tartozó szimulált görbét, ill. annak n 
pontjához tartozó adata n-esét (2 . ábra).

Az Y  és P  terek elemi közötti kölcsönösen 
egyértelmű kapcsolat helyett azonban közelítően 
kölcsönösen egyértelmű leképezésről kell beszél
nünk (lásd 1 . függelék).

A közelítően kölcsönös leképezés fogalmának 
bevezetését az tette szükségessé, hogy az Y  tér 
elemei — a mért adatsorok — mindig zajjal ter
heltek. így ha valamely mérési görbére (vagyis an
nak n pontján mért diszkrét adataira) ráillesztjük a 
modell segítségével előállított szimulált görbét, az 
illesztés jóságának mértékéül valamilyen illeszté-

V tir P tér

2. ábra
A mérési adatok és a paraméterek tere közötti 

transzformációk;
L-leképezés: a paraméterbecslés operátora; 
S-leképezés: a görbeszimuláció operátora

si eljárás által szolgáltatott számértéket tekintünk. 
Ez a számérték az illesztés pontosságának növeke
désével valamely zérustól eltérő minimumhely felé 
konvergál.

A minimumnak a zérustól való eltérését a mé
rési adatokban meglévő hiba okozza. Esetünkben 
hibán kétféle, egymástól igencsak eltérő fogalmat 
értünk.

a) Véletlen hiba. A mérési adatokra szuper- 
ponálódott véletlen ingadozása (lásd a 3a ábrát). 
A mérési technikák javításával, valamint numeri
kus zajsimító eljárásokkal ez a hiba erősen csök
kenthető.

b) Az adott modell alkalmazásából eredő 
hiba (rendszeres hiba). Ezen azt értjük, hogy a 
kiválasztott modell segítségével nem tudunk olyan 
szimulált görbét előállítani, mely a mért adatokat 
jól közelítené. Ilyen esetekben bárhogyan is sikerül
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3. ábra
a) Görbeillesztés korrekt modellel, véletlen hiba esetén; 

b) Görbeillesztés nem korrekt modellel

a véletlen hiba hatását csökkenteni, az eltérés 
minimális értéke nagy maradhat (lásd a 3b ábrát).

A modellidentifikáció jósága (A modellvizsgálat 
egy lehetséges módszere)

Tekintsük a P  paraméterteret. Válasszuk ki 
annak valamely tetszőleges p0 elemét. Határozzuk 
meg az Y  tér yo = 5po elemét. (Vagyis a po pa
ramétervektort a modellbe helyettesítjük és kiszá
mítjuk az y0 „mért görbét”, vagy „bázis görbét”.)

Ezek után kikeressük azt a P* с  P  részhal
mazt, melynek minden рг elemére igaz, hogy

f|5po-5'pi|| <£.
Ezután meg kell vizsgálni a fi = ||pfc -p / ||e távolság 
maximumát, ahol

P k, p i eP *cP .
Ez a távolság a definíció szerint a P* részhalmaz 
átmérője, vagyis

d(P*) = sup{p(pb p/); PbPí € P*}-
A fentiekben alkalmazott e legyen a már meg 
nem különböztethető görbékhez rendelhető mér
ték. Két görbét (уьуг) meg nem különböztethető- 
nek nevezünk, ha q(уъуг) egy megadott kicsiny e 
küszöb alatt marad. Ez a küszöb a mérési adatokra 
szuperponálódott zaj mértékétől, valamint a mo
dell jóságától (korrektségétől) függ.

Ha ezek után a P* részhalmaz átmérője egy 
bizonyos általunk megszabott korlátot nem halad 
meg, akkor a modell jó, ha meghalad, akkor 
gyenge. He ez az átmérő nagyon nagy, a modellt 
rossznak nevezhetjük.

1. A jó modellre kimondható szükséges és 
elégséges feltétel

Legyen y * e Y  valamilyen mért görbe, az 
Y  tér tetszés szerinti pontja. Alkalmazzuk y*-ra 
az L : Y  —» P leképezést és képezzük az Ly* —

p* G P  pontot. Ezt követően alkalmazzuk p*-ra 
az S : P  —► У inverz leképezést és így nyerjük az 
Sp* = ÿ* pontot.

i. A modell jóságának szükséges feltétele:

||y* — y* H < £ (bármely y*-ra).

ii. A modell jóságának elégséges feltétele:
Abból, hogy ||yx — У2 II < V következik, hogy

||Pi - P 2 II < 0(v) (У* 6  Y  és p; G P i =  1 ,2 .) 
ahol pi = Lyi, p2 = Ly2 - e és 77, valamint £>(77) 
elegendően kicsiny számok.

Az elégséges feltételből következően egy mo
dellt gyengének (rossznak) mondunk, ha megad
hatók olyan pi és p2 elemek a P  paraméter tér
ben, hogy

||Pl — P2 II >ß(n)
miközben

ЦУ1 -У 2 Ц <V,
ahol yi = 5pi, és y2 = Sp2.

A gyenge (rossz) modellel végzett paraméter
becslést labilisnak, paramétereikben lineáris mo
dellek esetén rosszul kondicionáltnak nevezzük.

A labilis paraméterbecslés javítása

Kérdés, hogy javítható-e a gyenge modellel 
végzett paraméterbecslés jósága, vagyis létezik-e 
olyan lineáris transzformáció, melynek segítségé
vel a gyenge modellel végzett, rosszul kondicionált, 
instabil paraméterbecslést jól kondicionálttá tehet
nénk. (Megjegyezzük, hogy csak lineáris transzfor
mációkat vizsgáltunk.) A választ a következő téte
lek adják meg:

1. tétel. Nem adható meg olyan lineáris 
transzformáció, amely egy gyenge modellel végzett 
rosszul kondicionált, instabil paraméterbecslést jól 
kondicionálttá, stabillá tenne. (A tétel bizonyítását 
a 2 . függelékben közöljük.)

2. tétel: A gyenge modellel végzett becslés 
jóságát javító transzformáció: projekció. (A tétel 
bizonyítását a 2 . függelékben közöljük.)

A második tételből adódik, hogy a labilis pa
raméterbecslésre vezető modellek csak akkor ja
víthatók, ha a modell paraméterterének dimenzió
ját csökkentjük. így pl. egy háromparaméteres mo
dell, mely labilis paraméterbecslésre vezet, kétpa- 
raméteresként már stabilis modellként viselkedhet. 
Ekkor ez a modell csupán látszólag hárompara
méteres, a modellben legalább két paraméter erős 
korrelációban áll egymással. Az ilyen modellek al
kalmazása félreértésekre vezethet, felhasználásu
kat erős kritikával kell kísérni.
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Példa gyenge (labilis paraméterbecslésre vezető) 
modellre

Nem izoterm körülmények között vizsgált he
terogén termikus reakciók leírására széles körben 
alkalmazzák az ún. Arrhenius-modellt.

A reakciót a

^ l  = A -exV( - E / R T ( t ) ) . ( l - a ( t ) ) n

egyenlettel írják le, ahol
R  az egyetemes gázállandó (kJ-mol-1 K-1 )
A a preexponenciális faktor (s-1 )
E  az aktiválási energia (kJ-mol-1 )
T  a hőmérséklet (K)
n a reakciórend (dimenziónélküli szám)
t az idő (s)
a a bomlatlan súlyhányad, ahol

m t - m v
a = ---------—

mo — m v
és a  G [0,1]

mt  az aktuális 
m v a végső
mo a kezdeti tömeg.

Lineáris felfűtési programot alkalmazva:

T(t)  = T0 + B - t

To
В

a kezdeti hőmérséklet 
a fűtési sebesség (Kmin-1 ) 

A fenti egyenlet átírható
da(T ) 

dT | - e T # - ( l - a ( T ) Y

alakúra.
Mérés során az összetartozó értékpárokat 

{Ti,a(Ti)} regisztrálva kapjuk a termogravimetri- 
ás görbét (y*). A görbére ráillesztve a fenti egyen
let integrális alakját, becsülhetjük a mért görbéhez 
tartozó jellemző paraméterhármast (p*), az A, E  
és n paramétereket.

A szerző és munkatársai számos közlemény
ben bizonyították1-8, hogy a nevezett modell nem 
felel meg a jó modell feltételeinek.

A modell rendkívül gyenge, segítségével a 
modellparaméterek csak rosszul becsülhetők. Ez 
azt jelenti, hogy ugyanabból a görbéből — az al
kalmazott operációtól függően — nyerhetünk más 
és más, olykor nagyon eltérő paraméterhármast, 
vagyis

\\Ay\\ < e £  \\Ap\\ < p,
A  rendkívül gyenge modellel végzett labilis para
méterbecslési feladat alkalmas matematikai ope
rációval stabilissá tehető.. Azonban minden ilyen 
operációról kimutatható, hogy a paramétertér di
menziójának csökkentésével, tehát projekcióval, 
éri el a becslés jóságának megjavítását. Az is

könnyen belátható, hogy a projekció irányától füg
gően kaphatunk más és más paraméterértékeket 
ugyanabból a görbéből.

Az elmondottakból az is következik, hogy a 
nem izoterm kísérleti körülmények között vizsgált 
heterogén reakciók leírására az Arrhenius-modellt 
csak erős kritikával lehet alkalmazni.

Következtetések

Fizikai-kémiai modellek alkotása, vagy már 
elkészült modellek alkalmazása sok problémát vet 
fel. Ezek közül fontosnak tartjuk a modell jóságát, 
a modell segítségével becsült paraméterértékek 
megbízhatóságát, valamint a paraméterek értelme
zéséből levonható következtetések valósághűségét. 
Láthattuk, hogy viszonylag egyszerű módszerrel 
megvizsgálható a modellparaméterek becslési jó
sága. Azt is bizonyítottuk, hogy a labilis becslésre 
vezető modell nem javítható, illetve csak a modell 
átalakításával, paramétereinek számát csökkentve 
javítható.

Mindenképpen kívánatosnak tartjuk, valamely 
fizikai-kémiai modell alkalmazása előtt annak vizs
gálatát, hogy a modell megfelel-e a jó modellre ki
mondott szükséges és elégséges feltételnek.

1. Függelék

A közelítően kölcsönös leképezés definíciója

Tekintsünk valamely mért görbét (y*), illetve 
annak egy e sugarú környezetét.

U(y*,e) = {y' :y' EY-, g(y*,y' < e).

Tekintsük az L : Y  —► P leképezést, vagyis Ly* = 
p* G P. Tekintsük a p* valamely kicsiny p sugarú 
környezetét.

^ ( pV )  = {p' ; p' e P-,e(p*,p') < p}

(e és p elegendően kicsiny számok).
A közelítően kölcsöne« leképezést a követke

zőképpen definiáljuk:
Az L : Y  —> P, valamint S : P  —► У leképezés 

közelítően kölcsönösen egyértelmű, ha

L M y*,e)] = V ( p \ p )  és S [ F ( p » ]  = U(y*,e).

(Minden y* G Y  és p* G P-re, U és V  a fentiek 
szerinti kicsiny környezet.)
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2. Függelék

Az 1. tétel bizonyítása

Legyen ||yi — y2|| < A* és ||Pi — Рг|| > e(n) 
ahol Lyi = pi, Ly2 = P2, és L a fentiek szerint 
értelmezett gyenge modellel végzett becslés.

Tegyük fel, hogy létezik olyan T  kölcsönösen 
egyértelmű transzformáció, mely javít a becslés 
jóságán, vagyis midőn

IIPi - P 2 II =  Ц-ЬУ1 - - Ь У 2 || > . M

de
\\TLy1- T L y 2\\ =  \\Tp1- T p 2\ \<g(fi)

T  lineáris transzformáció, ezért

t \\pi - P 2II < e(p)
T  kölcsönösen egyértelmű, így létezik inverze és 
ezért T -1 -T||pi — p2|, mivel Т _ 1 -Трг =  рг. Ha 
ezek után ||p! — p2|| < д(ц), következik, hogy T  
nem kölcsönösen egyértelmű transzformáció és ez 
ellene mond a kiindulási feltételnek.

Ha ||pi — p2 I I  > következik, hogy T  nem 
javít a becslés jóságán, ami szintén ellentmodás.

Tehát beláttuk, hogy nem adható meg olyan 
lineáris transzformáció, mely egy gyenge modellel 
végzett becslés jóságát megjavíthatja.

3. Függelék

A 2. tétel bizonyítása

Legyen a L : Y  —> P  leképezés egy gyenge 
modellel végzett becslés.

Definíció szerint, midőn

||У1 -У 2Ц <И
akkor

IIp i  — P 2 II > M -

Tekintsük a labilis becslés jóságát javító transzfor
mációt, T-t. Ekkor bár ||pi -  p2|| >  g ( p ) ,  de

||Tpi - T p 2|| <  p ( / z )

vagyis
t \\pi - P 2II < e(n)-

A P paramétertér a felbontási tétel értelmé
ben felírható ortogonális alterek direkt összege
ként:

P = Q ® R = {p  ahol p = q + r ;q e Q ,re Ä }  
és

Q±R,  tehát (q,r) = 0.
Legyen

Pl = 4i + r i és p2 = q2 + r2

A felbontás triviális következménye: ||pi — p2|| >
||qi - 4 2 II

T  a feltételezés szerint olyan lineáris operá
tor, hogy ha

IIpi -  P2II > ein) akkor \\Tpi -  Гр2|| < g(g). 
Ezért

IIpi -P2II > ll^pi - T p 2||.
T  legyen olyan, hogy ||Tpi - Г р 2|| < ||qi -  

4 2 II- Vegyük a leggyengébb esetet, mikor is ||T p i-  
Tp2|| =  llqi — 42 I I -  Következik, hogy Tpi = q2 
és Tp2 = q2. Most belátjuk, hogy T  korlátos, 
önadjungált, idempotens transzformáció.
a. ) T  a Hilbert tér (jelen esetben pre-Hilbert 
tér) korlátos operátorainak halmazába tartozik, 
ugyanis

I W  = ||q ||< ||q || +  ||r ||< ||p ||.
b. ) T  önadjungált, ugyanis

(ГрьРг) = (q i ,42 + r2) = (41,42) + (41T2) = 
=(41,42) + (ri, 42) = (41+^1,42) = (Р1 ,Грг), 

vagyis
(Гр1,Р2) = (Р1,Гр2)

c. ) T  idempotens. Az előbbiek szerint
Tp — q és p = q f  r 
Tp = Tq + T r= q  + 0 

A T  operátort újra alkalmazva
Tq = Tq + T0 = q.

Tehát T 2p = Tp = p, vagyis T 2 = T, következik, 
hogy T  idempotens.

Beláttuk tehát, hogy T  korlátos, önadjungált, 
idempotens operátor. Ez pedig az ismert definíció 
szerint azt jelenti, hogy T  a Q altérre vetítő 
operátor, tehát projektor.

Összefoglalás

Fizikai-kémiai folyamatok modellezésének 
problémáival foglalkoztunk. Definiáltuk a modell- 
jóság szükséges és elégséges feltételeit. Vizsgáltuk 
a gyenge (labilis paraméterbecslésre vezető) mo
dell javíthatóságát.

Példaként a gyenge modellre, bemutattuk a 
heterogén termikus reakciók leírására használt 
Arrhenius modellt.

Notes on the modelling of physicochemical 
processes. M. Arnold.

The problems in the modelling of physico
chemical processes have been discussed. Necess
ary and sufficient conditions have been defined
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for the model. The possibility of improving „ill 
conditioned” models (that lead to an unstable 
parameter estimation) has been investigated.

The Arrhenius model for heterogeneous 
thermal reactions was presented as a typically ill- 
conditioned model.
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Az előkezelés hatása Pt-graphimet szerkezetére és
katalitikus aktivitására*

MASTALIR Ágnes, NOTHEISZ Ferenc és BARTÓK Mihály 
József Attila Tudományegyetem, Szerves Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 8 .

KIRÁLY Zoltán és DÉKÁNY Imre
József Attila Tudományegyetem, Kolloidkémiai Tanszék, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

Az utóbbi években részletesen tanulmányoz
ták az átmenetifém-grafit rétegvegyületek (graphi- 
metek) sajátságait1-7. Szerkezetükre vonatkozóan 
ennek ellenére csak kevés információ áll rendelke
zésre.

A grafit-rétegvegyületek kialakulását alapve
tően a grafit rétegszerkezete teszi lehetővé. Ré- 
tegvegyületek akkor jönnek létre, ha külső ré
szecskék (pl. alkálifémek, fémhalogenidek, vagy 
átmenetifém-atomok) ékelődnek be a grafitrács 
párhuzamos rétegei közé8. A graphimetek eseté
ben többféle szerkezetet tételeznek fel a réteg
közti fém elrendeződésére. A kísérleti adatok sze
rint a legvalószínűbb, hogy a fématomok atomos 
diszperzió9’10 vagy kisméretű klaszter formájában 
helyezkednek el a grafitsíkok között9’11. A grafit
rétegek közötti rögzített távolság megakadályozza 
a fématomok aggregációját. A rétegközti fémtarta
lom mellett a graphimetek számottevő mennyisé
gű fémet tartalmazhatnak felületükön is. A felületi 
fémtartalom jelentősége elsősorban katalitikus re
akciókban mutatkozik meg3,9. A graphimetek ter
mikus kezelése a rétegközti fém felületre történő 
kivándorlását idézheti elő, s ezáltal megnövelheti 
a felületi fém mennyiségét12.

Tanulmányoztuk közepes hőmérsékleten vég
zett redukció (573 K, 1 h) hatását Pt-graphimet 
szerkezetére. Az előkezelés előtt és után a kata
litikus aktivitást is megvizsgáltuk.

Kísérleti rész

Katalizátor

A felhasznált Pt-graphimet (1% Pt-tartalmú 
grafit) az Alfa cég terméke volt. A minta ké
szítése során először grafitpor és platina (IV)- 
klorid keverékét hevítették klóráramban 773 K- 
en, több napon át. Az ezt követő redukciót He- 
atmoszférában, lítium-bifenillel végezték 223 K-en.

* Ezen dolgozat angol nyelvű változata megjelent 
a J. Mól. Catal. folyóiratban.

A terméket ezután tetrahidrofuránnal, acetonnal, 
majd vízzel mosták, végül vákuumban, 413 K-en 
szárították13

Transzmissziós elektronmikroszkópia (ТЕМ)

A méréseket Zeiss 902 típusú műszerrel vé
geztük. A mintákat toluolban, ultrahangos keve
réssel diszpergáltuk 14, majd műanyag filmre vit
tük fel. A legkisebb észlelhető részecskeméret 0,5 
nm; a nagyítás 5 • 104 — 1,4 • 105 volt.

Kisszögü röntgenszórás (SAXS)

A kísérleteket Kratky kamerával felszerelt, 
PW 1830 típusú generátorral végeztük. A méré
sek kiértékelése a Guinier-tartományban történt, 
úgy, hogy a vizsgált részecskékre gömbszimmetriát 
tételeztünk fel. A szórás intenzitásának a girációs 
sugártól való függését az 1. egyenlet adja meg:

ln /  = ln /0 - Ä 2h2/3 (1)

/о  а 0 szöghöz tartozó szórási intenzitás, a h szó
rásvektor pedig a radiánban megadott szórásszög, 
valamint a röntgensugár A hullámhosszának függ
vénye (2. egyenlet):

/i = 47rsin0/A (2)

R  értékét a Guinier-féle egyenes meredekségéből 
határoztuk meg15. A részecske sugara, r a 3. 
egyenlet szerint:

R 2 = 3 /5 r2 (3)

O 2 - H 2  t i t r á l á s

A méréseket a hagyományos módszerrel vé
geztük16. A Pt-graphimet mintára különböző ideig 
oxigént adszorbeáltattunk, majd H2-impulzusokat 
adtunk be. Az aktív fémrészecskék számát Pt : H= 
1:3 sztöchiometria figyelembevételével határoztuk 
meg17. A diszperzitásértékek számításánál a kata
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lizátor összes platinaatomjának számát vettük ala
pul.

Szorpciós m ikrokalorim etria

A hidrogén adszorpciós hőjét volumetrikus 
berendezésben határoztuk meg, amelyet LKB 2107 
típusú izoterm szorpciós mikrokaloriméterhez csat
lakoztattunk. A minta tömege 130 mg volt. Erre 
szobahőmérsékleten 40 kPa H2-t engedtünk, ame
lyet 2 óra múlva leszívattunk. Ezt követően a min
tát egy éjszakán át, 403 К-en, vákuumban tartot
tuk. A továbbiakban a méréseket 298 К-en végez
tük. A hidrogénadszorpciót úgy hajtottuk végre, 
hogy a hidrogéngázt kis részletekben adagoltuk a 
kaloriméter cellájába, majd a fellépő hőfejlődést 
addig követtük, amíg a kalorimetrikus alapvonalat 
elértük. A deszorpció esetében az adszorptívum- 
gázzal egyensúlyban levő gázfázist meghatározott 
térfogatra expandáltattuk. A cellanyitáshoz tartozó 
hőeffektust úgy korrigáltuk, hogy azonos körülmé
nyek között, H2 helyett héliummal végeztünk mé
réseket. A kemiszorpció integrális moláris entalpi- 
áját, Qint-et a 4. egyenlet szerint határoztuk meg:

Qmt = Qp->o/ns = h s - h 9 (4)

ahol Qp-+o az entrópiaizotermából származtatott, 
0  nyomáshoz tartozó adszorpciós hő, ns az adszor- 
beált hidrogén mennyisége, amelyet 0 2-H2 titrá- 
lás alapján határoztunk meg, hs és h9 pedig a gáz 
moláris entalpiája a felületi rétegben, ill. a gázfá
zisban.

Katalitikus reakció

A katalitikus aktivitást ciklohexén hidrogéne- 
zési reakciójában, sztatikus cirkulációs reaktorban 
vizsgáltuk. A kísérleti berendezés részletes leírása 
egy korábbi dolgozatban található18. A katalizátor 
tömege 5 mg volt. A mérést megelőzően a min
tát 13,3 kPa hidrogénben, 298 K-en, 2 óráig ke
zeltük elő. A minta előkezelését 573 К-en, azonos 
körülmények között végeztük. A reaktorba beve
zetett gázelegy 1,7 kPa ciklohexént, 10,1 kPa hid
rogént és 89,5 kPa argont tartalmazott. A konver
zió időfüggését különböző hőmérsékleteken mér
tük. A reakciósebességet az egyenesek meredeksé
géből számítottuk, figyelembe véve, hogy t = 0 ese
tében a reaktánsmolekulák száma 7,34-1019 volt. 
A termékek analízisét Carlo Erba típusú gázkro
matográfia! végeztük.

Kísérleti eredmények és értelmezésük

Az eredeti és az előkezelt Pt-graphimet fe
lületi fémtartalmára vonatkozó átlagos részecske- 
méretet transzmissziós elektronmikroszkópia- ill. 
kisszögű röntgenszórás-mérésekkel határoztuk 
meg.

Az eredeti minta esetében kisméretű, egyen
letes eloszlású részecskéket figyeltünk meg, ame
lyek mérete 1,2 —14 nm között változott (1. ábra).

1. ábra
1% Pt-graphimet elektronmikroszkópos felvétele

Az előkezelt minta esetében viszont a kezdet
ben jelenlevő kis részecskéken kívül nagyméretű 
aggregátumok megjelenését is tapasztaltuk (2 . áb
ra).

Az előkezelést követően a részecskeméret a 
2 — 270 nm tartományba esett. Másrészt az aggre
gátumok száma lényegesen kevesebb volt, mint a 
kisméretű részecskéké.

A kisszögű röntgenszórásadatokból számolt 
Guinier-féle függvényeket a 3. ábra mutatja be.

Az elektronmikroszkópos, ill. kisszögű rönt- 
gcnszórás-adatokból származtatott átlagos részecs
keméretek az 1. táblázatban találhatók. Az adatok 
között láthatóan jó egyezés van.

Az 573 К-en végzett előkezelés mindkét eset
ben csak kismértékű változást idézett elő az át
lagos részecskeméretben annak ellenére, hogy az 
elektronmikroszkópos felvételeken aggregátumok 
képződését tapasztaltuk. Korábbi kísérletek sze-
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1. táblázat

2 . ábra

573 К-en előkezelt 1% Pt-graphimet 
elektronmikroszkópos felvétele

u2 /  " 2h /  nm
3. ábra

1% Pt-graphimet Guinier függvényei. Körök: eredeti 
minta, négyzetek: előkezelt minta

K is s z ö g ű  rö n tg e n s zó r á s -  é s  e le k tr o n m ik r o s z k ó p o s  a d a to k  
e re d e ti  é s  e lő k e z e l t  P t-g r a p h im e t  m in tá k r a

SAXS ТЕМ
minta meredekség R [nm] d [nm] d [nm]
eredeti -0 ,9532 1,69 4,36 4,67
előkezelt -1,1741 1,88 4,85 5,39

regálódás lépett fel, lényeges különbséget jelent 
a Pt-graphimet és a hordozós katalizátorok szer
kezete között. Annak ellenére, hogy a mintának 
már kezdetben is volt felületi fémtartalma, a Pt- 
graphimet sokkal érzékenyebb, mint egy hordozós 
fémkatalizátor. Ezt bizonyítja, hogy a grafit réteg
szerkezete már viszonylag enyhe körülmények kö
zött is deformálódhat. Hordozós platinakatalizáto
rok esetében szintereződést általában 773 К felett 
figyeltek meg20. Néhány esetben azonban még en
nél is sokkal magasabb hőmérsékleten tapasztal
tak számottevő szerkezetváltozást21-22. Eszerint, 
ha a Pt-graphimetet katalitikus reakcióban alkal
mazzuk, a rétegközti fém szerepét is tekintetbe 
kell vennünk.

idő /  nap

4. ábra

1% Pt-graphimet diszperzitása az oxidációs idő 
függvényében. Körök: eredeti minta, négyzetek: 

előkezelt minta

rint a Pt-graphimet fémtartalmának több mint fele 
található a rétegközti térben19. A felületen végbe
menő aggregáció oka feltehetően a rétegközti fém 
felületre történő kivándorlása. A nagyméretű felü
leti aggregátumok kialakulása további fématomok 
összetömörülésének eredménye. Másrészt az elő
kezelés nem okozott jelentős változást a részecs
keméretben. Az a tény, hogy 573 К-en már agg-

A 4. ábra az oxidációs idő függvényében mu
tatja be a diszperzitás változását. Az eredeti min
ta esetében 2 hetes oxidáció után értük el a le
hető legmagasabb diszperzitásértéket. Az előke
zelt mintára azonban mindössze 4 napos oxidá
ció után kaptunk maximális diszperzitást. Más
részt az előkezelt Pt-graphimet diszperzitása (D = 
0,90) lényegesen magasabb volt, mint az erede
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tié (D — 0,64). Mindebből arra következtethetünk, 
hogy 573 К-en történő előkezelést követően az ad- 
szorpciós helyek O2 számára könnyebben hozzá
férhetővé válnak.

A szorpciós mikrokalorimetriás mérések ered
ményeit az 5. ábra mutatja be.

5. ábra

Hidrogénadszorpció integrális entalpiaizotermái 1% 
Pt-graphimeten 298,15 К hőmérsékleten. Körök: 

eredeti minta, négyzetek: előkezelt minta. Tömör jelek: 
adszorpció, nyitott jelek: deszorpció. Minta tömege: 

1,3000 g

Az első lépést leszámítva (kemiszorpció), az 
adszorpciót mind az eredeti, mind a redukált 
minta esetében reverzibilisnek találtuk (fiziszorp- 
ció). Előkezelés után az egységnyi tömegű ka
talizátorra számított kemiszorpciós hő jelentősen 
megnőtt. Az adszorpció integrális moláris entalpi- 
ái (-29 ,9  kJmol- 1  és -33,8  kJmol- 1  redukció 
előtt és után) összhangban vannak az irodalom
ban hordozós Pt-katalizátorokra ismertetett ada
tokkal (-25  kJmol- 1 — 97 kJmol-1 )23. A fen
ti katalizátorokra azt is megállapították, hogy in
tegrális moláris adszorpciós hőjük független a Pt- 
krisztallitmérettől23 -  24.

A szorpciós mikrokalorimetria és az O2-H2 
titrálás eredményei egyaránt arra utalnak, hogy a 
H2 és O2 számára hozzáférhető platina mennyi
sége megnövekedett. Amint azt már korábban ki
mutattuk, a H2 és az O2 egyaránt képes arra, hogy 
bizonyos mélységig behatoljon a grafitrétegek kö
zötti térbe 19. Az aktív helyek számának növeke
dése tehát feltehetően olyan rétegközti fématomok 
kivándorlásának tulajdonítható, amelyek korábban 
teljesen hozzáférhetetlenek voltak. Eszerint a fe
lületre történő migráció hatása nemcsak a felületi

aggregátumok megjelenésében mutatkozik meg. A 
kivándorlás további inzertált platinaatomok kiala
kulásához is vezethet, amelyek már hozzáférhető
ek O2 és H2 számára.

A Pt-graphimet katalitikus aktivitását ciklo- 
hexén hidrogénezési reakciójában vizsgáltuk. Az 
adott kísérleti körülmények között 100%-os sze
lektivitással ciklohexén képződött.

6 . ábra

6 . Ciklohexén konverziója a reakcióidő függvényében 
különböző hőmérsékleteken 1% Pt-graphimet 
katalizátoron. Előkezelés hőmérséklete: 298 K. 

Katalizátor tömege: 5 • 10- 3  g. Parciális nyomások: 
ciklohexén: 1,7 kPa; H 2: 10,1 kPa; argon: 89,5 kPa

A 6 . és 7. ábra különböző hőmérsékleteken 
mutatja be a konverzió időfüggését. Az 573 K- 
es előkezelést követően némileg magasabb reakci
óhőmérsékletet alkalmaztunk. Az egyes mintákra 
vonatkozó reakciósebességeket és turnover frek
venciákat (1 aktív fématomra számított reakcióse
besség, rövidítése TOF) a 2. táblázatban foglaltuk 
össze. A számításokban az O2 -H2 titrálásból meg
határozott diszperzitásokat használtuk fel.

A TOF-értékek alapján az 573 К-en törté
nő előkezelés jelentős aktivitáscsökkenést eredmé
nyez, amely megközelítőleg egy nagyságrendet tesz 
ki. A katalitikus aktivitás csökkenése arra utal, 
hogy az aktív platinaatomok mintegy „beágyazód
nak” a grafitrácsba. Más szóval, előkezelés után 
a felületi atomok jelentős részét grafit borítja. Ez 
nem befolyásolja az 0 2- és H2-adszorpciót, hiszen 
hasonló részecskék a grafitrétegek között is elő
fordulnak, s ezek még hozzáférhetőek O2 és H2 
számára. Mivel a ciklohexénmolekula mérete gya
korlatilag kizárja, hogy beférhessen a grafitréte-
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idő /  perc
7. ábra

Ciklohexén konverziója a reakcióidő függvényében 573 
К-en előkezelt, 1% Pt-graphimet katalizátoron. 

Katalizátor tömege: 5 ■ 10 - 3  g. Parciális nyomások: 
ciklohexén: 1,7 kPa; H 2: 10,1 kPa; argon: 89,5 kPa

2 . táblázat

Reakciósebességek és turnover frekvenciák eredeti és 
előkezelt Pt-graphimet mintákon, ciklohexén hidrogénezési 

reakciójában

eredeti minta 
D  =  0,64,

Ea =32 ,1 1  kJmol-1

előkezelt minta 
D  =  0,90,

E a =  26,52 kJm oP1

T [K] r •1016 

[molekula/s]
TOF T [K] r ■1015 

[molekula/s]
TOF

273 1,148 0,116 298 3,093 0,022

288 2,929 0,297 323 8,972 0,065
298 4,243 0,431 348 14,590 0,105

gek közé19, a fenti hidrogénezési reakcióban a Pt- 
graphimet hordozós katalizátornak tekinthető.

Ismeretes, hogy hordozós platinakatalizátoro
kon a ciklohexén hidrogénezése szerkezet-érzéket
len reakció25. Ez szintén arra utal, hogy előkezelés 
után felléphet a hozzáférhető felületi atomok szá
mának csökkenése, amely lényegesen alacsonyabb 
TOF-értékeket eredményez.

Az eredeti, ill. az előkezelt Pt-graphimetre 
számított Arrhenius-aktiválási energia 32,1 kJmol-1 
és 26,5 kJmol-1 volt. A fenti adatok jó egye
zést mutatnak az irodalomban Pt/Si02-ra mega
dott, 33,5 kJmol-1 értékkel 26.

Következtetések

A hordozós katalizátoroktól eltérően a Pt- 
graphimet nagymértékű szerkezeti átalakulást mu
tatott 573 К-en, azaz viszonylag enyhe körülmé
nyek között, végzett előkezelés hatására. Az elekt
ronmikroszkópos felvételeken látható nagy felüle
ti aggregátumok megjelenését a rétegközti plati
naatomok felületre történő kivándorlásának tulaj
donítjuk. Az aggregálódás mindazonáltal nem be
folyásolta jelentősen az átlagos részecskeméretet. 
Eszerint megállapítható, hogy a kezdetben jelen
levő, kisméretű platinarészecskék szintereződése 
nem számottevő.

Másrészt a megnövekedett diszperzitás és in
tegrális moláris entalpia arra enged következtet
ni, hogy a H2 és 0 2 számára hozzáférhető aktív 
helyek száma megnőtt. Ilyen típusú aktív helyek, 
további rétegközti fématomok kivándorlása révén, 
a grafitsíkok között is képződhetnek. Az adszor- 
beált ciklohexénmolekulák számának csökkenését 
ugyanakkor az aktív felületi atomoknak a grafitba 
történő beágyazódásával magyarázhatjuk.

Az 573 К-en történő előkezelés tehát röviden 
a következő hatást fejti ki a Pt-graphimet szerke
zetére és aktivitására:

1. rétegközti platinaatomok felületre történő 
kivándorlása, ami részleges aggregációt okoz;

2. további fématomok kivándorlása a felület
hez közelebb eső grafitrétegek közé, amely foko
zott 0 2-és H2-adszorpciót eredményez;

3. kisméretű felületi részecskék beágyazódása 
a grafitba, ami csökkenti a ciklohexén adszorbeált 
mennyiségét, s ezáltal a katalitikus aktivitást.

Összefoglalás

573 К hőmérsékleten, 1 óráig végzett előke
zelés hatását tanulmányoztuk Pt-graphimet szerke
zetére és katalitikus aktivitására nézve. Szerkezet- 
vizsgálat céljára a következő kísérleti módszereket 
alkalmaztuk: transzmissziós elektronmikroszkópia, 
kisszögű röntgenszórás, 0 2-H2-titrálás és szorpci- 
ós mikrokalorimetria. A katalitikus aktivitást cik
lohexén hidrogénezési reakciójában tanulmányoz
tuk. Az előkezelés hatására a rétegközti platinaa
tomok egy része kivándorolt a grafitrétegek közül. 
A jelenség egyrészt a felületi fémtartalom részle
ges aggregációjához, másrészt az 0 2 és H2 számá
ra hozzáférhető aktív helyek számának növekedé
séhez vezetett. A katalitikus aktivitás csökkenése a 
kisméretű részecskék grafitba történő beágyazódá
sának tulajdonítható.
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The effect of pretreatment on the structure 
and activity of Pt-graphimet catalyst. A. Mastalir,
F. Notheisz, M. Bartók, Z. Király and I. Dékány

The effect of medium-temperature reduction 
(MTR, 573 K, 1 h) on the structure and catalyt
ic activity of Pt-graphimet was studied by trans
mission electron microscopy, small angle X-ray 
scattering, O2-H2 titration and sorption microcal
orimetry. The test reaction was the hydrogenation 
of cyclohexene. MTR resulted in the migration 
of interlayer platinum atoms to the catalyst sur
face, leading to metal aggregation and formation 
of additional inserted active sites responsible for 
increased O2 and H2 adsorption. The decrease in 
catalytic activity observed upon MTR is attributed 
to the encapsulation of small surface particles 
inside the graphite “host”.
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Redoxi mediátorral módosított grafitelektródra épülő új 
elektroanalitikai méréstechnika

NAGY Anita, NAGY Géza, SZEGLETES József, TOLOKÁN Antal és FEHÉR Zsófia
MTA Műszaki Analitikai Kémiai Tanszéki Kutató Csoport, Budapesti Műszaki Egyetem, Általános és Analitikai Kémia

Tanszék, 1111 Budapest, Gellért tér 4.

Lane és Hubbard1, Miller2, Murray3  és más 
szerzők4  úttörő munkáját követve, a kémiailag 
módosított elektródok vizsgálata igen jelentős ku
tatási területté vált. Az elektrokatalízis egyike 
azoknak a fontos, új tulajdonságoknak amellyel —  
kémiai módosítás segítségével — az alapelektród 
felruházható. Az elektrokatalitikus sajátságú elekt
ródok esetén az aktív felületen rögzített elektro
aktiv anyag elősegíti az elektroncsere folyamatát 
az oldott komponens és az elektród között (lásd. 
1 . ábra). így reakciósebesség-növekedés érhető el, 
vagy a redoxireakció szelektivitása befolyásolható 
kedvezően. Lévén, hogy az illető anyag nem vesz 
részt közvetlenül az elektródfolyamatban, megaka
dályozható az elektród felületének passziválódása, 
ami szigetelő bevonat képződése miatt követke
zik be. Az elektrokatalitikus hatás mind prepara- 
tív, mind analitikai szempontból jelentős.

Ao, Ar»«

1. ábra
A redukált komponens elektrokatalizátor által 
elősegített (médiáit) elektrokémiai oxidációját 

bemutató folyamat egyszerűsített sémája

A különböző, nikotinamid-adenin-dinukleo- 
tid (NAD+/NADH) koenzimet igénylő dehidro- 
genáz enzimek katalitikus hatásán alapuló am- 
perometriás bioszenzorok sok esetben elektro- 
katalitikus hatású kémiailag módosított alapérzé-

kelőre épülnek. A  korai munkákban5,6, melyek 
NADH  detektálásán alapuló amperometriás en
zimelektródok készítésére irányultak, két komoly 
nehézség jelentkezett. Egyrészt az elektród fe
lületét az elektrokémiai reakció terméke passzí
vába, másrészt a NADH oxidációja kedvezőtle
nül nagy túlfeszültséget igényelt. A  nehézségek ki
küszöbölése kémiailag módosított elektród alkal
mazásával sikerült. így Kulys7  és Albery8  szer
ves vezetősó-bevonatot (tetracianokinon-dimetán 
(TCNQ)- , tetra-tiafulvalin (TTF)+ ionpár) alkal
mazva az elektród felületén készítenek, a NADH- 
koenzimet detektáló, kedvező sajátságú ampe
rometriás alapelektródot, és ezt használják en- 
zimelektród-készítéshez. A  mérőfelületet képező 
anyagban diszpergált katalitikus sajátságú fémré
szecskéket tartalmazó módosított elektróddal is 
detektálhatónak bizonyult9  a NADH amperomet
riás méréstechnika használata esetében.

Az elektródfelületen immobilizált különböző 
szerves mediátorokkal (ferrocén-származékok, ki- 
nonok, merkaptokinonok) is elvégezhető a NADH  
elektrokatalitikus oxidációja. Gorton és munkatár
sai1 0 - 1 2  kiterjedt vizsgálatokat folytattak különbö
ző, szénelektródok felületén immobilizált benzofe- 
noxazin és fenotiazin típusú molekulákkal. Munká
juk során összehasonlították a molekulák elektro
katalitikus sajátságát a NADH oxidáció szempont
jából.

A  redukált komponens elektrokémiai oxidá
cióját mediáló folyamat egyszerűsített sémája az 
1. ábrán látható. A  mediátort az elektródfelület
hez kovalens kötéssel rögzíthetjük, vagy oldhatat
lan film formájában alkalmazhatjuk Más esetek
ben a mediátort egyszerűen összekeverik az elekt
ród anyagával. így készülnek például az elektroka
talitikus szénpasztaelektródok13. Adszorptiven kö
tött szerves mediátorokkal is sikeresen oxidálha
tunk NADH-molekulákat. Az adszorptiven kötött 
mediátorrétegek a stabilitást illetően nem a leg
kedvezőbbek, alkalmazásukkor azonban igen szép, 
jól értékelhető ciklikus voltammogramok nyerhe
tők, melyek alapján különböző kvantitatív vizsgá
latok végezhetők el.
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A  kémiailag módosított elektrokatalitikus 
elektródok analitikai alkalmazása során rendsze
rint amperometriás méréstechnikát használnak. A  
mérések áramló vagy kevert oldatban, vagy állan
dó sebességgel forgó elektród alkalmazásával vé
gezhetők. Az injektálásos méréstechnika (FIA) al
kalmazása különösen előnyösnek bizonyult.

Az elektrokémiai vagy elektroanalitikai mé
résekben gyakran az elektródpotenciál —idő tran
zienseket regisztrálják, és ezek alapján történik 
az eredmények értékelése. A  kronopotenciomet- 
ria vagy a potenciometriás stripping analízis em
líthető itt példaként. A  közelmúltban laboratóri
umunkban egy új potenciometriás méréstechnika 
kidolgozására került sor. A  módszer szerint elekt
rokatalitikus réteggel módosított elektródot alkal
mazunk koncentráció-mérésre. Az eredmények ér
tékelése az elektródpotenciál —idő tranziens alap
ján történik. Jelen közlemény a méréstechnikával 
kapott kezdeti eredményeinket foglalja össze.

A módszer elve

Tegyük fel, hogy elektrokatalizátor sajátsá- 
gú anyag kis mennyiségét ideálisan polarizálha
tó, inert munkaelektród felületén stabilan kötjük 
meg olymódon, hogy a katalizátor redoxicsoport- 
jai a vezető felületről származó elektronok szá
mára egyformán megközelíthetőek. Szükséges to
vábbá, hogy a mediátor oxidált és redukált for
mája reverzibilis redoxipárt képezzen. Jó köze
lítéssel ez a helyzet, ha egy oldható mediátor 
anyag kis borítottsággal, permanensen adszorbe- 
álódik egy polarizálható munkaelektród felületén. 
Nyilvánvaló, hogy ha az elektródot inert háttére
lektrolit oldatába merítjük, akkor az elektród fe
lületén lévő mediátor oxidált és redukált formájá
nak aránya az elektródpotenciált változtatva befo
lyásolható. A  felületen adszorbeált redoxipár cikli
kus voltammetriás viselkedését leíró egyenletek jól 
ismertek14.

Az új módszer működési elvét könnyen meg
érthetjük a 2. ábra alapján. Amint az ábrán fel
tüntetett mérési idődiagramból látható, az első lé
pésben, meghatározott ideig tartó ( t f eih) potenci
álkontrollált lépést alkalmazunk. A  potenciált úgy 
választjuk meg, hogy alkalmazásakor az elektró
don lévő mediátoranyag közel teljes mennyisé
ge oxidált formában legyen. Ezután a potenciál- 
kontrolit biztosító potenciosztátot kiiktatva, nyo
mon követjük az elektródpotenciál változását az 
idő függvényében. A  potenciál-változás (relaxáció) 
az immobilizált (rögzített) mediátor oxidált formá
ja és az oldat oxidálható komponense közötti reak-

E,v

2 . ábra

A mérőmódszer elvét leíró séma

ció következtében jön létre. A  relaxáció sebessége 
azoktól a paraméterektől függ, amelyek a hetero
gén redoxireakció sebességét befolyásolják. Bizo
nyos feltételek esetén, adott paraméterek (konvek- 
ció intenzitása, hőmérséklet stb.) állandó értéken 
tartása mellett a relaxáció sebessége jól definiált 
függvénykapcsolatban van az oldatban lévő kérdé
ses komponens koncentrációjával. Az elektród fe
lületére kötött mediátor tulajdonképpen egy „fel
húzható redoxi rugóként” viselkedik. A  relaxáció 
sebessége az oldatban lévő oxidációra képes kom
ponens koncentrációjától függ. A  kontrollált po
tenciálú lépésből és az azt követő relaxációból álló 
mérési munkaciklust sokszor végrehajthatjuk, mi
vel az oldott komponens azon mennyisége, amely 
az oxidációs reakcióban egyszerre résztvesz, igen 
kicsiny. (Ez az elektródfelületen lévő redoxi medi
átor mennyiségéből, az ún. borítottságból a sztö- 
chiometriai paraméterek ismeretében kiszámítha
tó.)

A  fentieknek megfelelően valószínűnek lát
szott, hogy a potenciálkontroll — relaxáció méré
si séma alapján elektrokatalitikus munkaelektród 
használatával olyan analitikai módszer dolgozha
tó ki, amely redoxiaktív oldatkomponens szelektív 
mérésére alkalmas.

A kidolgozott mérési eljárásnál az elektród
potenciál — idő relaxációs görbe használható az ér
tékeléshez. Felvetődik azonban a kérdés, hogy me
lyek az új módszer előnyei ill. hátrányai? Két elő
nyös tulajdonság nyilvánvaló. Egyrészt az áram
mentes, tehát az IR feszültségesés nélküli, potenci- 
ometriás detektálás mindenképpen előnyösnek lát
szik, másrészt az egyéb konstans potenciál mellet
ti amperometriás mérésekhez képest, a rendkívül 
rövid ideig alkalmazott állandó potenciál hatására 
sokkal kevesebb anyag alakul át az elektród felüle-
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mV-MERO

3. ábra

A  mérőkészülék blokksémája

tén. Bizonyos esetekben a szelektivitás növekedése 
is várható.

Néhány potenciometriás mérési technika több
kevesebb hasonlóságot mutat az ún. potenciál- 
kontroli — relaxáció elvvel. Ilyen például a poten
ciometriás stripping technika, amelyet Brucken- 
stein15,16 vezetett be az 1960-as években. A tech
nikát az 1970-es években Jagner17 fejlesztette to
vább, és ő vezette be a nyomelemzés mindenna
pos gyakorlatába. A hasonlóság a két technika kö
zött nyilvánvaló. Tulajdonképpen a potenciometri
ás stripping technikához kifejlesztett műszerek je
lentős változtatás nélkül használhatók az előzőek
ben leírt új módszer méréseihez. A hasonlóság el
lenére azonban lényegi eltérés van az új módszer 
és a stripping technika között. Figyelembe véve, 
hogy a redoxi mediátor folyamatosan a felületre 
kötött állapotban van, a stripping elnevezés nem 
helyes ebben az esetben. Másrészt a mérésnél al
kalmazott „felhúzási” impulzus igen rövid időtar
tamú a potenciometriás stripping technika eseté
ben általánosan alkalmazott dúsítási időtartamhoz 
képest. Harmadrészt, a relaxációs görbe alakja, és 
a kiértékelési módszer alapvetően különböző a két 
technika esetében.

Ha a módszert összevetjük a Delahay18,19 és 
Reinmuth20 által az 1960-as évek elején kidolgo
zott ún. coulosztatikus technikával, szintén találha
tunk bizonyos hasonlóságot. Ez a technika, ame
lyet Nieman21 és munkatársai vezettek be a gya
korlati analitikába, egy rövid ideig tartó, adott töl
tésmennyiséget képviselő áramimpulzust alkalmaz. 
Ekkor az elektród polarizálódik. A coulosztatikus 
impulzus alkalmazása után a töltőáramkört levá
lasztják, ekkor az elektród potenciál az egyensúlyi

érték irányába változik. Az elektródpotenciál —idő 
függvényt regisztrálják, és ennek alapján értéke
lik a koncentrációmérés eredményeit. A hasonló
ság igen jelentős a két technika között, azonban a 
coulosztatikus mérésekben sem a kémiailag módo
sított elektródok, sem az elektrokatalízis nem ját
szik szerepet.

Kísérleti rész

Műszerek

A mérések céljára egy speciális műszeregyüt
test állítottunk össze laboratóriumunkban. A ké
szülék blokksémája a 3. ábrán látható. A mérési 
időprogram-funkcióinak kontrollálására, a mérési 
eredmények gyűjtésére, az eredmények értékelé
sére IBM AT 286 kompatibilis számítógép szol
gál. A számítógép Advantech gyártmányú PCL- 
812PG interfészkártyán keresztül csatlakozik az 
analóg műszerhez. Az interfészkártya 16-csatornás 
A/D- és kétcsatornás D/A-konvertert tartalmaz. A 
bemenetek ötfokozatú programozható erősítéssel, 
és 30 kHz maximális átalakítási sebességgel ren
delkeznek. A kártya szolgáltatásait 16-16 csator
nás digitális INPUT és OUTPUT vonal egészíti ki, 
amelyek különböző vezérlőjelek kiadására, ill. be
olvasására szolgálnak.

A laboratóriumunkban megépített analóg mű
szer egyrészt az elektródpotenciál-program biz
tosítására szolgáló potenciosztátot, másrészt az 
elektródpotenciál pillanatnyi értékének mérését 
végző millivoltmérőt tartalmazza. A potenciosztát 
az interfészkártya egyik D/A-kimenetéről kapja a
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szabályozó jelet; a millivoltmérő kimenete az egyik 
A/D-bemenetre csatlakozik. A potenciosztát és az 
elektródok közötti kapcsolatot létesítő, ill. megsza
kító relé vezérlőjelét az interfészkártya egyik digi
tális kimenetéről biztosítjuk.

A potenciosztátegység invertáló összegző erő
sítőből (El), invertáló árammérőből (E3) és nagy 
bemenő ellenállású követő erősítőből (E2) áll. Az 
áramkör ezen kívül két Reed-relét is tartalmaz. 
Az összegző erősítő egyik bemenete a PCL-kártya 
D/A-kimenetére csatlakozik, míg az erősítő má
sik bemenetére egy kompenzált zéner diódáról 
származó —2,5F-t adunk. Ez a megoldás lehető
vé teszi, hogy a vonatkozási elektród és a virtuá
lis föld (munkaelektród) közötti kontrollált poten
ciált -2 ,5  és 2,5 V közötti tartományban lehes
sen megválasztani, annak ellenére, hogy a kártya 
D/A-kimenete csak 0 V-tól 5 V-ig programozható. 
Az árammérő bemenete virtuális földpont, ezért 
a munkaelektródon a vonatkozási elektródhoz ké
pest megjelenik a bemenő jelek összege, mégpedig 
előjelhelyesen, mert az összegző erősítő az invertá- 
lást is elvégzi. Ha a D/A-kimenetet 2,6 V-ra prog
ramozzuk, akkor a munkaelektród és a vonatkozá
si elektród között 0,1 V potenciálkülönbség jelent
kezik.

A nagy bemenő ellenállású követő erősítő 
biztosítja, hogy a vonatkozási elektródon gyakor
latilag ne folyjon áram.

A millivoltmérő az előbb említett nagy beme
nő ellenállású követő erősítőből (E2), és változtat
ható erősítésű invertáló erősítőből (E4) áll.

A program a PCL kártya digitális kimenetét 
vezérelve, működésbe hozza az ábrán feltüntetett 
K2-relét, mely leválasztja a segédelektródot a po
tenciosztát köréről. Az előbb említett vezérlő jel 
egy késleltetőn keresztül működésbe hozza a KI 
relét is, mely az E l invertáló erősítő bemenetét 
köti össze a kimenettel. Erre azért van szükség, 
mert a K2-relé működése következtében megsza
kadt szabályozási hurok az erősítő kimenetének a 
tápfeszültségre való kiülését okozhatja. Ez a gya
korlatban azt jelenti, hogy a K2-relé nyitását a Ki
relé 2 ms múlva bekövetkező zárása követi. Ha a 
K2-relé zár, a Kl-relé 2 ms-os késleltetéssel nyit. 
Ennek köszönhetően a munkaelektród kezdeti po
tenciálja mindig 0 V, és nem terheli az elektródo
kat ellenőrizhetetlen feszültségimpulzus még a K2- 
relé működtetésekor sem.

А КЗ kétállású kapcsoló teszi lehetővé, hogy 
a potenciálkontroll —relaxáció üzemmód alkalma
zása mellett a műszert megfelelő számítógép- 
program felhasználásával, hagyományos voltam- 
metriás üzemmódban is használhassuk.

Az áramkör építéséhez LF356 típusú műve
leti erősítőket és HAMMLIN típusú reléket hasz
náltunk.

A mérés vezérlését, az eredmények értéke
lését a munkánk során C nyelven megírt prog
ram végzi. A program szubrutinok sorozatából áll. 
Ezek a szubrutinok inicializálják a műszereket, 
meghatározzák azok működési paramétereit, ellát
ják a vezérlési funkciókat, beolvassák és grafikusan 
megjelenítik ill. tárolják a kapott cellafeszültség — 
idő adatpárokat.

Programunk futtatásához bemeneti adatként 
(input) a következőket kell megadni:

— a kívánt párhuzamos mérések száma;
— az alkalmazandó kontrollált potenciálérték 

(mV);
— a kontrollált potenciálú lépés időtartama

( t f e l h ) ( s )>
— a mérési idő (a relaxációs görbe azon szaka

szának hossza, ahonnan az adatgyűjtés törté
nik) (s);

— a skálabeosztás maximális ill. minimális érté
ke;

— a meredekségszámítás gyakorisága (hány egy
más utáni mérési pont alapján történjék a 
számítás).
Az adatok beolvasása után a program inici

alizálja az interfészkártyát, beállítja a kívánt po
tenciált, majd a relé aktiválásával rákapcsolja a 
munkaelektródra a kívánt potenciált. A kontrol
lált potenciál alkalmazásának időtartama után a 
K2-relét kikapcsolja, és aktiválja az adatgyűjté
si rutint. Elmenti az összetartozó cellafeszültség — 
idő adatpárokat. A felvétel adatait a hard-diszken 
DATAXX.ASC adatfájlokban tárolja. Az így el
mentett adatokat utólag visszaolvassa, és grafiku
san megjeleníti. A megjelenítés után az inputként 
megadott pontszámnak megfelelő hosszúságú sza
kaszokra meredekséget számol, és ezeket kijelzi.

Az elektród elektrokémiai előkezeléséhez Mo
del 173 (PAR, USA gyártmány) potenciosztátot, és 
ahhoz kapcsolt Model 175 (PAR, USA gyártmány) 
univerzális programozóból álló műszeregyüttest al
kalmaztunk.

Elektródok

Munkánkban vonatkozási elektródként telí
tett kalomelelektródot, segédelektródként plati
nahuzalból kialakított elektródot használtunk. A 
munkaelektródot 3 mm átmérőjű Glassy Carbon 
rúdból készítettük (Tokai Co., Japan). A Glassy 
Carbon elektród elkészítésének első lépéseként, a
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kb. 4 mm hosszúra vágott rúd felületét manuálisan, 
finom dörzspapírral csiszoltuk. Ebben a lépésben a 
szénrúdat speciális Teflon szerszámba fogtuk, hogy 
a palástra merőleges síkban elkelyezkedő körala
kú elektródfelületet alakítsunk ki. Ezután az elekt
ródot Teflon elektródtestbe sajtoltuk, és három lé
pésben políroztuk, egyre csökkenő szemcsemére
tű (1, 0.3, 0,05 /j.m) AI2O3 szuszpenzió segítségé
vel. Két lépés között intenzív desztillált vizes mo
sást, majd azt követően ultrahangos rázatást végez
tünk. A Meldola-kék (benzofenoxazin-származék) 
mediátor nem adszorbeálódik a polírozott üveges 
szénelektród felületén22. Az adszorpció elősegíté
sére az elektródot intenzív elektrokémiai előkeze
lésnek vetettük alá. Az alkalmazott előkezelési el
járás röviden a következő volt: Első lépésként a 
frissen polírozott, 10 ml pH = 7-es, oxigénmente
sített foszfátpufferben tartott elektródra -0 ,5  V 
kezdő-, és +3,0 V végpotenciál között 5 V/s po
larizációsebességgel folyamatosan, — egyenlőszá
rú háromszög alakú időprogram szerint — változó 
potenciált kapcsoltunk 120 másodpercen át. Ezu
tán -0 ,5  V állandó polarizációs potenciált alkal
maztunk 60 másodpercig.

Az elektromosan előkezelt üvegesszén elekt
ródot Meldolakék-mediátor (0,5 mg/100ml) olda
tába merítettük 30 másodpercig. Ezután az elekt
ród felületét desztillált vízzel mostuk. A ciklikus 
voltammogramokat oxigénmentesített pH = 7,0- 
es foszfátpufferben vettük fel, annak ellenőrzésé
re, hogy a mediátor adszorbeálódott a felületen. A 
borítottságot, mely az egységnyi felületen adszor- 
beált mediátor mennyisége, a ciklikus voltammog- 
ram alapján a katódos vagy az anódos csúcs alatti 
területből számítottuk.

Vegyszerek

A méréseknél használt vegyszerek analitikai 
tisztaságúak voltak. A Meldola-kék (7-dimetilami- 
no-l,2-benzofenoxazin) az Aldrich Chemie termé
ke volt, és további tisztító eljárás nélkül használ
tuk. A NADH-t a Sigma Chemicals-től szereztük 
be, és eredeti formájában, tisztítás nélkül alkal
maztuk a kísérletekhez. A NADH-standardoldato- 
kat naponta frissen készítettük, koncentrációjukat 
UV-spektrofotometriás úton ellenőriztük.

Eredmények és értékelésük

Az új méréstechnika alkalmazásához fontos 
a munkaelektród potenciáljának megfelelő megvá
lasztása. Ezt az értéket a továbbiakban kontrol
lált potenciálértéknek („felhúzási potenciálnak”)

nevezzük. A szükséges elektródpotenciál kísérleti 
úton történő megválasztásához a frissen készített, 
kémiailag módosított elektródot mosás után a mé
rőcellába helyeztük, és ciklikus voltammogramo
kat vettünk fel oxigénmentesített pH = 7,0-es fosz
fát pufferben. 200 mV/s polarizációsebesség mel
lett kapott ciklikus voltammogramot mutat a 4. áb
ra. A ciklikus voltammogram alapján látható, hogy 
az adszorbeált Meldola-kék katalitikus réteg for
mál potenciálja: -200 mV (telített kalomelelekt- 
róddal szemben). Ez azt jelenti, hogy az adszorbe
ált mediátor nagy része oxidált formában van, ha 
ennél jelentősen pozitívabb potenciálértéket alkal
mazunk. A fentiek alapján felhúzási potenciálként 
100 mV-ot választottunk, mert ennél a potenciál
értéknél más elektroaktiv anyag zavarásának még 
viszonylag kicsi az esélye, de az adszorbeált me- 
diátornak már teljes mennyisége oxidált formába 
kerül. A 4. ábrán látható ciklikus voltammogram 
alapján a virtuális felületi borítottság 1,56 10-9  
mol/cm2-nek adódott.

Meldola-kékkel módosított Glassy Carbon elektród 
ciklikus voltammogramja 7-es pH-jú foszfátpufferben, 

polarizációsebesség: 200 mV/sec

A javasolt koncentrációmérési módszer a kü
lönböző mintakoncentrációjú oldatokban mutat
kozó relaxációs sebességek különbözőségén ala
pul. Annak igazolására, hogy a mérési alapelv 
Meldola-kékkel módosított üvegesszén-elektród 
esetében alkalmazható, NADH-t különböző kon
centrációkban tartalmazó pH =  7,0-es foszfátpuf- 
ferrel készült, kevert NADH-oldatokban vettük fel 
a relaxációs görbéket. A relaxáció előtt az adszor
beált mediátort oxidáltuk, 100 mV potenciál 4 má
sodpercig való alkalmazásával.
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Eltérő koncentrációjú NADH-oldatokban felvett 
relaxációs görbék a) 0,0105 mmol/l, b) 0,526 mmol/l

Az 5. ábra két relaxációs görbét mutat be, 
melyeket eltérő koncentrációjú NADH-oldatok- 
ban nyertünk. Az „a” görbe esetén a NADH- 
koncentráció 0,0105 mmol/l, a „b” görbe ese
tén 0,526 mmol/l volt. A  két relaxációs görbét 
összehasonlítva látható, hogy nagyobb NADH- 
koncentrációnál nagyobb a relaxáció sebessége.

A különböző NADH-koncentrációjú, pH =  
7,0-es pufferben felvett relaxációs görbéket ab
ból a szempontból is megvizsgáltuk, hogy a gör
bék mely szakaszát célszerű analitikai jelnek tekin
teni. A kezdeti szakasz meredeksége függött leg
nagyobb mértékben a NADH-koncentrációtól. A 
reprodukálhatósági értékeket (relatív standard de
viáció) összevetve is a kezdeti szakasz mutatko
zott kedvezőnek (0,9%). Ezért a továbbiakban a 
relaxációs görbék kezdeti szakaszainak (0 , 8  s alat
ti első 7 pont alapján számított) meredekségét te
kintettük a koncentrációra jellemző analitikai jel
nek. A relaxációs görbék kezdeti meredeksége és 
a NADH-koncentráció közötti függvénykapcsola
tot mutat be a 6 . ábra. Látható, hogy a két mennyi
ség között jól definiált függvénykapcsolat áll fenn. 
A 6 . ábra tulajdonképpen egy kalibrációs görbe, 
amely a NADH-koncentráció adott tartományban 
való meghatározásához használható.

Várható, hogy a felületen adszorbeált medi- 
átor mennyisége befolyásolja a relaxációs görbék 
kezdeti meredekségét. A  hatás vizsgálatára elté
rő felületi borítottságű, Meldola-kékkel módosított 
elektródokat készítettünk, úgy, hogy az elektromo
san előkezelt Glassy Carbon elektródot eltérő ide
ig áztattuk a mediátor oldatában. A pH =  7,0-es 
pufferben felvett ciklikus voltammetriás görbékből 
meghatároztuk a borítottságot. Ezután különbö
ző felületi borítottságű elektródokkal pH = 7,0-es 
foszfát pufferrel készült 0,4 mmol/l koncentráció
jú NADH-oldatban felvettük a relaxációs görbé
ket. A 7. ábrán a relaxációs görbék kezdeti mere
dekségének a mediátor felületi borítottságától való

függését ábrázoltuk. Jól látható, hogy kisebb felü
leti borítottság esetén nagyobb a kezdeti meredek
ség abszolút értéke. Növelve a borítottságot, csök
ken a kezdeti meredekség. 2 0  nmol/cm2-es borí- 
tottságnál nagyobb értékeknél a kezdeti meredek
ség már gyakorlatilag nem függ a borítottságtól. 
Ez a viselkedés megfelel a várakozásnak, ugyan
is nyilvánvalóan az elektród felületére jutó azo
nos diffúziós sebességű redukáló anyag akkor okoz 
nagyobb sebességű változást a redoxipotenciálban, 
ha kisebb a folyamatban résztvevő adszorbeált me- 
diátormennyiség. Ez azt jelenti, hogy kisebb borí
tottság esetén kisebb koncentrációjú oldatokat ele
mezhetünk nagyobb érzékenységgel. A gyakorlati 
analitika szemszögéből azonban az a tartomány is 
fontos lehet, amelynek esetében a kezdeti mere
dekség nem függ a felületi borítottságtól, hiszen a 
felületi borítottság lassú változása nem zárható ki 
adszorbeált mediátor esetében.

Annak ellenőrzésére, hogy a kiválasztott po
tenciálérték helyes volt-e, oxigénmentesített, pH =  
7,0-es pufferrel készített, 0,4 mmol/1 koncentráció
jú NADH-oldatban relaxációs görbéket vettünk fel 
ugyanazzal az elektróddal, különböző potenciálér
tékek mellett. A  kontrollált potenciálú lépés idő
tartamát minden esetben 4 másodpercnek válasz
tottuk. A  relaxációs görbék kezdetimeredekség- 
értékei és az alkalmazott állandó potenciálérté
kek közötti függvénykapcsolatot a 8 . ábra szem
léltetek Az ábra alapján látható, hogy a 100 mV 
jó választásnak bizonyult. Alacsonyabb potenci
álértéknél kisebb a kezdeti meredekség, ugyanis 
az oldatban lévő redukáló anyag hatására a me
diátor jelentős része redukált állapotban marad. 
100 mV felett nem észlelhető jelentős változás a 
kezdetimeredekség-értékekben. Amint azt a ko

A  relaxációs görbék kezdeti meredekségének 
NADH-koncentrációjától való függését leíró 

függvénykapcsolat. A kontrollált potenciállépés 
időtartama: 4 s, alkalmazott potenciálérték: 100 mV
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rábbiakban már említettük, magasabb potenciál
értékeknél az egyéb zavaró elektródfolyamatok 
fellépésének valószínűsége nagyobb.

7. ábra

A  relaxációs görbék kezdeti meredekségének a 
mediátor felületi borítottságától való függése. A  

kontrollált potenciállépés időtartama: 4 s, alkalmazott 
potenciálérték: 100 mV

A relaxációs görbék kezdeti meredeksége és a 
kontrollált potenciálértékek közötti függvénykapcsolat. 

A kontrollált potenciállépés időtartama: 4 s.

A kontrollált potenciálú lépés időtartama a 
másik kritikus paraméter, amely befolyásolhatja 
a mérési módszer teljesítőképességét. Kísérlete
inkben meghatároztuk 0,4 mmol/1 koncentráció
jú NADH-oldatban a módosított elektród (felületi 
borítottság 3,6 1 0 - 9  mol/cm2) relaxációs görbé
jének kezdeti meredekségét, különböző potenciál
impulzus időtartamokat választva. A  relaxációs 
görbék kezdetimeredekség-értékei és a konstans 
potenciál alkalmazásának időtartama közötti függ- 
vénykapcsölatot a 9. ábra mutatja be. A  függvény 
alapján látható, hogy hosszabb potenciállépés ese

tében kisebb a kezdeti meredekség. Ez az első pil
lanatban talán nem várt jelenség könnyen értel
mezhető. Azt várnánk ugyanis, hogy a függvény 
kezdeti szakaszában a meredekség növekszik, mi
vel igen rövid ideig tartó állandó potenciálú lépés 
alatt a mediátornak csak egy része tud oxidálód
ni. A  teljes mediátormennyiség oxidált állapotba 
jutásához szükséges idők alkalmazása után a kez
deti meredekség csökkenése várható, ugyanis az 
elektrokatalitikus folyamat csökkenti a minta lo
kális koncentrációját az elektród felületén. A  várt, 
maximum jellegű függvény helyett kapott negatív 
meredekségű görbe valószínűleg a teljes függvény 
maximum utáni szakaszát jelenti. Ennek alapján 
várható, hogy a maximális jelnagyság eléréséhez a 
vizsgált periódusidőknél rövidebb ideig tartó po- 
tenciálkontroll alkalmazására van lehetőség.

Az előzőekben leírt kezdeti vizsgálatok alap
ján megállapíthatjuk, hogy az elektródpotenciál 
relaxációját követő görbe az oldatbeli NADH- 
koncentrációt tükrözi. A bemutatott mérési elv al
kalmasnak tűnik a NADH-koncentráció változásá
nak nyomonkövetésére. A módszerrel kapcsolatos 
további vizsgálataink annak felderítésére irányul
nak, hogy alkalmazható-e a méréstechnika dehid- 
rogenázenzimen alapuló bioszenzorok esetében. A  
kérdés azonban még nyitva áll a leírt új mód
szer előnyeit illetően. Sok esetben jelenthet előnyt, 
hogy e detektációs módszer esetében a detektált 
anyagféleségnek csak igen kicsiny mennyisége oxi
dálódik. így az alapelektród kevéssé perturbálja a 
biokatalitikus reakciórétegben kialakuló koncent
rációviszonyokat.

9. ábra

A relaxációs görbék kezdeti meredeksége és a 
kontrollált potenciállépés időtartama közötti 

függvénykapcsolat. Alkalmazott potenciálérték: 100 
mV.
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A munka anyagi támogatásáért az OTKA-t illeti 
köszönet (3115. sz. pályázat).

Összefoglalás

A kémiailag módosított elektródokat sikere
sen alkalmazzák bioszenzorok érzékelő részeként 
olyan esetekben, amikor a detektálandó anyagféle
ség közvetlen amperometriás érzékelése nem old
ható meg.

Munkánkban az elektrokémiai jel képzése 
szempontjából újszerű méréstechnikát dolgoztunk 
ki, amely elektrokatalitikus réteggel módosított 
elektródok esetében alkalmazható. A módszer sze
rint egy mérés elvégzéséhez először rövid ideig tar
tó (1 — 10 s) kontrollált potenciálú elektrolízislé
pést alkalmazunk. Ekkor az elektród felületén im- 
mobilizált elektrokatalizátor oxidált állapotba ke
rül. Ezután a potenciosztátot lekapcsolva a mun
kaelektródról, a munkaelektród-potenciál változá
sát követjük nyomon az idő függvényében. A po
tenciálváltozás sebessége a kapott, ún. relaxáci
ós görbe bizonyos szakaszán jól definiált függ
vénykapcsolatban van az oldatban lévő, oxidálható 
anyag koncentrációjával, ugyanis a mérendő anyag 
koncentrációjától függő sebességgel redukálja az 
immobilizált redoxi mediátort.

A közleményben a méréstechnikával kap
csolatos néhány előzetes vizsgálatunk eredményét 
foglaltuk össze. Mérendő modellvegyületként az 
enzimelektródok esetében gyakran detektált 
NADH-koenzimet alkalmaztuk.

Novel electroanalytical method based on re
dox mediator modified carbon electrodes. A. Nagy,
G. Nagy, J. Szegletes, A. Tolokán and Zs. Fehér

Chemically modified electrodes are often emp
loyed as sensing element in biosensors. In these 
cases, usually amperometric detection is applied. 
In this work chemically modified electrodes were 
prepared by adsorbing benzophenoxazin-type re
dox mediator molecules on the surface of an elect- 
rochemically pre-treated glassy carbon electrode.

A special electrochemical signal-generating 
method was worked out for biosensors. Using the 
method, in the initial period, a short (1 — 10 sec) 
controlled potential step is employed. After this 
the potential control is discontinued and the chan
ge in electrode potential is followed in time with 
a zero current measuring apparatus. The rate of

the potential change in a certain section of the rel
axation curve is in a well-defined correlation with 
the concentration of the species to be measured. 
The NADH redox coenzyme was used as a model 
analyte compound. A computer-controlled appa
ratus and the necessary measurement and evalu
ation programs were developed and used in the 
measurements.

In the paper the basic principles of the tech
nique, the construction of the apparatus as well as 
some preliminary experimental results are summa
rised.
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A gyökös kopolimerizáció kinetikája, XV.*
Abszolút sebességi állandók a sztirol/etil-akrilát/benzol kopolimerizációs rendszerben

NAGY András, FÖLDES-BEREZSNICH Tamara és GYÖNGYHALMI Ida 
MTA Központi Kémiai Kutató Intézete, 1525 Budapest, Pf. 17.

TÜDŐS Ferenc
MTA Központi Kémiai Kutató Intézete, 1525 Budapest, Pf. 17. és 
ELTE Kémiai Technológia Tanszék, 1518 Budapest 112, Pf. 32.

A címben szereplő kopolimerizációs rendszer 
teljes kinetikai analíziséről korábbi közleménye
inkben 1,2'3 már beszámoltunk. Vizsgáltuk az ini
ciálás sebességét, a kopolimerek összetételét és a 
kopolimerizáció sebességét tömbben és benzolos 
oldatban a monomerelegy különböző összetételé
nél a teljes hígítási tartományban. Kinetikai ada
tainkat a forró gyök elmélet alapján értékeltük 
és paraméterbecsléssel meghatároztuk a kopoli
merizáció sebességi egyenletében szereplő para
méterek értékét. A kopolimerizációs paraméterek 
a láncnövekedési és láhczáródási sebességi állan
dókat összekapcsoltan tartalmazták. Időközben az 
általunk épített forgószektoros berendezés segítsé
gével meghatároztuk a láncnövekedési és lánczá
ródási sebességi állandók abszolút értékét a két 
monomer, sztirol (St) és etil-akrilát (EA) polime- 
rizációjában 4,5. Jelen közleményünkben korábbi 
kopolimerizációs adataink újraértékelését ismer
tetjük új mérési eredményeink alapján.

Kísérleti rész

Az1-5 közleményekben ismertetett vizsgála
tokat egységesen 50°C-on, AIBN ill. benzoin alkal
mazásával, tömbben, ill. inert oldószerben, benzol
ban (Bz) végeztük. A felhasznált anyagok tisztítá
sát is az említett közlemények tartalmazzák.

Eredmények és következtetések

A két monomer homopolimerizációjának for
gószektoros módszerrel végzett teljes kinetikai 
vizsgálatát4,5 közleményeink tartalmazzák. Ezek
ben a vizsgálatokban megállapítottuk, hogy mind
két monomer lánczáródási sebességi állandója füg
getlen a hígítástól, míg az effektiv láncnövekedési 
sebességi állandó (k2) hígításfüggése a forró gyök 
elmélet alapján6 levezetett egyenlettel írható le:

* Előző közlemény: Magy. Kém. Folyóirat, 92. 202.
1986.

h  = l + i/ÍT + y ^ ) )  (1)m
ahol k2 a végtelen hígításra extrapolált láncnö

vekedési sebességi állandó 
7 és 7 ' a monomerrel és oldószerrel 

végbemenő dezaktiválódás paramétere 
(részletesen lásd a4,5 közleményben) 

s  az oldószer koncentrációja, 
m  a monomer koncentrációja.

A 3 közleményben kimutattuk, hogy a ko
polimerizáció sebessége nem írható le a klasszi
kus sebességi egyenlettel. Kísérleti eredményeink 
ellentétben álltak a diffúzió-elmélettel7, az utol
só előtti tag hatásának elméletével8-12, az EDA- 
komplexek kopolimerizációs elméletével 13-16 is. 
Kinetikai adataink a forró gyök elmélet alapján17 
voltak kvantitative értékelhetők. Az elmélet alap
ján a kopolimerizáció sebessége (W2) a következő 
egyenlettel írható le:

у /Щ (р1т1 +  2тп1т 2 + р 2тп1)
2 (6 \p \m \  + 2 §l{b 2 ~p\~p2 m\vn2 + Щ~р\тп\ ) 1! 2

( 2)
ahol m i és m2 a monomerek koncentrációja, W\ 
az iniciálás sebessége,

*11
Pl =  T - '  

« 1 2
( 3 )

&22
P2 =  T ~  '  

« 2 1
( 4 )

-Ç а/ Ч п  .
= 7 к и

( 5 )

~C \ / ^ 4 , 2 2  
° 2 = ~

« 2 2
( 6 )

&4 , 1 2

y / ‘̂ 4 ,1 1  ‘ ^ 4 , 2 2
( 7 )

A sebességi egyenletben szereplő ~  jel a fenti pa
raméterek lehetséges hígítás- és összetételfüggésé
re utal (lásd később). к ц \ k í2; k2\, k22 láncnöve-
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kedési, к^ ц ,  к4 2 2 , ^4,12 pedig a megfelelő lánc
záródási állandók.

Az egyenlet formailag megegyezik a kopo
limerizáció klasszikus sebességi egyenletével, elvi 
eltérést a (3 —6) egyenlettel definiált négy koncent
rációfüggő paraméter jelent. A koncentrációfüggést 
a forró gyök elmélet szerint az ún. dezaktiválási 
függvényekkel (£>1, D2) vehetjük figyelembe17:

l + £>i
(8)'’■“ '’■l + Ü D ,Pl

1 + d 2
(9)P2- ph  + p D ,r2

4 l - l  + B ,
(10)

2 l + £>2 (П )

A kopolimerizáció reakciósémája alapján a dezak
tiválási függvények17:

D 1 =
mi + m2/p i 

7 l l mi + 7 l l m 2 + 7 l s
( 12)

W2 fcn (l + £>1)7711

(^4 ,11 +  2^4,12 •
(l+Oi
( 1 + Ö 2

D 2 =
m 2 + m i/p 2

7 2 2 ^ 2  +  721 m \  + 7 2 ^
(13)

Az egyenletekben a * jelölés forró gyökök reakci
óira utal, a 711, 7i2 és 722, 72i a megfelelő for
ró gyöknek a monomerrel, 71 és j 2 pedig az ol
dószerrel való lehűlési paraméterei. A sebességi 
egyenletben szerepő 13 paramétert a 3 közlemény
ben a sebességi adatokból számítógépes illesztés
sel határoztuk meg.

A későbbi jobb összehasonlíthatóság kedvéért 
bemutatjuk a 3 közlemény összefoglaló tábláza
tát. Az indexeket felcseréltük a következők szerint: 
l.sz. monomer: sztirol, 2.sz. monomer: etil-akrilát, 
illetve 61 és b2 értékét l_ 1/ 2mol1/ 2s1/ 2 egységek
ben adjuk meg (1. táblázat).

A 2 közlemény adatai szerint a kopolimerizá- 
ciós állandók a jelen rendszerben hígítástól függet
lenek, p ~  p\ és p2 ~ p*2, aminek következtében az 
elmélet17 szerint: ~p\ = p\ és p2 = p2. Mindezek 
figyelembevételével a sebességi egyenlet — elemi 
átalakítások után — a következő formába írható:

( l  +  J hül +  £1.
V Pi ™i  Pl m f j

)m2 , , (I + Ö1)2 m2\ 1/2
+  fc4 , 2 2 - i ÿ l ï + T W - r f j

(14)

Az egyenletben szereplő paraméterek közül 
pi, p2 az összetételi adatokból nagy pontossággal 
meghatározható (lásd2). 7 ц ,  7 1 , 7 22, j 2 az egyes 
monomer homopolimerizációjának kinetikai vizs
gálata során már külön-külön meghatározható ér
ték. Ezek számszerű értéke:

7 ll = 1,47
7 1  — 0,520 

722 = 0,129
72 = 0,0162 
P l  — 0,787 
P2 = 0,152

18 irodalom alapján
18 irodalom alapján
19 irodalom alapján 
19 irodalom alapján
2 irodalom alapján 
2 irodalom alapján

к ц , &4Д1, k22, fc4)22 az egyes monomerek 
forgószektoros módszerrel meghatározott láncnö
vekedési és lánczáródási sebességi állandói, végte
len hígításban:

к ц  =  110,7 lm o l-1 s-1 4 irodalom alapján 
£4,11 = 9,85-107 l mol_1s_1 4 irodalom alapján 

k22 = 1680 1 • mol_1s_1 5 irodalom alapján 
^4,22 = 1,45 • 108 1 • mol_1s ~1 5 irodalom alapján

A fennmaradó, mindössze 3 paraméter (fc4i\2, 
712 és 721 ) olyan elemi reakciót jellemez, amely 
csak kopolimerizációs rendszerben realizálódik. 
Ezek számszerű értéke a 3 közleményben kö-

1. táblázat
A z St/EA/AIBN/Bz/50°C kopolimerizációs rendszer 

adataiból a forró gyök elmélet alapján számított 
paraméterek 3

Dimenzió Számí
tott

Más úton 
meghatározott

Iro
dalom

P i — 0,828 0,787 2
Pi — 0,796 — -
h r 1/2mol1/2s1/2 91,40 89,85 18
711 - 1,77 1,48 18
712 — 1,40 — -
71 — 0,435 0,521 18
P2 - 0,194 0,152 2
P2 — 0,187 — -
«2 í - v w / v / 2 8,443 7,172 19
721 - 8,81 - -
722 - 0,107 0,129 19
72 — 0,0126 0,0162 19
Ф - 11,5 — -

zölt nagyszámú kopolimerizációs sebességi adat
ból (lásd 2. táblázat) a (14) kifejezés alapján kel
lő biztonsággal meghatározható. A paraméterek 
meghatározását a nemlineáris legkisebb négyzetek
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sát a nemlineáris legkisebb négyzetek módszeré
vel, számítógéppel végeztük. A paraméterbecslés 
eredménye;

&4 , 1 2  =  9,89 ■ 108  1 ■ mol- 1 s - 1  

712= 3,25  
721 =  6,98

A lánczáródási sebességi állandókat tartalmazó Ф 
(7) szerint:

Ф =  8,29
A fenti paraméterkészlet segítségével kiszámított 
polimerizációsebesség-értékeket, illetve ezeknek a 
mért értékektől való százalékos eltérését is feltün
tettük a 2. táblázatban. A  hibák szórása nem egé
szen statisztikus, ami arra mutat, hogy további ite
rációra lett volna szükség a paraméterek optimali
zálásához. Ezt technikai okokból nem tudtuk vég
rehajtani, de a számolt adatok 85 %-a így is ±12  
%  hibán belül egyezik a kísérleti értékekkel, an
nak ellenére, hogy a kopolimerizáció sebessége a 
hígítás és összetétel teljes tartományában rendkí
vüli mértékben, 1: 33 arányban változik.

Az egyes monomerek láncnövekedési és lánc
záródási sebességi állandóinak meghatározásával 
lehetővé vált a kereszt-láncnövekedési állandók 
abszolút értékének ( ± 1 2  és к^\, p\  ill. pi  értéké
ből), továbbá a keresztzáródási lépés sebességi ál
landójának ( ± 4 7 2  paraméterbecsléssel) meghatá
rozása. 7 1 2 , 7 2 1  és Ф értékét az 1. táblázattal egy
bevetve, a paraméterbecslés és a forgószektoros 
módszer hibájának figyelembevételével az egyezés 
elfogadható.

A  St/MA/Bz2 2  és St/EA/Bz kopolimerizációs 
rendszerek fenti eljárással meghatározott kopoli
merizációs paramétereit a 3. táblázatban foglal
juk össze. A  St/MA/Bz/50°C és a St/EA/Bz/50°C 
rendszer kinetikai viselkedése nemcsak egymással, 
de a korábbiakban vizsgált St/Butil-akrilát/Bz/50°C 
rendszerrel 2 0 , 2 1  is nagymértékű hasonlóságot mu
tat. Ez a MA, EA és BA monomerek hasonló ho- 
mopolimerizációkinetikai viselkedéséből is várha
tó volt19.

Korábbi kopolimerizációs közleményünk
ben2 2  csak a forró gyök elméletet6 , 1 7  használtuk a 
St/MA/Bz kopolimerizáció kinetikájának értelme
zésére. A  fent említett nagymértékű kinetikai ha
sonlóság azonban feljogosít bennünket arra, hogy 
e dolgozat keretében a többi — kopolimerizációs 
anomáliát magyarázó — elmélet részletes ismerte
tésére ne térjünk ki, hiszen mind a St/EA/Bz1,2,3, 
mind pedig a St/BA/Bz2 0 , 2 1  rendszer korábbi vizs
gálata során a szerzők sorra megvizsgálták ezeket 
az elméleteket.

Mivel eddigi vizsgálataink is azt bizonyították, 
hogy egy kopolimerizációs rendszer kinetikai vizs
gálatát a teljes összetételi és hígítási tartomány
ban el kell végezni, az eredmények ábrázolására 
célszerű térbeli koordinátarendszert alkalmazni. A 
két vízszintes tengely az összetétel és monomer
koncentráció ábrázolására szolgálhat, míg a füg
gőleges tengelyen a kopolimerizáció sebessége, a 
bruttó sebességi állandó stb. kaphat helyet.

A  kopolimerizáció bruttó sebességi állandóját 
a következő kifejezéssel definiálhatjuk17:

W2 _  к  _ _________ Р \ Х  + 2х (1 -Х)  + Р2(1 ~ Х ) ________
V/W7(m1 +  m2) {Pi^iX2 + 2Фр1Р2^1^2Х(1 - Х )  + Р 2 ^ (1 - Х ) 2} 1/ 2

m i
X = ------------ = sztirol parciális móltörtje.

m i +  m 2

A kifejezés szerint állandó \  értéknél K -  
nak is állandónak kellene lenni, ha a paraméterek 
(vagy egy részük) nem lennének koncentráció- és 
összetételfüggő mennyiségek.

Az 1. ábrán bemutatjuk a St/EA/Bz/50°C ko- 
polimerizációs rendszer bruttó sebességi állandó
jának ( K )  változását az összmonomer-koncentrá
ció és az EA móltörtjének függvényében. Az áb
rázolás irányát úgy választottuk meg, hogy a fe
lület minél nagyobb hányada látható legyen, illet
ve, hogy elkerüljük egyes felületrészek takarását. 
Mivel a pontok egy görbült felületre estek, cél
szerűnek tűnt az (m i + 7 7 1 2 ) =  0 , 1 , 2 , . . .  stb. és az 
m 2/ ( m i  +  m 2) =  0 ;0 ,1 ;0 , 2 ;_hálóvonalak feltün
tetése is. A hálóvonalak sűrűségét az m 2 / ( m i - | -

m 2 ) =  0,9-es móltört fölött megnöveltük, hogy a 
felület ugrásszerű változását érzékeltetni tudjuk.

Mivel a 3. táblázatból is látható, hogy a 
St/MA/Bz/50°C kopolimerizációs rendszer is na
gyon hasonló paraméterkészlettel írható le, ezen 
rendszer bruttó sebességi állandóját is ábrázoltuk 
háromdimenziós ábrán (2 . ábra).

A 3. ábrán látható a felület három vetületi 
képe is. A fölülnézeti kép tulajdonképpen a ko
polimerizációs rendszer értelmezési tartományát 
mutatja, vagyis azon koncentráció- ( m i  +  m 2 ) és 
összetételi ( m 2 / ( m i  +  m 2 ) )  értékpárok összessé
gét, amelyek 2  monomer és 1  oldószer összekeve
résével létrehozhatók a vizsgálat hőmérsékletén.
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2. táblázat
A paraméterbecsléshez felhasznált, a 3 közlemény alapjául szolgáló kopolimerizációs sebességi adatok az

St/EA/AIBN/benzol/50°C rendszerben

mi 1712

moll-1

s w2/VWí • 10 lénW2/VWf • io ^ mított
mol1/2l-1/ 2s-1/2

(  W2 /  \/wT) s z á m íto t t  — (  /  л / ^ ï j m é r t

(w2A/wijmért
%

m\ + m2 ~  0,97 mol/1
0,1675 0,7920 9,669 2,245 2,945 31,18
0,2518 0,7021 9,672 1,902 2,637 38,67
0,3372 0,6338 9,648 2,100 2,488 18,48
0,4210 0,5475 9,645 1,922 2,298 19,56
0,5047 0,4591 9,645 1,809 2,113 16,77
0,6237 0,3535 9,622 1,775 1,926 8,53
0,7050 0,2677 9,623 1,600 1,756 9,73
0,7860 0,1720 9,635 1,443 1,553 7,61
0,9409 0,03468 9,605 1,264 1,319 4,38

mi +Ш2 ~  1,4 mol/l
0,1526 1,276 9,103 4,385 5,187 18,30
0,2213 1,212 9,085 4,004 4,708 17,59
0,2993 1,224 9,093 3,803 4,733 24,44
0,4456 0,9881 9,073 3,539 3,940 11,33
0,5744 0,867 9,057 3,298 3,670 11,27
0,9299 0,5209 9,026 2,873 2,981 3,74
1,222 0,2008 9,046 2,525 2,311 -8,47
1,341 0,07060 9,055 2,211 2,041 -7,71

mi + m2 —2,1 mol/l
0,1662 1,924 8,283 7,884 8,642 9,62
0,4579 1,558 8,360 5,794 6,213 7,24
0,6664 1,425 8,230 5,653 5,932 4,93
0,9497 1,116 8,273 4,866 5,197 6,81
1,073 0,9924 8,262 4,818 4,941 2,56
1,210 0,8902 8,210 4,739 4,793 1,15
1,391 0,7034 8,207 4,543 4,409 -2,95
1,719 0,3535 8,220 3,661 3,792 3,57
1,615 0,1768 8,563 3,009 2,856 -5,08

mi +ni2 —2 , 8  mol/l
0,05138 2,751 7,419 25,23 23,14 -8,30
0,1662 2,694 7,338 12,91 13,67 5,88
0,3316 2,501 7,368 9,571 10,66 11,42
0,8306 1,986 7,355 7,461 8,402 12,62
1,155 1,642 7,360 7,199 7,565 5,08
1,465 1,384 7,278 7,001 7,116 1,64
2,138 0,7096 7,239 5,777 5,755 -0,38
2,609 0,1758 7,292 4,571 4,565 -0,13

mi +  m2 —3,0 mol/l
0,1500 2,850 7,172 12,92 15,32 18,54
0,3000 2,700 7,163 9,67 11,89 22,98
0,6000 2,400 7,145 8,20 9,90 19,17
2,850 0,1500 7,011 4,74 4,90 3,46
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m \ 7712

m o ll- 1

s w 2/ v m  ■ l0 2ménW 2/ V m  ■ 10számítót,
m o ii/2r i / 2s- i /2

( И Ъ /л /Й й zámított -  (W V л /Й М т ért
(w 2 / ^ w ï ) mén

%
m \ +  m 2  ~  4,9  mol/l

0,1647 3,738 6,064 22,37 21,96 -1 ,8 2
0,3393 3,490 6,149 15,02 16,08 7,08
0,6504 3,259 6,031 12,46 13,78 10,60
0,8268 3,080 6,025 11,92 13,01 9,12
1,135 2,740 6,048 11,08 11,94 7,72
2,595 1,210 6,038 8,338 8,551 2,56

3,082 0,7009 6,042 7,217 7,489 3,77
3,639 0,1742 5,974 6,269 6,478 3,33

m \ +Ш 2 ~  5,2 mol/l
0,1650 5,072 4,426 34,73 34,69 - 0,12

0,3310 4,907 4,416 24,40 25,40 4,08
0,5000 4,500 4,711 17,49 20,60 17,80
0,6617 4,576 4,399 19,36 20,24 4,55

1,163 4,053 4,396 16,68 17,56 5,27
1,725 3,633 4,188 15,78 16,58 5,09

.2,860 2,332 4,323 13,08 13,51 3,28
4,488 0,7261 4,199 10,01 10,38 3,67

5,072 0,1771 4,121 9,13 9,34 2,31
m  1 +  m 2 —6 ,6  mol/l

0,2500 6,415 2,679 41,60 41,20 -0 ,972
0,4144 6,230 2,694 32,24 32,86 1,94

1,080 5,563 2,657 23,42 24,45 4,40
1,641 4,9'48 2,690 20,12 22,00 9,36
3,287 3,317 3,573 17,22 18,32 6,38
4,914 1,718 2,443 14,29 15,26 6,81
5,793 0,8755 2,346 13,39 13,70 2,29
6,287 0,3545 2,343 12,21 12,61 3,27

A St/EA/Bz/50°C kopolimerizációs rendszer bruttó 
sebességi állandójának (К ) ábrázolása térbeli 

koordinátarendszerben.

A  St/MA/Bz/50°C kopolimerizációs rendszer bruttó 
sebességi állandójának (К ) ábrázolása térbeli 

koordinátarendszerben.
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3. táblázat.

A St/EA/Bz/50°C és a St/MA/Bz/50°C rendszer kopolimerizációs paraméterei

St/EA/Bz/50°C Dimenzió St/MA/Bz/50°C22 Dimenzió
Pi 0,787 0,76

P2 0,152 0,20

711 1,47 1,47

71 0,52 0,52

722 0,129 0,133

72 0,0162 0,0396
fell 110,7 lm ol-1 s-1 110,7 lmol-1 s-1
*4,11 9 , 8 5 • 107 lmol_1s_1 9 , 8 5 - 107 lmol-1 s-1
*22 1 ,6 8  103 lmol-1 s-1 2,5 103 lmol_1s_1
*4,22 1,45 108 lmol-1 s-1 2 , 1 8 1 0 s lmol_1s_1
*4,12 9 , 8 9 • 108 lmol-1 s-1 2,19 10s lm ol-1 s-1
712 3,25 2,01

721 6,98 10,2

*12 140,7 lmol_1s_1 145,5 lm ol-1 s_1
*21 11,05 • 103 lmol-1 s-1 12,5 103 lm ol_1s_1
Ф 8,29 14,5

Az elölnézeti képen a kopolimerizáció brut
tó sebességi állandójának össz-monomerkoncent- 
rációtól való függése látható különböző móltörtek
nél, míg az oldalnézeti kép К  összetételfüggését 
mutatja különböző (mi + m2) értékeknél. Ez a két 
vetület — kis eltéréstől eltekintve — a korábban 
már bemutatott = Д хг); és К  = / Ц + т г )
ábrákkal azonos (lásd 2., 3. ábrák a 22 közlemény
ben). Azért szorgalmazzuk a háromdimenziós áb
rázolást, hogy ezzel is felhívjuk a figyelmet mind
két függés (összetétel és hígítás) vizsgálatának fon
tosságára a kopolimerizációban.

ban, s így mód nyílt a kopolimerizációs elemi reak
ciók sebességi állandóinak, illetve a kopolimerizá
ciós dezaktiválódási paramétereknek (712 és 721) 
meghatározására.

Az új paraméterkészlettel számolt sebességi 
adatok jól egyeznek a mért értékekkel, ez a forró 
gyök elmélet alkalmazhatóságát bizonyítja.

Az eredmények ábrázolására térbeli koordi
nátarendszert alkalmaztunk, hogy ezzel is felhívjuk 
a figyelmet az összetétel- és a hígításfüggés egyi
dejű vizsgálatának fontosságára a kopolimerizáci
óban.

Köszönetét mondunk az Országos Tudományos Ku
tatási Alap Bizottságának munkánk pénzügyi támogatá
sáért (OTKA szám: 1787). A  szerzők köszönetüket fe
jezik ki Sárdiné Korda Zsuzsanna vegyésztechnikusnak 
hathatós közreműködéséért a kísérleti munkában.

Összefoglalás

A St/EA/AIBN/Bz/50°C kopolimerizációs 
rendszer korábban mért sebességi adatainak fel- 
használásával meghatároztuk a forró gyök elmé
let alapján levezetett sebességi egyenlet paramé
tereit. A kísérleti adatok újraértékelését az indo
kolta, hogy időközben a nemstacionárius kineti
kai vizsgálatokra kidolgozott, javított forgószekto- 
ros módszerrel sikerült meghatározni a láncnöve
kedési és lánczáródási sebességi állandó abszolút 
értékét mindkét monomer homopolimerizációjá-

Kinetics of radical copolymerization, XV. Ab
solute rate constants in the copolymerization sys
tem styrene/ethyl-acrylate/benzene. A. Nagy, T. 
Földes-Berezsnich, I. Gyöngyhalmi and F. Tüdős

With the use of rate data of the system 
St/EA/AIBN/Bz/50oC measured earlier, the para
meters of the rate equation derived in terms of 
the hot radical theory were determined. The rea
son for the re-evaluation of experimental data was 
that the absolute values of propagation and ter
mination rate constants could be determined in 
the homopolymerization of both monomers with 
the improved rotating sector method elaborated 
for non-steady state kinetic investigations. This 
enabled us to determine the rate constants of the
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(mo I / 1 )

? 1 2 3 « ? 6 7 0 9 l , 0

3. ábra

A St/MA/Bz/50°C rendszer К  értékét mutató felület elölnézeti, oldalnézeti és fölülnézeti képe.
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elementary reactions and deactivation parameters 
(712 and 721) of the copolymerization. The rate 
data calculated with the new parameter set are in 
good agreement with measured ones, proving the 
applicability of the hot radical theory. The results 
are represented by a steric coordination system, 
in order to call attention to the importance of a 
simultaneous study of composition- and dilution 
dependence in the copolymerization.
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Műszaki újdonságok

Réztartalmú növényvédőszerek tisztaságvizsgálata
BERTÉNYI Zsuzsa, SZATURA Zsuzsa, TÓTH Árpád és FODOR Péter 

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Kémia és Biokémia Tanszék, 1114 Budapest, Villányi út 35.

A természetben az élő szervezetek fennmara
dása azok reprodukciós- és környezeti hatásokkal 
szembeni ellenállóképességén múlik. Emberi be
avatkozás nélkül kialakul az élő szervezetek és a 
környezetük közötti egyensúly. Az ember növény- 
termesztő tevékenysége ennek az egyensúlynak a 
kívánt irányban való eltolására törekszik, tehát fo
lyamatosan vissza kell szorítania a számára nem kí
vánatos természeti hatásokat. Ezt agrotechnikával, 
növénynemesítéssel, tápanyag-utánpótlással és nö
vényvédelemmel éri el. Növényvédelem alatt ért
jük a termesztett növények, azok szaporítóanya
gainak és a termésének a megvédését az egyéb 
élő szervezetek által okozott károktól. Nyilvánvaló, 
hogy az egyre nagyobb mértékű és intenzitású ter
mesztő tevékenység a természetes biológiai egyen
súlyt egyre inkább eltolja, következésképpen egyre 
nagyobb erőfeszítéseket kell tenni ennek a nem
egyensúlyi állapotnak a fenntartására. Ez magya
rázza, hogy ugyanannak a termésmennyiségnek- 
és minőségnek a biztosításához állandóan fokoz
ni kell a növényvédelmi tevékenységet is, nagyobb 
mennyiségű és hatékonyabb szereket kell alkal
mazni.

Az elmúlt évtizedekben a vegyszeres növény- 
védelem okozta károkat is felismertük, köztük csak 
az egyik, de a legközismertebb, a szerek környe
zetszennyező, valamint a hasznos élő szervezeteket 
károsító hatása. Ezért ma világszerte törekednek 
arra, hogy ezeket a nem kívánatos hatásokat csök
kentsék.

A tudatos növényvédelmi tevékenység kezde
tének az 1885-ös évet tekinthetjük, amikor Mil- 
lardet leírta a bordói lé peronoszpóra elleni ha
tékonyságát1. A réztartalmú készítmények ma is 
a legelterjedtebben használt gombaölő szerek kö
zé tartoznak, nemcsak hatékonyságuk miatt, ha
nem azért is, mert „környezetkímélő” szernek te
kintik ezeket. A rézvegyületek széles hatásspekt
rumú gombaölő hatóanyagok. A Cu2+ általános 
sejtméreg, a vízoldható rézvegyületek fitotoxiku- 
sak, ezért állománykezelésre csak a rosszul oldódó

rézvegyületek használhatók. Gombaölő (fungicid) 
hatással csak a Cu2+ rendelkezik, amely a növény
re kijuttatott vegyületből lassan szabadul fel, és el
sősorban az enzimek szulfhidril-csoportjához kap
csolódva fejti ki a hatását. A réztartalmú fungici- 
dek a szőlő-, a gyümölcs- és a zöldségtermesztés
ben egyaránt használatosak permetező-, porozó-, 
csávázó- és fasebkezelő készítményekben különbö
ző gombabetegségek ellen. Igen hatékonyak a pe- 
ronoszpórafélék ellen, míg a lisztharmat ellen ha
tástalanok.

A Magyarországon engedélyezett szerek a 
rezet rézoxi-klorid, réz-hidroxid és réz-kelátok 
formájában tartalmazzák, ezenkívül a réz-szulfát, 
mint permetezőszer-alapanyag van forgalomban. 
Rézoxi-kloridot 15 féle engedélyezett készítmény 
tartalmaz, ebből 14 permetező- és 1 fasebkezelő- 
szer. A legtöbb rézoxi-klorid-hatóanyagú készít
mény (a 15-ből 12) a rézvegyület mellett más, 
szerves hatóanyagot is tartalmaz. A réz-hidroxid 4 
permetező- és 1 porozószer hatóanyaga, de poro
zószerként vegyszerkombinációban is engedélye
zett. Különböző réz-kelátokat önmagában, vagy 
vegyszerkombinációkban 2 csávázó- és 2 faseb
kezelő készítményben használnak. A réztartalmú 
fungicidek rézben kifejezett hatóanyagtartalma tág 
határok (kb. 0,5 — 35%) változik. Állománykeze
lésnél a kijuttatott rézmennyiség kg/ha nagyság
rendben van.

A Magyarországon felhasznált mennyiséget 
csak becsülni lehet, a statisztikai évkönyvek nem 
ismertetik ezeket az adatokat. Ennek ellenére a 
hatóanyagokon túl a réztartalmú növényvédősze
rek különböző forrásokból, de esetleg jelentős 
mennyiségű szervetlen szennyezést is tartalmazhat
nak. Jelen vizsgálatnak az volt a célkitűzése, hogy 
a kereskedelemben — ahol a hazai gyártókon túl 
már külföldi gyártók is megjelentek — kapható 
réztartalmú szerek tisztaságát felmérje és össze
hasonlítsa. így a felhasználónak információt nyújt
hatunk arról, hogy a hatóanyagon kívül még mi
lyen komponensek jutnak a területre, illetve a nö-
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vényzetre. További célunk volt, hogy megvizsgál
juk a napjainkban széles körben használatos in
duktív csatolású plazmaemissziós spektroszkópia 
alkalmazhatóságát nagy rézkoncentrációjú minták 
nyomszennyezőinek meghatározására.

Kísérleti rész

Mintavétel, mintaelőkészítés

A vizsgálatnál felhasznált réztartalmú növény
védőszerek kereskedelmi forgalmazásúak. Az álta
lunk vizsgált szerek megnevezéseit, gyártóit és ki
szerelőit az alábbi felsorolás tartalmazza:

1. Champion 50 WP, gyártó Agtrol Chemical 
USA, 1994. július.

2. Rézoxi-klorid 50 WP, gyártó Agroterm KFT. 
Peremarton, kiszerelő Agropack Kft., Kecs
kemét, 1994. február.

3. Rézoxi-klorid 50 WP, gyártó Agroterm KFT 
Peremarton, kiszerelő Perepack Kft., Pere
marton, 1994. július.

4. Rézoxi-klorid 50 WP, gyártó Agroterm KFT. 
Peremarton, kiszerelő Kevi-Kemi Kft., Rác
keve, 1994. március.

5. MIKAL C 64, gyártó Rhőne-poulenc, kiszere
lő Agroborsod Kft., 1994. február.

6. Rézgálic, azonosíthatatlan gyártó, cirillbetűs 
szövegrészietek.

7. Rézgálic, gyártó Szojuzhimexport, kiszerelő 
Agropack Kft., Kecskemét.

8. CUPROSAN Super D, gyártó R-P. Agrobor
sod Kft., 1994. március.

9. MILTOX Special, gyártó Agroterm Kft., Pe
remarton, kiszerelő Agropack KFT. Kecske
mét, 1994. május.

10. Bordói por, gyártó Agroterm KFT. Peremar
ton, kiszerelő Agropack Kft., Kecskemét., 
1994. április.

11. Bordói lé FW, gyártó Bácsalmási AG.
12. Bordói lé + kén FW, gyártó Bácsalmási AG.

Az edényzetek (doboz, tasak, stb.) felbontása 
után a mintákból nagyobb mennyiséget homogeni
záltunk talaj homogenizáló tálcán és ebből vettük 
ki a vizsgálatra felhasznált mintamennyiséget.

A munka során kétféle mintaelőkészítést al
kalmaztunk:

1. Vizes oldást.
2. Savas roncsolást.

1. A vizes kioldás során 0,200 g növényvédő
szert mértünk be és ioncserélt vízzel mérőlombik
ban 10 cm3-re töltöttük fel. A mintát ezután ala

pos összerázás után leszűrtük, mivel kis mérték
ben (mintafajtától függően) vízoldhatatlan mara
dékot tartalmazott és a mérőrendszer porlasztó
ja (szemben a permetezőeszközök porlasztójával), 
már kismennyiségű szilárd anyagtól is eltömődik. 
A vizes oldást elsősorban azért alkalmaztuk, mert 
a növényvédőszerek felhasználása során hasonló
képpen járnak el, bár az előírások szerint 5 —10- 
szer hígabb koncentrációban.

2. Savas roncsolásnál a korábban szerves 
anyagok roncsolására kidolgozott mintaelőkészíté
si metodikát követtük2. Csavaros tetejű, 125 cm3 
térfogatú, teflonbombába szintén 0,200 g mintát 
mértünk, hozzáadtunk 2 cm3 30%-os és
2 cm3 cc. H N 03-at, majd egy éjszakát állni hagy
tuk.

Ezt követően a roncsolást zárt edényben víz
köpennyel végeztük nyomás alatt, a forrástól szá
mított fél órán át. Lehűlés után a roncsolmányt 
10 cm3-re töltöttük ioncserélt vízzel. Miután a no- 
vényvédőszerek használata során a vízoldhatatlan 
maradékot is szétpermetezik és így a természetbe 
jut, szükségesnek tartottuk a teljes elemtartalom 
jellemzésére a savas roncsolást alkalmazni, mivel 
a növényzetre és a talajra terhelt összes elemtar
talmat ez a mintaelőkészítés modellezi.

Mindkét mintaelőkészítési eljárás során 5 — 5 
párhuzamos beméréssel dolgoztunk.

Mérőrendszer, hitelesítés

A nyomelemanalitikai vizsgálatokat Thermo- 
Jarrell-Ash ICAP-9000 típusú 27 csatornás poli- 
kromátoros optikai emissziós plazmaspektromé
terrel végeztük. A készülék működési paramétere
it korábban optimáltuk3. A kompromisszumos op
timum paraméterei:
Ar-hűtőgáz áramlási sebessége:
Ar-segítőgáz áramlási sebessége: 
Ar-porlasztógáz áramlási sebessége: 
Plazmaleképzési magasság:
Kicsatolt teljesítmény:
Porlasztási sebesség:
(Babington, perisztaltikus pumpával)

15 dm3/perc 
0,5 dm3/perc 
0,6 dm3/perc 

16 mm 
1,05 kW 

1,5 cm3 /perc

A spektrométer mérés előtti hitelesítését 
Merck-gyártmányú törzsoldatokból hígítással ké
szült multielemes standardoldatokkal végeztük. A 
hitelesítő oldatok savkoncentrációját a mérendő 
minták savkoncentrációjával azonosan állítottuk 
be, minimálva a savkoncentrációk eltéréséből szár
mazó zavaró hatásokat. A hitelesítő oldatok kon
centrációtartományát úgy állítottuk be, hogy a mé
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rendő elemek a hitelesítési tartományon belül le
gyenek.

Zavaró hatások

Az induktív csatolású plazmaemissziós spekt- 
rometriát —  más analitikai technikához hasonló
an — számos zavaró hatás terheli4. Ezek sok eset
ben jelentősen befolyásolhatják a meghatározások 
helyességét. A zavaró hatások egy jelentős cso
portját jelentik a spektrális zavaró hatások, me
lyekkel nyilvánvalóan számolnunk kell, ha az ana
litikai feladat nyomelem-meghatározás szervetlen 
sókból, vagy sókeverékekből. A spektrális zavaró 
hatás két fontos, az eredményeket jelentősen befo
lyásoló formáját mutatjuk be, mivel az adott készü
lékkel nincs mód egyéb spektrális zavaró hatások 
(vonalszélesedés, „szellem vonal”, stb.) felmérésé
re.

Az emissziós méréstechnikáknál a mérőrend
szerek felbontóképességének korlátozott mértéke 
miatt, nagy valószínűsége van a vonalegybeesések
nek. A spektrométert (polikromátorokat) gyártók 
úgy próbálják a mérőcsatornák hullámhosszát rög
zíteni, hogy, ismerve a készülék általános méré
si területét és így a főkomponensek zavaró vona
lainak hullámhosszát, a mérőcsatornák vonalkivá
lasztásánál olyan vonalakat választanak, melyek a 
berendezéssel felbonthatók a főkomponensektől. 
Mivel az általunk használt mérőrendszert agroké
miai, élelmiszerkémiai és környezeti minták elem
zésére tervezték, így várható volt, hogy a minták 
főkomponenseként jelenlévő réz zavaró hatását a 
korábbi vonalkiválasztás nem vette figyelembe.

Hullámhossz, nm 

1 . ábra

Vastartalmú (1) és vas- és kadmiumtartalmú (2) 
növényvédőszerek spektruma

Korábban környezeti minták elemzésekor azt 
találtuk, hogy a Fe 226,459 nm-es vonala közel esik 
a Cd 226,502 nm-es vonalához, így a kadmium- 
meghatározások a minták nagy vaskoncentrációja 
esetén megkérdőjelezhetők5. A korábban kidolgo
zott vonalkorrekciós program ezt a zavaró hatást

jelentősen korrigálta. Mivel a jelenlegi feladatnál 
a minták egy részénél a főkomponens réz mellett 
kalcium, alumínium és vas is több 1 0 0  /rg/cm3  kon
centrációban található, ezért megvizsgáltuk a vas 
fenti vonalának zavaró hatását a kadmiumvonalra. 
Az eredményeket az 1. ábrán mutatjuk be. Az áb
rán két növényvédőszer spektrumát mutatjuk be, 
az egyik nem tartalmazott kimutatható mennyiség
ben kadmiumot, a másik 0,4 ^g/cm 3  kadmiumkon- 
centráció mellett 20 /rg/cm3  vasat tartalmazott. Az 
ábra azt igazolja, hogy a 43 pm-es vonalmaximu
mok közti távolságot a spektrométer jól felbontja 
és a kadmiumelemzést a vaskoncentráció a vizsgált 
koncentrációtartományban nem befolyásolja.

Nagy kalciumtartalmú (1), nagy alumíniumtartalmú (2) 
és 0,4 mg/1 As-tartalmú (3) növényvédőszer spektruma

Az emissziós spektrometria egyik jelentős za
varó hatása a molekulák rotációs-vibrációs sávos 
spektruma, mely a mérendő elem vonalán hát
térként jelentkezik. Az argonon kívül, elsősorban 
víz, nitrogén, illetve oldott gázok jutnak be az ol
dószerrel a plazmába. Ezek elsősorban OH, N 2 , 
NH, NO, СО molekulaként emittálnak és szinte 
az egész VUV-NIR tartományban háttéremissziót 
okoznak. Ehhez adódhat a főkomponensek stabi
lis oxidjainak háttérspektruma és az így egymás
ra épült molekulasávok jelentősen befolyásolhat
ják az adott hullámhosszon mért jelintenzitást. A  
műszergyártók olyan hardver- és softvermegoldá- 
sokat fejlesztettek ki, melyekkel a háttér átlagin
tenzitása a vonal két oldalának intenzitásmérése 
után levonható a vonalon mért jel intenzitásából. 
A  2. ábrán az As 193,696 nm-es vonala közelé
ben mért háttérspektrumot mutatjuk be három kü
lönböző növényvédőszer esetén. Az 1. és 2. ké
szítmény a kalcium-, illetve alumínium-vegyületek 
hatására hívja fel a figyelmet, mely elsősorban az 
emissziós háttér jelentős növekedését mutatja, míg 
a 3. készítmény egy „tiszta” arzén vonalat mutat 
be. Itt kell rámutatnunk a háttérkorrekció helyé
nek kiválasztásánál elkövethető hibára. Amennyi
ben az 1. ábrán a Cd hátterének korrekcióját a vo-



1. táblázat
Vizes kioldással készült minták összetétele (mg/kg koncentrációk)

Minták 1. 2 . 3. 4. 5. 6 . 7. 8 . 9. 10. 11. 12.
A1 56±3 10 2 ± 1 0 40±2,3 760±20 13000±200 30±10 20±5 270±35 185±2 < 0,1 12±5 4,6±1,5
As < 0,1 < 0,1 < 0,1 1 0 ± 2 < 0,1 6 ,2 ± 2 4,5±0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Cd 0,4±0,1 7,3±3 2,9±0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6± 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Со < 0,1 < 0,1 0,3±0,1 0,4±0,1 < 0,1 1,0 ± 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Cr < 0,1 < 0,1 < 0,1 7± 2 2,2±0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2± 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4±0,1
Ni 2,3±0,7 18±4 11± 1 13±4 0,6±0,3 2380Í110 70±2 5,1±0,6 2,1 ± 0,1 60±7 47±2 3,3±0,3
Pb < 0,1 1 1 0 ± 1 0 38±3 320±10 < 0,1 < 0,1 33±15 13±2 8,5±1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Se 2 ,6± 1,2 1 2 ± 2 5,1±1,0 22±5 5,7±0,7 65±4 66±4 3,0±0,5 < 0,1 < 0,1 2,5±1,0 < 0,1

2 . táblázat

Savas roncsolással készült minták összetétele (mg/kg koncentrációk)

Minta í. 2 . 3. 4. 5. 6 . 7. 8 . 9. 10. 11. 12.
A1 1190±200 800±45 730±12 1060±80 31200±700 50±6 48±13 1640±160 1140±250 1520±210 51±2 58±12
As 1,2± 0,1 < 0,1 < 0,1 41±5 29±1,5 130±10 < 0,1 2 0 ± 1 < 0,1 2 1 ± 1 8,7±2 < 0,1

Cd 1,8±0,5 47±2 23±1 < 0,1 0,4±0,1 < 0,1 < 0,1 1,2± 0,2 23±3 < 0,1 0,4±0,1 < 0,1
Со 8,3±0,3 1,2± 0,1 1,8± 0,1 0 ,8± 0,1 < 0,1 0,8±0,3 < 0,1 1,3±0,1 < 0,1 3,3±0,1 0,4±0,2 0 ,2± 0,1
Cr 5,3±0,2 < 0,1 3,0±0,3 6,8±0,5 4,6±0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 9,2±1,0 46±6 1,4±0,3 4,3±0,3
Ni 6 8 ± 2 181±9 180±8 44±4 2,0±0,4 2010±98 88±9 108±7 32±8 1050±26 47±5 16±0,3
Pb 3,0±0,1 1150±55 580±23 1110±150 < 0,1 4,1±0,1 125±11 220±9 121±18 4,2±0,8 9,6±2,0 24±0,6
Se 59±2 95±3 60±1 60±4 30±1 71±3 70±6 76±4 47±6 21±3 15±3,6 6 ,2± 0,2
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naltól balra olyan távolságban végezzük, ahol már 
a vas vonala van, úgy a minták vaskoncentrációja 
esetén hibás hátteret vonunk le és „túlkorrigáljuk” 
a mérendő vonalat.

Mérési eredmények és értékelésük

A vizes oldással, illetve a savas roncsolással 
nyert mérési eredményeket az 1. illetve 2. táblá
zatban mutatjuk be. Itt jegyezzük meg, hogy a táb
lázatban felsorolt elemeken kívül meghatároztuk 
az alkáli- és alkáliföldfémek, illetve olyan elemek 
koncentrációját, melyek nem számítanak környe
zetidegen vagy toxikus elemnek. A toxikus jelző is 
lassan megváltozik a gyakorlati környezeti kémiá
ban, mivel a módosulatok döntik el az esetek több
ségében a toxicitást. Ez a vizsgálat nem terjedt ki 
ilyen irányban, csak az összkoncentráció megálla
pítása volt a célkitűzés.

A két táblázatot összehasonlítva megállapít
ható, hogy a vizes oldással (ez a növényvédősze
reknél a hétköznapi gyakorlat) jóval kevesebb ter
helés jut a természetbe oldat formájában, azon
ban a szilárd formában kijutó fémvegyületek is 
oldódhatnak a későbbiekben akár a talaj szer
ves savaiban, akár a környezetszennyezés során 
kikerülő szervetlen savakban (pl. savas eső). Az 
összes elemnél mérési határként a 0,1 mg/kg ér
téket adtuk meg, ami általános azoknál a komp
romisszumos műszerparamétereknél, amelyeket a 
szimultán multielemes méréstechnikánál használ
tunk. Ha csak néhány elem meghatározása a cél
kitűzés, úgy a kimutatási képesség javítható.

Nem feladatunk a különböző növényvédősze
rek összehasonlítása a táblázat alapján. Értékelni 
lehetne a számszerű adatokat (azonban csak egy
máshoz képest, hiszen tudomásunk szerint nincs az 
irodalomban maximális megengedett koncentrá
ció), valamint értékelhető az öt párhuzamos meg
határozás alapján az adatok szórása. Azonban nem 
tudjuk milyen a különböző gyártási időkkel rendel
kező termékek mérési adatainak megismételhető
sége (nem álltak ilyen termékek a rendelkezésünk
re), így csak egyszeri sorozat eredményeit tudjuk 
közölni. Az általánosságban megállapítható, hogy 
a kereskedelemben kapható réztartalmú növény

védőszerek nem túlságosan szennyezettek, azon
ban néhány növényvédőszer 1 — 2 toxikus elemet 
viszonylag nagy koncentrációban tartalmaz.

Összefoglalás

A kereskedelmi forgalomban lévő réztartal
mú növényvédőszerek kisebb vagy nagyobb mér
tékben tartalmaznak fémszennyezőket, melyeket 
permetezéskor a természetbe (növényre) jutta
tunk. Az induktív csatolású plazmaemissziós tech
nika kiválóan alkalmas a növényvédőszerek szeny- 
nyezéskoncentrációjának meghatározására, azon
ban a módszer során felmerülő zavaró hatások fel- 
térképezése nélkül az eredményeket jelentős hiba 
is terhelheti. A módszerkidolgozás során feltártuk 
a főbb zavaró hatásokat és a kidolgozott módszer
rel meghatároztuk a növényvédőszerek szennyezé
sének mértékét.

Purity test of plant protectives containing 
copper. Zs. Bertényi, Zs. Szatura, A. Tóth and P. 
Fodor

Commercially available plant protectives con
taining copper have more or less impurity (toxic 
metals), which will be spread out in the nature 
(on plants). Inductively coupled plasma emission 
spectroscopy is an excellent method to determine 
the concentration of impurities in case of mapping 
the interferences of the method. In this work the 
main spectral interferences were established and 
the toxic metal concentrations were measured.
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Hírek

Az IUPAC (International Union of Pure and Applied
Chemistry) véleményezésre közzéteszi a következő 

tanulmányokat:

1. A polimertudományban használt alapfogalmak
gyűjteménye

Az alapfogalmak világos és egyértelmű definíciója 
minden tudományterületen alapvető fontosságú. Mivel a 
későbbi elnevezések is ezen alapfogalmakon alapulnak, 
igen gondosan kell definiálni és esetleg módosítani őket. 
A bizottság 1974-ben kiadott egy dokumentumot „Poli
merekkel kapcsolatos alapdefiníciók” címmel. (Pure and 
Appl. Chem., 40. 479 — 491. 1974.). A dokumentumból 
kiindulva számos új nevezéktani dokumentum is szüle
tett, és az alapfogalmak definíciói megfeleltek a célnak. 
A polimertudomány fejlődése új definíciók bevezetését 
és egyes alapfogalmak definíciójának kisebb változtatá
sát teszi szükségessé. Az első dokumentum megjelente
tése után mintegy 20  évvel a bizottság új, bővített és 
módosított fogalomgyűjteményt bocsát közre, mely szá
mos kutató és folyóiratszerkesztő aktív közreműködésé
vel készült, és 135 definíciót és 187 definiált fogalmat 
tartalmaz.

Hozzászólásokat 1995. november 30-ig fogadnak el 
a következő címen:

Prof. R.F.T. Stepto
Polymer Science and Technology Group 
Manchester Materials Science Centre 
University of Manchester and UMIST 
Grosvenor Street 
Manchester, M l, 7HS, UK

2. Polimerek lebomlásával, öregedésével és egyéb 
kémiai átalakulásaival kapcsolatos fogalmak

definíciója

A polimerek kémiai reakciói igen fontosak a poli
merek módosítása során, valamint az előállítás, feldol
gozás és alkalmazás kapcsán bekövetkező változások, 
vegyszerek és mikroorganizmusok hatásának megítélé
se szempontjából. A terminológia azonban a különbö
ző szakmai körökben véletlenszerűen fejlődött ki. A je
len dokumentum abc-sorrendben közli a polimerek le
bomlásával, öregedésével és egyéb kémiai átalakulásai

val kapcsolatos fogalmakat. Egyes általános definíciókat 
egy vagy több előtaggal vagy jelzővel módosítottak, am e
lyek valamely típust vagy okot jelölnek meg. Az alapfo
galmak, mint pl. az öregedés, lebomlás és stabilitás de
finícióit megjegyzések egészítik ki, melyek speciális ese
tekre vonatkoznak. így pl. az öregedés különböző típu
sait (pl. mesterséges, kozmikus és sugárzásos stb.) az 
„öregedés” címszó alatti megjegyzések tárgyalják. A  jel
zővel módosított fogalmakat, melyeket gyakran haszná
lunk önmagukban is, külön definiáljuk. Ennek tipikus 
példái: biodegradáció, fotostabilizátor, láncbefejező an- 
tioxidáns. A dokumentum végén lévő index az olvasó 
kényelmét szolgálja.

Hozzászólásokat 1995. november 30-ig fogadnak el 
a következő címen:

Prof. K. Hatoda 
Department of Chemistry 
Faculty of Engineering Science
Osaka University 
Toyonaka, Osaka 560 
Japan

3. Nevezéktan a nem-lineáris kromatográfia számára

A jelen ajánlások a Kromatográfiás nevezéktan cí
mű közleményben (Pure and Applied Chemistry, 65. 
819—872. 1993.) megjelent, az ideális körülményeket és 
lineáris megoszlási izotermát feltételező kromatográfiás 
elválasztásokra vonatkozó fogalmak és definíciók gyűj
teményét bővítik ki. A  gyakorlatban az elválasztásokat 
gyakran nem-lineáris kromatográfiás körülmények kö
zött végezzük, amikoris az álló és mozgó fázis közötti 
megoszlási izoterma függ a koncentrációtól, ami aszim
metrikus csúcsokat eredményez.

Hozzászólásokat 1996. január elsejéig várnak a 
következő címen:

Dr. R.M. Smith 
Department of Chemistry,
Loughborough University o f Technology, 
Loughborough,
Leicestershire L E U  3TU

[A tanulmányok teljes anyaga megtekinthető szer
kesztőségünkben. ]
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BUZÁGH ALADÁR EMLÉKSZÁMOK

Buzágh Aladár születésének 100. évfordulója tiszteletére

Buzágh Aladár, a kolloidkémia nagy magyar kutatója, sokunk szeretett professzora emlékére a 
Magyar Kémiai Folyóirat eredetileg egy különszámot tervezett. Örömteli meglepetésünkre olyan nagy 
mennyiségben küldtek be cikket Buzágh Aladár volt tanítványai és munkatársai, hogy azokat csak négy 
számban tudjuk megjelentetni.

Semmi sem bizonyítja jobban egy ember tevékenységének értékét, mint az, hogy az általa elvetett 
mag jó talajba hullott és sok tanítványa viseli büszkén azt a megjelölést, hogy tanítványa a nevezett 
kutatónak. Buzágh Aladár életében is világos volt, hogy nemcsak tanszéke munkatársai, hanem a 
kolloidkémia tudományának más ismerői, használói is tanítójuknak ismerik el őt. A Magyar Kémiai 
Folyóirat emlékszámainak közleményei világosan rámutatnak erre a tényre.

Magam részéről, mint főszerkesztő, büszke vagyok arra a magyar generációra, amely így tiszteli 
Buzágh Aladár emlékét.

Pungor Ernő  
főszerkesztő





Magyar Kémiai Folyóirat
Megindította Than Károly 1895-ben

101. évfolyam , 1995. novem ber

100 éve született Buzágh Aladár, a hazai kolloidkémiai 
oktatás és kutatás megalapozója

NAGY Miklós
ELTE Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiai Tanszék, 1518 Budapest 112, Pf. 32.

DÉKÁNY Imre
JATE Kolloidkémiai Tanszék, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

Ezelőtt tizenhét évvel, 1914-ben könyvet írt Wolfgang Olstwald „Die Welt der vernachlässigten 
Dimensionen” címmel. „Az elhanyagolt dimenziók világa” — így aposztrofálta Wolfgang Ostwald a 
kolloidokat annak idején, amikor még e dimenziók csodálatos jelenségei idegenszerűen hatottak és 
nemigen voltak összhangba hozhatók a fénykorát élő klasszikus fizikai kémia elveivel. Két évtized nem 
nagy idő egy tudomány fejlődéstörténetében. Különösen, ha az illető tudománynak az előítéletekkel és 
a korszellemmel is meg kell küzdenie. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a természettudományoknak is 
megvan a maguk korszelleme, divatja, melyek nem fakadnak mindig a természetet megismerni akarás 
vágyából és nem is szolgálnak közérdeket.

Nem tulajdonítható véletlennek, sem pedig valami mesterkélt kényszerhatásnak, hogy ez alatt az 
alig két évtized alatt az „elhanyagolt dimenziók világából” „el nem hanyagolható dimenziók világa” lett.

A 100 éve született Buzágh Aladár időtálló gondolatai ezek, amelyeket a hazai kolloidika olyan 
jelentős, a kezdeti nehézségeken, az első szárnypróbálgatáson már messze túlmutató Buzágh-műből, az 
1931-ben megjelent „A kolloidok természettudományi jelentősége” című munkájából idézünk.

Manapság, amikor gyakran beszélünk az értékek általános válságáról, az erőteljesen technicizált 
humán kultúráról, üdítő olvasmány újból elővenni egy-egy szakterület kiemelkedő egyéniségének írásait; 
a bennük rejlő valódi értékek korokon, divatokon át sugároznak és éltető erővel látnak el generációkat.

Manapság, amikor a specializáció, a tudomány egyes nagyobb területeinek dezintegrálódása az 
egyik jellemző folyamat, példaként állhat előttünk századunk kiemelkedő magyar kémikusának, Buzágh 
Aladárnak az életműve. A kor színvonalának megfelelő, vagy azon gyakran túlmutató, kifinomult 
kísérletező készség, az a hallatlan intuíció, amelynek erejével képes volt az egymástól látszólag távolabbi 
területek tudományos eredményeit ma is helytálló törvényszerűségekké szintetizálni, vezettek el a 
hazai kolloidikakutatások nemzetközileg minden időben felismert és elismert magas színvonalához, a 
kolloidikának ahhoz a felfogásához, ahogyan azt hazánkban mai is kutatjuk és tanítjuk.

Buzágh Aladár 1895. július 6-án született Derencsényben, Gömör megyében. Középiskoláit 
Losoncon és Rimaszombatban végezte, vegyészmérnöki oklevelet 1918-ban, az akkori József Nádor 
Műszaki Egyetemen szerzett. Pályakezdőként — gyakorlati ismereteinek elmélyítése céljából — 
több vegyipari vállalatnál dolgozott. A természettudományok iránt már igen korán megnyilvánuló 
érdeklődése 1919. szeptemberében a Pázmány Péter Tudományegyetem Bugarszky István vezette II. 
számú Kémiai Intézetébe vonzotta, ahol először reakciókinetikai kérdésekkel foglalkozott. Itt 1921-ben 
doktorált „summa cum laude” minősítéssel.

A hazai szakemberek korán felismerték az akkor még fiatal természettudomány, a kolloidika 
jelentőségét. így Bugarszky István, aki a fehérjék elektrokémiai vizsgálata terén szerzett hírnevet, 
tartotta az első egyetemi előadásokat hazánkban a kolloidkémia tárgyköréből. Ebbe a munkába 
kapcsolódott be a fiatal Buzágh Aladár, akinek a kolloidika területén publikált első dolgozatai
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felkeltették a hazai és külföldi szakmai körök érdeklődését. A kiemelkedő tehetségű fiatal kutató 
éveket dolgozott együtt Wolfgang Ostwalddal és Herbert Freundlich-hal, akiket ma már a kollodika 
megalapozói és klasszikusai között tartunk számon.

Hazatérése után 1931-től a Pázmány Péter Tudományegyetemen magántanárként működött. 
Kutatásai a felületek közötti erőhatások (az adhézió), a felületi rétegek szerkezete (az adszorpció) 
és a diszperz rendszerek állandósága közötti összefüggések felderítésére irányultak. Igen egyszerű, 
ugyanakkor hatékony kísérleti módszert dolgozott ki mikroszkópikus méretű felületrészek közötti 
kölcsönhatások jellemzésére. A módszerrel nyert alapvető megfigyeléseit — különösen azt, hogy 
az interpartikuláris kölcsönhatásokban lényeges szerepe van a részecskét burkoló Iioszférának — a 
kolloidstabilitás elméletének megalkotói, Verwey és Overbeek, is részleteiben idézik az azóta világszerte 
elterjedt és elfogadott munkájukban.

Buzágh Aladár életműve az általa 1943-ban, a Pázmány Péter Tudományegyetemen alapított 
Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiai Tanszéken teljesedett ki. Kidolgozta a kolloidok morfológiai 
rendszertanát, sokféle rendszeren végzett kísérleti munkája alapján pedig megalkotta az üledékszabályt 
ill. az Ostwald — Buzágh-féle kontinuitási elvet.

Kutatási eredményeit már abban az időben elismerte a szűkebb szakma, így több alkalommal 
tartott meghívott előadóként előadásokat nemzetközi kongresszusokon. 1939-ben előadói körutat tett 
az Egyesült Államokban, ahol kilenc egyemeten és a General Electric kutatóintézetében ismertette 
legfontosabb eredményeit.

Buzágh Aladár kutatómunkája mellett az ismeretterjesztés minden módját felhasználta arra, hogy 
a kibontakozó új szakterületet, a kolloidikát népszerűsítse. Első tankönyve németül, majd angolul jelent 
meg. Ezt követte a háromkötetes, magyar nyelvű Kolloidika című munkája. Szívós és kitartó munkával 
harcolt a hazai vegyészképzés megreformálásáért, a kolloidika meghonosításáért. Nagy érdeme, hogy 
megteremtette a kolloidkémia hazai oktatási és kutatási bázisát. Csaknem negyedszázadon át tanított 
a Pázmány Péter Tudományegyetemen generációkkal ismertetve meg ezáltal a kolloidika legfontosabb 
eredményeit és ezek széleskörű gyakorlati hasznosítását.

Rendkívül eredményes tudományos, gyakorlati és közéleti tevékenységének elismeréseként 1938- 
ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1946-ban rendes tagjává választotta. Tudományos 
munkásságát az akkori kormányzat is elismerte: kétszer Kossuth-díjjal, két alkalommal a Munkaérdem
renddel tüntették ki.

Buzágh Aladár születésének 100. évfordulóján századunk egyik kiemelkedő magyar tudósára és 
tanárára emlékezünk, aki maradandó alkotásaival, a mai napig ható emberi példájával múlhatatlan 
érdemeket szerzett a magyar tudománynak, s bőséges szellemi forrásként buzgó örökséget jelent az 
őt követő generációknak.

★  ★  ★

Az elmúlt néhány évtizedben elkezdődött és jelenleg is folyó kutatások és fejlesztések olyan 
jelentős eredményeket hoztak a kollodika területén is, amelyekről korábban még álmodni sem mertünk. 
Ennek következményeként a kolloidika újból reneszánszát éli, s talán ma a kémia tudományának egyik 
legdinamikusabban fejlődő területe. Az itt felhalmozott tudásanyagot a biofizikától a műanyagiparig, az 
elektronikától a környezetvédelemig számos tudományterület is intenzíven hasznosítja.

Az anyagi világ finom részleteinek vizsgálódása mellett kialakulóban van a komplex rendszerek 
tudománya, amely a jövőben elvezethet számos, ma még tisztázatlan kérdés megoldásához.

Buzágh Aladár álma valóra vált: hazánkban, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen több, mint 
félévszázada létesített oktató és kutató bázison kívül, a kolloidika oktatása és kutatása széles körben 
— a kor színvonalának megfelelően — folyik. A Magyar Kémiai Folyóirat Szerkesztőbizottságának 
elhatározására és felkérésére a hazai egyetemek és más kutatóhelyek munkatársai ebben a kötetben 
publikált új kutatási eredményeikkel tisztelegnek az iskolateremtő tudós emléke előtt.
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Buzágh Aladár tudományos munkássága a „Kolloid 
Zeitschrift” című folyóiratban*

Klaus BENEKE és Gerhard LAGALY
Institut für Anorganische Chemie der Universität Kiel, Olshausenstrasse 40, D-24098 Kiel, Germany

Buzágh Aladár 1895. július 6-án, 100 éve 
született Magyarországon. A magyar kolloidké
mia megalapítója. Kolloidkémiai tanulmányait Bu- 
garszky István professzornál kezdte el és 1921-ben 
védte meg doktori értekezését a magyar királyi 
Pázmány Péter Tudományegyetemen, Budapesten. 
Mint Bugarszky professzor asszisztense, kapcsola
tokat épített ki a kolloidkémia korabeli tudósaival 
R. Zsigmondyval (1865 — 1929), Wo. Ostwald-dal 
(1883-1943) és H. Freundlich-hal (1880-1941). 
1926-tól már Wólfgang Ostwald asszisztenseként 
dolgozik Lipcsében, aki a „Kolloid Zeitschrift” fo
lyóiratot 1906-ban és a „Kolloid-Gesellschaft”-ot 
1922-ben alapította meg. 1928-tól Herbert Freund
lich munkatársa lesz a Kaiser-Wilhelm-Institut für 
Physikalische Chemie und Elektrochemie Inté
zetben, amely a mai Fritz-Haber-Institut (Max 
Planck Gesellschaft) Berlin-Dahlemben. Visszaté
rése után 1932-ben habilitált és a Pázmány Pé
ter Tudományegyetemen egyetemi magántanár
ként folytatta munkáját. Az Americal Chemical 
Society meghívására sikeres előadássorozatot tar
tott az Egyesült Államokban, amelynek nyomán 
kutatási lehetőséget is kapott. Ezt azonban vissza
utasította és visszatért Magyarországra, mivel a to
vábbiakban hazájában kívánt dolgozni.

A Pázmány Péter Tudományegyetemen a kol
loidkémia oktatásának beindítása után (1939) je
lentős eredményeket ért el a kolloidkémia kötele
ző oktatásának elterjesztésében a magyar egyete
meken. А П. világháború után sajnos az NSZK- 
ban fordított tendencia alakult ki, és a kolloid
kémia oktatása visszaszorult. Az NDK-ban viszont 
megtartották a korábbi oktatási és kutatási kapaci
tásokat. így Buzágh kezdeményezésére Magyaror
szágon is lehetővé vált az ötvenes évek elején Sze
geden (Szántó Ferenc és Várkonyi Bernât), vala
mint a 60-as évek elején Debrecenben (Mádi Ist
ván) a kolloidkémiai oktatási intézmények mega
lapítása.

Buzágh Aladár már lipcsei tartózkodása ide
jén a Kolloid Gesellschaft tagja lett és az 54. kötet

* A  német szövegű kézirat címe: Aladár von Bu
zágh und seine wissenschaftlichen Arbeiten im Rahmen 
der Kolloid-Zeitschrift. A kéziratot Dékány Imre fordí
totta.

megjelenésétől számítva (1931) állandó munkatár
sa volt a Kolloid Zeitschrift folyóiratnak, amely
nek elismeréseként 1944-ben a folyóirat tudomá
nyos tanácsába is megválasztották. A német „Rhe- 
ologischen Gesellschaft”-nak is alapító tagjai kö
zé tartozik. Tankönyvek és monográfiák viselik ne
vét a kolloidtudományban, köztük az 1936-ban né
met nyelven megjelent „Kolloidok” című tanköny
ve. Munkásságát hazája is elismerte, kétszer tün
tette ki Kossuth-díjjal és a Magyar Tudományos 
Akadémia igen fiatalon (1938-ban) tagjai közé vá
lasztotta.

A Wolfgang Ostwald által 1906-ban alapí
tott Kolloid Zeitschrift 1913-ig a „Zeitschrift für 
Chemie und Industrie der Kolloide” címet visel
te. 1962-től „Kolloid Zeitschrift und Zeitschrift für 
Polymere (KZZP)” címmel adták ki, majd 1974- 
től „Colloid and Polymer Science” (CPS) címmel 
jelenik meg. A П. világháború előtt Németország
ban a kolloidkémia jelentékeny elismertsége veze
tett ahhoz, hogy a kolloidika kiemelkedő eredmé
nyei ebben a folyóiratban jelentek meg. Ez azért 
is érdeklődést keltő számunkra, mivel Buzágh Ala
dár munkái jórészt a Kolloid Zeitschriftben jelen
tek meg. Áttekintve a folyóirat köteteit, 55 publi
kációt találtunk, ami arra utal, hogy ezen munkák 
megbízható keresztmetszetet adnak Buzágh mun
kásságának tudományos hatékonyságáról.

Első munkái 1926-ban jelentek meg az alkáli- 
földfém-karbonátok előállításáról, melynek lénye
ge az, hogy vízmentes metanolban oldotta az 
alkáli-földfém-oxidokat és az oldathoz C 0 2 gázt 
vezetett1,2. Majdnem 30 évvel később Buzágh is
mét visszatért a karbonátok vizsgálatához, mely
nek során Fraknóy Verával a C 0 2 diffúziójának 
következtében a CaC03 csapadék ritmikus képző
dését vizsgálta kálcium-hidroxid-tartalmú zselatin- 
gélekben39,52’53.

Munkásságának jelentős részét képezi a pep- 
tizáció vizsgálata. A Kolloid Zeitschriftben megje
lenő dolgozatok egy nagyon fontos munkával kez
dődnek, az űn. „üledékszabály”-jal (Dodenkörper- 
regel)3. További munkák követték ezen kutatáso
kat 1928-ig, amelyek eredményeit később Ostwald- 
Buzágh üledékszabályként említi a kolloidkémiai
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szakirodalom4-7. Néhány példát emelnénk ki az 
általa vizsgált rendszerekből: ВаСОз peptizáció- 
ja vízben, vashidroxidgélek peptizációja savakkal 
vagy ferri-kloriddal3,4,6, alumínium-hidroxid pep
tizációja savakkal, berlini-kékkel és kálium-oxalát- 
tal6. A huminsavak és humátok peptizáló hatá
sával is foglalkozott kaoliniten5. Érdemes megje
gyezni, hogy Wo. Ostwald ugyanebben az időben 
a huminsavak peptizációját vizsgálta és jelenleg is 
folynak vizsgálatok Magyarországon huminsavak- 
kal Szegeden a Kolloidkémiai Tanszéken, mivel a 
huminsavaknak, mint talajalkotóknak a környezeti 
kémiai jelentősége előtérbe került.

Az Ostwald-Buzágh üledékszabály lényege a 
peptizátor adszorpciója a szilárdtest felületén. Bu
zágh ezen munkáiban felhívja a figyelmet az ad
szorpció jelentőségének fontosságára, amely téma
terület később Magyarországon nemzetközileg is 
figyelemre méltó eredményeket ért el.

A peptizációval kapcsolatos további kutatá
sok a folyamat kinetikájára vonatkoztak16,19. A 
liofil gélek peptizációja a térhálós gélszerkezet 
duzzadása miatt autokatalitikus reakciókhoz ha
sonlít. A peptizáció kinetikájára vonatkozó III. 
rész már Wolfram Ervinnel, mint társszerzővel je
lent meg35, aki később Buzágh munkásságát foly
tatta az ELTE Kolloidkémiai és Kolloidtechno
lógiai Tanszékén, Budapesten. Ebben a munká
ban a hidrofil gélek peptizációját különböző hő
mérsékleten (0 — 50°C között) vizsgálták és az 
Arrhenius-egyenlettel kiszámították a peptizáció 
aktiválási energiáját. Buzágh a pcptizációs vizsgá
latokat gélkeverékeken az ötvenes években Bu
zágh Évával32,41, ill. a hőmérsékletfüggésre vo
natkozó vizsgálatokat Kábái Jánossal folytatta54. 
1956-tól néhány fontos munkája jelent meg a gélek 
peptizálásának befolyásolására fagyasztás hatásá
ra, és ezen kutatásokba bevonta Rohrsetzer Sán
dort is37-47,50. Igen érdekes megfigyelést végeztek 
az AS2S3 szolokon, amelyek -15°C-on történő fa
gyasztás hatására az eredeti sárga színükről vörös 
színűre változtak47. Felolvasztás után a szol vörös 
színű maradt és csak 80°C-on alakult át ismét sár
ga színűre. A vörös szolok jelentősen nagyobb visz
kozitással rendelkeztek, mint a sárga szolok, és rá
adásul áramlási kettőstörést mutattak.

Buzágh legproduktívabb éveiben jelentek meg 
az első munkák bontonitok és zeolitok szedimen- 
tációs és Teológiai vizsgálatáról8,10. Mindkét téma 
a következő évtizedekben további eredményeket 
hozott27,29,30 és még ma is a szegedi Kolloidké
miai Tanszék egyik fontos kutatási területe. 1954- 
ben Berlinben a Herbert Freundlich emlékülésen 
Buzágh a montmorillonitszuszpenziók stabilitásá

ról és tixotrópiájáról tartott előadást33, amelyben 
hangsúlyozta, hogy megbízható adatok a bentonit- 
szuszpenziók stabilitására csak akkor nyerhetők, 
ha a minták előkészítése jól definiált és monoio
nos formákkal dolgoznak.

Buzágh 1929-ben kezdte meg az adhézióval 
kapcsolatos vizsgálatait9 és nem volt sejthető, hogy 
ezen munkája a dolgozatok további seregét fog
ja eredményezni. Az adhézió mérésére alkalmas 
„tapadási szám”, ill. a később tökéletesített szaka
dási szög12,14 meghatározása különböző elektro
litokban és alkohol-víz elegyekben új tudományos 
eredményekhez vezettek12-15,17,22,25. Megállapí
totta, hogy nemcsak elektrosztatikus kölcsönhatá
sok, hanem a lioszférák összetétele és vastagsága 
is meghatározza az adhéziót. Elektrolitelegyekben 
végzett vizsgálatok során H. Freundlich-hal közö
sen felfedezték az ionantagonizmus jelenségét15. 
Buzágh a Langmuir-Blodgett eljárást közvetlenül 
alkalmazta a kvarcfelület módosítására25. Növek
vő rétegfelépítéssel a felvitt film orientációjának 
megfelelően változó peremszögeket (20° ill. 50°) 
mért.

Az adhézióval kapcsolatos egyik jelentős mun
kájában Buzágh újra a lioszférák (szolvátréte- 
gek) jelentőségéről beszél, amely az ún. Ostwald- 
Buzágh kontinuitási elv megalapozását jelentette31. 
Megállapítják, hogy a diszperz rendszer stabilitá
sa annál nagyobb, minél teljesebb a kontinuitás 
a diszpergált részecske és a diszperzióközeg kö
zött. A kontinuitást különböző struktúrákkal le
het megvalósítani a határfelületi rétegben: elekt
romos kettősréteggel, lioszférákkal és többkompo
nensű szolvátburokkal. Ezt az alapelvet a legtöbb 
diszperz rendszer stabilitásának kvalitatív jellem
zésére ma is használják. Ez a munka hatással volt a 
szegedi Kolloidkémiai Tanszék jelenlegi kutatásai
ra is, ahol biner elegyek adszorpciójának kvantita
tív meghatározása alapján számításokat végeztek a 
SÍO2-szuszpenziók stabilitásának jellemzésére.

Buzágh Aladár a kolloidkémia oktatását és 
kutatását alapozta meg Magyarországon. A „Kol- 
loidika” című könyve jelentős szerepet játszott a 
természettudományok fejlődésében. 1936-ban né
met és 1938-ban angol nyelven is kiadták. Bu
zágh kutatási témiáit Wolfram E., Rohrsetzer S. 
és Szántó F. vitték tovább és értek el figyelemre 
méltó elismerést a kolloidkémia területén. A tudo
mányos tapasztalatcsere szilárd gyökerekkel ren
delkezik a magyar kollégák és a német Kolloid- 
Gesellschaft tagjai között. Számos nehézség elle
nére a II. világháború után Buzágh gyakran részt 
vett a Kolloid-Gesellschaft közgyűlésein, számos 
dolgozatot közölt, így a magyar kolloidkémiai ku
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tatás nem szakadt le a nyugati országok kutatásai
tól.

Buzágh számos német kolloidkémikussal, min
denekelőtt Wolfgang Ostwald-dal és Herbert 
Freundlich-hal baráti kapcsolatban volt. Előadását 
1954-ben a Kolloid-Gesellschaft ülésén az alábbi
akkal zárta33: „Mindaz, amit mondtam, nem kü
lönösen új. A legfontosabb alapokat megtalálhat
juk azokban a munkákban, amelyek a Freundlich- 
iskolából származnak. Rendkívül örülök annak, 
hogy én ... ezen alkalommal nagyrabecsült taná
rom, szeretett barátom Herbert Freundlich emlé
kére kedvenc problémájához egy előadással hoz
zájárulhattam.”

Nagy örömömre szolgál, hogy napjainkban is 
rendkívül szívélyes és baráti kapcsolatok vannak a 
német és a magyar kolloidkémikusok között.

Összefoglalás

A dolgozat áttekintést ad Buzágh Aladár 
munkásságáról a Kolloid Zeitschrift című folyói
ratban és méltatja hazai munkásságát a kolloidké
mia oktatása és kutatása terén.

Scientific achievements of Aladár Buzágh sur
veyed in the journal Kolloid Zeitschrift. К. Beneke 
and G. Lagaly

The article published in Kolloid Zeitschrift 
gives an overview of the scientific achievements 
of Aladár Buzágh with emphasis on his invaluable 
work done for the promotion of research as well 
as teaching in the field of colloid and interface 
science in Hungary.

IRODALOM
B uzágh  Aladár publikációi és referátum ai a K ollo

id Z eitschrift-ben , am ely folyóirat 1962-től Kolloid Z eit
schrift und Z eitschrift für Polym ere és 1974-től Colloid  
Polym er S cien ce  cím m el jelent m eg.

1 A. B u z á g h :
Ü b er kolloide L ösungen  der Erdalkalikarbonate, I.
M itteilung.
K olloid Z ., 38. 222 -  226. 1926.

2 A. B u z á g h :
Ü ber kollo ide L ösungen  der Erdalkalikarbonate,
II. Ü b er d ie K onstitution des Barium karbonatsols.
K olloid Z ., 39. 218 -  230. 1926.

3 A.v. B u z á g h :
Z ur T h eorie  der Peptisation, I. Ü ber die A bhän
gigkeit der kolloiden  Löslichkeit von  der relativen
M en g e  des Bodenkörpers.
K olloid Z ., 41. 1 6 9 -1 8 3 .  1927.

4 A.v. Buzágh:
Zur Theorie der Peptisation, II.
Kolloid Z„ 43. 215 -  220. 1927.

Г) A.v. Buzágh:
Zur Theorie der Peptisation, III. Über die Bo
denkörperregel bei der Peptisation mit hydrophilen 
Solen.
Kolloid Z., 43. 220 -  224. 1927.

6 A.v. Buzágh:
Über die Kinetik der Peptisation.
Kolloid Z., 44. 156-162 . 1928.

7 A.v. Buzágh:
Zur Theorie der Bodenkörperregel.
Kolloid Z., 46. 178-185 . 1928.

8 A.v. Buzágh:
Über die Strömungsdoppelbrechung und Thixotro- 
pie der Bentonit-Suspensionen.
Kolloid Z., 47. 2 2 3 -2 2 9 . 1929.

9 A.v. Buzágh:
Über eine Methode zur Untersuchung von Koa- 
gulations- und Peptisationserscheinungen.
Kolloid Z., 47. 3 7 0 -3 7 2 . 1929.

10 A.v. Buzágh:
Über die kataphoretische Wanderungsgeschwin
digkeit der Zeolithsuspensionen.
Kolloid Z., 49. 3 5 -3 9 . 1929.

11 A.v. Buzágh:
Bemerkungen zu der Arbeit von S.P.L. Sörensen 
und J. Sladek: „Über Wo. Ostwald’s Bodcnkörper- 
regel und die löslichkeit des Kaseins in Natron.” 
Kolloid Z., 49. 185-188 . 1929.

12 A.v. Buzágh:
Über die Haftfähigkeit mikroskopischer Tbilchen 
an Wänden von gleicher Beschaffenheit, I.
Kolloid Z., 51. 105-112 . 1930.

43 A.v. Buzágh:
Über die Haftfähigkeit mikroskopischer Teilchen 
an Wänden von gleicher Beschaffenheit, II.
Kolloid Z., 51. 2 3 0 -239 . 1930.

14 A.v. Buzágh:
Über die Haftfähigkeit mikroskopischer Teilchen 
an Weiner Wand von gleicher Beschaffenheit, III. 
Kolloid Z., 52. 4 6 -6 1 . 1930.

15 A.v. Buzágh, H. Freundlich, J. Tamchyna:
Über das Haften von Quarzpulver in Elektrolytge
mischen.
Kolloid Z., 53. 294 -  300. 1930.
A.v. Buzágh:
* A Kolloidok Természettudományi Jelentősége. 
Buchbesprechung von Wo. Ostwald in Kolloid Z., 
64. 354. 1933.

16 A.v. Buzágh:
Über eine Darstellungsmethode von kolloidlösli
chem Eisenoxyd und über die Eigenschaften seiner 
Hydrosole.
Kolloid Z., 66. 129-137 . 1934.
A.v. Buzágh:
* Kolloidik.
Buchbesprechung von H. Erbring in Kolloid Z., 75. 
3 5 2 -353 . 1936.

17 A.v. Buzágh:
Über die Beziehungen zwischen der Haftfähigkeit 
der Teilchen mikroskopischer Größe und den Ak
tivitätskoeffizienten der Elektrolyte.
Kolloid Z„ 76. 2 - 9 .  1936.
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18 A.v. Buzágh:
Kolloidwissenschaft und Radiotechnik.
Kolloid Z., 77. 1 7 2 -1 8 3 . 1936.

19 A.v. Buzágh, F. Han:
Über die Kinetik der Peptisation, II. (Über die 
Peptisationsgeschwindigkeit des lyophoben Eisen
oxyds.)
Kolloid Z., 78. 2 8 4 -2 9 5 . 1937.

20 A.v. Buzágh:
Über die Beziehungen zwischen dem Sedimenta
tionsvolumen mikroskopischer Teilchen und den 
Aktivitätskoeffizienten der Elektrolyte.
Kolloid Z., 79. 1 5 6 -1 6 0 . 1937.

21 A.v. Buzágh, E. Kneppó:
Über die Adsorption schwach solvatisierter Kollo
ide an festen Adsorbentien, I. Die Adsorption von 
kolloiden Eisenhydroxid an Quarz.
Kolloid Z., 82. 1 5 0 -1 5 8 . 1938.
A.v. Buzágh:
* Colloid Systems (englische Ausgabe von Kolloi- 
dik)
Buchbesprechung von Wo. Ostwald in Kolloid Z., 
83. 116-117. 1938.

22 A.v. Buzágh, Z. Szabó:
Über die Haftfähigkeit von Teilchen mikrosko
pischer Größe, VII. Über die Haftfähigkeit von 
Barytteilchen in Elektrolytlösungen.
Kolloid Z.,83. 1 3 9 -1 4 6 . 1938.

23 A.v. Buzágh, К. Dux:
Über die Haftfähigkeit von Teilchen mikrosko
pischer Gröüe, VIII. Über die Haftfähigkeit von 
Kalziumkarbonat-Teilchen in Elektrolytlösungen. 
Kolloid Z., 83. 2 7 9 -2 8 7 . 1938.

24 A.v. Buzágh, I. Zimmermann:
Über die Haftfähigkeit von Teilchen mikrosko
pischer Größe, IX. Über den Einfluß der Fett
säuren auf die Haftfähigkeit von Quarzteilchen in 
wässrigen Lösungen.
Kolloid Z., 84. 1 6 -2 4 . 1938.

25 A.v. Buzágh:
Über den Einfluß der Feinstruktur der Adsorpti
onsschichten auf die Haftfähigkeit mikroskopischer 
Teilchen.
Kolloid Z., 85. 318 -  324. 1938.

26 A.v. Buzágh, E. Erényi:
Über die Filtrationsfähigkeit und Flüssigkeitsauf
nahme von Sedimenten.
Kolloid Z., 91. 191 -1 9 6 . 1940.

27 A.v. Buzágh, E. Erényi:
Über den Einfluß der starken Elektrolyte auf die 
Viskosität der Quarzsuspensionen.
Kolloid Z., 91. 2 7 9 -2 8 7 . 1940.

28 A.v. Buzágh:
Über die Bedingungen der Entstehung künstlicher 
Kollagenfasern.
Kolloid Z., 101. 1 4 9 -1 5 6 . 1942.
A.v. Buzágh:
* Über die Verhältnisse beim Herstellen künstli
cher Kollagenfaserns.
Math.-naturwiss. Anz. Ung. Akad. Wiss. 60. 99. 
1941. Referat von Raphael Eduard Liesegang in 
Kolloid Z., 102. 201. 1943.

29 A.v. Buzágh:
Zur Frage der Viskosität von Suspensionen. (Der 
Einfluß der starken Elektrolyte auf die Viskosität 
der Stärke- und Bentonitsuspensionen.)
Kolloid Z., 103. 119 -1 2 6 . 1943.

30 A.v. Buzágh:
Über den Einfluß der Elektrolyte auf die Festigkeit 
der Bentonit-Membranen.
Kolloid Z., 115. 155-160 . 1949.

31 A.v. Buzágh:
Über den Zusammenhang zwischen Adhäsion und 
Stabilität disperser Systeme.
Kolloid Z., 125. 14 -  21. 1952.

32 A. Buzágh, É. Buzágh:
Über die Peptisation von Mischgelen, I.
Kolloid Z., 137. 3 - 1 1 .  1954.

33 A. Buzágh:
Über die Stabilität und Thixotropic der Montmo- 
rillonitsuspensionen.
Kolloid Z., 139. 7 4 -8 1 . 1954.

34 A. Buzágh, F. Szántó:
Über den Einfluß der Temperatur auf das Sedi
mentvolumen von Quarzsuspensionen.
Kolloid Z., 141. 1 - 4 .  1955.

35 A. Buzágh, E. Wolfram:
Über die Kinetik der Peptisation, III. Über den 
Einfluß der Temperatur auf die Peptisationsgesch
windigkeit von hydrophilen Gelen.
Kolloid Z., 141. 126-132 . 1955.

36 A. Buzágh, I. Tar:
Über die Peptisation des Lignins.
Kolloid Z., 144. 4 5 -5 8 . 1955.

37 A. Buzágh:
Über den Einfluß des Gefrierens auf die Peptisier- ' 
barkeit der Gele.
Kolloid Z., 146. 133-139 . 1956.

38 A. Buzágh, E. Wolfram:
Bestimmung der Haftfähigkeit von Flüssigkeiten 
an festen Körpern mit der Abreißmethode.
Kolloid Z., 149. 125. 1956.

39 A. Buzágh, V  Fraknóy:
Über die rhythmische Bildung von C aC 03 -Nieder
schlägen in Hydrogelen, I. Über die Diffusion der 
Kohlensäure in Са(ОН)г -haltigen Gelatinegelen. 
Kolloid Z., 150. 9 7 -1 0 8 . 1957.

40 A. Buzágh, 1 Szőnyi, Á. Szécsi:
Über die Schrumpfung der Kollagenmembramen. 
Kolloid Z., 151. 1 2 -1 4 . 1957.

41 A. Buzágh, É. Buzágh:
Über die Peptisation von Mischgelen.
Kolloid Z., 154. 4 1 -4 7 . 1957.
A. Buzágh, S. Rorsetzer:
* Über den Einfluß der Tieftemperatur auf die 
Eigenschaften der Kolloide, I. Über den Einfluß 
des Gefrierens auf die Stabilität der Sole.
Acta Chimica Acad. Sei. Hungáriáé, 10. 427 — 446. 
1957. Referat von E. Ühlein in Kolloid Z., 154. 
8 2 -8 3 . 1957.
A. Buzágh, S. Rohrsetzer:
* Über den Einfluß der Tieftemperatur auf die 
Eigenschaften der Kolloide, II. Über den Einfluß 
der Tieftemperaturbedingungen auf das Verhalten 
der Kolloidlösungen.
Acta Chimica Acad. Sei. Hungáriáé, 10. 447—455. 
1957. Referat von E. Ühlein in Kolloid Z., 154. 83. 
1957.

42 A. Buzágh, К. Udvarhelyi, F. Horkay:
Über die fraktionierende Koagulation der Phenol- 
Formaldehyd-Harze mit wäßrigen Elektrolytlösun
gen.
Kolloid Z., 154. 130-141 . 1957.
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43 A. Buzágh, K. Udvarhelyi, F. Horkay:
Über die fraktionierende Koagulation der Phenol- 
Formaldehyd-Harze mit wässrigen Elektrolytlösun
gen, II.
Kolloid Z., 157. 5 3 -5 7 . 1958.

44 A. Buzágh, E. Wolfram:
Bemerkungen zur Arbeit Bestimmung der Haftfä
higkeit von Flüssigkeiten an festen Körpern mit 
der Abreißwinkelmethode, II.
Kolloid Z., 158. 158. 1958.

45 A. Buzágh, К. Udvarhelyi, J. Edelényi:
Über die fraktionierende Koagulation der Phenol- 
Formaldehyd-Harze mit wässrigen Elektrolytlösun
gen, III.
Kolloid Z„ 164. 1 3 -1 7 . 1959.

46 A. Buzágh, К. Udvarhelyi, J. Edelényi:
Über die fraktionierende Koagulation der Phenol- 
Formaldehyd-Harze mit wässrigen Elektrolytlösun
gen, IV.
Kolloid Z., 164. 1 8 -2 2 . 1959.

47 A. Buzágh, S. Rohrsetzer:
Der Einfluß des Gefrierens auf die As2S,-i-Sole. 
Kolloid Z., 164. 1 0 7 -111 . 1959.

48 A. Buzágh:
Über die Löslichkeit des Kollagens in verschiede
nen Pufferlösungen.
Kolloid Z., 169. 7 2 -7 6 . 1960.

49 A. Buzágh, J. Szönyi:
Über die Schrumpfung der Kollagenmembranen, 
II.
Kolloid Z., 174. 149-155 . 1961.

50 A. Buzágh, S. Rohrsetzer:
Über den Einfluß des Gefrierens auf die Stabilität 
der Emulsionen.
Kolloid Z., 176. 9 - 1 1 .  1961.

51 A. Buzágh, A. Marciniak-Fabian:
Über den Einfluß des Gefrierens auf die Albumin
sole.
Kolloid Z., 176. 1 1 -1 4 . 1961.
A. Buzágh:
* Untersuchungen über die Adhäsion.
Ann. Univ. R. Eötvös, Sect. Chimica, 1. 32—78. 
1959. Referat von U. Ühlein in Kolloid Z., 178. 68 . 
1961.

52 A. Buzágh, V. Fraknóy:
Über die rhytmische Bildung von СаСОз-N ie
derschlägen in Hydrogelen. II. D ie Wirkung von 
Elektrolyten auf die periodische Bildung von 
СаСОз-Niederschlag in Gelatine-Gel.
Kolloid Z. Z. Polymere, 181. 1 0 -1 3 . 1962.

53 A. Buzágh, V. Fraknóy:
Über die rhytmische Bildung von CaC03 -Nieder
schlägen in Hydrogelen. III. Die Wirkung von 
Nichtelektrolyten auf die periodische Bildung von 
CaC03-Niederschlag in Gelatine-Gel.
Kolloid Z. Z. Polymere, 183. 64 — 67. 1962.

54 A. Buzágh, J. Kabai:
Über die Peptisation der bei verschiedenen Tem
peraturen hergestellten Gele.
Kolloid Z. Z. Polymere, 184. 36 — 41. 1962.

55 A. Buzágh, Y. Davidescu:
Über den Einfluß des Gefrierens auf die Hydro- 
und Organogele der Seifen.
Kolloid Z. Z. Polymere, 185. 40 —45. 1962.
A. Buzágh, S. Rohrsetzer:
* Über das Gefrieren anorganischer Kolloide.
Ann. Univ. Sei. Budapestinensis Rolando Eötvös 
nominatae, Sect. Chim., 3. 57 — 83. 1961. Referat 
von E. Ühlein in Kolloid Z. Z. Polymere, 195. 182. 
1964.
A. Buzágh, F. Szántó:
* Die Fraktionierung und sedimentierende Analy
se von Bentonitsuspensionen.
Ann. Univ. Sei. Budapest, Rolando Eötvös nom., 
Sect. Chim., 3. 85 — 106. 1961. Referat von E. 
Ühlein in Kolloid Z. Z. Polymere, 196. 95. 1964.

Kiéli Egyetem, Szervetlen Kémiai Intézet 
Érkezett: 1995. VII. 31.
Közlésre elfogadtuk: 1995. VII. 31.
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Izopiesztikus módszer az adszorpciós réteg átlagos 
abszolút összetételének meghatározására 

szilárd-gőzelegy határfelületeken
NAGY Miklós, DÓMJÁN Attila és MÉSZÁROS Róbert 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kolloidkémiai Tanszék, 1518 Budapest, 112., Pf. 32.

Buzágh Aladár születésének 100. évfordulója tiszteletére

A különböző típusú határfelületeken fellépő, 
s rendszerint valamelyik mobilis komponens felü
leti feldúsulásával együttjáró adszorpciós jelensé
gek régóta ismeretesek, s különösen a jelen szá
zad első évtizedeiben e területen intenzívebbé váló 
kutatások kapcsán dolgozták ki az adszorpció jel
lemzésének többé-kevésbé kvantitatív módszereit 
is. Kialakultak azok a kísérleti módszerek és kiér
tékelési eljárások, melyek közül egyeseket szinte a 
mai napig változatlan formában használunk. A leg
gyakrabban alkalmazott kísérleti lehetőségek kö
zül megemlítjük, hogy gázok, gőzök szilárd felüle
teken való adszorpciójának kvantitatív meghatáro
zását nyomásmérésekre vezetik vissza, folyadéke- 
legyekből, ill. oldatokból történő adszorpció ese
tén az adott komponensre vonatkozó „adszorbeált 
mennyiség” pedig a homogén elcgyfázisban az ad
szorpció miatt bekövetkező koncentrációváltozás
ból határozható meg. Az alkalmasan definiált „ad
szorbeált” mennyiséget mindkét esetben a zárt ad
szorpciós rendszerre vonatkozó anyagmérlegekből 
származtatott összefüggések alapján számíthatjuk 
ki. Az állandó hőmérsékleten felvett „adszorbe
ált” mennyiség — egyensúlyi nyomás, vagy egyen
súlyi koncentráció függvényeket konvencionálisán 
adszorpciós izotermáknak nevezik1,2.

Az elmúlt időszakban laboratóriumunkban 
végzett elvi és kísérleti vizsgálódásaink alapján je
lentős mértékben továbbfejlesztettük az adszorp
cióra vonatkozó ismereteinket. A különböző típu
sú határfelületekre alkalmazható átfogó elméleti 
jellegű kutatásaink alapján kimutattuk, hogy léte
zik az ún. karakterisztikus izoterma3,4,5, amelynek 
egyik fontos tulajdonsága az, hogy több, egymás
tól szterikusan és energetikailag elkülönülten visel
kedő részeket tartalmazó, ún. összetett (pl. keve
rék) szorbens esetében is helyesen írja le az ilyen 
szorbensre vonatkozó bruttó izotermát, tehát lehe
tővé teszi azt, hogy a megfelelő ismeretek birto
kában kiszámíthassuk az adott szorpciós térrészre 
vonatkozó parciális izotermát3,6. Bevezettük az ál
talánosított szorbens fogalmát, ezáltal szoros elvi

kapcsolatot teremtettünk az oldat (elegy) adszorp
ció és a homogén oldatokban fellépő preferenci- 
ális szolvatáció jelensége között5. Kísérletileg bi
zonyítottuk, hogy bizonyos szorbens —elegy párok 
esetében az ún. Defay-féle többlet nem egyérté- 
kű függvénye az egyensúlyi koncentrációnak, azaz 
az adszorpciós kölcsönhatások az adszorbens és az 
elegy tömegarányától függően csak izotermasereg- 
gel írhatók le. Bevezettük az adszorpciós rendszer 
egészére vonatkoztatott szorbenskoncentrációt és 
kísérletileg bizonyítottuk, hogy — adott kiindulási 
elegykonccntráció mellett — a tömbfázisban mért 
egyensúlyi koncentrációk egyértelmű függvényei a 
szorbenskoncentrációnak. Új összefüggéseket ve
zettünk le az adszorpciós térrész átlagos jellem
zői (sűrűség, összetétel, kapacitás), valamint az ad
szorpciós rendszerre jellemző bemeneti és egyen
súlyi adatok között. Elvi kapcsolatot teremtettünk 
az adszorpciós többletek és a mobilis komponen
sek kémiai potenciáljai között. A javasolt összefüg
géseket kísérletileg is igazoltuk 7,s.

Jelen munkánkban egy olyan kísérletsorozat 
eredményeiről számolunk be, amelynek segítségé
vel termodinamikailag jól definiált körülmények 
biztosításával hasonlíthattuk össze egyfelől az ol- 
dat/szilárd és a telített gőzelegy/szilárd felületeken 
lejátszódó adszorpciót, másfelől pedig a kísérle
ti adatokból közvetlenül és feltételektől mentesen 
kaphattunk információkat az adszorpciós térrész 
átlagos abszolút jellemzőiről.

Kísérleti rész

Kísérleti anyagok

Kísérleteinkhez a már a korábbi munkáink
ban felhasznált NUXIT AL IV (Műszéntermelő 
Vállalat, BET felület: 8-900 m2/g ) és NORIT 
R0 0,8 (Aldrich Chemie, Germany, BET felület: 
6 — 700 m2/g) márkajelzésű granulált aktív szene
ket alkalmaztuk. Mindkét aktív szenet a kísérletek 
megkezdése előtt alapos tisztításnak vetettük alá.
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A NUXIT-típusú szén esetében először desztillált 
vizes mosással eltávolítottuk az elektrolit szennye
zéseket, majd a mintát 10 m/m %-os 1-propanol- 
víz eleggyel szobahőmérsékleten háromszor ext
raháltuk. Ezután addig mostuk közelítőleg ötszö
rös mennyiségű desztillált vízzel, amíg a granulált 
szén feletti folyadék elektromos vezetőképessége 
meg nem egyezett a mosáshoz felhasznált desztil
lált vízével, ill. vissza nem kaptuk az interferomé- 
ter desztillált vízre vonatkoztatott zéruspontját.

Az eredeti csomagolású NORIT aktív szenet 
a fentiektől kissé eltérő módon tisztítottuk. Elő
ször a granulált szén mellett lévő porfrakciót távo- 
lítottuk el többszöri desztillált vizes dekantálással, 
majd a mintát két részre osztottuk. Az egyik részre 
nagy feleslegben 0,05 M koncentrációjú sósavolda
tot, a másikra 30 m/m %-os 1-propanol-víz elegyet 
öntöttünk, majd egy hét állás után mindkét mintát 
sav és alkoholmentesre mostuk. Ezután a mintákat 
négyszer extraháltuk 20 m/m %-os 1-propanol-víz 
eleggyel az alkoholban oldódó (elsősorban szer
ves) szennyeződések eltávolítására. Az alkohol-víz- 
elegyes extrakciók után az egyesített adszorbenst 
addig mostuk desztillált vízzel, amíg a vezetőké- 
pességi és interferometriás ellenőrzések már tar
tósan azt nem jelezték, hogy a mintákból ezekkel 
a módszerekkel nem mutatható ki szennyeződé
sek kioldódása. A szénmintát ezután először ala
csonyabb hőmérsékleten (40—70°C között) szárí
tószekrényben, majd a víz nagyrészének eltávozá
sa után vákuumszárítószekrényben közel súlyállan
dóságig szárítottuk. A víznyomok eltávolítására az 
adszorbenseket P2O5 felett súlyállandóságig tar
tottuk, majd felhasználásig frissen izzított CaCl2-ot 
tartalmazó exszikkátorban tároltuk.

Az elegyek készítéséhez felhasznált 1-propa- 
nolt (Reanal, a.lt.) fényes felületű fémkalciumról 
való frakcionált desztillálással tisztítottuk. A fő
frakció törésmutatója (пд, 25°C: 1,3834) pontosan 
megegyezett az irodalmi értékkel. A desztilláci
ós maradék Ca(OH)2-csapadékot, Ca-alkoholátot, 
ill. fémkalciumdarabokat tartalmazott, jelezvén, 
hogy a desztillátum gyakorlatilag vízmentes volt. 
Az elegyek készítéséhez minden esetben alaposan 
kiforralt desztillált vizet használtunk, amelynek faj
lagos vezetőképessége 2 - 3 - 10-6 ohm- 1-cm-1 
volt.

Kísérleti m ódszerek

1. Az egyensúlyi elegyek összetételének meg
határozása

Korábbi munkáinkhoz hasonlóan erre a cél
ra ITR-2 (szovjet) interferométert használtunk. Az

interferométer mérőtere ultratermosztáttal 0,05°C 
pontossággal volt temperálható. Referenciafolya
dékként jelen vizsgálatok esetében desztillált vi
zet alkalmaztunk. Méréseinket 298 К-en végeztük. 
Mivel az interferométer önmagában nem alkalmas 
egy adott elegy összetételének meghatározására, 
ezért azt kalibrálni szükséges. Ebből a célból a 0 —
7,00 m/m % koncentrációtartományban az analiti
kai mérleg pontosságával összemért elegysort ké
szítettünk 1-propanol-víz elegyekből (az összeté
telben becsült hiba 3 — 5 ■ 10~3 m/m %) és en
nek segítségével állítottuk fel az interferométer- 
skálarész-összetétel kalibrációs görbét.

Ennek mind a grafikus, mind pedig az ana
litikus (nem-lineáris paraméter becsléssel kapott) 
reprezentációja azt mutatta, hogy az összetétel 
meghatározásának relatív hibája átlagosan nem 
haladja meg 1 -  2 ■ 10-2 m/m %-ot.

2. Adszorpciós mérések

A telített gőzelegy ill. oldatadszorpciós méré
seket az 1. ábrán bemutatott, közel 80 cm3 össz- 
térfogatú, kéttekés ampullából álló zárt adszorp
ciós edényzetben viteleztük ki. Első lépésként az 
egyik ampullarészbe analitikai mérlegen bemér
tük a szükséges mennyiségű adszorbenst (lásd 1/A 
ábra), majd a másik tekébe az adott tömegű és 
összetételű 1-propanol-víz elegyet. A tömegmé
rések során az ampulla felső nyitott végét több 
rétegben parafilmmel zártuk le. Ezután az olda
tot aceton-szárazjég-keverékkel gyorsan -78°C-ra 
hűtöttük, majd az ampullát RV 1,5/11 típusú vá
kuumszivattyúval 5 percig szívattuk. Ez elegendő
nek bizonyult az ampullában levő levegő zömé
nek eltávolításához, mivel ezen idő alatt a nyo
más az ampullában néhány tized Hg mm-re (kö
zelítőleg 20 Pa értékre) csökkent. Az ampullákat 
még szívatás közben leforrasztottuk (lásd 1/B és 
1/C ábra) és az oldat felolvasztása után nagypon
tosságú (Lauda C12) termosztátba helyeztük. Ez 
a készülék alkalmas volt arra, hogy a termosztát
fürdő beállított hőmérsékletét 0,01 °C pontosság
gal tartsa folyamatosan akár három-négy héten ke
resztül is. A termosztátfürdő hőmérsékleti ingado
zását Beckman-hőmérővel ellenőriztük, s feltéte
lezhető,hogy a külső fürdő fent megadott hőmér
sékletingadozása az ampulla belsejében 0,005°C- 
ra mérséklődött. Mivel izopiesztikus üzemmódban 
telített gőzökkel dolgoztunk — a lokális konden
záció elkerülése miatt — legalább ilyen termikus 
stabilitás volt szükséges a kísérletek igényes kivite
lezéséhez.

Az 1/C ábrán bemutatott módon lezárt rend
szer lehetővé tette, hogy az egyensúly beállta után
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A

Г  Vákuum - 
szivattyúhoz

C

1. ábra

Kétrészes adszorpciós edény a telített gőzelegy és oldatadszorpciós mérések kivitelezéséhez. A: az adszorbens 
betöltése, B: az oldat betöltése, lefagyasztása, majd ezután az ampulla evakuálása, C: a leforrasztott ampulla 

izopiesztikus üzemmódban (a nyíl a felbontás helyét jelzi az egyensúly beállása után)

a megfelelő helyen megbontva az ampullát (ezt az 
1/C ábrán a nyíl jelzi) meghatározhassuk az ad
szorbens tömegnövekedését, ill. a visszamaradt ol
dat koncentrációját, amelyből az adszorbensen kö
tött komponensek abszolút tömegét és arányát (az 
adszorpciós kapacitást és az adszorpciós térrész 
átlagos abszolút összetételét) feltételektől mente
sen számíthattuk ki. Az edényzetből adódó hiba 
minimalizálására az oldatadszorpciós kísérleteket 
a fentiekhez hasonló módon hajtottuk végre azzal 
a különbséggel, hogy a leforrasztott ampulla meg
döntésével az oldatot a szenet tartalmazó tekébe 
vittük át, így biztosítva az adszorbens és az oldat 
közvetlen érintkezését. A rendszer homogcnizálá- 
sa végett ezt a műveletet az egyensúly beállása so
rán többször megismételtük.

A rendszerbe bemért folyadék tömegének 
és összetételének állandóságát hét, párhuzamosan 
végzett „vakpróbával” ellenőriztük. Ennek során 
az adszorpciós kísérletek végrehajtásához szüksé
ges műveleteket (tömegmérések, fagyasztás, szíva
tás) elvégeztük úgy, hogy a rendszerbe nem vittünk 
be adszorbenst. Tapasztalataink szerint az átlagos 
tömegingadozás nem haladta meg a néhány mg- 
ot, az interferométer leolvasási értéke pedig 1—2 
skálarész körül változott.

Külön kísérletsorozatban tanulmányoztuk 
mind az oldat, mind pedig a telített gőzelegy ad
szorpciós méréseknél az adszorpciós folyamat idő
beli lefutását elsősorban abból a célból, hogy meg
állapíthassuk az egyensúly beállásához szükséges 
időt. Korábbi tapasztalatainkkal egyezésben az ol
datadszorpciós kísérleteknél 24—48 óra bősége-

Az adszorbens (Nuxit AL IV) kapacitásának (a), a 
tömbfázisban mért koncentrációnak (b) (u;j, 

1-propanol tömegtört) a változása az idő függvényében 
két különböző 1-propanol kiindulási koncentrációnál 

(2,50 és 5,90 m/m%) és változó elegy/szorbens 
tömegaránynál.

•  10 g/20 g, о  1 g/20 g, A  5 g/10 g
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sen elegendőnek bizonyult az egyensúly beállásá
hoz, az izopiesztikus mérési módszernél azonban 
— elsősorban a bemért adszorbens tömegétől, ill. 
az adszorbens tömeg/oldat tömeg aránytól függő
en — ehhez jóval hosszabb időre volt szükség. 
A 2. ábrán példaként a nagyobb szemcseméret 
NUXIT-típusú szorbensre vonatkozó kinetikai gör
béket mutatjuk be. Az ábrából világosan kivehe
tő mind az adszorbens tömeg, mind pedig a flot- 
taarány szerepe az egyensúlyi kapacitás (к : meg
kötött elegy tömeg/1 g adszorbens) és az egyen
súlyi koncentráció kialakításában. A nagyobb ad- 
szorbenstömegeknél (ms > 5 g) monoton csökke
nő, majd az állandó értéket elérő elegyösszetétel 
(1-propanol tömegtört) — idő függvények helyett 
monoton csökkenő, majd a telítési (állandó) sza
kasz előtt határozott minimumot mutató görbék 
adódtak. Ez azzal magyarázható, hogy a gőzelegy- 
ben — ezen elegyeknek az ideális viselkedéstől 
való erős pozitív eltérése miatt - nagyobb az 1- 
propanol koncentrációja, mint a folyadékfázisban, 
s az egyensúlyhoz vezető folyamat kezdetén ez a 
hatás érvényesül. Később a mindig véges tömegű 
visszamaradt folyadékfázis komponenseinek kémi
ai potenciál értékei szabják meg az aktuális egyen
súlyi helyzetet. Összegezve a kétféle adszorbensre 
vonatkozó kinetikai mérések tapasztalatait, meg
állapítható, hogy az egyensúly eléréséhez szüksé
ges idő — a bemért aktív szén tömegétől függő
en — 1—3 hét között változik. Ennek megfelelően 
a kisebb adszorbens mennyiségeknél (m s < 5 g) 
általában 150 — 200 órát, a nagyobb beméréseknél 
300—350 órát tartottuk állandó hőmérsékleten a 
leforrasztott ampullákat.

Kísérleti eredmények és értékelésük

Ahogyan az előző részben láttuk, két illó 
komponensből álló oldatok, elegyek esetén lehe
tőség van arra, hogy a gondosan kivitelezett izopi
esztikus mérések segítségével közvetlenül megha
tározhassuk az adszorbensen kötött komponensek 
abszolút mennyiségét, ill. a visszamaradt egyensú
lyi oldat koncentrációjának és tömegének isme
retében a kötött komponensek arányát. Eme ön
magában is mind elméleti, mind pedig gyakorlati 
szempontból nagyjelentőségű kísérleti adatok mel
lett e módszer segítségével lehetőségünk adódott 
arra is, hogy közvetlenül és jól definiált termo
dinamikai körülmények között vethessük össze az 
elegy/szilárd, ill. a gőzelegy/szilárd típusú határfe
lületek sajátságait.

A 3. ábrán két kiindulási 1-propanol kon
centrációnál a NUXIT-adszorbensre a folyadékfá-

0,05-

NUXIT AL IV. 

298 * 0,01 К

•  gőzelegy 
О oldat

0,OA-

О.02-

T

4
A>

4

▲ gőzelegy 
О gőzelegy ism. 
A  oldat

0,05
3. ábra

0,10 Ws

Az 1-propanol egyensúlyi koncentrációjának 
izopiesztikus és oldatadszorpciós módszerrel mért 

függése a szorbens (Nuxit AL IV) tömegtörtjétől két 
kiindulási 1-propanol-koncentrációnál (2,65 és 5,48 

m/m%)

zisban mért egyensúlyi 1-propanol koncentráció
kat (u;l e ) tüntettük fel az egész rendszerre szá
mított adszorbens tömegtörtek (ws) függvényé
ben. Mindkét görbe esetében kitűnő egyezés adó
dott a kétféle módszerrel nyert kísérleti adatok 
között, s a kísérleti hibát éppen meghaladó el
térés csak a 0,10-hez közeli szorbens tömegtör
teknél volt megfigyelhető. A kisebb kiindulási 1- 
propanol tömegtörtnél (w^j = 0,0265) megismé
teltük a teljes izopiesztikus kísérletsorozatot, s az 
ábrából kivehető, hogy ennek reprodukálhatósága 
igen jó. A nagyobb kiindulási koncentrációjú rend
szerre a korábban közölt módszerrel7 levegő je
lenlétében is felvettük az egyensúlyi koncentráció- 
szorbenstömegtört függvényt, s ez gyakorlatilag 
megkülönböztethetetlen volt az ampullákban kivi
telezett oldatadszorpciós mérések eredményeitől. 
Mi több, mindkét adatsor kitűnő egyezést mutatott 
a már korábban közölt mérésekkel7,8. E munká
ink egyikében jó becslést adtunk arra vonatkozóan 
is, hogy granulált pórusos adszorbensek esetében 
mi az elvi határa az oldatadszorpciós ill. izopieszti-
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kus gőzelegyadszorpciós mérések kivitelezésének7. 
Oldatadszorpciós méréseknél a vizsgált szorbensre 
közel egységnyi flottaarány (tus = 0,50) adódott, 
amelynél már nincs jelen egyensúlyi folyadékfázis 
a rendszerben, míg a telített gőzre mért kapacitás
ból számítva ez a határ a 0,50-es flottaarányig, az
az közelítőleg a 0,67 — 0,70 szorbens tömegtört ér
tékig tolható ki. Ennél több adszorbenst tartalma
zó rendszerben már a mikropórusokban sincs jelen 
kondenzált adszorbátum, s az adszorpciós térrész 
itt adott nyomású és összetételű gőzeleggyel van 
egyensúlyban. A 0,7-nél nagyobb ws értékeknél az 
adszorpciós térrész jellemzőire már gőzösszetétel, 
gőznyomás és gőzsűrűség mérések alapján nyer
hetünk ismereteket. (Megemlítjük, hogy az ilyen 
kapcsolat lehetősége a folyadékelegy és a gőzc- 
legy adszorpciós jelenségek között ezideig fel sem 
merült a szakirodalomban.) A kísérleti adatokból 
jó közelítéssel megvonható elvi határok a valóság
ban csak megközelíthetők, mivel egyfelől a mobi- 
lis komponenseket tartalmazó folyadékfázis össze
tételének meghatározásához véges tömegű mintá
ra van szükség, másfelől a szorbens tömegénél ki
sebb mennyiségű folyadékelegy homogenizálása az

adszorbens jelenlétében nehézségekbe ütközhet és 
ezért ez kísérleti hibákat okozhat. Mindezekre va
ló tekintettel a NORIT-márkanevű adszorbensünk 
esetében az oldatadszorpciós méréseket mintegy 
0,30 ws értékig, a gőzelegyadszorpciós méréseket 
pedig 0,40-s ws értékig, azaz 1,5-ös flottaarányig 
végeztünk. A mérési adatokból közvetlenül nyer
hető wi>e = f (ws) függvényeket a NORIT adszor- 
bensre a 4. ábrán mutatjuk be. Ezekből, ill. a 3. 
ábra kísérleti adataiból levonható egyik fontos kö
vetkeztetés az, hogy az általunk korábban beve
zetett szorbenskoncentráció akkor is pontosan fel
használható a zárt adszorpciós rendszer jellemzé
sére, ha az adszorbens nincs is közvetlen érintke
zésben a folyadékfázissal. Erre a szorbensre vonat
kozóan megállapíthatjuk azt is, hogy míg a kisebb 
(ws < 0 , 10) szorbenskoncentrációknál az oldat és 
gőzelegy adszorpciós görbék a hibahatáron belül 
együtt futnak, a nagyobb relatív szorbensmennyi- 
ségek esetén a kísérleti hibát (ez jó közelítéssel 
a kísérleti pontokat jelölő szimbólumok átmérője) 
4 —10-szeresen meghaladó és fokozatosan növek
vő különbség van közöttük. (Ez a megfigyelés ki
tűnő kvalitatív egyezésben van egy korábban, más 
módszerrel nyert eredménnyel 9.) Ez a kísérleti 
tapasztalat — különösen ha más rendszerekre is 
megerősítést nyer — azt jelenti, hogy az adszor- 
beált mennyiséget (az adszorpciós többletet) még 
akkor sem szabják meg közvetlenül a folyadékfázis 
komponenseinek kémiai potenciáljai, ha ezek kie
gyenlítődésére a rendszerben lehetőség van, vagy 
más szavakkal, állandó értéken tartva a folyadék
fázis komponenseinek kémiai potenciáljait, ehhez 
esetünkben a határfelület típusától függően egy
mástól eltérő többletek tartozhatnak. A nagyobb 
kiindulási 1-propanol koncentrációnál erre a rend
szerre egy olyan mintával is végeztünk gőzelegyad
szorpciós ismételt méréseket, amelyen a regenerá
lás során csekély mennyiségű 1-propanol maradt. 
A 4. ábra adataiból világosan kivehető, hogy az így 
nyert pontok tendenciózusan (még az oldatadszor- 
piós pontokat is meghaladóan) felfelé szórnak, s a 
belőlük számított adszorpciós jellemzők (a Defay- 
többlet, valamint az átlagos abszolút rétegösszeté
tel) kisebbek lesznek. E kísérletsorozat egyértel
műen arra mutat, hogy minden tekintetben kon
zisztens kísérleti eredményeket csak abban az eset
ben kaphatunk, ha rendszereinket gondosan tisz
títjuk és megbízható analitikai módszert alkalma
zunk az egyensúlyi összetétel meghatározására. Az 
adszorpciós térrész (réteg) abszolút átlagos össze
tétele az anyagmérleg alapján akkor számítható ki, 
ha ismerjük az adszorbensen megkötött kompo
nensek összes mennyiségét, vagy ezt egységnyi tő-

Az 1-propanol egyensúlyi koncentrációjának 
izopiesztikus és oldatadszorpciós módszerrel mért 

függése a szorbens (Norit) tömegtörtjétől két kiindulási 
1-propanol-koncentrációnál (2,69 és 5,53 m/m%).
•  gőzelegy, i  gőzelegy ism, о  oldat, ▲ gőzelegy,

A  oldat
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megű szorbensre vonatkoztatva, az adszorbens ka
pacitását. Az adszorbens kapacitása az irodalom
ban elterjedt oldatadszorpciós módszerekkel álta
lában nem határozható meg, ha azonban minden 
egyes kiindulási koncentrációnál kísérletileg mér
jük a u»i>e = f(u>s) függvényt, akkor bizonyos fel
tételek fennállása esetén, mind a szorbens kapa
citása, mind pedig a megkötött elegy átlagos ab
szolút összetétele kiszámítható7,8. A jelen dolgo
zatban ismertetett izopiesztikus módszer viszont 
két illő komponensből álló elegyeknél lehetővé te
szi azt, hogy az adszorbensen kötött komponensek 
mennyiségét közvetlenül és feltételektől mentesen 
határozhassuk meg, így a zárt adszorpciós rend
szerre felírt anyagmérleg alapján kiszámítható az 
adszorpciós térrész átlagos abszolút összetétele is.

k,g/g NUXIT AL IV

0,50

*лс о
Д°А_— »----- !'— T — ÿ  •— 2— *■

298 1 0,01 K

5. ábra

A Nuxit AL IV-szorbens kapacitásának függése a 
szorbenstömegtörttől két kiindulási 

1-propanol-koncentrációnál (2,65 és 5,48 m/m%)

k,g/g
1,00 -

NORIT RO 0,8

Az 5. és 6 . ábrán a kétféle adszorbensre mu
tatjuk be az adszorpciós kapacitás függését a szor
bens tömegtörttől ugyanazon rendszerekre, ame
lyekre vonatkozó wite = f ( ws) függvényeket (lásd
3. és 4. ábra) már megbeszéltük. Várakozásunknak 
megfelelően a NUXIT-adszorbensre az adszorpci
ós kapacitás jó közelítéssel függetlennek adódott a 
szorbens és az elegy relatív mennyiségétől, sőt az 
elegy 1-propanol koncentrációjától is (vö. 3. ábra). 
E rendszerre megmértük a tiszta vízre és a tisz
ta 1-propanolra vonatkozó kapacitásokat (ezekre 
0,60 g víz/g szorbens, ill. 0,54 g 1-propanol/g szor
bens értékek adódtak), s a közöttük lévő csekély 
eltérés arra utal, hogy erre a szorbensre a kapa
citások a teljes elegysorra gyakorlatilag függetle
nek az elegy összetételétől. E kísérleti tapaszta
lat megerősíti azt az elképzelést, hogy a szorbens 
közelében egy közel állandó térfogatú potenciál- 
térrel kell számolni, s pórusos adszorbensek ese
tében ebben bennefoglaltatik a kapillárkondenzá- 
ció miatt folyadékkal kitöltött pórustér is. A fenti
ektől kissé eltérően viselkedett a NUXIT-nál jó
val kisebb szemcseméretű NORIT-aktívszén, mi
vel itt az állandó kapacitásérték csak a ws > 0,15 
tartományban volt megfigyelhető. A közel állandó, 
0,55 — 0,60 g/g körüli kapacitásértéktől a nagyobb 
flottaarányoknál egyértelműen pozitív eltérés adó
dott, ami már meghaladta az 5 —10 %-ra becsülhe
tő relatív kísérleti hibát. Kutatásaink jelenlegi stá
diumában azonban erre az eltérésre nem tudunk 
magyarázatot adni, mivel a kérdés tisztázásához 
még további vizsgálatok szükségesek.

A 3., 4., 5. és 6 . ábrán feltüntetett adatok ele
gendőnek bizonyultak ahhoz, hogy az anyagmér
leg felállítása alapján kiszámítsuk az adszorpciós 
térrész átlagos abszolút összetételét. Adszorpciós 
rendszerünkre a tömegekkel és tömegtörtekkel az 
1-es (1-propanol) komponensre kifejezett anyag
mérleg:

m f W 1,i =  m r w l i i +  m e - w l i e , ( 1 )

о

A

0,50-

298 i  0.01 К

д
о

о о,ю 0,20 а  30 VJs О,AO

6 . ábra

A Norit RO 0,8-szorbens kapacitásának függése a 
szorbenstömegtörttől két kiindulási 

1-propanol-koncentrációnál (2,69 és 5,53 m/m%).

amelyből átrendezéssel:

Щ,1 = m i ( 2)

Az (1) és (2) egyenletekben Wii  az 1-propa
nol átlagos tömegtörtje az adszorpciós térrészben, 
mt az elegy teljes tömege, az adszorpciós tér
részben kötött komponensek összes tömege, me(=  
mt -  mi) a visszamaradt egyensúlyi folyadékfázis 
tömege, w\>x az 1-propanol kezdeti, w\ e pedig az 
egyensúlyi koncentrációja. Itt kívánjuk megemlíte
ni, hogy korábbi, ill. jelenlegi munkánkban tuda
tosan tértünk el az elfogadott egységektől, azaz az 
anyagmennyiséget nem mólokban, a koncentráci-
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ót pedig nem móltörtekben adjuk meg. Ennek oka 
az, hogy tömegekkel, ill. tömegtörtekkel a lehető 
legáltalánosabb formában válik alkalmazhatóvá az 
adszorpciós anyagmérleg, mivel bizonyos esetek
ben (polimerek, szolrészecskék, micellák adszorp
ciója) jelentős bizonytalanságot okozhat a móltö
meg definíciója. Ezenkívül előfordulhat — különö
sen a polimerek adszorpciója területén — az, hogy 
nem az egész molekula tartozik közvetlenül az ad
szorpciós térrészhez. Természetesen amennyiben a 
megfelelő komponensek relatív molekulatömegei 
ismertek, akkor a tömegekkel ill. tömegtörtekkel 
kifejezett adatok átszámíthatók szinte bármilyen 
egységre. Az e területen végzett több éves kutató
munkánk során fény derült arra is, hogy a szorben- 
sek tömegekkel kifejezett kapacitása eléggé füg

getlen az alkalmazott elegyek összetételétől. Nem 
ez a helyzet akkor, ha eltérő móltérfogatú szorbe- 
álódó komponensekre mol/g egységben adjuk meg 
a kapacitást. Ebben az esetben ugyanis belátható 
módon még akkor is függenie kell a kapacitásnak 
a rétegösszetételtől, ha a tömegekkel kifejezett ka
pacitás független attól.

Mindezek előrebocsájtása után a NUXIT- és 
a NORIT-szorbensekre a 7. és 8 . ábrán mutat
juk be az adszorpciós térrész átlagos abszolút 
összetételének függését az 1-propanol egyensúlyi 
koncentrációjától. A NUXIT-adszorbensre — az 
előző ábrák adatainak megfelelően — szűkebb 
flottaarány- (és szűkebb egyensúlyi koncentráció) 
tartományban felvett viszonylag nagyszámú kísér
leti pont alapján e mérések hibájára és repro
dukálhatóságára kaptunk információkat. Megálla
pítható, hogy az adott kiindulási koncentráció és 
változó szorbens-tömegtörtértékek mellett felvett 
görbékre — a kiindulási koncentrációhoz közeli, 
azaz az igen nagy flottaarányokhoz tartozó mérési 
pontoktól eltekintve — a pontokhoz illesztett függ
vényhez képest az átlagos relatív eltérés nem ha
ladja meg a ±5 %-ot. (A flottaarány növekedésé
vel az adszorpciós méréseknél csökken a mért ef
fektus, az egyes szükséges mért mennyiségek rela
tív hibája pedig közel állandó marad. Ennek meg
felelően a nagy flottaarányok felé haladva a mérés

Az átlagos abszolút rétegösszetétel függése az 
1-propanol egyensúlyi koncentrációjától a Nuxit AL 

IV-szorbensre (kiindulási koncentrációk a: 5,48, b: 2,65 
m/m%).

a: •  w u  számított 
О  Wh bemérés 

b: A  ismételt mérések

Az átlagos abszolút rétegösszetétel függése az 
1-propanol egyensúlyi koncentrációjától a Norit RO 

0,8-szorbensre egy kisebb (2,69 m/m%) és egy nagyobb 
(5,53 m/m%) 1-propanol kiindulási koncentrációnál.
О  aktuális kapacitás, •  állandó (0,60 g/g) kapacitás.
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hibája tölcsérszerűen növekszik.) Az, hogy az át
lagos abszolút lokális összetétel—egyensúlyi kon
centráció görbék a nagy flottaarányok felé telítés
be hajlanak különösen szépen mutatkozik meg a 
NORIT-adszorbensre felvett adatok tükrében (8 . 
ábra). E függvények alapján az is megállapítható, 
hogy egy adott, rögzített egyensúlyi koncentráció
hoz — a bemeneti adatoktól függően — két (vagy 
több) átlagos abszolút lokális (felületi) koncentrá
cióérték tartozhat, s az erre a szorbensre tapasztalt 
eltérés igen jelentős. A nagyobb kiindulási kon
centrációnál a telítési érték 31 m/m%, a kisebbnél 
pedig 19,5 — 20,0 m/m% 1-propanolra nézve. Ezek 
az adatok ismételten megerősítik azon korábbi ta
pasztalatainkat, hogy az adszorpciós kölcsönhatá
sok nem egyetlen függvénnyel, hanem izotermase
reggel jellemezhetők és kitűnő egyezésben vannak 
azzal a termodinamikai koncepcióval, amelyet egy 
nem régen megjelent közleményünkben fejtettünk 
ki8.

Kísérleti adataink természetesen lehetővé tet
ték azt is, hogy kiszámítsuk a hagyományosan 
mérhető, tömegekkel, ill. tömegtörtekkel kifejezett 
Defay-féle többletet is. Eszerint

( w l i e - w h i)
mf = ------- 1--------—mt = k(wlii - w i !e) (3)

ahol mf  az 1-es komponens (1-propanol) redukált 
többlete, ms az adszorbens tömege, a többi betű 
jelentése ismert. A (3) egyenlet alapján belátható, 
hogy a szokásos számítási és ábrázolási mód eseté
ben nem mindig lehet kísérletileg adatokat kapni 
az izotermák finom szerkezetére vonatkozóan. En
nek megjelenése jelentős mértékben függ egyrészt 
a kísérleti munka minőségétől, másrészt döntően 
a szorbens kapacitásától. A 8 . és 9. ábra görbéi
nek összevetéséből világosan kitűnik, hogy míg a 
telítési szakaszon a kisebb értékre vonatkoztatva 
mintegy 50 % (!) különbség van, adott egyensú
lyi koncentráció mellett, a két kiindulási helyzetre 
vonatkozó átlagos abszolút lokális koncentrációk 
között, addig a szokásos m ° - w i >e görbék között 
ez az eltérés már 30 %-ra mérséklődik (9. ábra). 
Kisebb fajlagos felületű (és így kisebb kapacitású) 
szorbensek esetében ez a különbség már olyan ki
csi lehet, hogy a változó bemeneti adatok mellett 
felvett izotermák jó közelítéssel már csak egyetlen 
függvénnyel lesznek jellemezhetők, vagy más sza
vakkal, a többletek, mint származtatott mennyisé
gek már kevésbé érzékenyen jelzik az átlagos ab
szolút lokális koncentrációban a bemeneti adatok 
változására fellépő eltéréseket. Az a tény azonban, 
hogy a jelenlegi technikai lehetőségek szintjén va
lamit nem tudunk pontosan megmérni, még nem 
jelenti azt, hogy a kérdéses jelenség nem létezik.

Az adszorpciós jelenségek termodinamikai 
szemléletű tárgyalásánál elterjedten használt el
képzelések szerint az adszorpciós rétegben, vagy 
adszorpciós térrészben kötött „elegy” közel ideá
lis viselkedésű, s rendszerint eme feltételezés alap
ján végeznek számításokat az adszorpciós kölcsön
hatások leírására. Ezzel szemben már egy koráb
bi munkánkban végzett, az átlagos abszolút ré
tegösszetételek közelítő módszerrel nyert értékeit 
felhasználó számításaink azt mutatták, hogy ez a 
széleskörben elfogadott nézet semmiképpen sem 
tartható fenn8. Jelen munkánkban az izopieszti- 
kus módszer segítségével lehetőségünk adódott ar
ra, hogy a megfelelő termodinamikai összefüggé
sek bizonyos értelemben formális alkalmazásával 
ismereteket szerezzünk az adszorpciós térrészben 
kötött „elegy” viselkedését illetően. Ennek szigo
rú elvi alapja az, hogy egyensúlyi rendszerekben a 
mobilis komponensek kémiai potenciáljai helyfüg
getlenek, azaz:

Pi = » f  (4)
ahol fif az i-ik komponens folyadékfázisbeli, fj,f 
pedig az adszorpciós térrészre vonatkozó kémiai 
potenciálja. Az i-ik komponens kémiai potenciálja 
a folyadékfázisban:

nf = ß f ’°(PyT) +  RT\nxj' +  R Tln1[' (5)
az adszorpciós térrészben:

n f  = V?'°(P,T) + RThixf +  RThnf-  (6)

A fenti egyenletekben f if’° és f i f ’° a kémiai po
tenciál standard értékei a folyadékfázisban ill. az 
adszorpciós rétegben, az xí és 7 ; megfelelően fe
lülindexelve az egyensúlyi móltörtet, ill. aktivitási 
koefficienseket jelenti a folyadékfázisban és az ad
szorpciós rétegben. Mivel nincsenek ismereteink 
az egyes komponensek adszorpciós térrészbeli ill.

Izopiesztikus és oldatadszorpciós módszerrel felvett 
többletizotermák a Norit-szorbensre.

• , □ gőzelegy, o,< oldat
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folyadékfázisbeli kémiai potenciáljai standard ér
tékeinek viszonyáról, ezért a rétegre vonatkozó ké
miai potenciált a

V? = rf'°  + RT\nx? + RTln1f ’* (7)

alakban írhatjuk fel, ahol 7 f ’* most már az г-ik 
komponens folyadékfázisra referált felületi aktivi
tási koefficiense. A referencia állapot ilyen megvá
lasztása esetén írhatjuk azt is, hogy

af = at (8 )

(-II<- (9 )

A (9) egyenletből a meglévő kísérleti adataink bir
tokában már kiszámíthatjuk a folyadékfázisra refe
rált átlagos felületi aktivitási koefficienseket. Ismé
telten hangsúlyozni szeretnénk azonban azt, hogy 
az adszorpciós térrész nem tekinthető autonóm fá
zisnak, ezért — noha a (4) egyenlet érvényessé
ge nem kérdőjelezhető meg — a belőle bizonyos 
feltételek mellett származtatott mennyiségek pusz
tán a homogén elegyek termodinamikai leírására 
felhasznált formalizmus analógiás alkalmazásának 
tekinthetők.

A 10. ábrán a NORIT-szorbensre a két kiin
dulási 1-propanol koncentrációnál felvett átlagos 
abszolút lokális koncentrációkból a (9) egyenlet 
segítségével a mindkét komponensre számított át
lagos felületi aktivitási koefficienseket tüntettük fel 
az egyensúlyi 1-propanol tömegtört függvényében. 
A híg alkoholos oldatokra nagypontosságú víz
aktivitási adatok álltak rendelkezésünkre* 10, ame
lyekből a Gibbs-Duhem egyenlet numerikus in
tegrálásával kiszámítottuk az 1-propanol aktivitási 
koefficienseit8. Az ábrán bemutatott adatok egyér
telműen azt a korábbi tapasztalatunkat támasztják 
alá, hogy az adszorpciós térrészben kötött „elegy” 
igen nagy eltérést mutat az „ideális” viselkedéstől, 
s az 1-propanol komponensre kapott, egynél jóval 
kisebb felületi aktivitási koefficiensek eme kompo
nensnek az adszorbenshez való erőteljes kötődését 
jelzik.

A szerzők hálás köszönettel tartoznak Faragó Mi
hály üvegtechnikusnak a kísérleti munkában való aktív 
részvételéért.

Összefoglalás

Új, nagypontosságú izopiesztikus módszert 
dolgoztunk ki két illékony komponenst tartalma
zó elegyekre az adszorpciós réteg átlagos abszo
lút összetételének meghatározására szilárd/telített 
gőzelegy határfelületeken. Aktív szén-víz-l-propa- 
nol adszorpciós rendszerre kimutattuk, hogy a be
meneti adatoktól függően 50 % különbség is le

li,. ' 

1,20- 

1,10- 

1,00 -  -

NORIT RO 0,8 

T = 298 ± 0,01 К

a)

V  *О . И

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 Wu

Гы

0, 2 0 -
b)

o;io -

о. oo- -

10. ábra

Az elegykomponensek lömbfázisra referált átlagos 
felületi aktivitási koefficiensei az egyensúlyi 

elegyösszetétel függvényében a Norit-szorbensre. 
(a: víz, b: 1-propanol).

hét az azonos egyensúlyi 1-propanol koncentráció
hoz tartozó átlagos abszolút rétegösszetételekben, 
s ez egyértelmű bizonyíték arra nézve, hogy az ad
szorpciós rétegre nem alkalmazható a fázisszabály. 
Ezek az eredmények jól alátámasztják azon né
zetünket is, hogy általánosságban az adszorpciós 
többletek nem egyértékű függvényei az adszorbeá- 
lódó komponens egyensúlyi koncentrációjának. Az 
1-propanol-víz elegyre vonatkozó termodinamikai, 
valamint saját egyensúlyi adszorpciós adataink fel- 
használásával kiszámítottuk mindkét komponens 
átlagos felületi aktivitási koefficienseit. Vizsgálata
ink alapján kitűnt az is, hogy a folyadékfázis kom
ponenseinek kémiai potenciáljait állandó értéken 
tartva határozott eltérés van a szilárd/oldat, ill. szi- 
lárd/gőzelegy határfelületekre számított adszorbe- 
ált mennyiségek között.
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Determination of the average absolute com
position of adsorption layers at solid/mixed satu
rated vapour interfaces by an isopiestic method.
M. Nagy, A. Dómján and R. Mészáros

A new, highly accurate method was worked 
out for determination of the average absolute 
composition of adsorbed layers at solid/mixed va
pour interfaces by making use of isothermal distil
lation for liquid mixtures consisting of two volatile 
components. For the activated carbon—water—1- 
propanol system it was pointed out that these ad
sorption systems do not obey the phase-rule, and 
also that, depending on the input data, there may 
be 50 per cent difference in the layer compositions 
at fixed equilibrium concentration of 1-propanol. 
This finding strongly supports our view i.e. that 
adsorption excesses in general are not single func
tions of the equilibrium concentration of an ad
sorbate. From the thermodynamic data referring 
to alcohol—water mixtures as well as from our 
equilibrium adsorption data the average surface 
activity coefficients of both components were cal
culated. It was also found that at constant chemi
cal potentials of each mobile component there is 
a definite difference between the adsorbed amount 
obtained for the solid/saturated mixed vapour and 
solid/solution interfaces.
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Ionszelektív elektródok — analógiák és következtetések
PUNGOR Ernő

BME Általános és Analitikai Kémia Tanszék, 1521 Budapest, Gellért tér 4.

Buzágh Aladár születésének 100. évfordulója tiszteletére

Az elektrokémia egyik legérdekesebb feje
zetét jelenti az ionszelektív elektródok témakö
re. Nem sokkal azután, hogy Nernst megfogal
mazta a fémelektród és a fémionoldat közötti 
elektródpotenciált1, valamint a redox rendszerek 
és a fém közötti elektródpotenciált, egy meglepő 
felfedezés került be a szakirodalomba, miszerint 
különböző savas és lúgos oldatok üveg felületén 
is létrehoznak elektródpotenciált 2. A Nernst-féle, 
már kidolgozott megközelítés erre nem volt alkal
mazható.

1912-ben egy nagyon fontos kísérletet vég
zett el Donnán3. A kísérlet lényege az volt, hogy 
áteresztő membránnal elválasztott egymástól két 
oldatot: egy fehérjeoldatot és egy NaCl-oldatot. 
Mivel a nagymolekulájú fehérjeanion nem tudott 
átdiffundálni a membrán által biztosított lyuka
kon, a NaCl-oldatból a kloridionok transzportját 
a membránfázisba gátolta.

A nem egyenlő ionátvitel miatt létrejött egy 
potenciál, melyet Donnan-potenciálnak neveztek 
el és eléréséhez hozzátartozott az iontranszport a 
fázishatáron keresztül. A kutatók analógiát véltek 
felfedezni az üveg és a membránnal elzárt fehér
jeoldat között, s így elfogadtatták, hogy az üvege
lektród által adott elektródjel az üvegen keresztül 
történő iontranszportokhoz van kötve.

Az 1930-as évek elején Lengyel és Blum4 
azt a megfigyelést tették, hogy bizonyos üvegek 
— nagyon kis H+ -ionkoncentrációnál — a Na+- 
ion aktivitását is mérik. Ez a felfedezés újabb 
magyarázatot is kívánt. Erre Nicholskij5 zseniális 
megoldást javasolt, miszerint az üvegelektródok 
ilyen esetben mint ioncserélők működnek. Ez a 
magyarázat számos további munkát, de félreértést 
is eredményezett.

Új ionszelektív elektródok kidolgozásához szá
mos kutató szervetlen, majd szerves ioncserélőket 
próbált ki, azonban valódi ionszelektív elektródot 
így nem tudtak létrehozni. Ugyanakkor a szaki
rodalomba, de főként a tankönyvekbe mind több 
helyen került bele olyan koncepció, hogy az ion
szelektív elektródok működését az ioncsere képe
zi. (Számos tankönyvben található olyan egyenlet, 
amelyben töltésfelesleg nem képződik ugyanakkor 
amikor potenciálfüggvényt írnak fel hozzá, holott

az elektromos feszültség csak új töltésektől jöhet 
létre). A 30-as évek végén Teorell 6 Meyer és 
Sievers7 szakított formálisan az iontranszport te
óriával és az ionszelektív elektródok potenciálját 
kvázi határfelületi potenciálként írta le, de meg
maradt a korábbi elméleti megfontolásnál, hogy 
a membrán porózus, s belsejében kötött helyeken 
töltések helyezkednek el, amelyek meggátolják a 
ellenionok behatolását az elektromos semlegessé
gen felül. Ezt a típusú megközelítést fejlesztette to
vább R.P. Buck 8 számos közleményében. Megkö
zelítésük az volt, hogy az oldat potenciálja és az 
elektród belsejének potenciálja között jön létre a 
különbség, illetve a membrán két oldalán elhelyez
kedő oldatok által létrejött egyensúlyi különbséget 
mérjük.

Időközben az elektródpotenciál képződésé
vel kapcsolatos elméleti meggondolásokat tovább 
finomították9, kiindulva abból, hogy a végtelenből 
a fázis belsejébe hozott töltés munkáját definiálták, 
mint a potenciál alapját. Guggenheim 9 definiál
ta az elektrokémiai potenciált, a kémiai potenciált 
felhasználva.

Ti =  Ti + ZiFip
ahol 7,- az elektrokémiai potenciál, ; a kémiai 
potenciál, z{ a töltésszám, F  a Faraday állandó és 
a ip a Galvani potenciál (belső potenciál).

Alapjaiban tehát ez a megközelítés számol az
zal, hogy a töltések átmennek az elektród határfe
lületén a fázis belsejébe.

Kísérletek az elektródpotenciál létrejöttének és a 
kialakulás helyének meghatározására

Az üvegelektród felfedezése után ugyan a 30- 
as években, Kolthoff 10 ezüsthaloid-lepénnyel kö
vette a haloidtitrálások görbéjét, de ionszelektív 
elektródok készítéséről az első közlemény csak 
1961-ben látott napvilágot11, majd utána igen szé
les körű kutatómunka indult meg nemcsak a csa
padékokból létrehozható ionszelektív elektródok 
területén, hanem komplexképző 12 és egyéb anya
gok felhasználásáról is erre a célra. A kutatók álta
lában elfogadták a potenciál létrehozásának alap
jául az iontranszport létrejöttét olyannyira, hogy a
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komplex ligandumokat „ion-carrier”-eknek nevez
ték el. A kutatás szempontjából alapvető érdekes- 
ségű volt a potenciál válaszm echanizm usának  kide
rítése. Ez ugyanis egyrészt az anyagok megfelelő 
kiválasztására is hat, másrészt az alkalmazások te
rületén nyithat új lehetőségeket, vagy ad korláto
zásokat.

Célszerűnek láttuk ezért megvizsgálni, hogy 
az elektródpotenciál létrejöttében milyen kinetikus 
és lokális jelenségek játszanak szerepet.

Kinetikus vizsgálatok

Az elektród válaszidejét kívántuk először is 
meghatározni. A válaszidő mérésére elektródok
nál volt már kísérlet korábban is, elsősorban 
Perley13, majd Rechnitz és munkatársai 14|1S vé
geztek ilyen vizsgálatokat üvegelektródokkal. A 
vizsgálatok azonban olyan rendszerben készültek, 
ahol az elektrokémiai cella válaszidejét nem lehe
tett megkülönböztetni az elektródétól. (A cellában 
ugyanis a felépítéstől függően különböző mérté
kű turbulenciák lépnek fel, s ez visszakeveredést 
okoz, így az elektród válaszideje nem állapítható 
meg egzakt módon.)

Vizsgálatainkhoz megterveztünk egy wall jet- 
típusú rendszert 16|1T, ahol az elektród a kiáramló 
oldatra merőlegesen helyezkedik el. Ez a rendszer 
ügy működik, hogy két különböző aktivitású ion
oldat tartályát két egymás mellett lévő kapillárisba 
vezettük, és az elektród előtt nagy sebességgel vál
tottuk át a két kapillárist (1. ábra). Méréseink sze
rint az átváltási idő 1 ms-on belül volt. Oldatként 
10° mol/l-től 1 0 - 4  mol/l-ig változó koncentráció
jú oldatokat használtunk. A válaszidőadatokat re
gisztráltuk.

Elektródként felhasználtunk kristályos ala
pon (csapadékos alapon) kialakított elektródo
kat, mint pl. Agi, Ag2S, LaF3, stb., továbbá 
valinomicinbázisú12 és bisz-koronaéter18 típusú 
elektródokat egyaránt. A 2. és 3. ábra bemutatja, 
hogy akár ezüst-jodid, akár a K+ mérésére szol
gáló PVC-be beépített bisz-koronaétért alkalma
zunk, az elektródok válaszideje 20  ms körül van. 
Ebből az látszik, hogy a felhasznált ion fajtájától 
és az elektród anyagától nem, vagy elhanyagolha
tóan függ a válaszidő.

Tudjuk azt, hogy a szilárd fázis felületén 
egy jól definiált mértékű tapadó folyadék van a 
folyadékba merítés után, melynek vastagsága kb. 1 
/un. Figyelembe véve az ionok diffúziós állandóját, 
a 20  ms annak felel meg, hogy az új oldatból a 
felületre érkező ion transzportjához ennyi idő kell 
ezen a tapadó oldatrétegen keresztül.

1. ábra

Válaszidőmérő berendezés vázlata 
1. Az ionfajta töményebb oldata; 2. az ionfajta hígabb 

oldata; 3. gázvezeték ellenőrzött gáznyomáson; 4. 
mágneses mozgató szerkezet; 5. ISE

Egy dimenziós oldatkoncentráció-változás hatása a 
potenciál értékére I-ionok esetén (AgI-elektród)

3. ábra

Egy dimenziós oldatkoncentráció-változás hatása a 
potenciál értékére K+ -ionok esetén  

(valinomicinelektród)
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A fentiekből az látszott következni, hogy a 
potenciált megszabó folyamat sokkal gyorsabb, 
mint az iondiffúzió a felületen át. Ez egyben 
ellentmond annak, hogy a membránfázison be
lüli anyagtranszport játszhat szerepet ebben a 
potenciál-idő függvény kialakulásában, tekintettel 
arra, hogy membránfázisban (PVC-ben, a kristá
lyokban) a diffúziós állandó legalább két-három 
nagyságrenddel kisebb, mint a folyadékokban. E 
vizsgálatok folytatásaképpen Kellnerrel9 megvizs
gáltuk, hogy az ún. carrier-elektródoknak nevezett 
valinomicinelektródokkal tapasztalható-e ionátvi
tel a fázison át, amennyiben külső elektromos teret 
nem alkalmazunk. E célból olyan cellát használ
tunk, amelyet valinomicinmembrán választott el és 
a membrán egyik oldalán 1 mólos KCl-oldat kerin
gett, másik oldalán pedig desztillált víz. Ez utóbbit 
nagy érzékenységű ionkromatográffal vizsgáltuk. 
Figyelembe véve a membránra érvényesnek felté
telezett diffúzió állandót (1 0 - 8  cm2sec), ahelyett, 
hogy 10 — 15 óra múlva megjelent volna K+ , még 
48 óra után sem volt kimutatható K+-ionátvitel. 
Ugyanakkor, mint ezt Simon és munkatársai 20 
kimutatták a rétegekből összeállított elektróddal, 
ha az elektródra külső feszültséget adunk, akkor a 
K+-ionátvitel kimutatható. Ez utal arra, hogy a K- 
elektródnak azon a falán, ahol a K+-oldattal érint
kezik zérus külső áram mellett, kialakul egy olyan 
gát, mely a K+-ionok bevitelét a membránfázisba 
meggátolja, ha az ellenion liofil. Egészen más hely
zet alakul ki, ha lipofil anion van a K+ mellett, 
mint pl SCN- . Ez esetben a K+ -ion a SCN-  be- 
diffundálásával együtt belép a fázisba, és átviszi a 
K+-t a membrán másik oldalára.

A  vizsgálatokhoz használt bisz-koronaéter képlete

Penetrációs kísérletek

A fenti eredmények arra késztettek ben
nünket, hogy a K+ behatolási mélységét a K- 
elektródba Cl-  és SCN-  ellenionok jelenlétében 
megvizsgáljuk. Alkalmasnak tűnt erre a reflexiós 
infravörös technika, amelyben ezekhez a vizsgála
tokhoz bisz-koronaéterünket használhatjuk (4. áb
ra), mivel megállapítottuk, hogy ennek К-sója jól

mérhető spektrális sávokat ad. A vizsgált memb
ránokat a KC1- ill. a KSCN-oldatba mártva olyan 
hosszú ideig tartottuk az oldatban, hogy a KSCN- 
be mártott membránba mélyebben hatoljon be a 
KSN- , mint amilyen mélységből az ATR-IR-rel 
információt nyerhetünk. Ez esetben a K-komplex 
jeléből olyan esetre, ahol a behatolás ennél a 
mélységnél kisebb, kaphatunk behatolási mélység
számítási lehetőségeket 21. A KC1- és a KSCN- 
oldatokkal végzett kísérleteket az 5. ábra szem
lélteti. Megállapítottuk, hogy a KC1 vizsgálati ol
dat esetén az így számított behatolási mélység a 10 
fim környékén van. A KSCN esetén nemcsak a K- 
komplex jelét, hanem az SCN jelét (2300 cm-1 ) 
is megkaptuk, igazolva a KSN bediffundálódását 
a membránfázis belsejébe a К-komplex képződése 
segítségével.

Még fontosabbnak tartottuk a fenti vizsgála
tok után, hogy az üvegelektróddal végezzük el a 
penetrációs vizsgálatokat22. Evégből abból indul
tunk ki, hogy az üvegelektród a H+ mellett az 
Ag+ -ionokat is jelzi. Mivel a H+ penetrációs vizs
gálata számos nehézséget vetne fel, úgy döntöt
tünk, hogy Ag+ -vizsgálatot végzünk el. Ezért az 
üveget 10~ 2 m AgNC>3 oldatba merítettük, majd 
a megmentés után bevontuk a felületét, katód- 
porlasztással, Au-val. Ezek után SIMS technikával 
megvizsgáltuk az eloszlást (6 . ábra). Sok vizsgá
lat egyértelműen kimutatta, hogy az Au és az Ag

A
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ci

a 
(2

)
5. ábra

A bisz-koronaéter К-sójának spektruma. 1. KCI esetén;
2. KSCN esetén. A  komplexnek megfelelő csúcsok 

1590 és 1520 cm_ 1-nél, az SCN-nak megfelelő csúcs 
2300 cm- 1 -nél van
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mélységi eloszlása az üvegfázis határától az üveg 
belseje felé azonos. Mint az ábra mutatja, a ha
tárfelülettől az üveg belseje felé haladva az Ag
és az Au-jel is 20 nm mélységben már az eredeti 
1/100 részére csökken. Mivel a két jel teljesen pár
huzamosan csökken, és az elektród felületét kató- 
dosan bevont arany nyilván követi az elektród fe
lületének a síktól való eltérését, ezért ez a kísér
leti eredmény az Ag-nak a szilikátfázisba történő 
bevitelét megkérdőjelezi. Visszautalhatunk ebből a 
vizsgálatból a K+ -elektródnál kapott penetrációs 
vizsgálatokra, ahol a К-komplexeket Cl-anion ese
tében kb 10 nm mélységig lehetett követni. A két 
eredmény azonos magyarázattal illethető, vagyis az 
elektródok felülete nem teljesen sík, rajta emelke
dések és mélyedések vannak, s emiatt a vizsgálati 
módszerekkel átlag penetrációt kaphatunk csak.

Ezeket az eredményeket úgy értékeljük, hogy 
a vizsgálandó ion csak az elektród felszínén lévő 
aktív komponensekkel reagál, de a membrán bel
sejébe zérus külső áram mellett nem hatol be, ha 
az ellenion liofil.

Választ kell kapnunk ezután arra, hogy mi a 
potenciálképzés mechanizmusa. Valószínűsíthető- 
nek tartottuk, hogy az elektródok felületén jön lét
re kémiai reakció az ion és a reakciópartnere kö
zött, s ez töltésszétválasztást okoz. A további ok
fejtés előtt egyéb vizsgálatokra is utalunk.

Kemiszorpciós vizsgálatok

Az ionszelektív elektródok kutatása előtt szá
mos vizsgálatot végeztünk ezüshaloidok adszorp
ciójával kapcsolatban, s végül is ezekből adódott 
az ionszelektív elektródok kutatásával kapcsolatos 
munkánk is.

Elsőként azt vizsgáltuk meg, hogy a sajátion- 
adszorpció, a kemiszorpció hogyan hat a szilárd 
felületen adszorbeálódott anyagokra. Erre a cél
ra több sav-bázis karakterű festéket ill. Ag+-nal 
csapadékot adó nagymolekulájú organikus vegyü- 
leteket vettünk vizsgálatba 23. Ilyenek voltak a p- 
etoxikrizoidin23 és metanilsárga24, valamint Ag+- 
ionnal csapadékot adó anyagok25. Megállapítot
tuk, hogy a sav-bázis indikátorok alkalmazása ese
tén az ezüsthaloid a legtöbbet vizsgált vegyület az 
Agi volt) felöltése ezüst- vagy haloidionokkal az 
indikátorok fizikai kémiai adatait nagymértékben 
megváltoztatja26.

Agi esetén p-etoxi-krizoidin festék Ag+ ill 
I-  feleslegen 105 szeresen változtatja sav-bázis 
disszociációs állandóját. Az is megállapítható volt, 
hogy kis I-  feleslegből kis Ag+ feleslegbe men
ve a festék — nem disszociált helyzetből a teljes 
disszociációba menve át — a protont a körülvevő 
oldatnak leadja s ez pH mérővel jól követhető. Az 
ezt a hatást létrehozó felületi reakciót kemiszorp- 
ciónak nevezzük, megkülönböztetve a közönséges 
felületi adszorpciótól27.

A kémiailag a felületre kötött sajátionoknak 
igen erős elektrosztatikai hatása van a fentiek 
alapján, s az elektrokémiai egyensúlyhoz tartozik, 
hogy az oldatfázisnak a szilárd felülethez közeli 
részében ugyanolyan mennyiségű ellenion legyen, 
ugyancsak nagy koncentrációban, mint a felületen. 
Itt természetesen a koncentráció a felülettől távo
lodva átmegy az oldat belsejére jellemző adatra.

Egyéb vizsgálatok

Az ionszelektív elektródok működésmecha
nizmusának a 60-as években elterjedt felfogása 
szerint az elektród koncentrációs elemként visel
kedik a membrán két oldalán elhelyezkedő kü
lönböző koncentrációjú oldatok esetén. Ezt lát
szottak alátámasztani azok a transzport vizsgá
latok is, amelyeket Simon és iskolája 20 vég
zett coulombmetrálisan kapcsolt membrán esetén. 
Amennyiben azonban igaz, hogy a működésme
chanizmus a szelektív anyagtranszporthoz van köt
ve, akkor a membrán belsejében elhelyezett kü
lönböző minőségű anyagok befolyásolják az elekt
ród működését. Ennek tanulmányozására szend

6 . ábra

Üvegelektródos kísérletek eredménye
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vicselektródokat készítettünk szilíciumgumiba vitt 
AgI-csapadékkal, s a szendvicseket Al, Ag, Pt le
mezekkel választottuk el egymástól28. Bármilyen 
fémet raktunk a szilikongumi-lemezek közé, nem 
változott sem a potenciálbeállás válaszideje, sem 
az egyensúlyi potenciál. Megjegyezzük, hogy a mé
rőműszer bemeneti impedanciája kb. 106-szorosa 
volt az elektród ellenállásának.

Az elektródpotenciál létrejöttének értelmezése

Először is világossá tesszük, hogy az ion
szelektív elektródoknak azzal a részével kíván 
foglalkozni jelen tanulmány, melyet alapelektród- 
csoportnak nevezünk (1. táblázat).

1. táblázat
Az ionszelektív elektródok beosztása

1. Alapelektródok (ionszelektív elektródok)
a) csapadékos vagy kristályelektródok (pl. Ag-haloi- 

dok-szulfidok, LaF3 stb.)
b) sav-bázis elektródok (pl. üvegelektród stb.)
c) komplexképzésen alapuló elektródok (pl. valinomi- 

cin, poliészterek stb.)
2. Módosított elektródok (molekulaszelektív elektródok)

a) inaktív membránnal fedett alapelcktródok (pl. gáz
elektródok stb.)

b) aktív membránnal fedett alapelektródok (pl. enzi- 
melektródok stb.)

Az előbbi vizsgálatok ellentmondanak olyan 
elektródreakcióknak, melyek az alapelektródok 
esetén hosszú válaszidőt igényelnek. A membrán
fázisban való anyagátvitel tehát nem tehető fel 
mint potenciálmeghatározó jelenség, mert ehhez 
a válaszidőnél mért értékhez képest nagyságrendi
leg nagyobb időre volna szükség. Feltehető lehet
ne azonban ez esetben is egy olyan mechanizmus, 
mely szerint a potenciálmeghatározó ionkompo
nens átlép a membrán falán az elektródfázis bel
sejébe, a felület közvetlen környékébe. Ezt való
színűsítené a műanyag (PVC, szilikongumi stb.), 
melyet úgy is felfoghatunk, hogy közel van a fo
lyadékállapothoz. Ez ellen a feltevés ellen szólnak 
az összes kristályos elektródok, melyeknek kris
tályszerkezete az ilyen jellegű reakciót nem engedi 
feltételezni. Ugyancsak ez ellen szól az üvegelekt- 
ródos kísérlet, mely csak a felületre kötődő ezüst
tel magyarázható. De az IR-reflexiós vizsgálatok a 
PVC-K-elektródoknál is ezt az értékelést erősítik.

Eddigi eredményeink alapján, figyelembe vé
ve a kemiszorpciós eredményeket is, az elekt
ródpotenciál létrejöttét az alapelektródok esetén 
egyértelműen a felülethez kell kötnünk. Itt ak
kor jön létre szelektív érzékelés, ha az elektród

anyagával a vizsgált ion kemiszorpcióba tud lépni, 
vagyis stabilis vegyületet alkot. Minél kisebb a ve- 
gyület stabilitása, annál kisebb a szelektivitása az 
elektródnak más ionokkal szemben. A kemiszorp- 
ció által az oldatból felvett ion következtében az 
addig statisztikus eloszlásban lévő ion és ellenion 
egyensúlya felborul, az elektród felülete feltöltő
dik, s az ellenion az elektródokkal érintkező oldat
fázisban marad, tehát a töltések szétválasztódnak. 
A töltésszétválasztás energiáját az oldat kémiai po
tenciálja biztosítja a Gibbs törvény szerint:

- A  G =  zíF E
ahol A G a kémiai potenciál változása a kemi- 
szorpció következtében, z, a töltésszám, F  a Fa
raday állandó, E  a kapott elektromos feszültség.

Mivel a felületi kemiszorpció szolgáltatja a 
reakciót, ezért érthető az a tapasztalatunk, hogy 
PVC-be beépített valinomicin- és ugyancsak a 
PVC-be épített bisz-koronaéter vegyületekkel lét
rehozott elektródok „Eq” értékei nem különböz
nek egymástól, mivel a folyadékban oldott anyag 
kémiai potenciálja szolgáltatja az energiát. Ha 
a potenciálmeghatározó reakció csak vizes' (vagy 
nem vizes) fázishatáron jelenik meg, felmerül a 
kérdés, hogy van-c szerepe a membrán belsejé
nek a mérésben. Eddigi tapasztalataim szerint csak 
annyi, hogy az ellenállás nagysága miatt a használ
ható mérőműszer adatai alapvetőek. Amennyiben 
az elektród ellenállása R, akkor a mérőműszer be
menő ellenállásának legalább 104 R -nek kell len
nie, hogy az elektród polarizációja elhanyagolható 
legyen.

Ugyancsak érthetővé tehető az úgynevezett 
,,Donnán maximum” létrejötte, amennyiben az el
lenion bele tud oldódni a membránfázisba. PVC 
mellett, liofób anion esetén (pl. SCN) mivel nagy 
koncentrációban vett KSCN-oldat alkalmazásával 
a felület kemiszorpciósan telített lesz, s ekkor a 
potenciál-meghatározó reakciót átveszi az SCN- 
belépése a membránfázisba, a K+-ionokkal telítő
dik a vizes fázishatár s a töltésszétválasztás követ
keztében létrejön a tértöltés. Ezért Cl-  alkalma
zásával ez a „Donnán maximum” nem érhető el 
néhány m  koncentrációig (7. ábra).

Ezzel az értelmezéssel világossá válik a Simon- 
féle 20 kísérlet is. Ha a membrán két oldalára kül
ső feszültséget kapcsolunk, amely letöri a memb
rán felületén a kemiszorpció miatt fellépő po
tenciálokat, megindul a membránban az elektro
mos vezetés biztosítására a К-komplex mobilizáci
ója és létrejön a komplexképző mérése esetén a 
membrán keresztmetszetében a koncentrációesés 
ill. -emelkedés, mivel a komplex pozitív töltése kö
vetkeztében a K+ magával viszi a ligandumjait.
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Köszönetnyilvánítás

Az ionszelektív elektródokkal végzett 35 éves 
munkám során nagyon sok igen kiváló hazai és 
külföldi munkatárssal dolgoztam együtt. A több 
mint 100 közös tudományos közlemény utal mun
kájuk nívójára. Ezúton is szeretném mindnyájuk
nak kifejezni köszönetemet.

Egy ilyen terület lezárása alkalmat ad arra 
is, hogy visszaemlékezzem azokra a tanáraimra, 
akiknek sok gondolatformálást és munkamódszer
tanulást köszönhettem. Kiemelten szeretném itt 
megköszönni Buzágh Aladár egyetemi tanárnak azt 
a gondolkodási eljárást, melyet a kolloidkémia ok
tatásán keresztül belénk nevelt, és Schulek Elemér 
egyetemi tanárnak, akiktől megtanultam a precíz 
munkát.

Összefoglalás

A szerző az ionszelektív elektródok működés
mechanizmusát vizsgálja. Rámutat az analóg kísér
letekre épített működési elméletek ellentmondása
ira. Saját kísérletei alapján levezeti azt a magyará
zatot, mely szerint az ISE belsejének nincs köze a 
membránpotenciái kialakulásához, de annak ellen
állása megszabja az alkalmazható mérőműszert.

Ion-selective electrodes — analogies and conc
lusions. E. Pungor

The author investigated the working mechan
ism of ion selective electrodes. The contradictions 
of the theories deduced form so called analog phe
nomena were discussed in detail. Based on the ex
periments of his research group he comes to the 
conclusion that only the surface (the active groups 
located there) is taking part in the potential deter

mining reaction and the bulk of the electrode has 
no other role, than its resistance being important 
in the selection of the potential measuring instru
ment.
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Egy dimenziós oldatkoncentráció-változás hatása a 
potenciál értékére К-elektród esetén. 1. 10°-10_1  M 

KC1 esetén; 2. 1(Г 2 -1(Г 3 M KSN esetén; 3. 10°-10- 1  
KSCN esetén
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A közegadszorpció és a stabilizáló ion töménységének 
szerepe a vas(III)-hidroxid-szol-koagulálásban és

-peptizálhatóságban*
ROHRSETZER Sándor, PÁSZLI István, BÁN Sándor és KOVÁCS Péter 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiai Tanszék, 1518 Budapest 112, Pf. 32.

Buzágh Aladár születésének 100. évfordulója tiszteletére

Előző közleményünkben1 a vas(III)-hidroxid- 
szolból előállított porok tulajdonságait vizsgáltuk. 
A porokat különböző relatív vízgőznyomáson való 
szárítással állítottuk elő. A porok peptizálhatósága 
nőtt a szárítási tenzió növekedésével, azaz az ad- 
szorbeálva maradt víz mennyiségével, amely gátol
ja a szolrészecskék közötti szoros érintkezés kia
lakulását. E szerint a szolok heterogén rendszer
ré való alakulásában két energiagátat kell figye
lembevenni. Az elektrosztatikus energiagát nagy
sága megszabja a koagulálás első lépését, a flok- 
kulálás sebességét, amely után még néhány mole
kula átmérőjű folyadékréteg marad a szolrészecs
kék között. A koagulálás második lépését, amely a 
részecskék közeledésével jár és koaleszkálást vagy 
összekristályosodást idéz elő (heterogén rendszer 
képződhet), a „hidratációs energiagát” nagysága 
szabályozza. Vizsgálataink célja az volt, hogy meg
állapítsuk a stabilizáló ion töménységének szere
pét az elektrosztatikus és a hidratációs energia
gát nagyságában és így hatását a koagulálás két 
részfolyamatában1.

A két egymást követő folyamatból (fiokkulá- 
lás és a felületek összekristályosodása) a máso
dik értelmezése a nehezebb, de sok esetben vi
szont a fontosabb. E folyamatot néhány szerző a 
kohéziós2, ill. az adhéziós3,4 erők alapján tárgyal
ja. Derjaguin és Churaev5,6 a részecskék felüle
tei közötti kölcsönhatást a szétválasztó nyomás fi
gyelembevételével tárgyalják. A szétválasztó nyo
mást létrehozó erők közül mi a strukturális erők
nek szentelünk nagyobb figyelmet, amelyet az ad- 
szorbeált víz molekulái fejtenek ki7.

Kísérleti anyagok és módszerek

Vas(III)-hidroxid-szol

A szolt Graham szerint állítottuk elő1. E szol
ból három mintát készítettünk különböző mennyi
ségű HC1 (stabilizáló elektrolit) hozzáadásával (1.

* Angol nyelven megjelent: Colloid, Polymer Sci
ence, 273. 189. 1995.

táblázat). A szolok és a közeg HC1 töménysége 
— amelyet az izoelektromos pontig való bírálás
sal határoztunk meg — nagymértékben különböző. 
Ez az eredmény azt jelenti, hogy a HC1 főképpen 
kemiszorpcióval kötődik a szolrészecskék felületé
hez.

1. táblázat

A vizsgált vas(III)-hidroxid-szolok kémiai összetételének 
néhány adata

Minta
jele

HC1 (mmoldm 3) 
szolban közegben

FeO OH O,25 H 20  

% (g/g)
A 229 65,3 10,4
В 175 11,9 10,3
C 115 1,7 10,1

A szolt koncentrált kénsav felett szárítottuk, 
a por izzítási vesztessége 800°C-on 0,188 — 0,197 
g/g. A száraz por összetétele, a kötött HC1 nél
kül, FeO(OH)-0,25 H2O. A por fajlagos felülete 
a vízgőzadszorpcióból a BET-egyenlet alapján szá
molva 156 ± 7  m2 g-1 . A részecskék hidrodinami
kai rádiusza, ultracentrifugával mért szedimentáci- 
ós állandóból számítva, 3,8 ±0,3 nm.

A szol kora a vizsgálat során 1—2 év volt, 
szemben a korábbi szol 22 évével, ezzel szemben 
közöttük érdemleges különbséget nem találtunk. 
A többi adat (elektronmikroszkópos felvétel, pep- 
tizáció, adszorpció, immerzióhő méréséből) előző 
közleményünkben található1.

A folyáshatár méréséhez egy rézhengert (át
mérő: d — 2 mm) merítettünk a szolba, amelyet 
a szobahőmérsékleten lassan töményítettünk a gé- 
lesedésig. Ezután mértük azt az erőt (F), amely 
szükséges volt a henger kihúzásához. A folyásha
tárt а г — F/ж dl egyenlettel számítottuk, amely
ben l a henger gélbe merülő hossza. A gél szita
szöveten állt, hogy a levegő behatolhasson a hen
ger kihúzásakor keletkező lyukba.

Az elektrokinetikai potenciált a 120°C-on 
szárított por híg szuszpenzióján mértük (e por
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nagyon lassan peptizálódik), mikroelektroforeti- 
kus készülékkel (Standard Zeta-Meter-Inc. New 
York). A közeg savtöménységét az 1. táblázatban 
látható értékekre állítottuk be.

A vas(III)-hidroxid részecskéken adszorbeált vízgőz 
mennyiségének ( m a ) függése a szárítás relatív 

gőznyomásától (prei - p / P o )
А -szol: Д , B-szol: + , C-szol: o -

Kísérleti eredmények

A vízgőzadszorpciót a vas(III)-hidroxid-poro- 
kon a kívánt relatív vízgőztenziójú exikátorban lé
vő H20 -H2S04-elegyek felett 25±0,5°C-on mér
tük. Tömegmérés után a mintákat tömény kén
sav felett víztelenítettük, majd ismét mértük. Az 
adszorbeált vízgőz mennyisége a három mintán 
azonos volt (1. ábra). A linearizált BET-egycnlet 
Prel = p / po =  0 ,05-0 ,3  között egyenes, a korrelá
ciós együttható értéke: 0,99. A BET-egyenlet által 
számított adszorpciós hő értéke 6,4 kJ mol_1-lal 
nagyobb a víz kondenzációs hőjénél (20°C = 44,2 
kJ-mol-1 ). Számoltuk az adszorpciós hő értékét 
a Tóth8 által módosított BET-egycnlet alapján is. 
Az egyenletek alapján az adszorpciós hő értéke 
az első és második rétegre 9,3 kJ-mol“ 1, ill. 1,6 
kJ-mol-1 értékkel nagyobb a kondenzációs hő
nél. (A számításokhoz szükséges ábrákat és egyen
leteket nem közöltük.) Az eredmények szerint a 
víz affinitása az FeO(OH)-0,25H2O-részecskékhez 
igen erős. A víz molekulák kötéserősségének jel
lemzésére mértük a víz immerziós hőjét (qw) kü
lönböző mennyiségű vizet preszorbeált vas(III)- 
hidroxid-porokon. A 2. ábrán jelöltük a mono- 
molekulás és a biomolekulás telített adszorpci
ós réteg kialakulásához szükséges H20  mennyi
ségét. Az ábra vízszintessé váló szakaszából meg

állapítható az is, hogy a részecskéken adszorbe
ált elektrolitok oldási hője mintegy 0,008 kJ-g-1 . 
A 2. ábrán feltüntetett immerziós hő — adszorbeált 
mennyiség függvény alapján a differenciális im
merziós hő értékének átlaga „1” ill. „2” réteg ad
szorbeált mennyiségig Aqw/ A m cr 8,4 kJ-mol-1 , 
ill. 2,4 kJ-mol- 1 . Ezek az értékek nagyon hason
lóak a Tóth-egyenletből8 számítolt értékekhez. A
2. ábra adataiból tehát az következik, hogy a szi- 
lárd/gőz határfelületi energia csak a 2. vízréteg ki
alakulásáig csökken.

A В-szolból készített Fe(III)-hidroxid-porok immerziós 
entalpiájának (qw) függése a preszorbeált vízgőz 

mennyiségétől (m a ).

2 . táblázat

Különböző relatív vízgőznyomáson (p/po ) szárított 
vas(III)-hidroxid-szolok porainak peptizálhatósága 0,002 

M és 0,02 M  töménységű HCl-oldatban

p/po Peptizált mennyiség HCl/oldatban (% g/g)
0,002 M 0,02 M

A-szol
0,0 90 100

0,3 100 100

0,5 100 100

B-szol
0,0 0 90
0,3 0 100

0,5 100 100

C-szol
0,0 0 0

0,3 0 55
0,5 0 75
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A peptizálhatóság vizsgálata végett az А, В és 
C szolt három különböző vízgőz tenziónál szárítot
tuk. A peptizálhatóságot a 2. táblázatban feltünte
tett két peptizátor (HC1) töménységnél állapítot
tuk meg és tömegszázalékban adtuk meg. A száza
lék megadja, hogy a bemért por hány %-ából ke
letkeztek 1 yum-nél kisebb átmérőjű részecskék. Az 
eredmény lényege, hogy mind a három szol porai
nak peptizálhatósága nő prei növekedésével, vagy
is az adszorbeálva maradt víz mennyiségével. Lé
nyeges szerepe van a peptizátor töménységének is. 
így pl. a C-szol pora 0,002 M HCl-ben egyáltalán 
nem peptizálódik, még prei =  0,5 szárítási gőzten- 
ziónál sem, de a peptizálhatóság 0,02 M HC1 tö
ménységnél 75%.

A 0,2 %(g/g)-os szolok abszorbanciájának függése a 
peptizátor (HCl) töménységétől. A  

vas(III)-hidroxid-porok az A-, В- és C-szolból készültek 
prel = 0,0 és 0,3 tenzión való szárítás után. 
(Abszorbancia =  lg ( /o / / ) ,  cellahossz 1 cm).

A peptizálhatóságot jellemeztük a peptizált 
szolok abszorbanciájával is (3. ábra). Mérésére az 
1 /лп-nél kisebb részecskéket tartalmazó frakci
ók kerültek. Látható az ábrából, hogy pl. a C-szol 
peptizálhatósága az alkalmazott legnagyobb HC1- 
töménységénél sem teljes, szemben az A-szollal, 
amelynek abszorbanciája eléri a kiindulási szol ér
tékét, azaz a 0,06-ot. A porok peptizálhatóságának 
sorrendje A>B>C.

A  szolok koagulálása és a koagulum ok  
peptizálhatósága nagy víztartalom esetén

A szolok elektrokémiai adatai az 1. táblá
zat adataiból számítva a 3. táblázatban láthatók. 
A táblázatban látható flokkuláló értékeket 0,1 % 
szoltöménységben határoztuk meg, a flokkulálá-

si sebesség mérése alapján. Az eredeti szolokat 
a megfelelő töménységű HCl-oldatokkal hígítot
tuk, amely egyezett a szol közegével (1 . táblázat). 
A táblázat adataiból megállapítható, hogy e szo
lok nem hidrofóbok, mert nem érvényes a DLVO- 
elmélet. A felületi potenciál növekedése ellené
re ugyanis a flokkuláló érték csökken. A felüle
ti potenciál növekedésének oka a közeg elektro
littöménységének csökkenése. A flokkuláló érték 
szabálytalan alakulásának oka a szolok hidroíili- 
tásában lévő különbségben kereshető. E kérdéssel 
kapcsolatban elvi meggondolások alapján, de köz
vetlen kísérleti eredmények hiányában, Overbeck9 
a következőket írta: „Now, where do structural 
forces effect this picture essentially? Only in re
peptization? Or is their range comparable to the 
Debye-Hückel length at coagulation, so that they 
have a direct influence on some of the c.c.c.?” 
(c.c.c.: kritikus flokkuláló koncentráció).

A  folyáshatár (r )  függése az A-, В- és C-szolból 
keletkezett gélek töménységétől.

A C-szolból gél 25 tömeg%-os töménységben 
képződik. Amint a 4. ábrából látható az A- és B- 
szol esetében 40—42 tömeg% szükséges. A há
rom gél adott folyáshatárához szükséges tömény
ség arányos a három szol flokkuláló értékével. Az 
eredmények egyértelműen azt bizonyítják, hogy a 
részecskék között a C-szol esetében lép fel a leg
nagyobb vonzerő, mert a kívánt gélszilárdsághoz 
a legkisebb töménység, azaz a legkevesebb érint
kezési pont szükséges. A részecskék közötti érint
kezés nem jelent közvetlen szilárd/szilárd kapcso
latot, mert a gél hígítás után gyorsan és teljesen 
peptizálódik.

A három szol hidrofilitásában lévő különbség 
további jellemzésére a szolokat 0 ,2  mol-dm- 3  tö
ménységben MgCl2-dal flokkuláltattuk. A flokku-
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3. táblázat

A vas(III)-hidroxid-szoIok elektromos kettősrétegének adatai

Minta
jele

Debye-Hückel paraméter 
1 0 - 8  (m- 1 )

Felületi töltéssűrűség 
( C m - 2 )

Felületi potenciál 
(mV)

Flokkuláló érték, KNO3 

(m m oldm - 3 )
A 8,41 0,91 211 320
В 3,59 0,91 255 320
C 1,36 0,65 287 120

lum leülepedése után a MgCl2 töménységét a 4. 
táblázat 1. oszlopában lévő töménységre növeltük, 
majd egy hétig öregedni hagytuk. Ezt követően a 
táblázatban ismertetett módon egy hétig peptizál- 
tuk. Az eredményekből látható, hogy a koagulá- 
lás nem teljesen reverzibilis, mert az abszorbancia 
nagyobb 0,06-nál. A legkisebb MgCl2-töménység 
esetén az A- és В-szol abszorbanciája nagyon kö
zel esik egymáshoz. A C-szol nagyobb értéke jelzi 
a már eddig is megállapított nagyobb erők fellé
pését a részecskék között. Igen meglepő, hogy a 
C-szol peptizálhatósága nő a MgCl2 töménységé
nek növekedésével, ami eddigi gondolatmenetünk 
alapján azt jelenti, hogy az öregedés időtartama 
alatt a részecskék közötti vonzerő kisebb volt, ami 
a Mg-ionok által előidézett nagyobb felületi hidra- 
tációnak tulajdonítható.

4. táblázat

A repeptizált vas(III)-hidroxid-szolok abszorbanciája.

MgCl2 Abszorbancia 0,2 % (g/g) töménységben
mol-dm- 3 A В C

0,20 0,37 0,30 ±0,01 1,02 ±0,05
0,98 0,27 0,42 0,65
2,45 0,30 0,44 0,42
4,08 0,42 0,85 ±0,05 0,36 ±0,02

A  szolokat koaguláltattuk MgCl2 -dal. Következett 
1 hét öregedés a táblázatban adott MgCl2 -töménység 
mellett és a szolok közegével egyenlő HCl-töménységben 
(1. táblázat). Peptizálás 1 héten át 0,002 mól dm- 3  tö
ménységű HC1 oldatban. Az MgCl2 töménysége 0,05 
mol.dm- 3  volt.

Az elektrolittöménység növekedésének hatá
sára a taszító erők növekedése csillám felületek 
között10 és diszperziók stabilitásának növekedésé
re11’12 ismert. Pashley13 és Israelachvili14 szerint: 
„exponentially repulsive hydration forces between 
surfaces occur only once a hydrated ionic species 
in the electrolyte solution binds to the surfaces”. E 
megállapítást újabb eredmények is megerősítik15.

Furthermore „there are no hydration forces 
in acid solution even when the surfaces are fully 
covered with bound НзО-ions”.

Vizsgálataink esetében a MgCl2 csak a C- 
szol hidratációját növeli, ahol a felület nincs telítve 
HCl-lel (5.táblázat).

Az eredmények tárgyalása

Két alapvető megállapítás tehető a szolok 
kolloidstabilitásával kapcsolatban. A szolok flok- 
kuláló értékével arányosan (egyenes vagy fordí
tott) változik a folyáshatár és a ílokkulumok pep
tizálhatósága (5. táblázat 4.-6. pontok). Ezekben 
az esetekben nagy víztartalmú rendszerekről van 
szó és az érintett tulajdonságok az adszorbeált 
HCl-mennyiséggel arányosak. Másfelől e tulajdon
ságok ellentmondásban vannak a taszító potenci
álgát nagyságával (3. pont). E pont szerint a C- 
szol stabilitásának kellene a legnagyobbnak lennie. 
Az ellentmondás nem meglepő, mert ma már is
mert, hogy az eredeti DLVO-elmélet csak a hidro- 
fób szolokra érvényes, míg a FeO(OH)0,25 H20  
részecskék hidrofilek. A hidrofil tulajdonságot iga
zolja a vízgőz nagy adszorpciós és immerziós en- 
talpiája, valamint az, hogy a telített biomolekulás 
H20-ból keletkező adszorpciós réteg már p/p0 = 
0,38 relatív tenziónál kialakul. A 4. táblázat szerint 
mindenesetre a C-szol hidrofilitása a legkisebb.

A másik fontos következtetés, hogy a kis víz
tartalmú minták (xerogélek) peptizálhatósága a ki
indulási szol összes HC1 töménységével nő arányo
san (5. táblázat, 1. és 7.-8. pontok). Ebben az eset
ben az A- és В-szolok peptizálhatósága is külön
böző, amely nincs kapcsolatban az elektrokineti- 
kai potenciállal sem. Az elektrokinetikai potenciá
lok értékei: A: 31,8±7,7 mV, B: 45,2±3,5 mV, C:
36,8 ±2,5 mV.

Abból a célból, hogy értékelhessük a részecs
kék felületén adszorbeált víz stabilizáló szerepét, 
számoltuk a teljes kölcsönhatási energiát (Vp) és a 
felületi szabadenergia változását (Д 7 ) a vízgőzad
szorpció következtében a részecskék közötti távol
ság függvényében (lásd a számítást: -1). A részecs
kék felülete közötti távolság a felületek érdessé
ge miatt csak átlagérték lehet. Feltételezzük, hogy 
az átlagos távolság arányosnak vehető az adszor-
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5. táblázat

A legfontosabb adatok összefoglalása

Sorszám
A

Szolok
В C

1 . Az összes HC1 töménysége a kiindulási szolokban (mmoldm- 3 ) 229 175 115
2 . Az adszorbeált HC1 mennyisége (mmol g- 1 ) 1,64 1,63 1,13
3. A potenciálgát maximuma Vp (m Jm - 2 ) 8,0 10,5 12,6
4. Flokkuláló érték (KNO3 , mmol dm- 3 ) 320 320 120
5. 5 kPa nagyságú folyáshatárhoz szükséges géltöménység (g/g) 48 47 24,5
6 . Abszorbancia 20 mmol dm- 3  töménységű M gCVvel való 

flokkulálás, majd repeptizálás után 0,37 0,30 1,02
7. A szolok porainak peptizálhatósága g/g-ban 2 mmol dm- 3  

töménységű HCl-ban 
0 ,0 90 0 0

*T3 ^3 О О 100 0 0

0,5 100 100 0
8 . A szolok porainak peptizálásához szükséges HCl-töménység 

(mmol dm- 3 ) 0,4-es abszorbancia eléréséhez 4 15 25

beált H2O mennyiségével1. Ha a víz adszorpciója 
4 mmol-g-1 -ról 5 mmolg-1 -ra nő, a differenciá
lis adszorpciós hő értéke «  1 kJmol- 1  (2. ábra). 
Ezért az a vízmennyiség, amelynek kötési energiá
ja nagyobb 1 kJmol- 1-nál, 5 mmol-g- 1  =  32-10-6 
mol-m- 2 . Ez az érték jelez egy biomolekulás ad
szorpciós réteget. Ha egy H2 0 -molekula helyigé
nyét 0,104 nm2-nek vesszük a víz moltérfogatából 
számítva, akkor két részecske között négy vízmo
lekula réteg helyezkedhet el, amelynek távolsága 
1,24 nm.

Vp és Д7  számított értékei a részecskék fe
lülete közötti távolság függvényében а В-szol ese
tére az 5. ábrán látható. A szabadenergia növe
kedése, (Д 7 ), amelyet a vízmolekulák deszorpci- 
ója kíván meg a részecskék közeledésekor, lénye
gesen nagyobb, mint a DLVO-elméletből számí
tott potenciálgát (Vmax) nagysága. A vízmoleku
lákból álló adszorpciós réteg kiterjedése a felület
től (1,24 nm) nagyobb, mint a potenciálgát távol
sága (Vmax ~  0,3 nm) és ez határozza meg a szol 
hidrofil jellegét.

Az A-, B- és C-szol hidrofilitásában lévő kü
lönbséget az 5. ábrának megfelelő módon értel
mezni nem lehetséges, mert az adszorpciós és az 
immerziós hők értékét p/po = 0,35 fölött zavarja a 
kapilláris kondenzáció és a különböző koncentrá
ciójú HC1 jelenléte. A szolok különböző hidrofili- 
tása az 5. táblázat 4 .-6 .  pontjaiból vezethető le.

A potenciálgát (Vmax) helye nincs szükség
szerűen a hidroszféra (adszorbeált vízréteg) vas
tagságán belül. Figyelembe véve a következő le
hetőségeket, az elképzelhető három legfontosabb

Potenciálgörbék. Vt - a DLVO-elmélet alapján 
számított teljes kölcsönhatási energia, Va : van der 
Waals-féle vonzási energia, Д7 : a víz deszorpció 
hatására bekövetkező szabadenergia változása a 

részecskék közeledésekor a távolság (d) függvényében.

eset a 6 . táblázatban látható. Ha a potenciálgátat 
elektrolit hozzáadásával megszüntetjük, nem szük
ségszerűen következik be a flokkulálás az adszor- 
beált víz szerkezetének védő hatása miatt. Ilyen 
eset képzelhető el a 6 . táblázat 3. pontja esetében, 
amikor is a flokkuláláshoz nagy elektrolittömény
ség szükséges a vízszerkezet lerombolása végett, 
hasonlóan a vízoldható lineáris polimerek kisózá
sához. A flokkulálás után megkezdődhet a felü-
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letek összekristályosodása, amely egyéb körülmé
nyek azonossága esetén az 1. pont esetében megy 
végbe a legnagyobb sebességgel az adszorbeált víz
réteg vékonysága miatt.

6 . táblázat

Az adszorbeált vízréteg (dq) és a potenciálgát (d u ,ш ах)  
felülettől vett relatív távolságának hatása a szolok 

kolloid stabilitására.
(Feltételezzük itt Утах azonos nagyságát)

d q ^v ,m ax

Flokkuláló
érték

Összekristályoso- 
dás a flokkulum- 
ban (öregedés)

1. vékony d q  < í í^ rn a x kicsi gyors
2 . vastag d q  < d v ^m ax kicsi mérsékelt
3. vastag d q  >  d u ,m ax nagy lassú

Kémiai reakciók játszanak szerepet az össze- 
kristályosodás alatt az érintkezési pontokban. Az 
izoelektromos pontban a pozitív és negatív felüle
ti csoportok (> Fe+ > FeO~) száma egyenlő. E 
csoportok mellett vannak nem disszociált FeOH- 
csoportok is. Ha a felületek érintkezési pontjá
ban ellentétes töltéselőjelű csoportok vannak az 
igen előnyös az >Fe —O —Fe< kötések kialaku
lása szempontjából. E kötések keletkezhetnek a 
nem disszociált FeOH-csoportok kondenzálásával 
is. Ha a szolhoz nagy töménységben HCl-t adunk, 
főképpen >Fe+Cl~ ill. >FeCl-csoportok lesznek 
a felületen és így csökken a >Fe —O —Fe< kö
tések keletkezése. A porok peptizálhatósága te
hát nő a HCl-töménység növekedésével. A felü
letek összekristályosodása nem csak száradáskor, 
hanem flokkulált állapotban is végbemehet, tehát 
nagy víztartalom mellett is. A prizmaalakú részecs
kék mérete mintegy 2,5x25 nm és a flokkulum- 
ban a részecskék felületei közötti távolság 1,24 nm. 
A hidratációs potenciálgát ellenére egyes helye
ken megvalósulhat a felületek közvetlen érintke
zése, ahol megindulnak a már ismertetett kémiai 
reakciók. A kémiai reakció szabad energiája na
gyobb kell, hogy legyen a víz deszorpciójának sza
bad energia változásánál. A felületek rekrisztalli- 
zálásakor ugyanis e két energia szembenállása a 
lényeges.

A  szerzők megköszönik Lagaly professzor úrnak 
segítő diszkusszióit. Köszönetét mondanak Csempész 
Ferenc egyetemi docensnek az elektronikai potenciál 
méréséért. E munkát a Magyar Tudományos Akadémia 
OTKA alapítványa támogatta, 2176 számon.

Összefoglalás

Vas(IH)-hidroxid-szolok kolloid stabilitását 
vizsgáltuk három különböző HCl-töménységnél. A 
szolokban az összes HC1 töménysége A>B>C sor
rendben változott. Az adszorbált HC1 mennyisége 
A=B>C volt. A szol stabilitását jellemző tényezők 
(flokkuláló érték, gélesedési töménység, repepti- 
zálhatóság) tehát nagy víztartalom mellett párhu
zamban vannak az adszorbeált HC1 mennyiségé
vel, amelytől függ a szolok hidrofilitása. A szo
lok szárított porainak peptizálhatóságát viszont az 
összes HC1 töménysége határozza meg A HC1 tö
ménységétől függ ugyanis a különböző felületi cso
portok száma, amelyek különböző mértékben ké
pesek >Fe —O —Fe< kötések létrehozására.

A vízgőzadszorpciós izoterma és az immerziós 
hő figyelembevételével megszerkesztettük a hidra
tációs potenciálgátat és összehasonlíthatóvá tettük 
a DLVO-potenciállal. A szolok stabilitásában lévő 
különbségeket és anomáliákat a hidrofilitásban va
ló különbséggel értelmeztük.

The role of hydration and the concentration 
of potential-determining ions in coagulation and 
peptization of ferric hydroxide sols. S. Rohrsetzer,
S. Bán, R Kovács and I. Pászli

The colloid stability of ferric hydroxide sol 
was investigated at three different HC1 concent
rations. The total HC1 concentration in the sols 
was A>B>C, the amount of HC1 adsorbed was 
A=B>C. The parameters which characterize the 
stability (flocculation value, gelation concentra
tion, repeptizability) are related to the amount of 
adsorbed HC1, because this propertry governs the 
hydrophilicity of the sols. In contrast, the peptiz- 
ability of powders after drying the sols depends on 
the total concentration of HC1 in the system. Hyd
rochloric acid impedes the condensation of surface 
groups to >Fe-0-Fe< bonds.

From water vapour adsorption and heat of 
immersion data the hydration potential barrier is 
constructed which is comparable to the barrier ac
cording to the DLVO theory. The differences and 
anomalies in the stability of sols are interpreted as 
differences in the hydrophilicity of samples.
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Buzágh Aladár születésének 100. évfordulója tiszteletére

A visszalökődésmentes 7-sugár rezonanciaab
szorpció (a Mössbauer-effektus) olyan folyékony 
oldatokban is létrehozható, melyek szubmikrosz- 
kópikus cseppek alakjában rögzítettek arra alkal
mas hordozókban. Egy speciális porózus szilikátot 
(a „szomjasüveget”) használtunk1“ 6 először hor
dozóként az ón(IV)-klorid és a vas(П)-szulfát vi
zes oldatainak, mint modellanyagoknak a vizsgála
tánál. Ezekben a rendszerekben szobahőmérsékle
ten is megfigyelhető volt a Mössbauer-effektus. Az 
oldat belsejében elhelyezkedő Mössbauer-aktív ol
dott anyagra jellemzőek a paraméterek, ha azt az 
oldat hidrogénhidas klaszterszerkezete rögzítette a 
hordozó üregeiben3.

Ennek a technikának továbbfejlesztéseként 
szilárd szerves mikroemulziókat állítottunk elő7,8, 
hogy a Mössbauer-vizsgálatokhoz azokban rögzít
hessük a folyékony oldatokat.

Az először készített mikroemulzió az ón(IV)- 
klorid vizes oldatának cseppecskéit olyan apoláris 
diszperziós közegben tartalmazta7, amely a paraf
fin és naftalin mellett hexadecil-piridinium-klorid 
(HDPC1) kationos tenzidet, n-pentanol kotenzidet 
és 8 % 0,1 mólos SnCl4-oldatot tartalmazott.

Ugyanannak az oldatnak a Mössbauer-spekt- 
ruma a két különböző hordozón rögzítve elté
rő. Ha szomjasüvegben rögzítettük az S11CI4-vizes 
oldatát, spektruma egyetlen karakterisztikus ab
szorpciós vonalat tartalmazott, amely a folyadékfá
zis belsejében elhelyezkedő ón(IV)-kloridhoz ren
delhető. Ugyanez az oldat a mikroemulzióban rög
zítve kétvonalas spektrumot eredményezett, ami 
kétféle SnCl4 jelenlétére utalt. Az egyik vonal a 
hordozó üregének falán kötött SnCl4-hez, míg a 
másik a folyadék belsejében lévő SnCl4-hez ren
delhető. Az első esetben, az egyetlen vonal megje

* A  Spectrochimica Acta folyóiratban (51 A . 199. 
1995) megjelent dolgozat magyar változata.

lenését azzal magyarázhatjuk, hogy a szomjasüveg
ben a szilikátfelület nagy polaritása következtében 
a poláros vízmolekulák kötődnek meg a felületen, 
az így kialakult vízréteg elválasztja a Mössbauer- 
aktív ón(IV)-et a faltól. A mikroemulzió üregei
nek fala viszont kis polaritású, így a víz kedvez
ményezett kötődése nem valósulhat meg és ezáltal 
az ón(IV)-klorid-molekulák is adszorbeálódhatnak 
a pórus belső falán (a fal hidrogénkötő-képessége 
ellenére, amit a HDPC1 és a pentanol eredmé
nyez).

Ha a Mössbauer-aktív oldott anyag (az SnCl4) 
oldószerét, a vizet metanollal vagy etilénglikollal 
helyettesítettük, azt tapasztaltuk, hogy a mikroe
mulzióban a hordozó falához nem kötődik ón. A 
kísérleti Mössbauer-paraméterek az oldat belsejé
ben lévő SnCl4-ra jellemzőek8.

Ezt követően olyan mikroemulziót kívántunk 
készíteni, melyben vas(II)-oldatokat rögzíthetünk 
a Mössbauer-vizsgálatok céljára.

Kísérleti rész

Vas(II)-modelloldat készítése: a 6,7 mg fém
vasat (mely 57Fe-ban dúsított) 2 cm3- 2 mólos 
hidrogén-kloridban oldottuk melegítés közben és 
hidrogén-peroxiddal oxidáltuk. Az oldatot száraz
ra pároltuk és a visszamaradt vas(III)-kloridot 
110°C-on szárítottuk és 1 cm3 vízmentes metanol
ban oldottuk, mely 75 mg aszkorbinsavat tartalma
zott. Az oldat pH-ját ~  4,4-re állítottuk nátrium- 
hidrogén-karbonát segítségével.

A mikroemulzió készítése 75°C-on történt, a
9,10 közleményben leírtaknak megfelelően. Össze
tétele a következő volt: 56,8 % paraffin, 19 % 
szorbitán-monosztearát, 9,5 % hexadecil-piridini
um-klorid, 5,2 % n-pentanol és 9,5 % 0,12 mólos 
metanolos vasoldat.
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A fenti rendszer összetétele, a komponensek 
aránya, nagyszámú kísérlet eredményeként alakult 
ki. Kis változtatások az összetételben megakadá
lyozhatják a mikroemulzió képződését, vagy ha 
ilyen változás a kísérleti munka során következett 
be (pl. a n-pentanol elpárolgott) az a mikroemul
zió megtörését eredményezte.

A mikroemulzió 75°C felett folyékony, de 
ez alatti hőmérsékleten megszilárdul és előáll a 
vas(II)-oldat szubmikroszkópikus cseppjeit tartal
mazó szilárd szerves hordozó. A szerves hordozó 
üregei közel gömbszerűek, átlagosan 10 nm átmé
rővel. Minden üreg a folyadékfázis egy szubmik
roszkópikus cseppjét tartalmazza. Összehasonlítá
sul egy másik hasonló rendszert is készítettünk, 
melynek üregei kisebbek (5 nm). A két mikro
emulzió kémiai összetétele csak a folyadékfázis- 
tartalomban tért el (9,5 %, ill. 4,8 %).

Az üregek falában a tenzid-(HDPCl) és ko- 
tenzidmolekulák (n-pentanol) úgy helyezkednek 
el, hogy hidrofilcsoportjaik a fal felületén vannak, 
így közvetlenül érintkeznek a mikroemulzió folya
dékfázisával, míg az alkilláncok a szilárd apoláros 
paraffintartalmú diszperziós közegben helyezked
nek el. Következésképpen a HDPC1 piridinium- 
nitrogénjei, a kloridionok és a n-pentanol hidro- 
xilcsoportjai érintkeznek a folyadékfázissal.

Ugyanazt a vas(II)-aszkorbát-komplex modell- 
oldatot rögzítettük „szomjasüveg” hordozón is és 
mértük a 1-4 hivatkozásokban leírtaknak megfe
lelően.

A Mössbauer-vizsgálatokat a 7,8 közlemé
nyekben leírtak szerint hajtottuk végre.

A szobahőmérsékleten, ~ 200 К-en, ~  220 
К-en és ~  255 К-en (amikor a minta a meta- 
nolos vas(II)oldatot folyékony cseppekként tartal
mazta) kapott mérési eredményeket összehason
lítottuk a 80 К-en és ~  170 К-en mért, azaz tel
jesen megfagyasztott rendszerekre kapott adatok
kal. A Mössbauer-paraméterek összehasonlításá
hoz a modelloldat gyorsfagyasztással történő rög
zítése után is felvettük a Mössbauer-spektrumot.

A Mössbauer-színképeket számítógépes il
lesztéssel Lorentz-görbékre bontottuk fel. Az izo
mereltolódásokat (IS )  fémvasra vonatkoztattuk. A 
Mössbauer-paramétereket az 1. és 2. táblázatban 
foglaltuk össze. Az 1. ábra egy tipikus spektrum
sorozatot szemléltet.

Eredmények és értékelésük

A hőmérséklet jelentős, de reverzibilis hatást 
gyakorol a spektrum alakjára. Az ismételt hűtés és 
melegítés nem változtatja meg a spektrum alakját.

Sebesség (mm/s)
1. ábra

A Mössbauer-spektrumok hőmérsékletfüggése és a 
felbontással kapott Mössbauer-paraméterek (1. 
táblázat) alapján számított függvény illeszkedése

A hőmérséklet hatására a mikroemulzióban rögzí
tett vastartalmú minták Debye-Waller-faktorainak 
aránya jelentősen megváltozik, de a specieszek ké
miai szerkezete állandó.

Szobahőmérsékleten csak egy összetevő (Dl) 
jelenik meg a Mössbauer-színképen, míg alacsony 
hőmérsékleten három összetevőre bontható fel a 
spektrum. A D l nagy Debye-Waller-faktora ar
ra utal, hogy szobahőmérsékleten ez a moleku
la kémiailag kötött a mikroemulzió pórusainak 
belső falán. A másik két „részecske” (D2 és 
D3) a pórusokban lévő oldat belsejében helyez
kedik el, de az oldat hidrogénhidas klaszterszer- 
kezete nem rögzíti őket eléggé ahhoz, hogy szo
bahőmérsékleten létrejöjjön a visszalökődésmen- 
tes 7-sugár-rezonanciaabszorpció. A Mössbauer- 
vonalak csak alacsonyabb hőmérsékleten, de még 
a metanol fagyáspontja felett, 200, 220 és 255 K-en
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1. táblázat

A  szilárd szerves mikroemulzióban rögzített 
vas-klorid-aszkorbinsav metanolos rendszer 

Mössbauer-paramétereinek hőmérsékletfüggése

Hőmér
séklet

(K)

Részecs
ke

Inten
zitás

IS
rnm/s

QS
mm/s

Vonal-
szélesség

D l 27,1 1,39 2,00 0,40
80 D2 47,7 1,34 3,20 0,57

D3 25,2 0,72 0,74 0,46
D l 35,4 1,23 1,87 0,38

~ 1 7 0 D2 28,7 1,23 2,85 0,53
D3 35,9 0,43 0,66 0,48
D l 39,6 1,22 1,82 0,39

~ 2 2 0 D2 25,9 1,23 2,77 0,54
D3 34,5 0,42 0,64 0,50
D l 53,3 1,21 1,78 0,37

~255 D2 13,6 1,30 2,28 0,70
D3 33,2 0,36 0,71 0,81
D l 100 1,18 1Л 0,30

~295 D2 — - — -
D3 — - - -

jelennek meg. Következésképpen az oldat belse
jében lévő vas(II)-részecskék visszalökődésmentes
7-sugár-rezonanciaabszorpcióját már a metanolos 
oldat pszeudofolyadék állapotában is észleltük.

A D l és D2 kvadrupolfelhasadt vonalpárjai 
a nagy spinszámú vas(II)komplexre, míg a D3-é a 
nagy spinszámú vas(III)komplexre jellemzőek.

A D l Mössbauer-paraméterei (ez a részecs
ke közvetlen kapcsolatban van a mikroemulzió 
üregének falával) közel olyanok, mint a vas(II)- 
ammóniumszulfáté — Fe(NH4)2(SC>4)2 -бН^О —, 
a vas(II)-oxaláté — F e Q C ^ ^ I^ O  — vagy a 
vas(II)-karbonáté — FeC03 —, mindegyik eset
ben a vas(II)-centrum az oxigén donoratomok 
gyengén torzult oktaéderében helyezkedik el12’13. 
A torzulás lehet rombos vagy közel trigonális.

A D2 és D3 dublettek integrált intenzitásai 
— feltételezve, hogy fagyasztott állapotban 80 K- 
en a kétféle vascentrum Debye-Waller-faktorai kö
zel azonosak — azt mutatják, hogy a vas(II) és 
a vas(III) aránya 2:1 az oldat belsejében. Tehát 
elképzelhető lenne, hogy az aszkorbinsav vas(II)- 
vas(III) vegyes oxidációs állapotú komplexe van 
jelen az oldatban, mely többé vagy kevésbé ionos 
karakterű. A vizsgálatokat ismételten elkészített 
mintával megismételve (2. táblázat) és amennyi
re lehet megóvva az oxidációtól, az előbbi arány 
megváltozott, ez arra utal, hogy a vas(III)tartalom 
nemsztöchiometrikus mellékreakció terméke. A

2 . táblázat

A  vas-klorid-aszkorbinsav-rendszer metanolos 
oldatának Mössbauer-paraméterei

Pórus- Hőmér- Ré- Inten- IS QS Vonal-
méret séklet szecs- zitás mm/s mm/s széles-

(K) ke % ség
I. Fagyasztott oldat

■ — 80 D l 100 1,36 3,42 0,43
— D2 — — — —
— 80 D l 85,2 1,36 3,41 0,44
— D2 14,8 0,54 0,61 0,44

II. Mikroemulzió

~ 1 0 80
D l
D2
D3

6,89
73,74
19,37

1,39
1,34
0,49

2,00

3,20
0,68

0,40
0,43
0,38

D l 27 1,19 2,19 0,49
~ 1 0 200 D2 47,95 1,29 3,06 0,43

D3 25,05 0,47 0,51 0,40
D l 14,91 1,40 2,03 0,38

~  5 80 D2 54,17 1,36 3,24 0,42
D3 30,92 0,45 0,71 0,42
D l 11,97 1,37 2,16 0,35

~  5 200 D2 29,25 1,31 3,06 0,38
D3 58,78 0,43 0,68 0,48

III. Szomjasüveg
r>U 4 80 D2 39,9 1,36 3,25 0,65

D3 60,1 0,51 0,83 0,72
200 D2 1 5 -2 0 1,26 2,71

D3 8 0 -8 5 0,46 0,83

I. gyorsfagyasztással rögzítve, II. két különbö
ző pórusu mikroemulzióban rögzítve, III. szomjasüveg- 
hordozón rögzítve

két minta Mössbauer-paraméterei a kísérleti hi
bán belül megegyeztek. A mikroemulzióban a pó
rusméret csökkenése nem okozott szignifikáns vál
tozást a Mössbauer-paraméterekben, csak a falon 
kötött és az oldat belsejében elhelyezkedő vasré
szecskék arányára — D l : (D2 + D3) — van ha
tással, azt 0,074-ről 0,18-ra növeli a pórusfalfe
lület növekedése miatt. A D2 és D3 dublettek 
Debye-Waller-faktorainak hőmérsékletfüggése 255 
К és 80 К között különbözőnek bizonyult. A D3 
Mössbauer-vonalainak intenzitása a hőmérséklet 
növelésére kevésbé reagál, mint a D2 vonalpáro
ké, ami arra utal, hogy a vas(III) környezete sokkal 
merevebb mint a vas(II)komplexeké. Ez összhang
ban van a vas(III)komplexek rendszerint nagyobb 
stabilitásával és kovalenciájával.

Összehasonlítva a gyorsfagyasztással és a szi
lárd hordozón rögzített és 80 К hőmérsékleten 
mért vas(II)oldatnak a Mössbauer-paramétereit
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(2. táblázat), látható, hogy a kdvarupólusfelhasa- 
dás (QS)-értékek a hordozó pórusaiban szignifi
kánsan kisebbek (a mikroemulzióban 3,2 mm/s, a 
szomjas üvegben 3,3 mm/s), mint a gyorsfagyasztott 
oldat esetén (3,42 mm/s).

A vas(II) kisebb elektromos térgradiense a 
hordozók szubmikroszkópikus cseppjeiben arra 
utal, hogy az utóbbi rendszerekben a kloridionok 
is koordinálódnak a vas(II)-höz az aszkorbátkomp- 
lexben, ellentétben a hordozómentes rendszer
rel, ahol vas(II)-aszkorbátkomplex-kation egyen
súlyban van a kloridionokkal. (Ezt a hatást tük
rözik pl. a FeS04 -7H20 , mely Fe(H20)g+ és a 
FeCl2-4H20 , mely FeCl2(H20 )4 részecskéket tar
talmaz, QS-értékei15.)

Ez a különbség a gyorsfagyasztott oldatban, 
illetve a hordozókban kötött szubmikroszkópikus 
cseppekben lévő részecskék különböző szolvatáci- 
ójával magyarázható. A hordozó pórusainak falán 
hidrogénhídkötő helyek vannak, melyek hidroxil- 
csoportjukkal megkötik az oldószerül szolgáló me
tanolmolekulákat. Ily módon csökken az oldatban 
lévő részecskék — a vas(II)komplex és a kloridi
onok — szolvatációjára alkalmas metanolmoleku
lák koncentrációja, elősegítve ezáltal az asszociá
ciós folyamatot.

A szomjasüveg-hordozóban kötött oldat Möss- 
bauer-spektruma csak kétféle vas jelenlétére utalt 
a rendszerben, D2 és D3, mindkettő az oldat bel
sejében elhelyezkedő vashoz rendelhető. A meta
nol affinitása a poláris szilikátfalhoz nagyobb, mint 
a kevésbé poláris mikroemulzió falához, ezért tel
jesen befedi a szomjasüveg üregeinek a falát, el
választva ezáltal mindkét vasrészecskét a hordozó 
falától.

Következtetések

A szilárd szerves mikroemulzió pórusaiban 
rögzített metanolos ón(IV)-klorid-oldattal ellen
tétben, egy hasonló mikroemulzióban az aszkor- 
binsavat tartalmazó metanolos oldat belsejében lé
vő vas(EI)részecskék nem elég erősen rögzítettek 
ahhoz, hogy szobahőmérsékleten észlelhető legyen 
a visszalökődésmentes gammasugár-rezonanciaab- 
szorpció. A Mössbauer-hatás csak 260 К alatt je
lenik meg, még mindig a metanol fagyáspontjánál 
magasabb hőmérsékleten, jelezve a Mössbauer- 
aktív oldott anyag rögzítését a hordozó belsejében.

Azonos hőmérsékleten (80 K) összehasonlít
va a két hordozóban rögzített vas(II)részecskék 
gS-értékeit a gyorsfagyasztott oldatéival, arra kö
vetkeztethetünk, hogy a szubmikroszkópikus csep
pekben mindkét ligandum — a klorid és az asz-

korbinsav is — koordinálódik a vas(II)-höz, el
lentétben a gyorsfagyasztással rögzített oldattal, 
mely kloridionokkal egyensúlyban lévő vas(II)- 
aszkorbát-komplex kationokat tartalmaz. Ez a kü
lönbség azzal magyarázható, hogy a szubmikrosz
kópikus cseppekben a lecsökkent szabad oldószer
koncentráció miatt a részecskék kevésbé szolvatál- 
tak, mint a hordozó mentes oldatban.

Összefoglalás

A vas(II)-klorid és az aszkorbinsav metano
los oldatának Mössbauer-spektroszkópiás vizsgá
lata azt mutatta, hogy ha az oldatot szubmikrosz
kópikus (nanoméretű) cseppekként rögzítjük egy 
szilárd hordozó (mikroemulzió vagy porózus szi
likát) üregeiben, akkor az elektromos térgradiens 
a vas központi atom körül szignifikánsan csök
ken, jelezve a kloridionok koordinációját a vas(II)- 
höz annak aszkorbátkomplexében. A hordozó nél
küli azonos rendszer hasonló körülmények között 
vas(II)-aszkorbát komplex kationt tartalmaz, mely 
egyensúlyban van a kloridionokkal. A változás a 
hordozó üregeiben elhelyezkedő részecskék kü
lönböző szolvatációjának tulajdonítható.

Investigation of iron (II) ascorbate solution 
fixed in a rigid organic microemulsion by Möss- 
bauer spectroscopy. K. Burger, Zs. Nemes-Vetéssy, 
Gy. Vankó, Z. Homonnay, A. Vértes, I. Dékány and 
M. Szekeres

In contrast with a methanolic solution of 
SnCl4 trapped in the pores of a rigid organic mi
croemulsion, iron(II) species in the bulk of ascor
bic acid-containing methanolic solution in a simi
lar microemulsion are not fixed strongly enough 
to achieve recoilless 7-ray resonance absorption 
at room temperature. The Mössbauer effect ap
pears only below 260 K, at temperatures higher 
than the freezing point of methanol, indicating the 
fixing of the solution of Mössbauer-active solutes 
in the carrier.

Comparison of the QS values of the iron(II) 
species in the microemulsion and those in solution 
quenched by quick-freezing, both at 80 K, suggests 
that both chloride and ascorbate ligands are coor
dinated to iron(II) in the submicroscopic (nano
size) droplets, in contrast with the quenched sol
ution, which contains iron(II)-ascorbate complex 
cations in equilibrium with chloride ions. This dif
ference may be explained by the decreased solva
tion of the species in the submicroscopic droplets,
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due to the decreased concentration of bulk solvent 
in the microemulsion.
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Részlegesen hidrofóbizált, gömb alakú szilika-, valamint 
üvegrészecskék monorétegeinek előállítása és vizsgálata

Langmuir-filmmérlegben, I.
Monorétegek durva diszperz rendszerekből

HÓRVÖLGYI Zoltán
Budapesti Műszaki Egyetem, Fizikai Kémia Tanszék, 1521 Budapest, Egry J. u. 20— 22.

NÉMETH Sándor és János H. FENDLER 
Department of Chemistry, Syracuse University, Syracuse, New York 13244— 4100

Buzágh Aladár születésének 100. évfordulója tiszteletére

Vízben oldhatatlan, amfipatikus molekulájú 
anyagok filmjei könnyen előállíthatók víz-levegő 
határfelületeken organikus közegű (pl. hexán, klo
roform, dietil-éter) oldatuk terítésével. Az már ke
vésbé ismeretes, hogy szilárd részecskék organikus 
közegű szuszpenziójának vagy szoljának terítésé
vel a részecskék monorétegű, határfelületi filmjé
hez juthatunk1-8.

Az utóbbi években megkülönböztetett figyel
met fordítottunk szililezett szilika és üveg, vala
mint félvezető részecskék monorétegeinek előállí
tására és fizikai-kémiai vizsgálatára, amit elméleti 
érdekessége mellett gyakorlati szempontok is mo
tiváltak. Amellett, hogy a lecsökkenteti dimenzio- 
nalitás lehetőséget ad közvetlen optikai és unikális 
határfelületi vizsgálati módszerek alkalmazására a 
szilárd részecskék aggregációjának, szerkezetkép
zésének, valamint kölcsönhatásainak tanulmányo
zására (pl. fénymikroszkópia, Brewster-szög és flu
oreszcenciamikroszkópia, ill. filmnyomás és határ- 
felületi viszkozitás mérések 9), megkönnyíti azok 
értelmezését is. A vizsgálati lehetőségek körét to
vább bővíti az a körülmény, hogy a vízfelületi fil
mek megfelelő feltételek mellett átvihetők szilárd 
hordozókra 10-11.

A kétdimenziós modellvizsgálatok eredmé
nyei olyan hagyományos iparágakban, ill. eljárá
sokban nyerhetnek alkalmazást, mint az olajbá
nyászat (szilárd részecskékkkel stabilizált emulziók 
megszüntetése), ércbányászat (habflolálás), habok 
állandósítása és megszüntetése 12-23 stb., újabban 
pedig — a félvezető részecskék filmjeire vonatko
zó eredmények — a csúcstechnológiai anyagok és 
berendezések (pl. szenzorok) előállítását alapoz
hatják meg 24.

Bevezetőnk következő részében először a ré
szecskék folyadék-fluid határrétegbeli helyzetét 
megszabó tényezőkkel, majd rétegeik felületi nyo

más (ïï)-terület (Л) izotermáinak lehetséges értel
mezésével foglalkozunk.

A részecskék határrétegbeli helyzetét megszabó 
tényezők

A folyadék-fluid határfelületben levő egyedi 
részecskék energiáját a kapilláris és gravitációs 
erők együttesen határozzák meg 25. Ha azonban a 
részecske mérete kellően kicsi és/vagy sűrűsége a 
folyadékéhoz közeli értékű, akkor a folyadékfázis
ba való merülés szempontjából a gravitáció hatá
sa elhanyagolható 25, és a részecske határrétegbeli 
helyzetét, ill. energiáját gyakorlatilag csak a ned- 
vesíthetősége szabja meg. Gömb alakú szilárd ré
szecske határfelületbe való kerülése esetén a rend
szer szabadenergiájának csökkenése:

£nedv = - T F l f ^ Ä ^ l i c o s ö ) 2 (1)

ahol tf \ fi a folyadék-fluid (határ)felületi feszült
ség, R  a részecske sugara, 0  a háromfázisú pe
remszög. A zárójelben levő (—) előjel esetén a ré
szecske a nagyobb sűrűségű fázisból került a ha
tárfelületbe (konvencionálisán a nagyobb sűrűségű 
fázisra vonatkoztatjuk a peremszöget is). A fen
ti kifejezés abszolút értéke az adhéziós munkával 
(Wr) azonos. Megjegyzendő, hogy még igen kicsi, 
1 nm sugarú részecskék esetén is a rendszer sza
badenergiájának csökkenése több nagyságrenddel 
meghaladja a kolloid részecskék transzlációs kine
tikai („hőmozgási”) energiáját 26 (ЗкТ/2), azaz a 
részecskék határrétegbeli helyzete stabil, mozgása 
két dimenzióra korlátozódik.

A folyadék-fluid határrétegben levő részecs
kék energiáját egymással való (kolloid és kapillá
ris 27-29) kölcsönhatásaik is befolyásolják. A ha
tárrétegben levő részecskék között a különnemű 
fázisokba való merülés mértékétől függően 27-29
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ható kolloid erők a következők: klasszikus DLVO- 
erők (diszperziós vonzás, elektromos kettősréteg- 
taszítás); strukturális erők (szolvatációs taszítás 
vagy hidrofób vonzás 30 ); a kettősréteg-taszítás ha
tótávolságát meghaladó dipólus-dipólus taszítóe
rők 26>31, melyek a határrétegbeli részecskén kia
lakuló felületi töltés-aszimmetria miatt lépnek fel.

A részecskék határfelületi felhalmozódása ál
talában a folyadék-fluid határfelület alakjának tor
zulását eredményezi, mely a részecskék között 
vonzó vagy taszító kapilláris erők kialakulásához 
vezethet 32-33.

A vonzóerők túlsúlya kohezív, míg a taszító
erőké inkoherens rétegek kialakulását idézi elő. 
Az olajbányászatban felszínre kerülő, ill. a nyers
olaj tisztítása során keletkező Pickering-emulziók 
szempontjából pl. mind a részecskék nedvesedé
se, mind határfelületi rétegük kohéziója megha
tározó paraméter. Az ilyen emulziók stabilitása 
ugyanis kapcsolatba hozható azzal a munkával, 
amely a részecskék határrétegből való eltávolításá
hoz szükséges, melyet az adhéziós munka nagysága 
és a részecskék határrétegbeli kohéziója egyaránt 
befolyásol. Mivel a részecskék nedvesedésének a 
már említett habflotálásban, valamint habzáskel- 
tésben vagy habzásgátlásban is kitüntetett szere
pe van, érthető, hogy nedvesedésüknek és réte
gük kohéziójának jellemzése fontos feladat. Erre 
ad kiváló, közel in situ lehetőséget a filmmérleg, 
melynek szerepe oldhatatlan, monomolekulás fil
mek jellemzésében közismert, de szilárd részecs
kék monorétegeinek tanulmányozására még alig 
használták 1-8.

A  részecskék monorétegeinek felületi nyomás (П) — 
terület (A) izotermái és a belőlük meghatározható 

paraméterek

A molekulákhoz hasonlóan a határrétegben 
levő szilárd részecskék oldalirányú összenyomása 
is (oldal)nyomás-növekedést eredményez, azaz a 
„makroszkópikus” felületi feszültség csökken. A 
részecskék ideálisan inkoherens rétegeinek (min
den részecske önálló kinetikai egység, mert az 
eredő potenciális energia vs. részecske-részecskc- 
távolság függvényen számottevő taszító potenciál
gát van) összenyomásakor a közöttük ható taszítás 
fejeződik ki a felületi nyomásban (П). Egyetlen ré
szecskére felírva az összefüggést:

rAH
Е ш г(А н )=  /  П (A)dA (2)

•Moo
ahol .EtaszC^/í) az egyetlen részecskére jutó, ere
dő taszító potenciális energia az izoterma Л j j

pontjában kiszámítva, pedig gyakorlatilag az 
a területérték, amelynél a felületi nyomás a zérus
tól eltérő, pozitív értéket ér el. A részecskék he- 
xagonális elrendeződése esetén az alábbi módon 
számítható a részecske-részecske távolság (H)  az 
egyetlen részecskére vonatkoztatott területérték
ből (A):

H — 2[(A/6tan30°)1/ 2 — 72] (3)
A részecske koordinációs számának ismeretében 
(mely inkoherens rétegek esetében a hexagonális 
elrendeződés feltételezésével mindig hatnak vehe
tő) JEtasz-ból a részecske-részecske eredő taszító 
potenciális energia számítható4.

Ha a réteg tömörítéséhez szükséges munka 
eléri a részecskék határfelületből való eltávolításá
hoz szükséges munka értékét, akkor bekövetkezik 
a kollapszus, azaz a monoréteg megtörik, ill. fel- 
gyűrődik. Ilyenkor:

Er = H-kAk (4)
ahol Er az egyetlen részecske kiszorításához szük
séges munka, П*. a kollapszusnyomás, A*, a kol
lapszusnyomáshoz tartozó terület. Ha a részecske 
kiszorításnál egyéb — például a folyadék viszkozi
tásából következő — disszipatív folyamatok elha
nyagolhatók, akkor:

E r = \Enedv\(=Wr) (5)
azaz a nyomás-terület izotermából meghatározha
tó Щ és A*, (lásd az 1. ábrát), valamint i f i F2 és 
R  ismeretében a peremszög kiszámítható (lásd az 
(1) összefüggést is). Megjegyzendő, hogy ha a kol
lapszusban a részecskék tömör, hexagonális illesz
kedése valósul meg, akkor Clint et. al. szerint 36 a 
peremszög i f i  f i  és П*. ismeretében is számítha
tó (nem szükséges sem a részecske méretét, sem a 
sűrűségét ismernünk):

0  = arccos±[(njt2(3)1/2/7T7F1F2)1/2 -  1] (6)
A zárójelben levő ( - )  előjel esetén a részecske az 
alsó (nagyobb sűrűségű fázisba) kerül a rétegből. 
Az (5) és (6) összefüggés használatához ismerni 
kell a részecskék kiszorításának irányát. Ez a leg
több esetben (még kolloid részecskék rétegeinél 
is) a vizuális megfigyelések alapján eldönthető. A 
levegőbe való kiszorulást követően pl. gyűrt réte
gek úsznak a víz felületén.

Kohezív (koherens) rétegek esetén, melyek
ben a részecske-részecske adhézió nagy, a komp
resszióval növekedő felületi nyomás a mindenkori 
(metastabilis) struktúrát fenntartani igyekvő adhé
ziós erők következménye, és kölcsönhatási ener
gia a fenti (2) összefüggéssel nem számítható. 
A kollapszusra jellemző területig (A*.) integrálva
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Szilárd részecskék oldalnyomás (П) vs. egyetlen 
részecskére vonatkozó terület (A) izotermájának 

sémája. П*. és a kollapszusnyomás, ill. a 
hozzátartozó terület, A0 pedig egyetlen részecske 

keresztmetszeti területe.

az izotermát azonban, a réteg kohézióját jellem
ző kollapszusenergiához (£*) juthatunk. Ha a ré
szecskék határrétegből való eltávolítása a legtömö
rebb, hexagonális illeszkedés elérése előtt bekö
vetkezik (ami igen jelentős kohézióra utal), akkor 
Er értékéből a koordinációs szám ismeretében a 
részecske-részecske adhézió energiáját lehet kiszá
mítani 34.

Amennyiben a felületi nyomás felvétele dina
mikus körülmények között történt (a legtöbb ké
szülék ma számítógépesen vezérelt, motoros moz
gó korláttal működik), akkor — mint korábban 
rámutattunk 3 4 -3 5  — az (5) és (6 ) összefüg
gés dinamikus peremszögeket ad, mert a részecs
kék folyamatos kiszorításakor a háromfázisú kon
taktvonal (HKV) haladási sebessége néhány 10 
mm/percet is elérhet az összenyomás szokásos se
bességtartományában, melynek átlagos értéke (V) 
a gömb alakú részecskék soronkénti kiszorításá
nak feltételezésével az alábbi módon számítható 
(0  < 900)34-35:

V =  /7Г0/36О0 (7)
ahol l a mozgó korlát (lineáris) sebessége (0  > 90° 
esetén V = /тг(180° -  0)/36O°).

Bármely típusú monoréteg összenyomással 
szemben kifejtett ellenállásáról a következő pa
raméterek adhatnak még számszerűsített infor
mációt 34-36  : egyetlen részecskére jutó terület 
(zlo), mely a drasztikus nyomásnövekedést meg
előző maximális tömörödés szakaszában határoz
ható meg (molekulák esetén megegyezik azok ke
resztmetszeti területével) oly módon, hogy érintőt 
húzunk az izoterma meredek (a legnagyobb nyo
mástartományt átívelő) közel egyenes szakaszához, 
melynek a vízszintes tengellyel való metszéspontja

szolgáltatja az Aq értékét (lásd az 1. ábrát is); felü
leti borítottság (q), mely a részecskék által borított 
területi hányadot (az egész rendelkezésre álló te
rülethez viszonyítva) %-osan adja meg.

A következőkben rövid áttekintést adunk a 
vázolt témával kapcsolatos új eredményeinkről
34-36

Kísérleti eljárások és eredményeik

A durva diszperz rendszerek vizsgálata so
rán fő célkitűzésünk az volt, hogy kísérletileg tisz
tázzuk a szilárd részecskék nedvesedésének sze
repét határfelületi rétegük kohéziójára (azaz a 
részecske-részecske kölcsönhatásra) és az onnan 
való eltávolításukhoz szükséges munkára (azaz a 
részecske-szubfázis kölcsönhatásra) vonatkozóan
34-36

A 3 ± 1  és 75±5  /xm átmérőjű gömbala
kú szilika-, ill. üvegrészecskék felületét szililezés- 
sel hidrofóbizáltuk. A szililezőszer koncentrációjá
tól és a reakció időtartamától függően különböző 
hidrofóbitású mintákat kaptunk. A kisebb részecs
kéket kloroformos szuszpenziójuk terítésével, míg 
a nagyobbakat egyenletes felszórással juttattuk a 
Langmuir filmmérlegben levő víz-levegő határfelü
letre. A részecskék és rétegeik jellemzése céljából 
meghatároztuk és elemeztük a felületi (oldal) nyo
más — egyetlen részecskére jutó terület izotermá
kat. A szobahőfokon (22±1 °C) végrehajtott kísér
letek részletesebb leírását máshol 34|3S közöltük.

2 . ábra

Az eltérő hidrofóbitású szililezett üveggyöngyök 
(2Я =  75 /лп) monorétegeinek első összenyomásával 
nyert П — A izotermák (A: 0  =  55°; B: © =  72°; C: 

0  =  90°).

75 цт-es részecskék esetén 34 három külön
böző hidrofóbitású mintát használtunk fel, melye
ket víz-levegő sztatikus peremszögekkel (0  = 90°, 
0  = 72°, 0  = 55°) jellemeztünk in situ. A részecs-
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kéket a készülék által beállítható legkisebb sebes
séggel (10 mmperc- 1 ) nyomtuk össze. Az első 
összenyomásra nyert izotermákat a 2 . ábrán mu
tatjuk be. A vizuális megfigyelések és a mono
rétegek ismételt összenyomásával nyert izotermák 
alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a 
legkevésbé hidrofób minta részecskéi irreverzibili
sen a vízbe merültek a kollapszus után (kiüleped
tek a kád aljára), míg a többi minta részecskéi a 
mozgó korlát visszahúzásakor is a határfelületben 
maradtak. A kollapszusban a leginkább hidrofób 
részecskék egyértelműen a víz fölé kerültek, míg a 
közepesen hidrofób gömbök esetén a helyzet nem 
volt egyértelmű, mert szemmel láthatóan túlnyo
mórészt a vízbe kerültek, de kiülepedett részecs
kéket a kád alján soha nem találtunk. Ez utóbbi 
esetben az ismételt kompressziók is (a leginkább 
hidrofób részecskékhez hasonlóan) határizotermát 
eredményeztek (lásd a 3. ábrát), azaz nem mutat
tak részecskevesztéséget.

A közepesen hidrofób üveggyöngyök (0 =  72°, 
2R = 75 цт) monorétegének egymást követő 

összenyomásával nyert П — A izotermák, IC: 1. 
összenyomás; 5C: 5. összenyomás.

Az izotermák alapján a következő jellemző 
paramétereket határoztuk meg, ill. számítottuk ki 
(1. táblázat): egyetlen részecskére jutó kereszt- 
metszet terület (Ao): az előbbiből számítható %- 
os felületi borítottság, (ç(A0)); kollapszusenergia 
(Ek); kollapszusnyomás (П  ̂); egyetlen részecs
ke határfelületből való eltávolításához szükséges 
munka (Er); peremszögek (0;). Az in situ megha
tározott peremszögek alapján, összehasonlítás cél
jából, kiszámítottuk az adhéziós munkát is (Wr), 
mely mint korábban jeleztük, az (1) kifejezés ab
szolút értékével egyenlő.

A dinamikus körülmények hatásának ellenőr
zése céljából a mozgó korlát leállítását követően

tanulmányoztuk a felületi nyomás időfüggését is 
a kollapszusnyomás környezetében, melyet a leg
inkább hidrofób rendszerre jelentéktelennek talál
tunk, míg a többi rendszernél, mintegy félóra alatt 
határértékhez tartó, 10 mNm- 1 -es csökkenést ta
pasztaltunk. A kevésbé hidrofób minták monoré
tegei a mozgó korlát visszahúzásakor részlegesen 
diszpergálódtak, míg a hidrofób minta rétege zö
mében egyben maradt. Legnagyobb mértékben a 
legkevésbé hidrofób minta rétege diszpergálódott.

A 3 \im-es szilikarészecskék? 6 szililezésével 
két különböző hidrofóbitású mintát állítottunk elő, 
melyek nedvesedését üveglapok között kialakított 
víz-levegő határfelületben levő, ugyanolyan módon 
hidrofóbizált 10 цm-es gömbökön mértük ( 0  =  
90°, 0  = 70°). A mozgó korlát lineáris sebessége 
a részecskék összenyomásakor 40 mmpcrc“ 1 volt. 
Ebben az esetben a következő paramétereket ha
tároztuk meg az első összenyomásra nyert izoter
mákból: A0, q, II*., Er, Wr, 0 t- (lásd a 2. tábláza
tot).

A monorétegek ismételt összenyomásával 
nyert izotermák alapján arra a következtetésre ju
tottunk, hogy a közepes hidrofóbitású részecskék 
irreverzibilisen a vízbe merültek a kollapszus so
rán, míg a hidrofób részecskék reverzibilisen a le
vegőbe gyűrődtek. A réteg részleges rediszpergá- 
lódása a korlát visszahúzása során csak a kevésbé 
hidrofób részecskék esetén ment végbe. A részecs
kék kölcsönhatása jellegének tisztázása érdekében 
1 M-os NaCl oldaton is meghatároztuk a nyomás
terület izotermákat. A kevésbé hidrofób részecs
kék esetében az Ao-érték nem elhanyagolható nö
vekedését (ill. a ç(Ao)-érték csökkenését) tapasz
taltuk, míg a hidrofób részecskékre jellemző érté
kek gyakorlatilag nem tértek el a desztillált víz fe
lületén kapott értékektől. Úgy találtuk, hogy a hid
rofób (0  = 90°) minta rétegének felületi nyomása 
a kollapszus alatt is stabil.

A kísérleti eredmények értékelése

A monorétegek összenyomással szemben kifejtett 
ellenállása (részecske-részecske kölcsönhatás)

A táblázatokból, ill. az izotermákból látha
tó, hogy a hidrofób részecskék monorétegei már 
kisebb felületi borítottságnál (ill. nagyobb terü
leteknél) képesek a felületi nyomás növekedését 
előidézni. A különbség különösen a nagyobb ré
szecskék esetében jelentős, amiben szerepet játsz
hat a részecskék határfelületre juttatásának el
térő módja is. A leginkább hidrofób rendszerre
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1. táblázat

Az izotermák alapján számított paraméterek (2R =  75 pm)

0 =  55° 0 = 72° 0  =  90°
Ao (pm 2/részecske) 4936 5437 6849
q(A0) (% ) 89,5±2,9 

( >  91 %)*

81,2±4,1 
(>  91 % )*

64,5±0,5
(84,5±2,5)*

Ek (J/részecske) 1,74-KT11 3,20 ■ 10-11 8,02 10“11
П fc (mNm- 1 ) 65,3± 1,3 66,9±2,5 69,8±0,4
Er (J/részecske) 2,8 • ÍO-10 СО СО í—1 О

1 о 3,6 ■ 10-10
0i (a (6 )-os összefüggés alapján) QiA =  90,0° ©г'Л =  90,7° 

0<Я = 89,3°
0 ш =  88,О° 

(86,3°)**
Wr (J/részecske) (1) 5,8 • 10-11 Ü) 1,5 • Ю~10 

(Î) 5,5■ Ю~10
(Î) 3,2-Ю-10

Egyetlen részecskére jutó terület (Л0); %-os felületi borítottság az A q helyen: ?(Ao); kollapszusenergia (E k)\ 
kollapszusnyomás (П^); egyetlen részecske határfelületből való eltávolításához szükséges munka (Er)\ számított 
peremszögek (0,) : 0,л és ©, д a haladó, ill. hátráló peremszögek. Az in situ meghatározott peremszögek alapján 
számított adhéziós munka (Wr) ((f), (f): a részecskék a szubfázisba, ill. a levegőbe szorulnak ki).

* A  kollapszusban jellemző borítottság.
* * Az (5) összefüggés alapján.

2 . táblázat

Az izotermák alapján számított paraméterek (277 =  3 pm)

ОО17-II 0  =  90°
А о (pm2 /részecske) 10,5 11,5

q(Ao) (%) 67,3 % 62,5 %

я(Ак) (%) 73,0 %* 68,9 %*
Щ  (mNm- 1 ) 5 1 -5 7 4 8 - 5 9
Er (J/részecske) 4 ,9 5 -5 ,5 3 -10“ 13 4 ,9 4 -6 ,0 8 -IO-13
Wr (J/részecske) (1) 2,20 IO-1 3 (î) 5,09 • 10~ 13

0 i  (az (5) 0,л = 89,2 — 92,4° ©tfí =  85 ,0  — 90,8°
összefüggés alapján) (90,8°)** (87,7°)**

Egyetlen részecskére jutó terület (Л 0); %-os felületi borítottság az A0, ill. Ak helyen: q(A0) és q{Ak)‘, 
kollapszusenergia {Ek)\ kollapszusnyomás egyetlen részecske határfelületből való eltávolításához szükséges
munka (Er); számított peremszögek (©,•) : 0 г/1 és 0 ,  д  a haladó, ill. hátráló peremszögek. Az in situ meghatározott 
peremszögek alapján számított adhéziós munka (Wr) ( ( i) , (Î): a részecskék a szubfázisba, ill. a levegőbe szorulnak 
ki). (Az Aq értékek szórása ± 5  % volt.)

* A  kollapszusban jellemző borítottság.
** A  (6) összefüggés alapján.

(0  = 90°, 2R = 75 /ли) nyert kollapszusenergia 
majdnem ötszöröse a legkevésbé hidrofób részecs
kék (0  = 55°, 2R  =  75 pm) rétegének összenyo
mására kapott értéknek. A hidrofóbitás növelése 
tehát a rétegek oldalirányú összenyomással szem
ben kifejtett ellenállásának („szerkezeti erejének”) 
növekedéséhez vezet. Kérdés azonban, hogy a ré
szecskék adhéziója vagy azok taszító kölcsönha
tása játszik-e szerepet az összenyomással szem
ben kifejtett ellenállás kialakulásában. A vizuális 
megfigyelések minden vizsgált rendszer esetében

az előbbi mellett tanúskodnak, ugyanis a határré
tegbe juttatott részecskék elveszítve kinetikai ön
állóságukat aggregálódnak, és a kialakult aggre
gátumokban együtt úsznak, ami csak a közöttük 
érvényre jutó vonzásnak tulajdonítható. Emellett 
szólnak az elektrolitoldaton nyert eredmények is. 
Mivel a kisebb méretű részecskék elektrolitoldat — 
levegő határfelületen kialakított monorétegei ese
tén nem tapasztaltuk az Ao -értékek csökkenését 
a vizes szubfázison mért értékekhez képest, sőt 
a kevésbé hidrofób mintán annak növekedését fi
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gyeltük meg, úgy gondoljuk, hogy a kevésbé hid- 
rofób minták részecskéit vékony vízfilm választja 
el a vízfázison kialakult rétegben (azok az ere
dő kölcsönhatási energia szekunder minimumában 
vannak), ezzel szemben a leginkább hidrofób ré
szecskék közvetlen tapadása megvalósulhat (azok 
az eredő kölcsönhatási energia primer minimumá
ban vannak). A gyengébb hidrofobitású részecs
kék esetében az elektrolit hatása az elektromos 
kettősréteg taszítás leárnyékolása miatt a vonzó 
kölcsönhatási energia növekedéséhez vezet, mely 
a metastabilis struktúrái hatékonyabban fent tud
ja tartani az összenyomással szemben. A részecs
kék rétegének (ill. aggregátumainak) mechanikai 
stabilitása szemmel láthatólag is nagyobb elekt
rolitoldaton, melyet hasonló méretű részecskék
re vonatkozó, korábbi aggregációs kísérleteink is 
megerősítenek 37. Akkori számításaink 37, melye
ket a DLVO-elmélet alapján a hidrofób 30, vala
mint kapilláris 32 kölcsönhatások figyelembevéte
lével végeztünk, szintén a fenti elképzelés mellett 
szólnak. Nyitott kérdés azonban, hogy a kollap
szusig tartó összenyomás során vajon kiszorulnak- 
e a vízmolekulák a részecskék közül. Az biztos 
— a rediszpergálódásra vonatkozó megfigyelések 
alapján —, hogy a víz hidratáló képessége nagy, 
mert a nyomás csökkentésével a gyengébb hidro- 
fóbitású részecskék monorétegei könnyen szétes
nek kisebb-nagyobb aggregátumokká még NaCl- 
oldat —levegő határfelületen is.

A fentiekből következően úgy tekinthetjük, 
hogy a legkevésbé hidrofób rendszer (0 =  55°, 
2R — 75 fnn) esetében a felületi nyomás kialaku
lásában összemérhető súllyal vesznek részt kohezív 
és nemkohezív tényezők, azaz:

П = П* + П„* (8)
ahol П*. és a felületi nyomás kohezív, ill. nem
kohezív járulékai. A rendszer izotermájából látha
tó, hogy az Ao-nak megfelelő terület elérése után 
a nyomás drasztikusan emelkedik (2. ábra). Ennek 
alapján úgy gondoljuk, hogy a szekunder minimum 
helyét az A0-nak megfelelő részecske-részecske 
távolsággal azonosíthatjuk, és úgy vehetjük, hogy 
ezen a ponton túl a kísérletileg nyert izoterma 
meredek, közel egyenes szakasza mentén a felü
leti nyomás növekedéséért már teljes mértékben 
a taszító kölcsönhatások a felelősek. Ezért, ha az 
Ao értékét kimetsző egyenes mentén integrálunk, 
akkor az eredő kölcsönhatási energia értékeihez 
juthatunk. A szekunder minimum helye a (30-as 
összefüggés alapján 490 nm, mely összhangban van 
korábbi számításainkkal (4. ábra). A részecske — 
részecske (taszító) kölcsönhatási energia kiszámí
tásának további feltétele az, hogy az Ao-nál na

gyobb területeknél a felületi nyomás nem-kohezív 
járuléka elhanyagolható, így:

E íílsz{A) = П (A)(Ao — A )/2(3) (9)
ahol Etasz(^) az A nagyságú területnél fellépő 
eredő (taszító) kölcsönhatási energia két részecs
ke között és П'(А) a felületi nyomás azon érté
keit jelöli, melyek az izotermához és az A = Ao 
pontba illesztett egyenes által meghatározott fiktív 
függvényből származnak. A 3-as osztófaktor a ré
szecskék hexagonális elrendeződése miatt jelenik 
meg. A számítások szerint a részecske-részecske 
távolság 1—200 nm-es tartományában az eredő 
párkölcsönhatási energia értékei az 5,0 10~14-
1,3 -10—13 J tartományban vannak, melyek jó
val nagyobbak a korábban számított 37 értékeknél 
(10—15 — 10—16 J), és megerősítik Levine és mun
katársainak idevonatkozó kísérleti eredményeit 38. 
Ezek (amellett, hogy hidrodinamikai tényezőket is 
magukban foglalhatnak) a hidratációs erők kitün
tetett szerepére utalnak a vizsgált rendszerben, és 
kapcsolatba hozhatók Robinson és munkatársai
nak a határfelületi diszperz rendszerek nagyfokú 
stabilitására vonatkozó megfigyelésével 39 is. Meg
jegyezzük, hogy a kérdés megbízható tisztázásához 
még igen sok mérésre van szükség, és meg kell 
vizsgálni a részecskék felületi érdességének a sze
repét is.

H, p.m

4. ábra
Az eredő párkölcsönhatási energia (V ) ,  v í . 

részecske-részecske távolság (H) grafikon, melyet 
62 — 74 pm átmérőjű, szililezett üveggyöngyökre 
(0 =  41°) számítás révén határoztunk meg 37.

Figyelemre méltó, hogy amíg a kevésbé hid- 
rofób 75 /im-es részecskék monorétegeinek össze
nyomásakor a felületi borítottság a kollapszusnyo
mást megelőzően eléri az elvileg lehetséges maxi
mális értékét (0  = 90,7 %), addig a hidrofób ré
szecskék esetén (0 = 90°; ill. 0  = 70°, 2R  = 3 /.tm) 
a borítottság még a kollapszusnyomásnál is jelen
tősen elmarad a maximális elvi értékétől. Az el-
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térés különösen jelentős a kisebb gömbök eseté- 
ben. Mivel a kohezív, leginkább hidrofób gyön
gyökből (0  = 90°) felépülő rétegek kollapszusa 
a maximális borítottság elérése előtt bekövetke
zett, számítani lehetett a részecske-részecske ad- 
hézió energiáját34. (Ha a „laterális kötésfelszakí- 
tási” munka kisebb lenne egyetlen gömbre vonat
koztatva, mint a részecske kiszorításához szüksé
ges munka, akkor a réteget még tovább lehet
ne tömöríteni.) A számítás elvi alapja az a fel- 
tételezés miszerint a réteg oldalirányú összenyo
mása miatt bekövetkező tömörödéskor minden 
részecske —részecske kapcsolat felszakad. Fény- 
képfelvételek alapján becsülve a gyöngyök koor
dinációs számát (5—6 a nagyobb méretű és kb. 
4 a kisebb részecskékre), az eredmény: 1,2 —1,4 - 
10-10 J/kötés a nagyobbakra és 2,5 —3,0-10-13 
J/kötés a kisebbekre. Ha az előbbi „kötésenergi
ákat”, összehasonlításuk érdekében (formailag a 
Derjaguin-approximációból 40 kiinduló eljáráshoz 
hasonlóan) a részecske sugár négyzetére normál
juk, akkor az eredmények, 85 — 100 és 111 — 133 
mJ/m2, viszonylag jó korrelációról tanúskodnak, 
és összhangban vannak a szililezett üvegfelületek
re meghatározott ún. ,,pull-ofF’ energiák értékeivel 
(130-140 mJ/m2; 41 ) is.

A részecskék határrétegből való kiszorításához 
szükséges munka eredete és összetevői 

(részecske-szubfázis kölcsönhatás)

A táblázatokból látható, hogy a kísérleti
leg meghatározott kiszorítási munkák (Er) érté
kei csak a leginkább hidrofób rendszerek esetén 
korrelálnak a peremszögekből számított adhézi- 
ósmunka-értékekkel. így nem meglepő, hogy az 
izotermákból számított peremszögek sem egyez
nek a mérési eredményekkel. Itt kell megjegyezni, 
hogy az in situ meghatározott peremszögeket kö
zel egyensúlyiaknak (Young-szögeknek 42 tekint
jük, mivel a részecskék súlyereje elhanyagolható 
a határfelületi erőkhöz képest ilyen méretű göm
bök esetén 25, és feltételezhetően a részecskék ha
tárfelületbe kerülésekor kialakuló mozgások nem 
kedveznek a metastabilis szituációk fentmaradásá- 
nak. A reális felületeken mindig fellépő perem- 
szöghiszterézis miatt 25 a réteg összenyomásakor 
a vízbe kényszerített gömbökön nagyobb (haladó), 
míg a levegőbe szorított részecskéken kisebb (hát
ráló) peremszögek alakulnak ki. A tapasztalat sze
rint szililezett üvegfelületeken 20 —25°-os perem- 
szöghiszterézissel kell számolni (például 37,41, de 
még ez sem magyarázhatja a legkevésbé hidrofób 
rendszerre talált jelentős különbséget, mely eset

ben maximum 65—70°-os haladó peremszög kia
lakulásának lenne csak realitása. Nyilvánvaló, hogy 
az adhéziós munka mellett a kiszorítási munka más 
összetevőket is tartalmaz.

1. Dinamikus peremszögek kialakulása, a 
monorétegek relaxációja

A kevésbé hidrofób, nagyobb részecskékből 
(0  = 72°; 0  =  55°; 2R = 75 fim) felépülő ré
tegek kollapszus közelében megfigyelt relaxációja, 
mivel a felületi borítottság elérte az elvileg lehet
séges maximális értékét (lásd az 1. táblázatban), 
feltételezésünk szerint nem szerkezeti, hanem ned- 
vesedési relaxációnak tudható be. Mint a beve
zetőben rámutattunk, több tíz mmperc-1 HKV- 
sebesség is kialakulhat a kiszoruló gömbökön. A 
nagyobb részecskék monorétegeit a mozgó korlát 
10 mmperc-3 -cs sebességénél nyomtuk össze. A 
HKV átlagsebességekre a (7) összefüggés alapján 
a következő eredményeket kapjuk: 4,8 mmperc-1 
(0  =  55°), 6,3 mmperc-1 (0  = 72°, ha a vízbe 
merülnek a részecskék). A tapasztalatok szerint 43 
a kialakult HKV-sebességek esetén a sztatikustól 
jelentősen eltérő dinamikus peremszögekkel kell 
számolni. Mint a kísérleti részben leírtuk, a moz
gó korlát leállítása után a kevésbé hidrofób rend
szerek monorétegeinek felületi nyomásában határ
értékhez tartó kb. 10 mNm-1 -es csökkenést ta
pasztaltunk, mely a fentiek értelmében a dinami
kus, haladó peremszögek relaxációjának 43 tudha
tó be. A legkevésbé hidrofób rendszer esetén, ha a 
kollapszusnyomást ezzel az értékkel korrigáljuk, a 
peremszög újbóli kiszámításával 82°-os értéket ka
punk, ami a dinamikus, haladó peremszög relaxá
ciójának mértékére (8°) reális eredményt ad ugyan 
43, de nem magyarázza a független peremszögmé- 
rési eljárás peremszög-hiszterézissel korrigált érté
ke és az izotermából a dinamikus peremszögek re
laxációja után kapott eredmény (82°) között fenn
álló jelentős (kb. 15°-os) különbséget.

2. A részecskék határfelületi felhalmozódásának 
elektromos eredete

Earnshaw szerint 44 a részecskék határfelü
letre kerülése elektromos okok miatt is kedvezmé
nyezett energetikailag, abban az esetben, ha a fo
lyékony fázisok egyike elektromosan vezető, míg a 
másik szigetelő tulajdonságú. A részecskék akkor 
érik el ezt a típusú energiaminimumot, ha éppen 
a határfelületnek az elektromosan vezető fázis ál
tal határolt „oldalát” érintik (teljesen a vezető fá
zisba merülve), minek oka az, hogy a körülöttük
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kialakult elektromos kettősréteg nem gömbszim
metrikus a határfelületi megkötődés miatt. Töltés
sel rendelkező szilárd részecskék esetén, amilyen 
a hidrofóbizált üveg és szilika is, az energiamini
mum nagysága elérheti, sőt meghaladhatja a ned- 
vesedési energiaminimum értékét (mely az adhézi
ós munkával egyenlő). Míg a nedvesedési energia 
minimumának nagysága a részecskék méretének 
négyzetével, addig az elektromos eredetű energi
áé azok 4-edik hatványával arányos, amiből az kö
vetkezik, hogy a felületi töltésmennyiség szokásos 
tartományában (kb. 103 —104 C/részecske 44), né
hány mikrométeres részecskék esetén a nedvese
dési és elektromos eredetű szabadenergia csök
kenés közel azonos mértékű, de már néhányszor 
10 mikrométeres részecskék esetén ezen utóbbi
ak a nagyobbak 44. Megjegyzendő, hogy Earns- 
haw számításai polisztirol részecskékre vonatkoz
nak. Ha a fenti, elvi megfontolásokon alapuló el
képzelés igaz, akkor a mi esetünkben az azt je
lentené, hogy a részecskék irreverzibilis módon 
való vízfázisba szorításához nemcsak a sztatikus 
és dinamikus nedvesedési energiáknak (£ nedv> ill- 
£ din) megfelelő munkát, hanem egy elektromos 
eredetű többletmunkát (-Eel) is be kell fektetni:

E r = £ nedv T -®din "b -̂ el- (Ю)
Elképzeléseink szerint éppen ezzel hozható 

összefüggésbe az a tapasztalat, miszerint a köze
pesen hidrofób (nagyobb) gyöngyök — a várako
zással ellentétben — nem süllyedtek a vízbe ir
reverzibilisen a kollapszus alatt (lásd az ismételt 
kompressziós izotermákat a 4. ábrán), sőt egy ki
sebb hányaduk szemmel láthatóan is a levegőbe 
került. Az adhéziósmunka-értékek, bármely kiszo- 
rulási irányra számítottuk is azokat, jelentősen el
térnek a mérésből nyert kiszorítási energia (E r ) 
értékétől (lásd az 1. táblázatban).

A hasonló nedvesíthetőségű (kisebb) részecs
kék esetén az ismételt kompressziós izotermák és 
a megfigyelések a vízbe történő irreverzibilis ré
szecske kiszorításról tanúskodnak. A HKV sebes
ségére a (7) összefüggés alapján 24,4 mmperc-1 
adódik, mely a sztatikus, haladó peremszög mint
egy 10°-os növekedését jelentheti 43. Az így korri
gált peremszögértékek (79,2°—82,4°) reális, maxi
mális haladó peremszögeknek felelnek meg, mivel 
a 70° -os in situ értéket közel Young-percmszögnek 
tekintjük. A részecskék határrétegből való irre
verzibilis kiszoríthatósága az elektromos eredetű 
erők alárendelt szerepére utal, ami megerősíti az 
azok méretfüggéséről korábban leírtakat. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy a tapasztalt jelenségek 
magyarázatára vonatkozó fenti hipotézis további 
bizonyításra szorul. A kísérleti munkának ki kell

terjednie mind a peremszöghiszterézis in situ vizs
gálatára, mind a felületi elektromos tulajdonság 
hatásának részletesebb tanulmányozására, és a je
lenség pontosabb értelmezéséhez tisztázni szüksé
ges a megnövekedett részecske-részecske adhézió 
szerepét is.

3. A leginkább hidrofób rendszerek (0  = 90°,
272 =  75 jum, ill. 3 /um) kiszorítási energiái

Mint az 1. és 2. táblázatból látható, a szá
mított és mérésből meghatározott energiaértékek, 
valamint a peremszögek viszonylag jól korrelálnak 
egymással, a kiszorítási munkákból meghatározott 
hátráló peremszögek a várható értéknél csak 4 — 
6°-kal magasabbak, aminek az oka ma még nem 
világos.

Figyelemre méltó, hogy a leginkább hidro
fób üvegrészecskék monorétegeinek felületi nyo
mását a vizsgálat időtartama alatt (30—40 perc) 
állandónak találtuk, habár a HKV számított se
bessége (7,9 mmperc-1 ) ebben az esetben volt 
a legnagyobb. A részecskék levegőbe kerülésekor 
azonban, ellentétben az előző rendszerekkel, di
namikus, hátráló peremszögek alakulnak ki raj
tuk. Habár Elliot és Riddiford 43 a már idé
zett munkájukban a hátráló vízperemszögek HKV- 
sebességfüggését is jelentősnek találták, Kiss és 
Gölander 45 polietilén-oxiddal módosított csillám
felületen a hátráló vízperemszögek csekély sebes
ségfüggéséről számoltak be. A relaxáció hiánya 
másfelől a részecskék igen nagy adhéziójával is 
kapcsolatba hozható (a réteg a kollapszusnyomás
nál jóval kisebb értékeknél is stabil), mert ha a 
kollapszusban kialakult rétegszerkezet stabil, ak
kor nem engedi meg a dinamikus peremszögek re- 
laxációját, mely csak a részecskék vízfelszínre me
rőleges irányba történő mozgásán keresztül me
hetne végbe. A legvalószínbb azonban, hogy mind
két ok közrejátszik a felületi nyomás időbeli stabi
litásában. A hidrofób gömbökre nyert eredmények 
a rétegek szisztematikus (a teljes oldalnyomás tar
tományra kiterjedő) stabilitásvizsgálatának fontos
ságára is felhívják a figyelmet.

Szerzők ezúton köszönik az OTKA (F4216; H.Z.), 
a Széchenyi István Alapítvány (H.Z.) és az NSF (J.H.F.) 
támogatását.

Összefoglalás

Részlegesen hidrofóbizált üveg — (2 R -  75 ± 
5 /um) — és szilika (2R  = 3 ±  1 /mi) — részecskék 
vízfelületi filmjeit tanulmányoztuk Langmuir film
mérlegben. Meghatároztuk a felületi nyomás (П) 
— egyetlen részecskére jutó terület (A) izotermá-
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kát, melyekből a részecske—részecske ( r - r ) ,  va
lamint a részecske—szubfázis ( r - s z )  kölcsönha
tásokra vontunk le kvantitatív következtetéseket.

Ennek során módszert javasoltunk
(a) gyengén kohezív rétegek (eredő) r — r 

taszító kölcsönhatási energiáinak és a szekunder 
energiaminimumnak megfelelő r - r  távolságnak a 
kísérleti meghatározására. A konkrétan megvizs
gált esetben (0  = 55°, 2R = 75 рт) a szekun
der energiaminimumnak megfelelő r - r  távolsá
got 490 nm-nek találtuk, mely összhangban van a 
DLVO, valamint a kapilláris kölcsönhatás elméle
te alapján számított eredménnyel, de az eredő (ta
szító) kölcsönhatási energiák az elvileg várt érté
keknél kb. két nagyságrenddel nagyobbnak adód
lak (0 ,5 -1 ,3 -IO“ 13 J).

(b) erősen kohezív rétegek r — r adhéziós 
(kötési) energiájának kísérleti meghatározására. A 
konkrétan megvizsgált rendszerekben (0 = 90°, 
2R =  75 fim és 3> m ) 1 ,2-1 ,4-10-10 J/kötés, ill.
2,5 —3,0 • 10-13 J/kötés értékeket kaptunk a na
gyobb, ill. a kisebb részecskékre, melyeknek a ré
szecskesugár négyzetére normált értékei (85 —100 
mJm-2 és 111 — 133 mJm-2 ) jól korreláltak egy
mással, és összhangban voltak az irodalomban szi- 
lilezett üvegfelületekre közölt „pull-oíf” energiaér
tékekkel 41 is.

Összehasonlítottuk továbbá az egyetlen ré
szecske határrétegből való kiszorításához szüksé
ges munkák izotermából meghatározott értékeit az 
in situ mért peremszögek alapján számított adhé
ziós munkák értékeivel. Csak a leginkább hidrofób 
rendszerekre (0 = 90°, 2R  = 75 /mi és 3 fim) nyert 
eredmények között találtunk elfogadható korre
lációt. A többi esetben egy olyan munkahipoté
zist dolgoztunk ki, melynek révén a peremszög- 
hiszterézis, a dinamikus peremszögek kialakulása 
és (a nagyobb részecskék esetén) az azok határfe
lületről való eltávolításához szükséges elektromos 
eredetű munka figyelembevételével magyarázatot 
tudtunk adni a jelentős eltérésekre. Ezekben az 
esetekben az irodalomban korábban javasolt eljá
rások 6-7 egyike sem alkalmas a peremszögek izo
termából történő meghatározására.

Preparation and characterization of monopar
ticulate layers composed of partially hydrophobic 
glass and silica particles: a Langmuir film bal
ance study, I. Monoparticulate layers composed 
of microspheres. Z. Hórvölgyi, S. Németh and J.H. 
Fendler

Monoparticulate layers of partially hydropho
bic (silanized) glass and silica beads (2R = 75 ±5  
and 3 ±  1 /mi, respectively) were studied in Lang

muir film balance. Surface pressure vs. surface 
area isotherms were determined which permitted 
some conclusions concerning particle-particle (p- 
p) and particle-subphase (p-s) interactions.

1, Methods were suggested
a, for the determination of the p-p distance 

in the secondary potential energy minimum as 
well as the p-p repulsive interaction energy as 
a function of interparticle distance for weakly 
cohesive monoparticulate layers and

b, for the approximation of p-p adhesion en- 
ergy for (strongly) cohesive monoparticulate layers. 
Interparticle distances between particles of weak
ly cohesive monoparticulate layers in their sec
ondary interaction energy minimum have been as
sessed to be 490 nm by method a,. This distance 
is in fair agreement with that calculated by the 
DLVO theory, augmented by capillary interaction. 
However, the calculated total (repulsive) interac
tion energies (E rcp = (0,5 -  1,3)10—13 J) between 
these particles are some two orders of magnitude 
greater than expected (10~16 - 10-15 J). This dis
crepancy is not completely understood at present.

The particle-particle adhesion energies for 
the strongly cohesive layers of the most hydropho
bic particles (0  = 90°, 2R — 75 /лп and 3 pm) 
were approximated by method b,. They were in 
good agreement with each other (85 — 100 mJm“ 2 
for the larger and 111 — 133 mJm~2 for the small
er particles, respectively) and with the „pull-off” 
energy obtained earlier for silanized glass surfaces
41

2, The p-s interaction was examined by com
paring the energy which is necessary for parti
cle removal from the monoparticulate layer, Er, 
determined via П ví. A isotherms, with the ad
hesion work, Wr, determined by in situ contact 
angle measurements. Satisfactory agreement bet
ween Er and Wr was obtained for the monopar
ticulate layers which were prepared from the more 
hydrophobic particles (0  = 90°, 2R = 75 fitn and 
2R = 2> /mi). Significant discrepancies between ET 
and WT for the monoparticulate layers which were 
prepared from the less hydrophobic (0  =  72° and 
0  — 55°) particles were interpreted in terms of 
contact angle hysteresis, dynamic wetting, and dis
tortion of the electric double layer around the in
terfacial particles.
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Hidrofil Stöber-szilikadiszperziók etanol-ciklohexán folyadékelegyekben
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Ruzágh Aladár születésének 100. évfordulója tiszteletére

Folyadékokban diszpergált szubmikroszkópos 
méretű szilárd részecskék kolloid stabilitásának ta
nulmányozása területén a sztérikus és az elektrosz
tatikus stabilizációra irányuló kutatások dominál
nak napjainkban. A kolloid részecskék közötti köl
csönhatás (a vonzó és taszító erők relatív nagy
sága) azonban olyan esetekben is kontrollálható, 
ha a diszperz rendszer nem tartalmaz sem poli
mert, sem tenzidet, sőt a Coulomb erők szerepe is 
elhanyagolható. Kline és Kaler 2%-os Ludox szi
lika (SÍO2) diszperzió stabilitását tanulmányozta 
víz(l)-2-butoxietanol(2) közegben 3. Tiszta vízben 
a diffúz elektromos kettősréteg stabilizáló hatása 
a meghatározó, a butoxietanol koncentrációjának 
növelésével azonban a töltések fokozatosan leár- 
nyékolódnak és a Coulomb-erők szerepe elhanya- 
golhatóvá válik; a rendszer stabilitását a hosszú
távú van der Waals-erők ill. az ütköző részecs
kék adszorpciós rétegének rövidtávú kölcsönhatá
sa határozza meg. Beysens és mtsai Stöber szili
ka stabilitását vizsgálták víz(l)-2,6-lutidin(2) elegy- 
ben 4|5. A korlátozottan elegyedő folyadékpárban 
diszpergált szilikarészecskék felületén az oldható
sági határ közelében egy vastag (3 — 7 nm) luti- 
dinréteg épül ki (előnedvesedés). E szolvátrétegek 
kölcsönös vonzása ж ütköző részecskék reverzi
bilis flokkulációjához vezet. Edwards és mtsai ar
ról számoltak be, hogy n-alkánokban diszpergált 
sztearilált (oktadekanollal organofilizált) Stöber-

* Előző közlemények: 1,2

szilikarészecskék a hőmérséklet variálásával rever
zibilisen flokkuláltathatók 6. A rendszer fázisdi
agramjának (hőmérséklet vs. részecskekoncentrá
ció) stabil zónájában a részecskék ütközésekor a 
kinetikus energia a részecskék közötti van der 
Waals-vonzást túlkompenzálja, mert a sztearilré- 
teg és a diszperziós közeg Hamaker-állandójának 
értéke közötti különbség ehhez kellően kicsiny. A 
hőmérséklet emelésével vagy csökkentésével azon
ban a diszperziós közeg Hamaker-állandója jelen
tősen változik, míg a szilikarészecskék ill. a sztea- 
rilréteg esetében ez a változás elhanyagolható. A 
Hamaker-állandók különbségének növekedésével 
a van der Waals-vonzás is növekszik. Ennek követ
keztében egy alsó és felső kritikus hőmérsékletet 
elérve a rendszer flokkulál, ami a fázisdiagramon 
instabil zónák megjelenéséhez vezet. A polimer
oldatok termodinamikájából jól ismert ©-állapot 
(szigorúan véve kritikus állapot) analógiájára vár
ható, hogy a kolloid diszperz rendszer stabilitá
sa (állandó összetétel mellett) nem csak a hőmér
séklet változtatásával, hanem (állandó hőmérsék
leten) az összetétel változtatásával is befolyásol
ható. Vincent és mtsai etanol-ciklohexán elegyben 
diszpergált sztearilált Stöber-szilikarészecskék fá
zisdiagramját meghatározva megállapították, hogy 
a ciklohexánban stabil organoszol etanol adagolá
sakor — annak egy kritikus koncentrációját elér
ve — llokkulál 7. Ezzel szemben az alkoholban 
stabil hidrofil szilika (alkoszol) egy kritikus ciklo- 
hexán koncentráció elérésekor flokkulál. Biner fo-



502 Király Z. és misai: Hidrofil szilikadiszperziók Magyar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 12. sz.

lyadékelegyekben azonban az összetétel variálása 
nem csupán a közeg Hamaker-állandójának meg
változását eredményezi; a szilárd/folyadék határ- 
felületi kölcsönhatás eredményeként kialakuló ad- 
szorpciós réteg (szolvátburok) vastagsága és a ré
teg Hamakcr-állandója is összetételfüggő. Dékány 
és mtsai kimutatták, hogy különféle folyadékpá
rokban diszpergált Aerosil-szilikarészecskék stabi
litását elősegíti az adszorpciós réteg vastagságának 
növekedése b2,8-io Másrészt ugyancsak a stabili
tás irányába hat, ha a lioszféra és a diszperziós kö
zeg Hamaker-állandójának értéke egymáshoz kö
zelít, vagy — ahogy pl. az adszorpciós azeotróp 
pontban — egymással megegyezik. Az adszorpciós 
réteg vastagsága ill. összetétele a részecskék közöt
ti van der Waals vonzási párpotenciál számításánál 
mint geometriai faktor ill. anyagi minőségtől füg
gő faktor jelentkezik 11-13. A szilárd felülettől a 
tömbfolyadék irányában terjedő, és annak összeté
teléhez közelítő vastag adszorpciós réteg kialaku
lása biztosíthatja a kolloid diszperz rendszer stabi
litását, összhangban az Ostwald-Buzágh kontinui
tási elvvel 14. E munkánkban a Bristoli Egyetem 
Fizikai-Kémiai Tanszéke és a JATE Kolloidkémi
ai Tanszéke együttműködésének részeredményei
ről számolunk be, folytatva a biner folyadékele- 
gyekben diszpergált szilika részecskék stabilitására 
irányuló kutatásainkat 1,2>7—10,15.

Elméleti rész

Ha m  tömegű szilárd részecskét n° anyag
mennyiségű biner folyadékelegyben diszpergálunk, 
akkor a szilárd/folyadék (S/L)  határfelületen az 1- 
es komponens redukált adszorpciós anyag
többlete definíció szerint 16,17 :

m

ahol 2° és x\ az elegy 1-es komponensének ki
indulási és egyensúlyi móltörtje a folyadékfázis
ban. Ha a preferáltan adszorbeálódó 1-es kompo
nens adszorpciós többletizotermája a Schay-Nagy 
izoterma osztályozás szerint Il-es típusú, akkor a 
tiszta 1-es komponens adszorpciós kapacitása a 
Schay-Nagy módszerrel, az izoterma lineáris tar
tományából zérus koncentrációra történő extrapo
lációval meghatározható 16,17:

lim
i l  — >o

n f(ra) s,0
( 2)

Másrészt a Il-es típusú izotermák Everett-Schay 
reprezentációja széles összetételtartományban li

neáris, amikoris az egyenes iránytangense az ad
szorpciós kapacitás reciproka 16>17:

d 
dx\

Az adszorpciós réteg xf  átlagos összetétele t 
számú szukcesszív réteg esetén 17 :

X\X2

‘Х 1 + ° 2ГН „ ,  (4)
f + (a2- a i ) r [

ahol aj és a2 az elegykomponensek moláris te- 
rületigényei egymolekulás rétegben, Г) ' pedig a 
redukált felületi többletkoncentráció. A i réteg
szám az alábbi formulával számítható, attól függő
en hogy felület ill. térkitöltő modellel dolgozunk-e
16,17.

s,0 a\n, 
t=  - - 1 vagy t =

s, 0

asSi (5)

ahol as az adszorbens (részecske) fajlagos felülete, 
v\ és íj pedig az 1-es komponens moltérfogata 
ill. molekuláris átmérője. Ennek megfelelően az 
adszorpciós réteg vastagsága

6 = t6\ ( 6)

A t rétegszám minimális értékének meghatározá
sára egy termodinamikai konzisztencia teszt, a Ru- 
sanov-kritérium is alkalmazható 17. Eszerint az 1- 
es komponens pozitív adszorpciója esetén:

(S)T/ ° < (" ) > °  m

A (4) egyenletben a rétegszámot t = 1-ről indítva 
és értékét fokozatosan növelve, minden egyes t ér
tékre kiszámítjuk az vs. x \  adszorpciós egyen
súlyi diagramot. Ha a függvénynek szélsőértéke 
van, akkor t értékét tovább kell növelni. A t ré
tegszámnak csak akkor lehet fizikai realitása, ha 
az egyensúlyi diagramra a (7) Rusanov-kritérium 
teljesül.

A határfelületi réteg átlagos összetétele az 
Ostwald-de Izaguirre és a Williams egyenlet 16 
kombinációjából is számítható:

S _ 
X1 -

n i ’° + ( r  —  i K ( n )

( 8)

ahol г a folyadékkomponens molekulák méretará
nya, amely a felület ill. térkitöltő modell alapján:

г V2 
Щ '

ill. (9)

A 6 vastagságú szolvátburokkal körülvett R 
sugarú gömbalakú részecskék közötti Уд van der 
Waals vonzási párpotenciál értéke egy adott h



Magyar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 12. sz. Király 21 és mtsai: Hidrofil szilikadiszperziók 503

A szolvatált merev gömb modell sematikus ábrázolása. 
R: részecskesugár; 6 : adszorpciós réteg vastagsága; 

h: részecskeszeparáció; Am, Av és As: a diszperziós 
közeg, a részecske és az adszorpciós réteg 

Hamaker-állandója.

távolságban (a tömegközéppontok távolsága h + 
212 + 2(5) az alábbi formulával számítható 11-13:

~12Va = (:J  Am 1J H s+

+ (>Í A s - y j
___\ 2
Ap) Hp+ (10)

+ 2 ( \ j A m ~ y/Â's'j U T , - y/Äpj HpS
ahol az anyagi minőségtől függő A Hamaker- 
állandók m, s és p alsó indexei rendre a diszperzi
ós közegre, az adszorpciós rétegre és a részecskére 
utalnak (1. ábra). A H geometriai faktort értelme
ző egyenlet 11-13:

H ( x , y )  =  —ÿ- - - - - - - - - - - - - - - h  - 5 —— — -   h
x l  +  x y + x  x ^  +  x y  +  x  +  y

+  21 /  + z
\ x *  +  x y  +  x  +  y

( 11)

ahol
x = A/2R\ ,  y = R.2 /R i ,  R\<R-2 i

Ha \ A  = h, R\  — R 2 — R + 6 

Hp : A — H + 26, R 1 = R2 = R 
HpS : A  — h + 6 , R\ = R, R2 — R + 6 

Számos szilárd részecske és tiszta folyadék Hama
ker-állandója ismert irodalmi adat 13,18 . Folya- 
dékelegyek Hamaker-állandója a vv ún. karakte
risztikus frekvencia és az £0 látható fény tartomá
nyából extrapolált határ dielektromos állandó is
meretében számítható 18 :

и 27 и
A = û hv- ( 12)

A vv és £0 paraméterek meghatározása kísér
letileg az ún. minimális deviáció módszerével tör
ténik 9 az elegyek n törésmutatójának hullámhossz 
(ill. a frekvencia) függésén keresztül, az alábbi li
neáris függvénykapcsolat meredekségéből ill. ten
gelymetszetéből 18:

n2 + 2 £0 + 2 /
n 2 -  1 со -  1 V v%)

(13)

Ha a diszperziós közeg Hamaker-állandójá- 
nak Am vs. X] összetételfüggését ismerjük, akkor 
a (4) ill. (8) egyenletek alapján számított xf  vs. x\ 
adszorpciós egyensúlyi diagramon keresztül a ha
tárfelületi réteg Hamaker-állandójának As vs. x\  
összetételfüggése is meghatározható. Ezzel a ré
szecskék közötti van der Waals vonzási potenci
ált a (10) egyenlet alapján számíthatjuk; vagy egy 
adott összetétel mellett a részecskék közötti távol
ság függvényében, vagy pedig egy adott részecske
szeparáció mellett a diszperziós közeg összetételé
nek függvényében.

Kísérleti anyagok és módszerek

Szilikarészecskék szintézise

TEOS (tetraetil-ortoszilikát, BDH-termék) lú
gos polikondenzáciőjával 200 nm átmérőjű, gömb
alakú, monodiszperz szilikarészecskéket állítottunk 
elő Stöber módszerével 19. Az etanolban oldott 
TEOS, víz és ammónia koncentrációjának vari
álásával a részecskeméret szabályozható 19-21. 
Az előállított szilikarészecskéket lecentrifugáltuk 
majd etanolban rediszpergáltuk. A tisztítási eljá
rást addig folytattuk, míg a felülúszó etanol törés
mutatója a tiszta etanol törésmutatójával meg nem 
egyezett. 5 — 6 tisztítási ciklus után a részecskéket 
dioxánból fagyasztva szárítottuk.

Transzmissziós elektronmikroszkópia (ТЕМ)

A szilikarészecskék morfológiáját és méretét 
OPTON 902 transzmissziós elektronmikroszkóp
pal 80 kV gyorsítófeszültség mellett tanulmányoz
tuk. Híg, alkoholközegű szilikaszolt Formvar-le- 
mezre cseppentettünk és a mintát az etanol elpá
rolgása után a mikroszkóp mérőegységébe helyez
tük. Fényképfelvételeket készítettünk és a méret
eloszlást 800 — 1000 részecske alapján határoztuk 
meg.

Fotonkorrelációs spektroszkópia (PCS)

A  szilikarészecskék méreteloszlását Sematech 
gyártmányú dinamikus fényszórásmérő készülék
kel is meghatároztuk. Fényforrásként 5 mW tel
jesítményű, Л = 632,8 nm hullámhosszú He-Ne 
lézert alkalmaztunk. A híg alkoszolon szórt fény 
intenzitását SEM-633 spektrogoniométerhez csat
lakozó fotoelektronsokszorozóval detektáltuk, 90° 
megfigyelési szög alatt. Az adatfeldolgozás 12 csa-
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tornás „Iog-log” korrelátorral történt (RTG mo
dell).

BET fajlagos felület meghatározása

A szilikarészecskék as(BET) fajlagos felületét 
N2-gáz adszorpciójának mérésével határoztuk meg 
77 К-en, Micromeritics Gemini 2375 automata 
gázszorpciós berendezéssel. A mintát mérés előtt 2 
órán keresztül 393 К-en, p< 10~3 Torr nyomáson 
előkezeltük.

méréssel készítettük el, 0,4 pm Merck molekula
szűrőn szárított alt. tisztaságú Reanal oldószerek
ből. Az adszorpciós egyensúly beállása után a disz
perz rendszereket 298 К-en Sorvall RC-5B Plus 
szupercentrifugán centrifugáltuk, majd a mintákat 
298,15 К-en vízfürdőbe helyeztük. A diszperziós 
közeg összetételének analízisére Zeiss gyártmányú 
folyadékinterferométert, ill. Paar DMA 58 sűrű
ségmérő készüléket használtunk. Az adszorpciós 
többletanyag-mennyiségeket az (1) egyenlet fel- 
használásával számítottuk.

Kisszögíí röntgenszórás (SAXS) Optikaidiszperzió mérések

A kisszögű röntgenszórást Philips PW 1830 
generátorral előállított CuKa röntgensugárzással, 
40 kV feszültséggel, 35 mA fűtőárammal, Л = 
0,1542 nm hullámhossznál mértük. A primer su
garat Ni-szűrőn át vezettük a kompakt-Kratky- 
kamerába (Anton Paar, model KCEC/3), amely
ben a sugárszélesség 20 mm, vastagsága 80 pm. 
A felvételekhez a 393 К-en, vákuum szárítószek- 
rényben előkezelt pormintát réz mintatartóba, a 
2%töménységű alkoszolt kapilláriscellába helyez
tük. A méréseket He-gázatmoszférában végeztük, 
3 órán keresztül. A szórt sugárzás intenzitását PW 
1710 mikroprocesszorral vezérelt 100 pm  résszé
lességgel ellátott proporcionális detektorral mér
tük a 26 = 0 ,0 6 -7 °  szögtartományban. A mega
dott paraméterek mellett meghatározott szórásin
tenzitást először a röntgensugár abszorpciója miatt 
normáltuk, majd korrekcióba vettük a háttér (He 
ill. etanol) szórását is. A korrigált I  vs. h szórás- 
görbe nulladik és első momentumából számítottuk 
a szilikarészecskék as(SAXS) fajlagos felületét, a 
„log-Iog” reprezentáció középső, lineáris szakaszá
nak meredekségéből pedig a Ds felületfraktál di
menziót

as

log(/)oc(Ds -5)log(/i) (15)
ahol h = (47r/A)sin(20) a szórásvektor, Фр és Фт  
a részecskék és a közeg térfogattörtje, qp pedig a 
részecskék sűrűsége.

15.

(SAXS):
4 • 103ФрФг I,

e , í « m d h
r m hdh (14)

Folyadékelegy-adszorpciós mérések

A 393 К-en, vákuum szárítószekrényben elő
kezelt szilikaporból 2%-os szuszpenziókat készí
tettünk etanol-ciklohexán elegyekben. A mintákat 
24 órán keresztül kevertettük 298 К-en, csavar
menetes kupakkal és teflon tömítőbetéttel ellá
tott centrifugacsövekben. Az elegyeket tömegbe-

A minimális deviáció módszerével meghatá
roztuk az etanol-ciklohexán folyadékpárok törés
mutatóinak hullámhosszfüggését. Fényforrásként 
vonalas színképű Hg-Cd spektrállámpát (SPM-2, 
Zeiss) használtunk. Egy nagy pontosságú gonio- 
méterre (MOM) erősített távcső fonalkeresztjével 
meghatároztuk а Ф törőszögű folyadékprizmán át
haladó, monokromatizált fény £т ;п legkisebb elté
rítési szögét és számítottuk a prizma anyagának a 
környezetre vonatkozó törésmutatóját:

Sin[(émin + Ф)/2] 
бш[Ф/2] (16)

Rotációs viszkozimetria

HAAKE Rotovisco RV-20, CV-100 mérő- 
rendszerrel vizsgáltuk 2%-os szilikaszuszpenziók 
Teológiai sajátságait etanol-ciklohexán elegyekben, 
298,15 К-en. A r  (nyírófeszültség) vs. D (nyíróse
besség-gradiens) folyásgörbék meghatározásához 
ME-30 mérőfejet és PG-242 programadót használ
tunk. A rendszereket minden esetben D — 100 s-1 
fordulatszámon, 2 percig előnyírtuk. A méréseket 
a nagy nyírássebességektől a kisebbek felé haladva 
végeztük el, egy mérés időtartama 2 perc volt.

Mérési eredmények és értékelésük

A szintetizált Stöber-szilikarészecskék ТЕМ 
felvétele a 2. ábrán látható. A részecskék gömbala- 
kúak és közel monodiszperzek. Átlagos átmérőjük 
а ТЕМ- és PCS-részecskeméret analízis alapján 
<fp(TEM) = 198 ± 15 nm, ill. dp(PCS) = 204 ± 20 
nm. A differenciális méreteloszlást a 3. ábrán tün
tettük fel. Az a5(GE0M) = 6000/ Qpdp egyenlet
ből számított geometriai felület értéke 17 m2g_1. 
A BET analízis eredménye as(BET) = 43 m2g_1. 
A SAXS mérési eredményeket (a jobb áttekint
hetőség kedvéért csak kb. minden 8. szórásszög-
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2. ábra
200 nm-es Stöber-szilikarészecskék transzmissziós 

elektronmikroszkópos felvétele

hoz tartozó beütésszámot feltüntetve) a 4. ábrán 
mutatjuk be. A porminta as(SAXS) fajlagos fe
lületére 47, míg etanolos közegben 56 m2g-1 ér
ték adódott (14. egyenlet). A SAXS analízis alap
ján a részecskék felületfraktál-dimenzióját a 4. 
ábra lineáris szakaszainak meredekségéből a 15. 
egyenlet alapján számítottuk. A pormintára és a 
szilikaszolra vonatkozó szórásfüggvényekből egy
aránt Ds =  2,04 érték adódott (ideálisan sík fe
lület esetén D s = 2, ideálisan pórusos anyagokra 
Da = 3 15 ) . А ТЕМ, PCS, BET és SAXS mé
rési eredmények azt mutatják, hogy a szilikagöm- 
bök, még ha nem is molekuláris szintig, de alap
vetően sík felületűek és nem pórus anyagok. Ha a 
műszeres vizsgálatok eredményeit átlagolva a faj
lagos felületre os(átl.) = 48 m2g-1 értéket foga
dunk el, akkor a felület érdességi tényezője rj  = 
as(átl.)/a.,(GEOM) = 2,8. Irodalmi adatok szerint 
is, amelyek nagy számú lánghidrolízissel előállított 
és precipitációs szilikarészecskére vonatkozó BET 
és geometriai felületek analízisén alapulnak, az ér
dességi tényező értéke — az előállítás módjától 
függetlenül — 2,5 és 3 között változik 22.

Az etanol(l)-ciklohexán(2)/szilika rendszer 
adszorpciós többletízotermája a Schay-Nagy-osz- 
tályozás szerint Il-es típusú, ahogy az 5. ábrán lát
ható. Az ábrán feltüntettük az izoterma Everett- 
Schay-transzformációját is. Az etanol a hidrofil 
Stöber-szilika felületét jól nedvesíti, adszorpció
ja ciklohexánból erősen preferált. Az etanol ad
szorpciós kapacitása a Schay-Nagy extrapolációs 
módszer szerint (2. egyenlet) 2,30 mmolg-1 , a 
lineáris Everett-Schay reprezentáció alapján pe
dig (3. egyenlet) 2,28 mmolg-1 . Ennek megfe
lelően, ha az etanol moláris területigénye, aj = 
130 m2mmol-1 16,23, akkor a felületkitöltő mo
dell szerint (5. egyenlet baloldala) az adszorpciós

200 nm-es Stöber-szilikarészecskék differenciális 
méreteloszlás görbéi ТЕМ és PCS mérések alapján

A szilikarészecskék SAXS szórásfüggvényei, (o )  
porminta; (□) 2%-os alkoholos szuszpenzióban

rétegek száma, t — 6,2. Másrészt, ha a térkitöltő 
modellel számolunk (5. egyenlet jobboldala, ahol 
az etanol moláris térfogata vi = 58 ,4  cm3mól-1 , 
egy adszorbeált etanolréteg vastagsága pedig áj = 
0,52 nm 24), akkor t = 5,4 adódik. A határfelü
leti réteg összetételét a 4. egyenlet felhasználásá
val t = 1,2,...,6 rétegszámokkal generálva a 6. áb
rán látható függvénysorozatot nyerjük. A Rusanov 
kritérium (7. egyenlet) t — 6-ra teljesül először; ez 
az a minimális rétegszám, amellyel a határfelüle
ti réteg összetételének számítása már termodina
mikailag konzisztens eredményre vezet. A 6. ábra 
t — 6-nak megfelelő egyensúlyi diagramját nyerjük 
abban az esetben is, ha a határfelületi réteg össze
tételét a 8. egyenlet felhasználásával számítjuk (a



506 Király Л  és mtsai: Hidrofil szilikadiszperziók Magyar Kémiai Folyóirat, 101. évf. 1995. 12. sz.

(о) etanol(l)-ciklohexán(2)/szilika-rendszer adszorpciós 
többletizotermája 298,15 К-en és (•) az izoterma 

lineáris Everett-Schay-transzformációja

moltérfogatarány (108,1/58,4) a moláris területigé
nyek 16,23 arányával (240/130) gyakorlatilag meg
egyezik: r = 1,85).

Összességében megállapíthatjuk, hogy etanol- 
ciklohexán elegyben a 200 nm-es Stöber-szilika fe
lületén polimolekulás adszorpciós réteg alakul ki, 
a rétegek száma jó közelítéssel 6, az ennek meg
felelő rétegvastagság 3.1 nm. Az etanol adszorpci
ója a hidrofil felületen nagy mértékben preferált. 
Az egyensúlyi diagram szerint a tiszta ciklohexán 
környezetéhez rendelhető szűk felfutási szakaszt 
követően az adszorpciós réteg gyakorlatilag tiszta 
etanolból áll. Noha az adszorpciós réteg szerkeze
tének meghatározására irányuló fenti gondolatme
net tartalmaz egyszerűsítő elemeket, a számítások 
eredményének jóságát végső soron majd a szilika- 
szol stabilitását reprezentáló kísérleti eredmények
kel való egybevetés alapján ítélhetjük meg. Itt sze
retnénk megjegyezni, hogy statisztikus mechanikai 
számítások szerint, reguláris elegy/szilárd adszor- 
bens határfelületen, a polimolekulás adszorpciós 
réteg 4—7 molekularéteg távolságra terjed ki 25. 
Reguláris elegyekben diszpergált kolloid részecs
kék stabilitására vonatkozó modellszámítások ar
ra a következtetésre vezettek, hogy a polimoleku
lás adszorpciós réteg — annak szerkezetétől füg
gően — a részecskék stabilitását éppúgy elősegít
heti, mint azok aggregációját 26.

A Stöber-szilikarészecskék közötti van der 
Waals vonzási párpotenciál számításához ismerni 
kell az elanol-ciklohexán elegy, ill. az adott össze
tételű tömbfolyadékkal egyensúlyban levő adszorp
ciós réteg Hamaker-állandójának összetételfüg
gését. Ebből a célból meghatároztuk különbö-

Az adszorpciós réteg és a diszperziós közeg 
összetételének egyensúlyi diagramja 

etanol(l)-ciklohexán(2)/szilika-rendszerben. 
Polimolekulás adszorpciós rétegmodell (4. egyenlet). 

t: az adszorbeált molekularétegek száma

7. ábra
Etanol(l)-ciklohexán(2) elegyek törésmutatójának 
frekvenciafüggése 298 К-en (a 13. egyenlet szerint)

ző összetételű elegyek törésmutatójának hullám
hosszfüggését a minimális deviáció módszerével. A 
mérési eredményeket a 13. egyenlet által leírt line-
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8. ábra
A diszperziós közeg és az adszorpciós réteg 

Hamaker-állandójának összetételfüggése 
etanol( 1 )-ciklohexán(2)/szilika rendszerben

arizált formában mutatjuk be a 7. ábrán. Az egye
nesek meredekségéből és tengelymetszetéből a 12. 
egyenlet alapján számítottuk az elegy Hamaker- 
állandójának, az adszorpciós egyensúlyi diagram 
(6. ábra) felhasználásával pedig a határfelületi ré
teg Hamaker-állandójának összetételfüggését. A 
Hamaker-állandókat az etanol egyensúlyi moltört- 
jének függvényében a 8. ábra mutatja. A tiszta 
komponensekre vonatkozó adatok az irodalomban 
is megtalálhatók 7|13, ezekkel az általunk meg
határozott értékek kiváló egyezésben állnak. Az 
etanol(l)-ciklohexán(2) elegy Hamaker állandójá
nak összetételfüggését 298,15 К-en leíró empirikus 
egyenlet Am/ k T  = 14,320 -  0,6447xi -  2,953z^. 
A számításokban felhasznált amorf szilika Hama
ker állandója (Ap -  15,6kT) irodalmi adat 7>14'18. 
A 8. ábra szerint a szolvátréteg Hamaker-állandója 
lényegesen különbözik a diszperziós közegétől, a 
függvényértékek csak az alkoholdús régióban kö
zelítenek egymáshoz. Ennek megfelelően — ha 
a van der Waals kölcsönhatásnak tulajdonítjuk a 
meghatározó szerepet — a kolloid rendszer stabi
litása is csak alkoholdús diszperziós közegben vár
ható.

Az 5. ábra adszorpciós többletizotermájának 
meghatározásához felhasznált 2%-os minták fény- 
képfelvétele a 9. ábrán látható. A felvétel az ad
szorpciós egyensúly beállását követően, a keverte- 
tés megszüntetése után 30 perccel készült. A cik- 
lohexándús elegyekben a hidrofil szilika kiülepszik, 
míg az alkoholdús tartományban a szilikaszol stabil 
marad. A kritikus ciklohexán-koncentráció 0,4— 
0,3 moltört közé esik (ennek megfelelően az etanol 
moltörtje 0,6—0,7). Lényeges megemlíteni, hogy a

9. ábra
2%-os szilikaszuszpenziók fényképfelvétele 

etanol(l)-ciklohexán(2) elegyben. A diszperziós 
közegben az etanol moltörtje balról jobbra haladva 

rendre ц  = 0; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; ...; 0,8; 0,9; 1

kiülepedett rendszer etanol hozzáadásakor enyhe 
rázással stabil szollá rediszpergálható, tehát ciklo- 
hexán hatására az alkoszol reverzibilisen flokku- 
lál. Ez azt jelzi, hogy a részecskék aggregációját 
egy sekély Vm;n potenciálvölgy jellemzi, szemben 
az elektrolitokkal koaguláltatott vizes közcgű disz
perziók jellegzetesen mély primer minimumával.

A szilikarészccskék van der Waals vonzási 
párpotenciálja etanol(l)-ciklohexán(2) elegyben az 

etanol moltörtjének függvényében, 0,5, 0,2 és 0.1 nm 
távolságban. A szaggatott vonal a 9. ábrának megfelelő 

flokkulált/stabil tartomány határa

A 10. ill. 11. egyenletek alapján számított van 
der Waals vonzási potenciálokat a diszperziós kö
zeg összetételének függvényében, három különbö
ző részecske-részecske távolság esetén a 10. ábrán 
mutatjuk be. Szaggatott vonallal jelöltük a 2%-os 
szuszpenzió vizuálisan észlelt kritikus elegyössze- 
tételét; az ábrán ettől jobbra eső (etanoldús) tar
tományban a rendszer stabil, a balra eső (cik- 
lohexándús) tartományban flokkulált állapotú. A 
számított potenciálfüggvények menete jó egyezés
ben áll a kísérletileg megfigyelt viselkedéssel, sőt 
a függvényértékek is (&T-egységben) fizikailag re-
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álisnak mondhatók. A ciklohexándús összetétel
tartományban a vonzási potenciál értéke a kine
tikai energiához viszonyítva nagy, a tiszta etanol 
irányába haladva viszont nagy mértékű monoton 
csökkenést mutat. Ahogy a szolvátréteg összeté
tele, ill. Hamaker-állandója a diszperziós közeg 
összetételéhez (Hamaker-állandójához) közelít, a 
részecske „beépülése” a közegbe egyre folyama
tosabbá, harmonikusabbá válik, s ez az Ostwald- 
Buzágh kontinuitási elv szerint a rendszer stabilitá
sát segíti elő. A szilárd-folyadék határfelületi köl
csönhatás tehát az adszorpciós réteg szerkezeté
nek kialakulásán keresztül alapvetően befolyásol
ja, sőt meghatározhatja a részecske-részecske köl
csönhatást, végeredményben az egész kolloid disz
perz rendszer stabilitását. Meg kell jegyeznünk, 
hogy a 10. ábra t — 6 molekularétegre mutatja 
a vonzási potenciálfüggvényeket tiszta ciklohexán- 
ban, ill. annak közvetlen környezetében is (x\ <
0.02, ami megfelel az 5. ábrán bemutatott ad
szorpciós többletizoterma felszálló ágának). Való
színűbb azonban, hogy ez a rétegvastagság csak a 
tömbi folyadékfázis etanolkoncentrációjának foko
zatos növelésével (a többletizoterma lineáris tar
tományának kezdetéig) alakul ki. Ezzel magya
rázható, hogy tiszta ciklohexánban, ill. extrém híg 
etanolkoncentráció-tartományban a számított von
zási potenciál — a vizuális megfigyelésekkel ellen
tétben — a szilikadiszperzió viszonylagos stabilitá
sát jósolja meg. További modellszámításaink alá
támasztják ezt a megállapítást. Pl. t = 3 esetén a 
vonzási potenciál értéke x\ = 5x  10-3 egyensú
lyi etanolmoltörtnél a 0,5—0,1 nm-es részecske- 
részecske távolság intervallumon kb. -10 kT-ról 
—50 kT-re növekszik; ezek az értékek már a 10. 
ábra instabil tartományába esnek, a kísérleti ta
pasztalatokkal összhangban.

A 2%-os szilikadiszperziók rotációs viszkozi- 
metriával meghatározott folyásgörbéit a 11. áb
rán láthatjuk. Ciklohexándús közegben — ahol a 
részecskék adhéziója aggregátumok képződéséhez 
vezet — az összekapcsolódott áramló egységek 
viszonylag nehezen nyírhatók le. A rendszerben 
nyírás hatására ébredő feszültség csak egy mere
dek felfutási szakaszt követően változik lineárisan 
a nyírósebesség gradienssel (pszeudoplasztikus vi
selkedés). Az egyenes meredeksége az r]pi plasz
tikus viszkozitás, amelynek értéke tiszta ciklohe- 
xántól etanol felé haladva 3 és 1 mPa s között 
folyamatosan csökken. A lineáris r  vs. D tarto
mányból zérus nyírósebesség gradiensre extrapo- 
lált nyírófeszültség а rg  Bingham-féle folyáshatár, 
amely a részecskék közötti adhézió egy lehetsé
ges mérőszáma. Az etanoldús tartomány felé ha-

X, (etanol)

2%-os szilikaszuszpenziók folyásgörbéi különböző 
összetételű etanol(l)-ciklohexán(2) folyadékpárokban 

298,15 K-en

ladva Tg, ill. a részecskék közötti vonzóerő nagy
sága csökken, majd az aggregátummentes disz
perzió newtoni folyadékként viselkedik (rB = 0). 
A Bingham-féle folyáshatárértékeket a diszperzi
ós közeg összetételének függvényében a 12. ábrán 
tüntettük fel. Kb. x\ > 0,65 etanol moltörteknél 
Tg = 0, ami a kolloid diszperz rendszer stabilitá
si tartományának felel meg; ж2 > 0,35 ciklohexán 
koncentrációknál тд > 0, a rendszerben részecs
keaggregátumok vannak jelen (flokkulált állapot). 
Figyelemre méltó a vonzási potenciál (10. ábra) 
és a Bingham nyírófeszültség (12. ábra) összeté
telfüggésének — a függvények menetének — ha
sonlósága. rg arányos az aggregált részecskék el
választásához szükséges ún. szeparációs energiá
val 1’2>9’27j ez utóbbi pedig közvetlen kapcsolat
ban áll a vonzási potenciállal 28. Mivel a szepará
ciós energia számítása függ a flokkulumokat leíró 
modell (aggregációs szám, aggregátumszerkezet) 
megválasztásától 27,28, esetünkben megelégedtünk 
a Bingham-féle folyáshatárból levonható kvalitatív 
következtetésekkel.

Jelenleg a szilikarészecskék elektroforetikus 
mobilitásának vizsgálatát kezdtük el az organikus 
elegyben, a közeg (nyomnyi) víztartalmának el
lenőrzésével. Bár a Coulomb-erők fellépését sem 
zárhatjuk ki, modellszámításaink a kísérleti ered
ményekkel jő összhangban állnak, akkor is, ha 
az elektromos kettősréteg szerepét elhanyagol
juk. A Stöber-szilikadiszperziók stabilitása etanol- 
ciklohexán-közegben leírható az adszorpciós réteg 
szerkezetét (vastagság, összetétel) is figyelembe 
vevő van der Waals vonzási potenciállal. Továbblé
pést jelenthet egy olyan modell kidolgozása, amely 
a szolvatált részecskéket nem merev gömbként ke-
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A  Bingham-féle folyáshatár összetételfüggése (a 10. 
ábráról)

zeli, hanem a részecskék ütközésekor a szolvátré- 
tegek esetleges átlapolódását a lokális elegyedést 
szabadentalpia (entalpia, entrópia)-változás számí
tásával tekintetbe veszi. Különös jelentősége van 
ennek olyan diszperz rendszerekben, ahol a ré
szecskék felületén az adszorpciós réteg vastag és 
összetétele a tömbfolyadék irányában diffúz.

A munka az OTKA támogatásával készült. Nytsz.: 
1/5 T007530 és W015313.

Ö sszefoglalás

Etanolban stabil hidrofil Stöber-szilika (alko- 
szol) ciklohexán adagolásával flokkuláltatható. A 
kritikus ciklohexánkoncentrációt átlépve a disz
perz rendszer nem-newtoni Teológiai sajátságot 
mutat. Meghatároztuk az etanol(l)-ciklohexán(2)/ 
/szilika-rendszer elegyadszorpciós többletizotermá
ját és egy polimolekulás adszorpciós réteg modell 
alkalmazásával számítottuk az adszorpciós réteg 
vastagságát és összetételét. A diszperziós közeg és 
az adszorpciós réteg Hamaker-állandójának össze
tételfüggését optikai diszperzió mérések alapján 
határoztuk meg. A szolvatált merev gömb modell 
alapján számítottuk a részecskék közötti van der 
Waals vonzási potenciálokat. A számítások szerint 
a részecskék között etanoldús elegyben gyenge, 
ciklohexándús közegben erős vonzás várható, jó 
egyezésben a diszperzió Teológiai tulajdonságaival 
és a vizuális megfigyelésekkel.

Adsorption, stability and rheological proper
ties in organic liquid-pairs, III. Hydrophilic Stöber 
silica particles in ethanol-cyclohexane m ixtures. Z.
Király, L. Tun, I. Dékány, К. Bean and B. Vincent

Hydrophilic Stöber silica particles are stable 
in ethanol but flocculation may be induced by the 
addition of sufficient cyclohexane. Low shear rhe
ological measurements indicated non-Newtonian 
behaviour beyond the critical cyclohexane concen
tration. The thickness and composition of the sol
vation layer around the particles were calculated 
from the adsorption excess isotherm on the ba
sis of a multilayer adsorption model. The com
position dependence of the Hamaker constant of 
the dispersion medium and that of the adsorp
tion layer were obtained from optical dispersion 
measurements. A single sheet hard sphere mod
el predicted a weak van der Waals attraction in 
the ethanolic regime but a strong attraction in the 
cyclohexane-rich region, in accordance with the 
rheological properties of the dispersions as well as 
with visual observations.
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Monodiszperz szilícium-dioxid-szuszpenziók gyors 
koagulációjának kinetikája

BÁRÁNY Sándor
Miskolci Egyetem Kémiai Intézete, 3515 Miskolc-Egyetemváros 

Buzágh Aladár születésének 100. évfordulója tiszteletére

A gyors koaguláció kinetikájának Smoluchow- 
ski-féle elmélete1 szerint a részecskék minden üt
közése hatékony, ha a részecskék olyan távol
ságra közelítik meg egymást, ahol a vonzóerők 
meghaladják a taszítóerők nagyságát. Az erede
ti Smoluchowski-féle elmélet a következő feltevé
seken alapult: (1) a primer részecskék monodisz
perzek; (2) a koaguláció sebessége az aggregáció 
különböző stádiumaiban azonos, függetlenül attól, 
hogy az aggregátumok méretei és morfológiája kü- 
lönböz(het)nek egymástól; (3) csak két részecske 
(aggregátum) közötti ütközést vesznek figyelembe; 
(4) az aggregáció folyamata irreverzibilis és (5) 
csak stacioner folyamatról van szó.

Az aggregáció sebességi állandójának megha
tározására különböző módszereket fejlesztettek ki: 
ultramikroszkópia2, átfolyásos ultramikroszkópia3, 
átfolyásos ultramikroszkópia párosítva a részecs
kék fényszóródásának mérésével4, egyedi részecs
kék optikai méretelemzése (Single Particle Optic 
Sizing-SPOS)5, fotonkorrelációs spektroszkópia6, 
dinamikus fényszórás7 stb. A különböző disz
perz rendszerek aggrcgációjának kinetikáját szá
mos rendszeren tanulmányozták, így pl.: Au, Se, 
Agi; Fe203 , Si02, kaolin, latex részecskéken. A 
kapott eredményeket részben az5’8 munkákban 
összegezték.

A gyors aggregáció (mely nagy elektrolitkon
centrációknál figyelhető meg, amikor az elekt
romos kettősréteg nem diffúz, hanem már tö
mör) kísérletileg meghatározott kinetikai állandó
ja általában lényegesen kisebb — kb. a fele — 
a Smoluchowski-féle elmélet által megjósolt ér
téknél. Ezt az eltérést hidrodinamikai kölcsön
hatásokkal9,10 vagy az aggregáció reverzibilitásá- 
val11,12 magyarázták.

Kevés adat áll rendelkezésünkre a szilícium- 
dioxid aggregációjáról, annak ellenére, hogy a 
Si02-szuszpenziók egyre fontosabb szerepet ját
szanak a legkülönbözőbb technológiai folyamatok
ban. Ludwig és Peschel6,7 dinamikai fényszórás
sal és fotonkorrelációs spektroszkópiával megha
tározták különböző méretű S i02-részecskék gyors 
és lassú koagulációjának sebességi állandóit LiCl-

és CsCl-oldatokban. Kimutatták, hogy a legkisebb 
részecskéket tartalmazó szuszpenziók a legstabi- 
lisabbak, és hogy a nagyméretű részecskék ese
tében a szekunder minimumban való aggregáció- 
val is számolni kell. Egyes szerzők szerint a S i02- 
szuszpenziók elektrosztatikus erők által stabilizált 
rendszerek13, míg mások a strukturális (hidratáci- 
ós) erők jelentős szerepét húzzák alá a stabilitás 
megítélésében14. Nyilvánvaló, hogy a stabilizáció 
mechanizmusa változhat a rendszer pH-értékének 
változásával is, azaz a részecskék felületi töltéssű
rűsége szintén meghatározó a stabilitásban.

E tanulmányban monodiszperz szilícium-di- 
oxid-szuszpenzió koagulációjának kinetikáját vizs
gáltam különböző részecskeszámnál és pH-érté- 
keknél, KC1 és CaCl2 oldatokban, mind perikine
tikus, mind ortokinetikus feltételek között. A mé
résekhez a Wageningeni Agrártudományi Egyetem 
Kolloid és Fizikai Kémiai Tanszékén kiíéjlesztett 
SPOS-műszert használtam.

Kísérleti módszerek és anyagok

A monodiszperz Si02-részecskéket tetra-alkil- 
szilikátok alkoholos oldatainak hidrolízisével ké
szítették az intézetben. A mintákat dr. A. Van der 
Linde kollegámtól kaptam, aki a 15 közlemény
ben leírt módszer szerint készítette a mintát. A 
részecskék sugara 265 nm, a nulla töltéspont pH- 
ja 2,3 volt. A koagulációs méréseket perikinetikus 
(csak Brown-féle diffúzió) és ortokinetikus (nyíró
erő alkalmazása) feltételek között végeztem. Az 
első esetben egy 2,5 cm átmérőjű és 4,7 cm ma
gas üveghengerbe 5,0 ml Si02-diszperziót pipet- 
táztam, míg egy másik azonos méretű hengert szin
tén 5,0 ml elektrolitoldattal töltöttem meg. A koa
gulációt a két üveghenger tartalmának összeönté- 
sével és egyszeri megfordításával indítottam el.

Az ortokinetikus koagulációnál a 16 szer
zők által alkalmazott eljárást alkalmaztam: a fent 
leírt módszerrel nyert elegyet gyorsan átöntöt
tem egy ugyanolyan méretű üres üveghengerbe, 
majd ezt a műveletet 20-szor megismételtem. Egy 
ilyen műveletet 1,36 mp alatt végeztem el, órán-
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kánt metronómot használtam. Az utolsó átöntés 
után a szuszpenziót 1 percig állni hagytam, majd 
azt desztillált vízzel 20-szorosára hígítottam, hogy 
„befagyasszam” az aggregátumok méretváltozását. 
Ugyanígy jártam el a perikinetikus feltételek kö
zött lezajlott koaguláltatás esetében is.

A koaguláció sebességét az összes részecske
szám, valamint a primer, dimer és trimer részecs
kék száma időbeni változásának függvényéből ha
tároztam meg. Az erre használt SPOS-műszer al
kalmas a kolloidrészecskék számának és méretel
oszlásának mérésére. Leírását és működésének el
veit, a mérések lebonyolításának módjait az 5 pub
likáció tartalmazza.

Eredmények és értékelésük

A SiC>2-szuszpenziókban elektrolit hatására 
képződött aggregátumok méret szerinti eloszlását 
az 1. ábra illusztrálja. A mérőcellába való belépés 
előtt a szuszpenzióból kiszűrtük a porszemeket, 
így ezek száma általában nem haladta meg a 
részecskeszám 2 — 3 %-át, kivételes esetekben érte 
el csak a részecskeszám 5 %-át.

Primer, dimer és trimer részecskék méret szerinti 
eloszlása 0,75 M KCl-t tartalmazó 

SÍO2 -szuszpenzióban, 1 órával a koaguláció kezdete 
után. Az 1. maximum előtti „szubmaximum” a 

porszemek számát jellemzi. Perikinetikus koagulálás

A 2. ábrán az összrészecskeszám, valmint a 
primer, dimer és trimer részecskék számának vál
tozását mutattam be, az idő függvényében, 0,75 
M KCl-oldatban. Kísérleteim azt tanúsítják, hogy 
a lassú koagulálásból a gyorsba való átmenet kb. 
0,5 M KC1 koncentrációnál figyelhető meg (lásd 
alább), ami azt jelenti, hogy az alkalmazott sókon
centráció elégséges a gyors koaguláció beindításá
hoz.

Az aggregáció kezdeti szakaszát egymás után 
következő reakciók rendszerével jellemezhetjük; a

Összrészecskeszám (1), a primer (2), dimer (3) és 
trimer (4) részecskék számának változása 

Si02 -szuszpenzióban az idő függvényében. 
KCl-koncentráció 0,75 M, /V0 =2,39 • 109, pH = 8. 

Perikinetikus koaguláció

primer, dimer és trimer részecskék számának idő
beli függése a következő differenciálegyenletekkel 
írható le4'6’8:

^  = - k u N ^ - k 1 2N 1N 2 - k 13N 1N3 (1) 

^ = 1 / 2  k n N Î - k u N ^ - k n N Ï -  (2)
-  ^23 N 2 N3

dNi
- j f - = k 12N1N 2 - k 13N 1N3 - k 2 3N 2N3-  (3) 

-fc33 iV32
ahol N1 , N2 és N 3 a primer, dimer és trimer ré
szecskék számbeli koncentrációja, t az idő, к a 
sebességi állandó (Ац — két primer részecske 
kölcsönhatásának állandója, A12 — egy primer és 
egy dimer részecske aggregáció-sebességi állandó
ja stb.).

A leírt nem-lineáris differenciálegyenletek 
analitikailag nem megoldhatók, de a kísérleti ered
mények (N1, N2 és N 3 az idő függvényében) be
helyettesítésével numerikusán integrálhatók, majd 
iterációs módszerrel a ku , k í2 stb. paraméterek 
kiszámíthatók4,8.

Egyszerűbb az ún. átlag sebességi állandó 
meghatározása (A,y ), abból a feltevésből kiindulva, 
hogy minden sebességi állandó egyenlő Au-el. Ez 
a feltevés magától Smoluchowskitól származik, aki 
a primer részecskeszám időbeni csökkenésére a 
következő egyenletet vezette le:

N ^ N o i l  + l ^ k n N o t ) - 2. (4)(4)
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Polisztirol latex esetében kimutatták, hogy a 
részecskék gyors koagulációjának leírása a Smo- 
luchowski-féle egyenlettel csaknem ugyanolyan к 
értékhez vezet, mint a (1) — (3) egyenletekkel való 
számítás (az eltérés csak kb. 2 %)5.

A 2. ábrán feltüntetett kísérleti eredménye
ket [(jV0M ) 1/2- l ]  az (1/2/Vof) időfüggvény
re számoltam át és a kapott adatokat a 3. áb
rára rajzoltam fel. Mint látható, a kísérleti ered
mények jól írhatók le a (4) egyenletnek megfe
lelő egyenessel. Az így számolt sebességi állan
dó értéke 1,9-10 ~12 cm3/sec, amely egybeesik 
a 180 nm átmérőjű Si02-részecskék fotonkorre
lációs spektroszkópiával mért gyors koaguláció
jának sebességi állandójával6. Az utóbbi szerzők 
szerint nagyobb Si02 -részecskék aggregációjának 
k n  értéke elérheti a 3 ,2 -10—12 cm3/sec-t is. Az 
általam kapott k n  értékek ugyancsak összhang
ban vannak más kolloidrészecskék gyors koagulá
ciójának sebességi állandóival. Pl. Agi esetében: 
к = (1,6 — 2,5) • 10—12 cm3/sec, Fe20 3 esetében 
к = (0,5 -  2,0) • 10~12 cm3/sec, polisztirol részecs
kék esetén к = (1,3 — 3,4) ■ 10~12 cm3/sec stb.5’8.

3. ábra
SÍO2-szuszpenzió primerrészecskeszámának változása 
az idő függvényében. Perikinetikus koaguláció 0,75 M 
KC1 jelenlétében. Wo = 2,39 ■ 109, pH = 8, számított 

fcn = 1 , 9 - 10—12 cm3/sec.

Ugyanakkor a nyert к ц  érték csaknem há
romszor kisebb a perikinetikus gyors koaguláció 
Smoluchowski által megadott sebességi állandójá
nál. Az utóbbi bimolekuláris reakció (ütközések) 
sebességi állandója, ks:

dN/dt  = - k 3N 2, (5) 

ahol N  az összes részecskeszám és 
ks = AkT/Зг) = 5,43 • 10-12 cm3/sec

(vízben 293 K-nál)

Nézetem szerint az említett eltérés elsősorban 
a hidrodinamikai kölcsönhatások következménye, 
amelyek csökkentik az aggregáció sebességét (ha
tékonyságát). Ennek valószínűségét a S i02 felüle
tének hidrofil természete is igazolja.

Tanulmányoztam továbbá a koaguláció sebes
ségi állandójának függését a szuszpendált részecs
kék számától.

Tapasztalatunk szerint 2,5 ■ 108; 5,5 ■ 108 és
1,9-109 számú részecskét tartalmazó szuszpenziók 
csaknem azonos sebességi állandóval jellemezhető 
kinetikával koagulálnak (а к ц  értékek 1,7-10-12- 
től 1,9 • 10—12 cm3/sec-ig változtak). Ez összhang
ban van a Smoluchowski-féle elmélet következte
téseivel. Hasonló megfigyelésről számolnak be a17 
szerzők, akik átfolyásos mikroszkópia és fényszó
rás segítségével 0,3-108-tól 2,6- 108-ig részecskét 
tartalmazó poli-vinil-acetát-szuszpenzió gyors koa
gulációját tanulmányozták. Ugyanakkor a 18 szer
zők szerint a gyors koaguláció sebességi állandója 
jelentősen növekedett a részecskeszám növelésé
vel, amire nem találtak elfogadható magyarázatot.

A szilícium-dioxid-szuszpenzió CaCl2 által ki
váltott aggregációja során az összes részecske, pri
mer részecskék, dimerek és trimerek számának 
időbeni függése a fent leírtakhoz hasonlóan válto
zik (4. ábra). A különbség csak az, hogy az összes 
részecskék száma gyorsabban csökken, mint KC1 
esetén.

Összrészecskeszám (1), a primer (2) és dimer (3) 
részecskék számának változása a SÍO2 -szuszpenzió 

СаС1г által kiváltott perikinetikus koagulációja során, 1 
órával a folyamat kezdete után.

Fontos összehasonlítani a különböző tölté
sű ellenionok koaguláló értékeit, mert ebből kő-
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vetkeztetéseket vonhatunk le az aggregáció me
chanizmusát illetően. Az 5. ábra a szuszpenzió
ban lévő összes részecske számának a bevitt KC1- 
koncentrációtól való függését mutatja be a keve
rés utáni időtartalom különböző értékeinél. Lát
ható, hogy 10 perccel a szuszpenzió és elektrolit
úidat összekeverése után még 1 M KCl-oldatban 
is csak igen gyenge koaguláció figyelhető meg, 30 
perc múlva aránylag nagy az aggregáció mérté
ke, míg 60 perc múlva az összes részecskék száma 
0,5 — 0,55 mólosnál nagyobb koncentrációjú KC1- 
oldatokban állandó. Ez a koncentráció felel meg 
az elektrolit koaguláló értékének, azaz annak az 
értéknek, melynél a lassú koagulációból a gyors
ba való átmenet valósul meg. Ez az átmenet két- 
vegyértékű ellenionok esetében élesebb, azaz szű- 
kebb koncentrációintervallumban figyelhető meg. 
А СаС1г koaguláló értéke 10 mmol/1, ami azt je
lenti, hogy az egy- és kétvegyértékű ionok koagu
láló értékei közötti arány kb. 50, azaz közel van 
az ionstabilizált rendszerekre a DLVO-féle elmé
let által megjósolt arányhoz (z6 7 * = 64). Ebből kö
vetkezik, hogy a vizsgált szuszpenziók elsősorban 
elektrosztatikusán stabilizált, s hogy koagulációja 
a klasszikus elképzelések szerint játszódik le.

Si02 -szuszpenzió összes részecskeszámának változása a 
bevitt KCl-koncentráció függvényében, különböző 

időszakokban a koaguláció beindítása (keverés) után. 
Perikinetikus feltételek. pH = 6,8

Hasonló törvényszerűséget figyeltem meg a 
SÍO2-szuszpenziók koaguláltatásakor pH = 8 és 10 
értéknél is; ebben az esetben a gyors aggregáció 
sebességi állandója (1,9 —1,6)10~12 cm3/sec. kö
zötti értékek között mozgott. A KC1 koaguláló ér
téke változatlan maradt (6. ábra).

Mint említettem, számos szerző14,19 néze
te szerint a szilícium-dioxid, többek között kvarc, 
valamint más oxidszuszpenziók a nullatöltéshez

Nr-109 * *

6. ábra
SÍO2 -szuszpenzió perikinetikus koaguláltatása 

KCl-oldattal, 100 perccel a koaguláció beindítása után, 
pH = 2,5 és pH =10 értékeknél.

közeli pH-tartományoknál döntően a strukturális 
(hidratációs) erők által vannak stabilizálva, s csak 
akkor koagulálnak, ha a hidrátrétegeket melegí- 
tésssel, nagymenyiségű elektrolit adagolásával, ill. 
dehidratáló anyagok (pl. alkohol) alkalmazásával 
stb. eltávolítjuk. Az általunk tanulmányozott Si02- 
szuszpenzió egészen más viselkedést mutatott.

pH = 2,5-nél a részecskék túlnyomó többsé
ge (több mint 70 %) már aggregált állapotban fi
gyelhető meg, s a szuszpenzió részecskeszám-KCl- 
koncentráció függvénye is egészen más lefutású, 
mint pH = 7 vagy pH = 10 értékeknél (6. áb
ra): az összrészecskeszám kismértékű, kb. másfél- 
szeres csökkenése után ennek értéke állandó ma
rad. A KCl-oldat koaguláló értéke 0,5 M-ról pH 
7 és 10 között) 0,3 M-га csökken; igen valószínű, 
hogy ebben az esetben elektrolitelegy (HCl-f KC1) 
által kiváltott koagulációval van dolgunk. Tehát, 
pH = 2,5-nél, azaz a nullatöltéspont közelében 
(pH = 2,3) szó sincs a Si02-szuszpenzió erős sta
bilitásáról a hidratációs erők hatása következté
ben. Úgy tűnik, hogy nagymértékű részecskék ese
tében, ahol a köztük fellépő vonzóerők aránylag 
erősek és nagyobb távolságokon nyilvánulnak meg, 
a strukturális erők gyengék, képtelenek stabilizál
ni a rendszert, míg kisméretű hidrofil részecskéket 
tartalmazó diszperzióknál (pl. szoloknál) az emlí
tett erők jelentős stabilizáló tényezővé lépnek elő.

Az említett megfontolásokkal magyarázhatók 
az irodalmi adatok és méréseink közötti különbsé
gek is: az első szerint savas tartományban az Si02- 
szuszpenziók stabilak, míg tapasztalatunk szerint 
nagymértékben aggregáltak.

Végül az ortokinetikai koagulációs kísérleteink 
eredményéről számolunk be.

A szuszpenzió 20-szori üvegedényből üveg
edénybe való átvitele következtében a részecs-
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keszám-elektrolitkoncentrációfüggvények merede- 
kebb Iefutásúak, s az aggregáció lényegesen kisebb 
sótöménységeknél következik be, mint perikineti
kus feltételeknél (7. ábra). A KC1 és CaCl2 koagu- 
láló értékei megfelelően 0,3 mol/1 és 6 mmol/l-re 
csökkentek. A két elektrolit koncentrációja közöt
ti arány (= 50) az említett művelet során nem mó
dosult.

7. ábra

S i0 2-szuszpenzió összrészecskeszámának változása a 
KC1- és а CaCl2 -koncentráció függvényében, 

ortokinetikus koaguláció feltételei között. 20 x 1,36 mp 
keverés utáni idő 30 perc, pH =  6 , 8 .

Külső nyíróerő (keverés) alkalmazásakor a 
koaguláció kinetikáját a tömbfázis konvekciója, 
valamint a módosult hidrodinamikai erők és a 
Brown-féle mozgás együttesen (egyes szerzők sze
rint additív módon) befolyásolják. Ezek hatása nö
veli a részecskék ütközésének gyakoriságát, csök
kenti a hidrodinamikai kölcsönhatások fékező sze
repét, ami — mint kísérleteink bizonyítják — a 
rendszer aggregatív stabilitásának csökkenésével 
párosul. Részletesebben az említett problémákról 
egy későbbi közleményben lesz szó.

A szerző köszönetét fejezi ki a Wageningeni Agrár- 
tudományi Egyetem fizikai-kémiai és kolloidkémiai tan
szék munkatársainak, elsősorban G. Fleer professzornak, 
M.A. Cohen-Stuart docensnek és R. Fokkink mérnöknek 
a kutatás elvégzéséhez nyújtott hathatós segítségükért, 
Abc van der Lindének a szilícium-dioxid minták előállí
tásáért, valamint az Európai Közösség Bizottságának a 
kutatáshoz (6241. sz. téma) nyújtott pénzügyi támoga
tásért.

Összefoglalás

Átfolyásos ultramikroszkópban történt lézer
fényszórás módszerével (SPOS) tanulmányoztam 
monodiszperz Si02-szuszpenziók (r =  265 nm) 
gyors koagulációjának kinetikáját KC1- és CaCl2- 
oldatokban. A folyamat sebességi állandója (fen ) =
1,9-10-12 cm3/sec, amely érték csaknem három
szor kisebb a Smoluchowski-féle elmélet alapján 
számolt sebességi állandónál. Az eltérést hidrodi
namikai kölcsönhatások fékező szerepével magya
ráztam.

A 2,5-108 -  1,9 • 109-számú részecskét tartal
mazó szuszpenziók k\\ értékei függetlenek a ré
szecskeszámtól, valamint (pH 6,8 — 10 tartomány
ban) a közeg pH-jától. Az egy- és kétvegyértékű 
ellenionok koaguláló értékei közötti arány 50, úgy 
perikinetikus, mint ortokinetikus feltételeknél, ami 
azt jelenti, hogy a vizsgált szuszpenzió (6,8 és 10 
közötti pH értékeknél) elektrosztatikusán stabili
zált. pH = 2,5 értéknél a részecskék többsége agg
regált állapotban van. Az Si02-szuszpenziók sta
bilizációjában a részecskeméret hatását különböző 
pH-értékeknél tárgyaltuk.

Kinetics of rapid coagulation of monodisperse 
Silicon dioxide suspension. S. Bárány

Using the Single Particle Optic Sizer method 
the kinetics of rapid coagulation of monodisperse 
S i02 (r = 265 nm) suspension in KC1 and CaCl2 
solutions was studied. The rate constant of the 
process (&n) is 1,9-10“ 12 cm3/sec, which is only 
about one third of Smoluchowski’s value for the 
overall rate constant. This discrepancy is explained 
by the retardation effect of hydrodynamic interac
tions.

For suspensions with particle number bet
ween 2,5 ■ 108 and 1,9 • 109 the к ц  value is inde
pendent of the initial particle number and of the 
pH of the solution (between pH 6.8 and 10). The 
ratio of coagulation values of monovalent and bi
valent counterions both in perikinetic and ortho- 
kinetic conditions is 50, which means that the sus
pension studied (at pH = 6.8 -  10) is electrosta
tically stabilized. The role of particle size in the 
mechanism of stabilization of Si02 suspensions at 
different pH values is discussed.
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Krómionok diffúziója polimer/szilikát gélekben, I.
A diffúziós anyagtranszport általános jellemzése

LAKATOS István és LAKATOSNÉ-SZABÓ Julianna 
MTA Bányászati Kémiai Kutatólaboratóriuma, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Pf. 2.

Buzágh Aladár születésének 100. évfordulója tiszteletére

A hidratált gélekben lejátszódó diffúziós 
transzportfolyamatok számos ipari eljárás (gyár
tási és kezelési technológia) alapját vagy megha
tározó elemét képezik. Sajnálatos tény azonban, 
hogy az esetek többségében a diffúziós folyama
toknak a kémiai mechanizmusban betöltött szere
pét nem ismerik fel, vagy éppen nem kellő súllyal 
veszik figyelembe. Ennek tipikus példáját képezik 
a szénhidrogéniparban ma már széles körben al
kalmazott lokális profilszabályozási eljárások, ahol 
az áramlási folyamatok gátlásához vezető in-situ 
gélképzést jól körülhatárolható helyen és időben 
szabályozott módon kell megvalósítani. A labora
tóriumi vizsgálatok megindítását az a felismerés 
ösztönözte, hogy a termelőkutak kezelésére sikere
sen alkalmazott, poliakrilamidot és szilikátot egy
aránt tartalmazó komplex gélrendszerekben a dif
fúziós transzportjelenségek feltárása és megisme
rése, majd a kapott eredmények tudatos alkalma
zása a rendszer műszaki—gazdasági hatékonysá
gának növeléséhez vezethet. Átfogó vizsgálataink 
közül első lépésként bemutatjuk a diffúziós transz
port általános jellemzőit, a diffúzióállandó, az át
törési idő és a fajlagos retenciós kapacitás gélge
ometriától való függését króm-, kromát- és bikro- 
mátionok esetében.

A laboratóriumi vizsgálatok háttere

A szénhidrogéntárolókban a kitermelési ha
tásfok, azon belül a térfogati elárasztási hatás
fok javításának egyik legeredményesebb módsze
rét napjainkban a kémiai alapokon nyugvó profil
szabályozási eljárások alkotják. Tárolómérnöki vo
natkozásban ezek közös vonása, hogy a termelő
vagy besajtolókutakba kis viszkozitású, speciális 
vegyszereket tartalmazó oldatokat sajtolnak, ame
lyek a heterogén szerkezetű tárolóréteg legna
gyobb áteresztőképességű zónáiba jutva — külön
böző kémiai folyamatok eredményeként — nagy
viszkozitású, az adott nyomásgradiens-viszonyok 
között immobilis fázisokká alakulnak. Ennek áram
lástani következménye, hogy a nagyviszkozitású, 
többnyire gél állapotú fázis által kitöltött pórustér

kizáródik az áramlásból, azaz áramlás-kiegyenlítő
dés jön létre, és ezáltal a kis áteresztőképességű 
tárolóterekben csapdázódott olaj kitermelése lehe
tővé válik.

Több százra tehető azoknak a megoldások
nak a száma, amelyek az elmúlt két évtizedben 
a fent vázolt tárolómérnöki célt több-kevesebb si
kerrel ipari méretben is megvalósították. Ezek kö
zött központi helyet foglalnak el a gélképző anya
gok szekvenciális besajtolásán alapuló eljárások. A 
Needham és munkatársai1 által kidolgozott mód
szer szerint az olajtermelő vagy vízbesajtoló kutak- 
ba célszerűen egy térhálósításra alkalmas láncpo
limer (többnyire poliakrilamid vagy poliszacharid) 
vizes oldatát sajtolják be, amelyet egy térhálósí- 
tó vegyszer, például egy többértékű kation (króm, 
alumínium stb.) oldata követ. A megoldás hátteré
ben az a feltételezés áll, hogy a pórusos szénhid
rogéntárolóban a hidrodinamikai diszperzió ered
ményeként elegyzóna jön létre, amelyben a rosszul 
disszociálódó ionos kötések kialakulása térháló- 
sodáshoz, következésképpen gélesedéshez vezet. 
Bár Todd és munkatársai2 elismerik, hogy a lo
kális gátképzéshez a makromolekulás vagy a rész
ben térhálósodott domainek (mikrogélek) szorpci- 
ója és mechanikai kiszűrődése, továbbá a térháló- 
sító kationok ugyancsak gélszerű csapadékot ered
ményező hidroxidképződése is hozzájárul, a diffú
ziót azonban, mint a besajtolt tömbfázis egészé
re kiterjedő gélesedés meghatározó folyamatát — 
technológiai szempontból — teljes egészében mel
lőzik. A diffúzió szerepéről — negatív értelem
ben — egyedül Seright3 tesz említést, megemlít
ve, hogy a térhálósító komponensek diffúziója hí- 
guláshoz vezet, és ez rontja a tömbfázisra kiterjedő 
in-situ gélesedés hatékonyságát.

Az irodalmi adatokat áttekintve, egyértelmű
en megállapítható, hogy a műszaki — gazdasági 
értelemben egyaránt pozitív ipari műveletek ala
csony (kb. 30 %-os) valószínűségi mutatói egyebek 
mellett a kémiai potenciálkülönbség által megha
tározott spontán hajtóerőnek a mechanizmusból 
való kizárására vezethetők vissza, azokban az ese
tekben, amikor a kezelt kutakat rövid időn be
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lül termelésbe állították. Abból a meggyőződés
ből kiindulva, hogy a kutak lezárási (relaxációs) 
ideje és az ezzel közvetlen összefüggésben lé
vő diffúziós iontranszport a gélesedési folyamat 
tárolóbeli kiterjedésének meghatározó tényezője, 
részletes vizsgálatokat végeztünk krómionok poli- 
mer/szilikát gélekben lejátszódó diffúziós jelensé
geinek megismerésére. Ennek keretében megha
tároztuk az ion minőségének, a gél összetételének, 
a hőmérsékletnek, a térhálósodás szabályozásának 
és a pH-пак a diffúzióállandóra, az áttörési idő
re és a gél ionmegkötő kapacitására gyakorolt ha
tását. Tanulmányunk első része a diffúziós transz
portjelenségek általános jellegével és a gél geo
metriai jellemzőinek hatásával foglalkozik.

Kísérleti körülmények

A laboratóriumi vizsgálatok tárgyát egy víz
oldható láncpolimert és szilikátot egyaránt tartal
mazó komplex gél képezte. A gélrendszert 1982 
és 1987 között rutinszerűen alkalmazták a ma
gyar szénhidrogéniparban olajtermelő kutak víz
hozamának csökkentésére, és a projekt eredmé
nyeként 1991 végéig több, mint 100.000 t többleto
lajat termeltek ki az Algyő-2 tárolóból4. A gélkép
ző anyagok in-situ térhálósítása alumíniumionnal, 
illetve sósavval történik. A szimultán kémiai reak
ciók eredményeként a gélt kettős, poliakrilamid- 
és poliszilikát-térháló jellemzi. Ennek következ
ménye, hogy a gél vízmegtartó képessége a kapil
láris erők miatt 5% szilárd anyagtartalom mellett 
is kitűnő, saját áteresztőképessége vízzel szemben 
< 0 ,1  mD, valamint a mechanikai stabilitása 10 
bar m-1 .

A gél előállításához részlegesen hidrolizált 
poliakrilamidokat használtunk. Ezek tipikus kép
viselője az AN-34 jelű polimer, amelynek hidrolí
zisfoka 17% és molekulatömege 10-106 g mol-1 . 
Szilikátként kereskedelmi vízüveget alkalmaztunk
17,5 % Si02-tartalommaI. A gél összetétele ennek 
megfelelően az alábbiak szerint alakult:

polimer: 0—2,5 g dm-3
SÍO2: 12,5 —50 g dm-3
A1K(S04)2: 1 g dm-3
CaCl2: 1 g dm-3

A térhálósítandó és térhálósító oldatok 1:1 
arányú elegyéhez ezen túlmenően annyi sósavat 
adtunk, hogy a rendszer gélesedése a szilikáttar- 
talomtól függetlenül 4 — 5 perc alatt fejeződjön be, 
illetve a gél pH-ja 8,0—8,5 között állandósuljon.

A diffúziós vizsgálatokat alapvetően Cr3+- és 
Cr6+-, tehát króm-, illetve kromát- (bikromát-) io

nokra terjesztettük ki. Ennek indoka az az iro
dalmi tapasztalat, hogy a szintetikus és természe
tes polimerek térhálósítását általában krómionnal 
végzik, amely komponenseket a gélesedési folya
mat késleltetése érdekében kromát, vagy bikromát 
formájában juttatják egy redox rendszerben a ke
zelendő pórusos anyagba. A krómvegyületek, vala
mint az egyéb vegyszerek analitikailag legtisztább 
minőségben kerültek felhasználásra.

A kumulatív iontranszport követése szokvá
nyos cellarendszerben történt, amelyet a konvektiv 
áramlás okozta hiba kiküszöbölése érdekében hid
rosztatikus by-pass is összekötött. A 400 cm3 űr
tartalmú cellákat összekötő csiszolat közepén he
lyezkedett el az О-gyűrűkkel rögzített, függőlege
sen álló gélréteg. A sorozatvizsgálatoknál a gél ge
ometriai adatai az alábbiak voltak: az átmérő: 30 
mm; a vastagság: 20 mm.

A vizsgálatok kezdetén mindkét cellába 300 
cm3 folyadékot töltöttünk. A diffundáló species 
koncentrációja minden esetben 100 mmol dm-3 
volt. A cellákban a koncentrációváltozás nyomon 
követésére lángatomabszorpciós módszert alkal
maztunk. Az érzékeny és alacsony kimutatási ha
tárt biztosító analitikai módszer használata lehető
vé tette, hogy a diffúziós jelenség alapvető jellem
zőit 2 — 3 mmol kumulatív anyagtranszport mellett 
már megbízhatóan meghatározzuk. Ez egyúttal az
zal az előnnyel járt, hogy a diffúzióállandó érté
ke — a koncentrációgrandiens elhanyagolható vál
tozása miatt — az 1. ábrán látható görbe egye
nes szakaszának meredekségéből egyszerűen szá- 
míthatóvá vált. Az elmondottak ellenére egy vizs
gálat — a gél összetételétől és geometriai jellem
zőitől függően — 8 — 15 napot vett igénybe, amely 
alatt 20 — 25 kettős mintavétel történt 1 — 1 cm3-es 
térfogatban. Ezen idő alatt a cellarendszer állandó 
hőmérsékletét légtermosztát biztosította.

A diffúziós vizsgálat alatt a teljes anyagmérleg 
számítását és időben való követését saját fejleszté
sű, IBM kompatibilis számítógépen futó program 
támogatta. A kumulatív diffúziós anyagtranszpor
tot jellemző görbére az egyenes illesztése, az il
lesztési intervallum kijelölése, a meredekségből a 
diffúzióállandó meghatározása, az egyenes és az 
abszcisszatengely metszéspontja (áttörési idő), va
lamint a diffúziós fluxus és egy nem szorbeáló- 
dó speciesre (kromátra) kapott áttörési idők kü
lönbségéből számított fajlagos ionrctenció számí
tása automatikusan történt. A számítások alapját 
a Fick-I. törvény képezte.
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A Cr3+ -ionok kumulatív diffúziós transzportja 
polimer/szilikát gélben

Kísérleti eredmények és értékelésük

A diffúziós transzport általános jellemzése

A különböző ionok diffúziós transzportjelen
ségeinek megismerésére irányuló alapvető vizsgá
latokat 298 К hőmérsékleten az alábbi összetételű 
gélrendszerben végeztük:

poliakrilamid (AN-34): 
SÍO2:
A1K(S04)2 ■ 12H20:
CaCl2:
cc. HC1:

1.0 g dm“ 3 
25,0 g dm-3

1.0 g dm~3
1.0 g dm-3 

17,5 cm3 dm-3

2 . ábra

A Cr3+- és Cr6+ -ionok kumulatív diffúziós transzportja 
polimer/szilikát gélben 

□: K2C r04; ■: CrCl3; Q: Cr(N03 )3

A kísérleti eredmények közül első lépésként 
a klorid és nitrát formában oldatba vitt Cr3+- 
ionok és a kálium(I)-kromát formájában oldatba 
vitt Cr6+-ionok kumulatív diffúziós transzportját 
mutatjuk be a 2. ábrán. A közölt görbék alakja 
egyértelműen bizonyítja, hogy az áttörést követően 
a kapott pontok egyenessel jól közelíthetők, ami 
a koncentrációgradiens közel állandó voltával hoz
ható kapcsolatba. Ez a tény továbbá kellő alapot 
nyújt arra, hogy az egyenesek meredekségéből a 
diffúzióállandót a Fick-I. törvény felhasználásával 
számíthassuk. Más megfogalmazás szerint a kumu
latív görbék (és a továbbiak is) bizonyítják, hogy 
a vizsgált ionok diffúziós transzportjelenségei az 
említett törvénnyel, illetve számítógépes modellel 
leírhatók. Megállapításunk konvergál Gherke és 
Cussler5 hasonló közlésével, amely szerint a víz
ben oldott, kis molekulatömegű speciesek migráci
ója a pH-érzékeny hidrogélekben követi a Fick-I. 
törvény által meghatározott trendeket.

A 2. ábrán látható görbék összevetése ugyan
akkor előre vetíti, hogy

a) a vizsgált speciesek diffúzióállandója és áttö
rési ideje jelentősen eltér,

b) kismértékű eltérés jelentkezhet az eltérő ani
onhoz (pl. kloridhoz és nitráthoz) kötött kati
on diffúziós transzportjában és

c) szignifikánsan nagy különbség van az eltérő 
oxidációs számú, lényegében kationos és ani- 
onos formában diffundáló ionok fluxusában és 
áttörési idejében.

3. ábra A  Cr6+- és Li+ -ionok kumulatív diffúziós 
transzportja polimer/szilikát gélben 
0 ; К2Сг04; ▲ : K2Cr2C>7 ; ■: LiCl

Az utóbbi megállapítást megerősítik a 3. áb
rán látható kumulatív görbék is. A kísérleti tapasz
talat szerint a kromát- és a bikromátionokra ka-
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1. táblázat

A  d iffu n d á ló  i o n o k  h id ra tá lt  io n su g a ra , d if fú z ió á lla n d ó ja  és á ttö r é s i  id e je  a  p o l im e r /s z i l ik á t  g é lb en

Ion

Hidratált ion  

sugara, nm

Diffúzióállandó  

vízben,* 

10-1 0  m 2 s -1

Diffúzióállandó  

gélben, 

IO“ 10 m2 s “ 1

Á ttörési 

idő, h

Cr3+ (klorid) 0,9 5,9 5,8 60,8

(nitrát) 0,9 5,9 5,0 75,8

C r 0 4~ 2 0,4 11,3 11,0 12,3

Cr2O f 2 ua. ua. 11,0 13,4

L i+ 0,6 10,4 8,7 17,3

* A  N ernst-egyenlettel számított érték

pott görbék azonos lefutása azonos, vagy igen kö
zel álló diffúzióállandót és áttörési időt jelez. Ezzel 
szemben a Li+-ionra mért görbe határozottan el
válik az előbbi kettőtől, igazolva azt a várakozást, 
amely szerint a pozitív töltésű kationok viselkedé
se retenciós szempontból is külön esetet képez. így 
eddigi megállapításainkat kiegészíthetjük azzal is, 
hogy

d) a kationokon belül az áttörési (retenciós) jel
lemzők abszolút értékét tekintve döntő jelen
tősége van a kation töltésének (oxidációs szá
mának).
A kumulatív görbék alapján számított effektiv 

diffúzióállandókat és az áttörési időket az 1. táb
lázat tartalmazza. Összehasonlítás céljából megad
juk továbbá a vizes oldatokban jellemző, az ion
mozgékonyságból a Nernst-egyenlet alapján szá
mítható diffúzióállandókat6, továbbá a hidratált 
ion sugarát is.

Az 1. táblázatban közölt adatok alapján egyér
telműen megállapítható, hogy

e) a gélben mérhető effektiv diffúzióállandó alig 
különbözik a vizes oldatban mért értéktől és

f) a diffúzióállandó és a hidratált ion sugara 
között szoros kapcsolat áll fenn, mind a vizes 
oldatban, mind a polimer/szilikát gélben.
A két diffúzióállandó hasonló vagy csaknem 

azonos volta kvalitatív értelemben indokolható az
zal a ténnyel, hogy a hidratált gélben a mind
össze 5 s%-ot kitevő szilárd anyag kuszáltsági foka 
ugyan nagy, azonban a diffúziós transzportjelensé
gek szempontjából a 95 s%-ot jelentő, részben a 
hidrátburkot képező, részben a kapilláris erők ál
tal megtartott víz térfogattörtje az elsődleges. Vég
eredményben a polimer/szilikát gélre kapott kísér
leti adatok megerősítik Jóst7 közel három évtized
del ezelőtti közlését, amely szerint a hidratált gé
lekben a diffúzióállandó legfeljebb egy nagyság
renddel kisebb, mint a vizes oldatokban mérhető 
érték.

A táblázatban összefoglalt adatok összeha
sonlítása nyilvánvalóvá teszi továbbá, hogy az io
nok áttörési ideje a diffúzióállandók különbségével 
nem értelmezhető. Különösen szembetűnő, hogy 
amíg a króm- és kromát- (bikromát-) ionokra szá
mított diffúzióállandók között legfeljebb kétszeres 
a különbség, addig az áttörési időkben több, mint 
ötszörös az eltérés. Ennek oka Janke és Radke8 
szerint abban keresendő, hogy a kérdéses ionok 
gélfázisbeli migrációját a diffúzió és a szorpció (fe
lületi diffúzió) együttesen határozza meg. E meg
állapítás különösen helytálló az adott esetben, mi
vel a gél fő komponense a poliszilikát, amelynek 
nagy ionadszorpciós kapacitása közismert. lier9 és 
Falcone10 összefoglaló áttekintése szerint a több
értékű kationok retenciója a hidratált szilikagélek- 
ben a 7 —9 pH-tartományban az alábbi részfolya
matok eredménye:

— a többértékú kationok tömbfázisbeli hidrolízi
se és a leváló fém-hidroxid mechanikai kiszű- 
rődése,

— a kationok felületi hidrolízise és kemiszorpci- 
ója a szilikátfelület szabad hidroxilcsoportjain 
keresztül,

— a kationok fizikai adszorpciója van der Waals 
kötések kialakulásán keresztül, és

— a negatív töltésű szilikátfelület, valamint a 
pozitív töltésű kationok elektrosztatikus köl
csönhatásának köszönhető szorpció.
Tekintettel arra, hogy a szilikátok ionadszorp

ciós kapacitása alapvetően függ a hidratált szili- 
kagél polimerizációs fokától, a felületi töltéssűrű
ségétől (a pH-tól) valamint a kation töltésszámá
tól, továbbá mivel a kén —ammónium csoport ka
tionjainál az említett pH-tartományban egy spon
tán hidrolízissel, esetleg hidroxokomplexek képző
désével is számolni kell, érthetővé válik a várako
záson felüli hosszú áttörési idő és az áttörési idő 
függése a diffundáló kation minőségétől. Az em
lített folyamatok szimultán érvényesülése alapján
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viszont előre jelezhető, hogy az áttörési idő értel
mezése és leírása az egydimenziós bolyongási tör
vénnyel (Einstein-Smoluchowski-egyenlettel) nem 
lehetséges. E problémakörrel azonban, az áttörési 
idő technológiai jelentőségét figyelembe véve, egy 
későbbi tanulmányban részletesen kívánunk fog
lalkozni.

A krómionokkal szemben a kromát- és bi- 
kromátionoknál érdemleges kémiai reakcióval és 
szorpciós visszatartással nem kell számolni. Bár 
Maatman és Kramer11, valamint Pullukat12 kimu
tattak gyenge szorpciós kölcsönhatást a kromát és 
bikromát formában jelenlévő Cr6+-ionok és szili- 
kátok között, gyakorlati szempontból úgy tekintet
tük, hogy ezen anionok érdemben retenció nélkül 
migrálnak a polimer/szilikát gélben. így a két ionra 
kapott áttörési idő átlaga ta ~  13 óra viszonyítási 
és számítási alapul szolgált a gél retenciós kapaci
tásának közelítő meghatározására, azokban az ese
tekben, amikor a diffundáló kation szorpciós vagy 
kémiai kölcsönhatását a gél egyes komponenseivel 
nem lehetett figyelmen kívül hagyni.

A diffundáló speciesek áttörési idejéből kiin
dulva, a korábbi megállapításainkat az alábbiakkal 
egészíthetjük ki:

g) Az áttörési idő a difTúzióállandók különbségé
vel nem értelmezhető és ezért előre jelezhe
tő, hogy az egydimenziós bolyongási törvény 
eredeti formájával nem írható le a többérté
kű kationok migrációja a polimer/szilikát gé
lekben.

h) A vizsgált ionok áttörési idejüket tekintve 
alapvetően két csoportra oszthatók, az ani
onok érdemleges szorpciós és mechanikai 
visszatartás nélkül migrálnak a gélben, míg a 
kationokra nézve a polimer/szilikát gél jelen
tős retenciós kapacitással rendelkezik.

i) A kationok viszonylagos hosszú áttörési ide
je fizikai adszorpcióra, kemiszorpcióra, felüle
ti és tömbfázisbeli hidrolízisre, csapadékkép
ződésre, illetve a csapadék mechanikai vissza
tartására vezethető vissza. Mivel e részfolya
matok aránya kationonként nagymértékben 
változhat, általánosan érvényes összefüggés az 
áttörési idő és a kation minősége között nem 
állítható fel.
A felsorolt megállapítások általánosan jellem

zik a polimer/szilikát gélben lejátszódó diffúziós 
folyamatokat. Amint azt a későbbiekben látni fog
juk, bizonyos specieseknél egyedi jelleget tükröz
nek a kumulatív görbék (pl. H+ -ion), egyes ka
tionoknál közvetlen kémiai reakciók hatásával az 
ionmigrációs folyamatban nem kell számolni, és a 
diffúzió aktiválási energiájában jelentős eltérés van

az egyes ionok között. Az egyedi viselkedés azon
ban csak árnyalja, de nem módosítja az említett 
általános tapasztalatokat.

4. ábra

A  Cr3+ -ion diffúzióállandójának függése a gél 
vastagságától

5. ábra

A C r 3+ -ion áttörési idejének fü ggése  a gél 
vastagságától

A gél geometriai jellemzőinek hatása az 
iontranszportra

A gél geometriai jellemzőinek vizsgálata el
méleti szempontból indokolatlan, mert a Fick-I. 
törvény értelmében a diffúzióállandó független a 
gél rétegvastagságától, átmérőjétől, a gél tömegé
től stb. Tekintettel azonban arra, hogy az áttörési 
időt, a diffúziós fluxust, a gél abszolút retenciós ka
pacitását az említett tényezők nagymértékben be
folyásolják, ezt a vizsgálatot célszerű volt elvégez
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ni. A cellarendszer korlátái miatt a kísérlet során 
csak a gélréteg vastagságát változtattuk 1,5 —3,5 
cm tartományban. Ez egyúttal azt jelentette, hogy 
a kezdeti ionkoncentrációt változatlanul 100 mmol 
dm_3-ben rögzítve, a diffúziós mérést változó kon
centrációgradiens mellett végeztük el. így választ 
kaptunk arra a kérdésre is, hogy a diffúzióállan
dó függvénye-e a koncentrációgradiensnek, ismé
telten bizonyítva ezzel a Fick-törvények alkalmaz
hatóságát. A feltett kérdésekre egyértelmű választ 
ad a 4 .-6 . ábra, amelyeken a diffúzióállandót, az 
áttörési időt és a fajlagos ionvisszatartást ábrázol
tuk a gél rétegvastagsága függvényében. Amint az
4. ábrán látható, a diffúzióállandóra kapott adatok 
minimális szórással D = 5,8-10“ 10 m2 s-1 átla
gos érték körül alakulnak. Ezzel szemben az áttö
rési idő, a várakozásnak megfelelően, lényegében 
lineárisan növekszik a gél vastagságával. Az előre
jelzésnek megfelel továbbá, hogy a gél fajlagos re- 
tenciós kapacitása a Cr3+-ionra nézve független a 
gél tömegétől (térfogatától) és ugyancsak kis szó
rással az na = 30 -  31 mól m-3 érték körül alakul.

A polimer/szilikát gél Cr3+-ionra vonatkoztatott 
fajlagos retenciós kapacitásának függése a gél 

vastagságától

A gél geometriai jellemzőinek vizsgálata is
mételt bizonyítékkal szolgál tehát arra nézve, hogy 
a kumulatív iontranszport alapján számított diffú
zióállandó — a vizsgált tartományon belül — füg
getlen a koncentrációgradienstől és a Fick-I. tör
vény felhasználható a diffúziós fluxus számításá
ra minden olyan esetben, amikor a gélesedési fo
lyamat előrehaladása időben változó koncentráció
gradiens mellett megy végbe. Ennek a folyamatnak 
tipikus esete a szekvenciális besajtoláson alapuló 
profilszabályozási eljárás, amelynél a kutak kezelé
sét követő kútlezárási (relaxációs) időt a bemuta

tott diffúziós transzportjelenségek következetes fi
gyelembevételével kell meghatározni.

A tanulmány a T 017283 ny. sz. ОТ KA téma 
részeredményeit ismerteti.

Összefoglalás

A tanulmány a szénhidrogénbányászatban lo
kális profilszabályozásra alkalmazott polimer/szili
kát gélekben lejátszódó diffúziós transzportjelen
ségek általános vizsgálatát és a gél vastagságá
nak a diffúzióállandóra, az áttörési időre, valamint 
a gél fajlagos ionretenciós kapacitására gyakorolt 
hatását tárgyalja. A különböző ionokra, elsősorban 
króm-, kromát- és bikromátionra kiterjesztett la
boratóriumi vizsgálatok eredménye az alábbiakban 
foglalható össze:

1) A vizsgált anionok és kationok effektiv dif
fúzióállandója a polimer/szilikát gélekben kisebb, 
mint a vizes oldatokra jellemző érték, azonban az 
eltérés 10 rel. %-on belül mozog. Az effektiv dif
fúzióállandó és az ionok hidrodinamikai átmérő
je között szoros kapcsolat, fordított arányosság áll 
fenn.

2) Az áttörési időben szignifikáns különbség 
van az anionok (kromát, bikromát) és a katio
nok (Cr3+-ion) között. Az áttörési idők különbsé
ge a diffúziós fluxussal, illetve a diffúzióállandók 
különbségével nem értelmezhető.

3) A kationok hosszú áttörési ideje az ionad
szorpcióra, a hidrolízisre és a fémhidroxidok me
chanikai visszatartására vezethető vissza. Az anio
nok érdemleges retenció nélkül migrálnak a poli
mer/szilikát gélekben.

4) A Cr3+- és Cr6+-ionokra számított diffú
zióállandó és a gél Cr3+-ionokra meghatározott 
fajlagos retenciós kapacitása független a gél geo
metriai jellemzőitől és a koncentrációgradienstől, 
az áttörési idő azonban a gél vastagságával lineá
risan nő.

5) A kísérleti adatok bizonyítják, hogy a vizs
gált ionok diffúziója a polimer/szilikát gélekben 
a Fick-I. törvénnyel leírható. Ezzel szemben elő
re jelezhető, hogy az egydimenziós bolyongási tör
vény a retenciós folyamatok miatt nem alkalmaz
ható a behatolási mélység (áttörési idő) meghatá
rozására.

A tapasztalatok megerősítik azt a feltevést, 
hogy a szekvenciális besajtoláson alapuló lokális 
profilszabályozási módszer szénhidrogénipari al
kalmazásakor a gátképzési folyamatban a diffúzi
ónak meghatározó szerepe van és a technológia 
egyes elemei (pl. kútlezárási, relaxációs idő, elvá
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lasztó vízdugók mérete stb.) a diffúziós fluxus is
merete nélkül nem tervezhetők.

Diffusion of chromium ions in polymer/silicate 
gels, I. General characterization of diffusion trans
port and effect of gel geometry on diffusion para
meters. I. Lakatos and J  Lakatos-Szabó

The general features of ion diffusion in poly
mer/silicate gels applied in hydrocarbon industry 
for local profile correction were analyzed. It was 
found that the effective diffusion coefficients ob
tained for Cr3+ and Cr6+ ions were very close 
to values characteristic in aqueous solutions. The 
break-through times determined for anions and 
cations, however, differ significantly. The much 
longer break-through time of cations can be traced 
back to ion retention (sorption, hydrolysis and 
mechanical entrapment) in the gel. The calculated 
diffusion coefficient and the specific ion retention 
are independent of the gel geometry. The diffu
sion mass transport of the tested ions could be de
scribed by Fick’s 1st law, however, it should be 
emphasized that on account of the high ion re
tention in gel the one-dimensional random-walk 
equation (Einstein-Smoluchowski formula) may 
not be used for prediction of the mean diffusion 
distance (break-through time). The laboratory ex
periments provided valuable new information and

data to the design and formulation of industrial 
projects and technology.
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A Liesegang-jelenség kísérleti és elméleti vizsgálata
BÜKI András, KÁRPÁTINÉ SMIDRÓCZKI Éva és ZRÍNYI Miklós 

B u d a p e s t i  M ű sz a k i E g y e te m  F iz ik a i  K é m ia  T anszék , H -1 5 2 1  B u d a p e s t

Buzágh Aladár születésének 100. évfordulója tiszteletére

A mintázatképződéssel járó folyamatok tanul
mányozása az elmúlt évtizedekben jelentősen meg
élénkült. Ezt részben a téma egzotikus volta ma
gyarázza, részben pedig az, hogy e jelenségek ma
tematikai leírása és a számítástechnika mostanra 
érte el azt a fejlettségi szintet, amely már lehetővé 
teszi jelentősebb elméleti eredmények felmutatá
sát is.

A feltehetőleg legtöbbet tanulmányozott osz
cilláló reakciók mellett ide tartoznak a különböző 
fraktálszerkezetek kialakulásához vezető folyama
tok Pl.: viszkózus ujjasodás, diííúzió-limitált agg- 
regáció, elektrokémiai fémleválasztás, baktérium- 
ill. gombatenyészetek növekedése, a morfogené- 
zis problémája és az általunk is tanulmányozott 
speciális csapadékmintázatok kialakulása, az ún. 
Liesegang-jelenség is 1>2.

E mintázatképző folyamatok mechanizmusá
ban számos közös vonás van. Ezek közül a leg
fontosabb, hogy valamennyien diffúziókontrollál- 
tak, vagyis a jelenség alapját képező kémiai re
akció, fizikai vagy biológiai folyamat, sebességét 
elsősorban a diffúziós anyagtranszport határozza 
meg. A mintázat kialakulásáért az alapfolyamat és 
a transzport bonyolult kölcsönhatása a felelős. En
nek a kölcsönhatásnak az egzakt matematikai le
írása rendszerint rendkívül nehéz. Ugyanakkor a 
legtöbb esetben lehet találni olyan numerikus al
goritmusokat, melyek segítségével a folyamat lé
nyege megragadható és a különböző kísérleti para
méterek hatása tanulmányozható. A mintázatkép
ző folyamatok vizsgálatában ezért jelentős szerepe 
van a számítógépes szimulációnak.

A jelen munka célja egy több mint száz 
éve ismert mintázatképző folyamat, a Liesegang- 
jelenség lehetséges mechanizmusainak kísérleti és 
elméleti tanulmányozása volt.

A Liesegang-jelenség

A szervetlen kémiából számos olyan oldat
reakció ismeretes, mely szilárd termék, csapadék 
képződéséhez vezet. Hajtsunk végre egy ilyen re
akciót olymódon, hogy a komponensek ne pilla- 
natszerűen kerüljenek egymással érintkezésbe, ha
nem a diffúzió szállítsa őket egymás felé. Ez a leg

egyszerűbben úgy valósítható meg, hogy az egyik 
komponens oldatával egy gélt duzzasztunk meg, 
a másikat pedig a gél tetejére öntve hagyjuk be- 
diffundálni a közegbe. A külső oldat mennyiségét 
célszerű úgy megválasztani, hogy koncentrációja a 
reakció alatt jelentősen ne változzon.

A külső komponens lassan a gélbe diffundál 
és ott a másik reagenssel csapadékot képez. A 
várakozással ellentétben számos esetben nem egy 
folytonos csapadékzóna keletkezik, hanem külön
álló és a diffúzió irányában egyre ritkuló, arra me
rőleges korong alakú zónák sorozata alakul ki (1. 
ábra).

1. ábra

A  Liesegang-jelenség legtipikusabb m egjelenési formája 
a csapadékkorongok egyre ritkuló sorozata. A  

korongok helyett néha ellipszoid alakú zónák, vagy 
spirál keletkezik
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Ezt a jelenséget először Runge figyelte meg 
1855-ben. Később 1896-ban R.E. Liesegang volt 
az, aki elsőként tanulmányozta részletesen, így 
az ő tiszteletére az utókor Liesegang-jelenségnek 
nevezi.

A Liesegang-jelenséget később számos más 
kutató is tanulmányozta, mechanizmusára több hi
potézis született 1 és jelentős mennyiségű kísér
leti eredmény halmozódott fel az elmúlt csaknem 
száz évben. Mindazonáltal a mai napig nem sike
rült olyan egységes elméletet kidolgozni, mely va
lamennyi kísérleti eredményre és anomáliára ma
gyarázattal szolgálna.

A fent leírt kísérletet általában kétféle elren
dezésben valósítják meg. Az egyik komponens ol
datával duzzasztott gél vagy oszlop, vagy korong 
alakú. Az előbbi esetben a másik reagenst a gél
oszlop tetejére öntik, az utóbbinál a korong kö
zepére cseppentik annak tömény oldatát. A kiala
kuló struktúra — függetlenül a geometriától — a 
legtöbb esetben kétféle, térbeli és időbeli szabá
lyosságot mutat.

A keletkezett korongok vagy koncentrikus 
gyűrűk középvonalának a gélfelszíntől ill. a közép
ponttól mért távolságai (X,-) mértani sorozatot al
kotnak, vagyis bármely két szomszédos zóna távol
ságának hányadosa ugyanaz a P szám:

р=Цр ( i )

Ezt a P  számot — mely tehát egymagában alkal
mas a végső szerkezet arányainak jellemzésére — 
a struktúra távolsági koefficiensének nevezzük 1. A 
normál Liesegang-jelenségnél a távolsági koeffici
ens mindig egynél nagyobb szám, vagyis a diffúzió 
irányában haladva a korongok egyre ritkulnak. A 
távolsági koefficiens az ln(A)) vs. г függvény me
redekségeként határozható meg.

A csapadékzónák időben is szabályosan kelet
keznek, nevezetesen ha az г-edik zóna távolsága 
X{, a képződéséig eltelt idő pedig ti, akkor érvé
nyes a következő összefüggés:

ahol K  a stuktúra kialakulásának sebességi állan
dója 1.

Anomális szerkezetek

Ugyancsak a diffúzió irányára merőleges pe
riodikus struktúra alakul ki, ha géloszlop helyett 
(üveglapra felvitt) gélfilmet használunk, melyet 
egyik éle mentén a másik komponens oldatába ál
lítunk 3. Ebben a kísérleti elrendezésben a már

említett zónákon kívül kialakulhat egy korallszerű 
ágas-bogas szerkezet, mely a Liesegang-jelenségre 
utaló távolságtörvényt csak sűrűségprofiljának pe
riodicitásában hordozza. Ilyen mintázat kialakulá
sát észleltük РЬС1г-csapadék képződésénél, ha a 
felhasznált Pb(N03)2 a gélfilmben volt, és ebbe vi
szonylag tömény (2 M) NaCl diffundált be kívülről. 
A sűrűségprofilt a keletkezett struktúráról készült 
digitális kép analízisével állítottuk elő (2. ábra).

2. ábra
Gclfilmbcn kivált PbCl2 -csapadék által alkotott 

struktúra és annak képanalízissel előállított 
sűrűségprofilja

A kísérleti paraméterektől függően néha ano
máliák figyelhetők meg a teljesen közönséges line
áris elrendezésben is.

Egyes esetekben korongok helyett ellipszoid 
alakú zónák, gyűrűk vagy egy szinte teljesen sza
bályos spirál képződik 4,s. Máskor az egyébként 
korong alakú csapadékzónák nem követik a távol
ságtörvényt, hanem teljesen kaotikusán helyezked
nek el 3. Vannak esetek, amikor a távolságtörvény 
fordítottja igaz a struktúrára, vagyis a diffúzió irá
nyában haladva a korongok nem ritkulnak, hanem 
sűrűsödnek. Ezt az irodalomban leggyakrabban 
említett anomáliát fordított Liesegang-jelenségnek 
hívják 6.
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A Liesegang-jelenség egy különleges esete 
az, amikor a csapadék a kívülről bediffundáló 
komponens feleslegében komplexképzéssel oldó
dik. Ilyenkor a legtöbb esetben egyetlen keskeny 
csapadékzóna alakul ki, mely az egyik oldalán fo
lyamatosan oldódik, a másikon pedig folyamatosan 
épül, s így a cső mentén haladni látszik 3. (Ez a 
mozgás természetesen csak látszólagos, hisz min
dig új csapadék keletkezik, csak más helyen.) Ez 
a vándorló mozgás hasonlít az oszcilláló reakciók
nál megfigyelhető kémiai hullámokhoz, azzal a kü
lönbséggel, hogy itt egy új fázis jelenik meg a reak
ció során. A Liesegang-jelenségnek ezt a formáját 
ezért célszerűen heterogén kémiai hullámnak ne
vezhetjük.

A kísérleti eredmények matematikai leírása

A Liesegang-szerkezetek felépülése alapvető
en kétféle folyamatot foglal magába: a komponen
sek diffúzióját és az azok közt lejátszódó kémiai 
reakciót. A mintázat kialakulása e kettő bonyolult 
kölcsönhatásával magyarázható.

Elvileg mindkét folyamat leírható egzakt ma
tematikai eszközökkel. A diffúzióra a legegysze
rűbb esetben alkalmazható Fick II. törvénye, a 
csapadék nukleációjának és a kristályok növekedé
si kinetikájának leírására pedig számos elméletet 
találhatunk az irodalomban 7. Az ezek segítségével 
felírható ún. reakció-diffúzió differenciál-egyenlet 
rendszer azonban nem oldható meg egyszerű mó
don.

Az analitikus megoldás rendszerint csak szá
mos egyszerűsítő feltevés bevezetése után lehet
séges. Ezek a közelítések minden esetben a je
lenség mechanizmusára vonatkoznak, vagyis elvi 
(nem numerikus) jellegűek. Éppen ez az, ami egy
részt kétségessé teszi a kapott megoldás helyessé
gét, másrészt számos vitára ad okot az alkalma
zott közelítések helyességét illetően. Az analitikus 
megoldással foglalkozó szerzők alapvetően két tá
borra oszlanak. Egyesek az előbbiekben már is
mertetett szolkoagulációs modellt 8,9, míg mások 
az ún. túltelítési elméletet 10-12 részesítik előny
ben az egyenletek felállításánál.

Munkánk során numerikus modellek segít
ségével vizsgáltuk meg mindkét fent említett el
méletet. Célunk olyan mechanizmusok kidolgo
zása volt, melyek nemcsak magát a Liesegang- 
jelenséget írják le, hanem az irodalomban említett, 
illetve általunk tapasztalt anomális szerkezeteket 
is.

Szabályos egydimenziós mintázatok

1. Kísérletek

Az 1. ábrán is látható kvázi egydimenziós Li- 
esegang-struktúrát glutár-dialdehiddel (GDA) tér
hálósított poli(vinil-alkoholban) (PVA) képződött 
Mg(OH)2 alkotja. A kísérleteket mindig azonos 
módon hajtottuk végre. A PVA ismert töménysé
gű vizes oldatához először változó koncentráció
ban MgCl2-ot majd GDA-t adtunk, végül az oldat 
pH-ját tömény HNOß-al 2-esre állítottuk és az cle- 
gyet hengeres edénybe (kémcső, mérőheger) töl
töttük. A gélesedés befejeződése után a géloszlop 
tetejére viszonylag tömény (rendszerint 14,7 M) 
ammóniaoldatot öntöttünk és a rendszert lezártuk.

A kialakult struktúrában a csapadéksávok tá
volságát katetométer segítségével megmértük, s 
ebből az (1) összefüggés szerint meghatároztuk a 
struktúra távolsági koefficiensét. A kísérletekben 
ennek az egész struktúrát egymagában leíró para
méternek a különböző, kísérletileg befolyásolható 
paraméterektől való függését vizsgáltuk. A kísérle
ti eredmények részletes leírása megtalálható több 
korábbi közleményünkben 13-15.

2. Modellek

Ezen egydimenziós mintázatok kialakulását 
az ún. Ostwald féle túltelítési mechanizmus 1 alap
ján sikerült szimulációval reprodukálni. E mecha
nizmus lényege, hogy a csapadékképződést kineti
kaiig  gátolt autokatalitikus folyamatnak tekinti. A 
kristályok képződésének kettős — termodinamikai 
és kinetikai — gátja van. A termodinamikai gát az 
analitikából jól ismert oldhatósági szorzat. A rea
gáló elekrolitok koncentrációi szorzatának elvben 
ezt az értéket kellene elérnie a reakció megindu
lásához. A valóságban azonban a kristályok kép
ződése a legtöbb esetben kinetikaiig gátolt, így a 
fenti állítás csak akkor igaz, ha a rendszer már tar
talmazza az illető csapadék néhány kristályát. El
lenkező esetben a komponensek koncentrációinak 
jóval magasabb értéket kell elérnie a folyamat be
indulásához. Ez utóbbi kinetikai gátlás az oldható
sági szorzat mintájára az ún. gócképződési szorzat
tal írható le. Az első kristályok megjelenése után a 
kinetikai gátlás megszűnik, vagyis a folyamat a szó 
bizonyos értelmében autokatalitikus.

Egydimeziós modellünkben a diffúzió Fick- 
féle differenciálegyenletét oldottuk meg numeri
kusán (a véges differenciák módszerével) a két 
elektrolitra, s a fent vázolt túltelítési modell alap
ján számoltuk az oszlop minden pontjában min-
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den időpillanatban a kivált csapadék mennyiségét. 
A csapadék leválását irreverzibilis folyamatnak, a 
csapadékot magát pedig AB összetételűnek tekin
tettük 16. A kapott mintázatok az (1) és (2) egyen
letek által leírt távolság és időtörvényt egyaránt ki
elégítették.

Tekintettel a számítások időigényére és a 
változtatható paraméterek variációinak viszonylag 
nagy számára, részletesen csak ezt a legegyszerűbb 
modellt vizsgáltuk meg. Nagy számú futtatást elvé
gezve meghatároztuk, hogy a szerkezetet leíró tá
volsági koefficiens hogyan függ az egyes bemenő 
paraméterektől17. A futtatások során a következő 
paramétereket változtattuk:

— a külső és belső elektrolit koncentrációját és
— diffúziós együtthatóját,
— a diffúziós oszlop hosszát,
— az oldhatósági és gócképződési szorzat érté

két.
A bemenő paraméterektől való függést álta

lában nem találtuk egyszerű analitikus függvények 
segítségével leírhatónak. Ez alól kivételt csak a dif
fúziós együtthatók jelentenek, ahol a belső elekt
rolit esetében a függés lineáris, a külső elektrolit
nál pedig hiperbola írja le (3. ábra).

AB összetételű (vagyis mindkét ionból azo
nos mennyiséget tartalmazó) csapadékokra sike
rült megtalálni az említett bemenő paraméterek 
négy olyan matematikai kombinációját, melyek 
vizsgálataink szerint egyértelműen meghatározzák 
a kialakuló struktúra távolsági koefficiensét. Ezek:

Dr  = Db n _  Ks_ 
Da ’ L

Sq —
L

cAcB'
P = f ( D R,S,S0 ,A)

Ca - C b 
Ca  + Cb

(3)
(4)

ahol a betűk jelentése a következő
P : távolsági koefficiens
Da -,Dg'- diffúziós együtthatók
Ca ,Cb : koncetrációk
L: oldhatósági szorzat
K g : gócképződési szorzat
S,So'- túltelítettség ill. kezdeti túltelítettség
A: koncentráció-aszimmetria faktor

(A jelölésekben az A index a külső, a В a 
belső elektrolitra utal.)

Látható, hogy mind a négy általunk defi
niált paraméter dimenzió nélküli szám, így eze
ket a Liesegang-jelenség redukált paramétereinek 
is nevezhetjük. Maguk a redukált paraméterek 
egyértelműen meghatározzák a kialakuló struktú
rát, ugyanakkor sem a fenti /  függvény, sem annak 
vetületei nem adhatóak meg zárt alakban.

A távolsági koefficiens állandó voltát az 1. 
táblázat mutatja két reprezentatív paramétere
gyüttes esetén.

A Liesegang-kísérletekben leggyakrabban 
vizsgált paraméter a külső és belső elektrolit ki
indulási koncentrációja. ( A valós kísérletekben e 
kettőn kívül egyszerű módon csak a gél összeté
tele és minősége változtatható. ) Az irodalomban 
található kísérleti eredmények közül legfontosabb 
a Matalon és Packter 18 által felállított összefüg
gés, melyet több más szerző is érvényesnek talált 
19-21. Eszerint a külső elektrolit koncentrációja a 
következő egyszerű függvénykapcsolat szerint ha
tározza meg a távolsági koefficiens értékét:

P - l  = A + £ -  (5)
Lo

ahol A és B a géltől és a csapadék anyagi mi
nőségétől függő konstansok, Cq a külső elekt
rolit kezdeti koncentrációja. Ezt az összefüggést 
az algoritmussal kapott szerkezetekre csak bizo
nyos megszorításokkal találtuk érvényesnek. A (5) 
egyenlet által előírt transzformáció egy reprezen
tatív (szimulált) kísérletsorozatra a 4. ábrán látha
tó. A teljes koncentrációtartományt tekintve a füg
gés inkább exponenciális, mint lineáris. Ugyanak
kor a transzformált görbe azon szakaszára, mely 
a nagy külső koncentrációknak felel meg, valóban 
jól illeszthető egyenes is. A kísérletekben általá
ban nem lehet olyan tág határok között mozogni 
az elektrolitok koncentrációjával, mint a szimulá
ció esetében, így lehetséges, hogy a 4. ábrán lát
ható elhajlást pusztán ezért nem tapasztalták ed
dig. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy a Matalon- 
Packter összefüggést több valós kísérletben sem 
találták érvényesnek 22.

Anomális egydimenziós mintázatok

A Liesegang-jelenséggel kapcsolatos iroda
lomban gyakran számolnak be olyan anomális 
szerkezetekről, melyek nem elégítik ki az előző
ekben leírt távolságtörvényt. A legnyilvánvalóbban 
eltérő szerkezet az ún. fordított Liesegang-jelenség 
26>36. Ezt az anomáliát egy másik — a Liesegang- 
jelenség leírására szintén számos szerző által alkal
mazott — modellel, az ún. szolkoagulációs mecha
nizmussal sikerült értelmezni.

1. A szolkoagulációs modell szimulációja

A Liesegang-jelenség leírására alkalmazott 
elméletek közül a két leggyakoribb a már tárgyalt 
túltelítési elmélet és a szolkoagulációs modell 8.
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3. ábra
A távolsági koefficiens függése a külső és belső elektrolit diffúziós együtthatójától. A függvény a belső elektrolit 

esetében egyenes, a külsőnél hiperbola, (lásd a jobb oldali transzformált görbét) (L = 0,1; Ks = 0,11;

A távolsági koefficiensnek a külső elektrolit koncentrációjától való függését a Matalon és Packter által javasolt 
lineáris összefüggés csak a nagy koncentrációk tartományában írja le helyesen. A teljes tartományban a függés

inkább exponenciális

1. táblázat
A távolsági koefficiens függése a redukált paraméterektől két reprezentatív paraméteregyüttes esetén

Dr  = 1, 5 = 1,1, So =0,1, A = 0

Ca CB DA DB L D 's P
1 1 0,4 0,4 0,1 0,11 1,305
3 3 0,2 0,2 0,9 0,99 1,317
2 2 0,35 0,35 Q.4 0,44 1,305
0Д 0,1 0,15 0,15 0,001 0,0011 1,307

£>я = 0,5, S =  1,1, So =

соIIr-Ho'

См CB Da DB L KS P
2 1 0,4 0,2 0,2 0,22 1,179
1 0,5 0,3 0,15 0,05 0,055 1,179
4 2 0,48 0,24 0,8 0,88 1,179
2 1 0,2 0,1 0,2 0,22 1,179
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Az előbbi szerint csapadék csak a szabad szem
mel is megfigyelhető zónákban található, a köz
tük levő üres területek pedig valóban üresek. Ez 
ellentmond annak a kísérleti ténynek, hogy a gél 
gyakran a zónák között is homályossá válik, vagy
is finom eloszlású csapadékot tartalmaz. A szolko- 
agulációs elmélet azt feltételezi, hogy a csapadék 
gyakorlatilag az egész rendszerben megtalálható, s 
a csapadékzónák és az üres területek között csu
pán az a különbség, hogy az előbbiek koagulált az 
utóbbiak stabil csapadékszolt tartalmaznak.

Tapasztalataink szerint a túltelítési elmélet tö
kéletesen képes leírni a szabályos (P  > 1) Liese- 
gang-jelenséget, nem képes azonban reprodukálni 
a fordítottat (P < 1). Ez arra utal, hogy a különbö
ző rendszerekben megfigyelhető Liesegang-jelen- 
ségck nem feleltethetők meg egyetlen mechaniz
musnak. Feltehetőleg többféle Liesegang-jelenség 
létezik, melyek egymástól leginkább a csapadék
képződés mechanizmusában különböznek. Ezek 
— bár eltérő módon működnek — végül más uta
kon haladva ugyanahhoz a periodikus struktúrá
hoz vezetnek, mert a részfolyamatok dinamikája 
hasonló. Ugyanakkor várható, hogy a különböző 
mechanizmusok a kísérletileg is kontrollálható pa
raméterek változtatására eltérő módon fognak re
agálni.

Megvizsgáltuk tehát, hogy a szolkoagulációs 
modell milyen paraméterek mellett eredményez 
Liesegang-struktúrákat, s hogy ezekben, a túltelí
tési elmélettel kapott szerkezetekhez képest, mi
lyen új effektusok fedezhetők fel. A szimuláció 
elsődleges célja itt az volt, hogy olyan, a gya
korlatban is megvalósítható, kísérleteket végez
zünk (illetve ezekre vonatkozó jóslást adjunk), me
lyek alapján eldönthető, hogy egy adott Liesegang- 
rendszer melyik mechanizmus alapján működik.

A szolkoagulációs elmélet eredeti formája 
szerint a folyamatok során először mindig stabil 
szol keletkezik, amely az elektrolitoknál jóval las
sabban diífundál a rendszerben. Ha a külső elekt
rolit koncentrációja elér egy bizonyos értéket (kri
tikus koaguláltató koncentráció) a szol stabilitása 
megszűnik, a részecskék koagulálnak és többé már 
nem képesek diffúzióra. Azon a helyen, ahol ez 
bekövetkezett, látható csapadékzóna jelenik meg. 
A zóna körül a diffúzióra képes szolrészecskék 
koncentrációja lecsökken, így azok a környező te
rületekről is a zónához vándorolnak. ílymódon a 
csapadékzóna körül egy kimerített terület jön lét
re, ahol a szolképződés akadálytalanul folytatód
hat, a szol koncentrációja azonban túl kicsi ah
hoz, hogy instabillá válhasson. így új csapadékzóna

csak akkor keletkezhet, ha a diffúziós frontok már 
áthaladtak e kis koncentrációjú területen.

A leírt mechanizmus a túltelítési elmélethez 
hasonlóan egyszerűen modellezhető egy dimenzió
ban. Az alkalmazott algoritmus a fentieken kívül a 
következő feltételezéseket tartalmazta:

1. Az egyik elektrolitot kezdetben a gél tartal
mazza, a másik kívülről diífundál be.

2. A szol koagulációja csak akkor következhet 
be, ha az adott pontban a külső elektrolit és a szol 
koncentrációja is meghalad egy kritikus értéket.

3. A szol képződésének kinetikai gátlása nincs, 
csak termodinamikai (L).

4. A koaguláció egyfajta autokatalízis révén 
kis távolságokra képes térben tovaterjedni. Ezt a 
feltételezést az algoritmus olymódon tartalmazza, 
hogy a koagulált csapadék mennyiségének van egy 
felső határa. Ha a flokkulum mennyisége ezt túllé
pi, a koaguláció a szomszédos pontokban is meg
indul, függetlenül attól, hogy ott az elektrolit kon
centrációja elérte e a kritikus koaguláltató kon
centrációt. Ahogy tehát a túltelítési elméletben a 
kristálynövekedés, úgy itt a koaguláció tekinthető 
autokatalitikus folyamatnak.

A 4. pontban leírtakhoz hasonló feltételezést 
a Shinohara 8 által kifejlesztett módosított szol
koagulációs elmélet is tartalmaz. Ebben a szerző 
szintén feltételezi, hogy a koaguláció folyamata ké
pes térben tovaterjedni, de hosszabb távolságokra 
is. Ez szerinte úgy valósul meg, hogy a koaguláció 
pillanatában a szolrészecskék felületén adszorbeált 
elektrolit hirtelen felszabadul, s ez az illető pont 
kis környezetében szintén koagulációt okoz. Más
részt az elektromos kettősréteg megszűnésekor a 
kisebb szolrészecskék pillanatszerűen feloldódnak, 
ami jelentős túltelítettséget okoz, s ez a megma
radt nagyobb részcskék gyors növekedéséhez ve
zet.

Tapasztalataink szerint a szolkoagulációs mo
dell valóban csak akkor vezet periodikus struktúra 
kialakulásához, ha a modell tartalmaz valamilyen 
autokatalitikus lépést. Ugyanakkor a Shinohara 8 
által javasolt mechanizmus algoritmikus leírása jó
val nehezebb lenne, mivel az egy mikroszintű, az 
elektromos kettősrétegig lenyúló modell. így az ol
dódási folyamatok leírása végett a csapadékszem
csék méreteloszlását és a koaguláció kinetikáját is 
le kellene írni. Szintén lényeges szempont, hogy a 
diffúziós folyamatok ilyen szintű leírására a Fick 
törvények már valószínűleg nem alkalmazhatók az 
elektrosztatikus hatások miatt.

Végül számos szerző 23,24 említi, hogy a gra
vitációs tér is befolyásolja a Liesegang-struktúrák 
kialakulását. Kis mértékben, de szignifikánsan el
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térő lesz a távolsági koefficiens, ha a külső elektro
lit a földhöz képest felfelé, lefelé vagy vízszintesen 
diffundál. Az ionok mozgását kis tömegük folytán 
elsősorban a Brown-mozgás határozza meg, így rá
juk a gravitációnak nincs hatása. Az ilyen effek
tusok fellépése tehát egyedül azzal magyarázható, 
hogy maguk a szolrészcskék is mozognak egy bizo
nyos mérethatár eléréséig 25.

Mindezen nehézségek miatt az általunk alkal
mazott valamennyi (nemcsak szolkoagulációs) mo
dellben kizárólag olyan effektusokat vettünk figye
lembe, melyek a csapadék tömegével arányosak, 
de leírásuk nem igényli a mikroszerkezet részletes 
ismeretét.

A szolkoagulációs modellel kapott szerkeze
tek az esetek legnagyobb részében a fordított 
Liesegang-jelenségnek felelnek meg, vagyis a tá
volsági koefficiens értéke egynél kisebb. Ugyan
akkor megfelelő kiindulási paraméterek mellett a 
szabályos Liesegang-jelenség is előállítható a mo
dellel. Néhány kvázi kétdimenziós szimulált szer
kezet az 5. ábrán látható.

5. ábra
Néhány, a szolkoagulációs elmélet alapján szimulált, 

kvázi kétdimenziós szerkezet

A szolkoagulációs modell periodikus struktú
rát csak akkor eredményezett, ha a szol diffúzi
ója jóval lassúbb volt, mint az elektrolitoké. (Az 
optimális különbség 200 egység hosszúságú diffú
ziós oszlop esetén legalább egy nagyságrend!) A 
szol diffúziós együtthatójának növelésével a csa
padékzónák egyre távolodnak egymástól, így adott 
hosszúságú oszlop esetén egyre kevesebb gyűrű 
észlelhető. (6. ábra)

A távolsági koefficiens kiszámításához a fordí
tott szerkezeteknél nem alkalmazható az (1) össze
függésnél említett ln(Jfn) vs. n transzformáció. 
Helyette az ln^Y ^-i -  X„) vs. i függvény me
redeksége adja meg a távolsági koefficines érté
két. Ez a transzformáció a szabályos szerkezetekre 
nyilván ugyanazt az eredményt adja, hisz bármely

A szol diffúziós együtthatójának növelésével a 
csapadékzónák egyre távolabb kerülnek egymástól, az 

ln(An -  An_i ) vs. N. függvény lefutása egyre 
meredekebb; n:DAB-  0,004; □: DAB =0,006;

• : DAB — 0,008; о : DAB =0,010; А:Т>Лд=0,014

mértani sorozat különbségi sorozata szintén mér
tani sorozat, melynek kvóciense azonos az eredeti
ével.

Számos esetben átmeneti szerkezet alakul ki, 
vagyis a zónák első fele még távolodik egymástól, 
az utolsók viszont már közelednek. Ez az ln(A„ -  
An_ 1) vs. n függvényen egy törésnek felel meg. 
Ugyanakkor a töréspont két oldalán a szerkezet 
továbbra is eleget tesz a távolságtörvénynek, vagy
is az említett függvény kezdő szakaszára pozitív, a 
töréspont utáni szakaszára pedig negatív meredek- 
ségű egyenes illeszthető (7. ábra). Ugyanilyen át
meneti szerkezet megjelenését tapasztalták kísér
leteikben Kanniah és munkatársai 26, de a sűrűsö
dő és ritkuló szakasz ott épp fordított sorrendben 
jelent meg.

2. Enyhébb anomáliák

Ismertek olyan szerkezetek is, melyek csak 
kisebb mértékben sértik meg a távolságtörvényt. 
Ezek az esetek egy részében jól reprodukálha
tók, tehát nem származhatnak a gélekben vélet
lenszerűen előforduló inhomogenitásoktól. Töb
ben szisztematikusan vizsgálták az ilyen eltérése
ket, de a szokatlan viselkedésre magyarázatot szin
te senki nem ad.

E szerkezetek reprodukálására a túltelítési 
modellnél olyan kiindulási paramétereket keres
tünk, melyekkel a végső struktúra valamilyen mó
don eltér a szokványostól.

A Hóiba 27 által vizsgált rendszerekben az 
ln(Xn) vs. n függvény első pontjaira a szoká
sos módon egyenes illeszthető, az utolsó zónáknak
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7. ábra
Az átmeneti szerkezetek szakaszonként továbbra is 

eleget tesznek a távolságtörvénynek. Az 
ln(X„ -  JTn_i) vs. n függvény töréspont előtti 

szakaszára pozitív, az azt követő szakaszára pedig 
negatív meredekségű egyenes illeszthető

megfelelő pontok azonban szisztematikus pozitív 
eltérést mutatnak ettől a vonaltól. Ez szemlélete
sen azt jelenti, hogy a csapadékzónák távolodása a 
szerkezet vége felé valamiért meggyorsul.

Ez a szerkezeti anomália a külső elektrolit 
véges térfogatának figyelembevételével volt leírha
tó. A túltelítési modellben eddig azt feltételeztük, 
hogy a külső koncentráció a folyamat teljes ideje 
alatt állandó. Ez a valós kísérletekben csak jó kö
zelítés, és csak akkor megfelelő, ha a gélben leját
szódó reakció a külső elektrolit mennyiségét szá
mottevő mértékben nem csökkenti.

A jelentősebb csökkenés hatásának figyelem
bevételére a túltelítési modellt úgy módosítottuk, 
hogy a külső elektrolit önkényes egységekben mért 
térfogata is bemenő paraméter legyen. A folyamat 
során a program folyamatosan regisztrálja a diffú
ziós oszlopba beáramlott, illetve ott csapadék for
májában levált A anyag mennyiségét és ezt az ere
deti mennyiségből levonva minden lépésben újra 
kiszámolja az aktuális külső koncentrációt:

c Am j ) = y ( v - c A0-

v \  (6)

ahol V  a külső elektrolit önkényes egységekben 
mért térfogata, CAо az A anyag kiindulási kon
centrációja, P(X, t )  a csapadék mennyisége.

Ha a külső térfogat egy bizonyos értéknél na
gyobb, a szerkezetben semmiféle változás nincs, 
hisz a külső koncentráció nem változik számottevő 
mértékben a folyamat alatt. A térfogatot csökkent
ve az ln(A„) vs. n függvényen a Hóiba által ta-

pasztalt pozitív elhajlás figyelhető meg. Az elhajló 
szakasz annál közelebb kerül a szerkezet elejéhez, 
minél kisebb a külső elektrolit térfogata (8. ábra).

8. ábra
A külső elektrolit koncentrációjának csökkenését 

figyelembe véve reprodukálható a távolságtörvénytől 
való pozitív eltérés. Az elhajló szakasz annál később 

jelentkezik, minél nagyobb a külső elektrolit térfogata. 
A görbék meletti számok ezt az önkényes egységekben 

mért térfogatot jelentik

Saját kísérleteinkben a Hóiba által tapasztalt 
eltérés ellenkezőjét figyeltük meg Mg(OH)2-ból 
térhálós poli(vinil-alkoholban) létrejött struktúrá
kon. Hasonló anomáliát tapsztalt Müller 28 zsela
tinban leválasztott Pbl2 szerkezeteken. Az 1п(Ап) 
vs. n függvényen az első és utolsó zónáknak meg
felelő pontok is egy-egy egyenesre illeszkednek, az 
utóbbi meredeksége azonban jóval kisebb. A szer
kezet második felében tehát a zónák távolodása 
folytatódik, de lelassul. A struktúra két különböző 
távolsági koefficienssel írható le.

Az eltérésnek ezt a fajtáját a túltelítési modell 
eredeti változatával sikerült leírni. Ha az elektro
litok kezdeti koncentrációját úgy választjuk meg, 
hogy az ezekből számítható kezdeti túltelítettség 
(So) csak kevéssel haladja meg a gócképződési 
szorzatot, a külső elektrolit diffúziója pedig kb. egy 
nagyságrenddel gyorsabb mint a belsőé, az ln(An) 
vs. n függvényen megjelenik az előbb említett tö
rés (9. ábra). Az utóbbi követelmény egybevág az
zal a kísérleti tapasztalattal, hogy az OH- -ionok 
kb. egy nagyságrenddel gyorsabban diffundálnak, 
mint a többi ion.

A külső koncentrációt növelve a nagyobb tá
volsági koefficiensnek megfelelő szakasz fokozato
san eltűnik a függvényről (10. ábra). A rendszerre 
valójában jellemző távolsági koefficiens tehát a két 
érték közül a kisebb.
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Ha a kezdeti túltelítettség csak kevéssel haladja meg a 
kinetikai küszöböt, a rendszer két távolsági 

koefficienssel jellemezhető (szimulált adatok)

A külső koncentrációt növelve a meredekebb szakasz 
fokozatosan eltűnik a függvényről; ■ : CA = 12;

□ : CA =  13; • : CA = 14; о : CA = 15; ▲ : CA = 16; 
A : C a = 17; ▼ :CA = 18; V :CA = 20; ♦  : CA = 25

3. A gól szerepe

A túltelítési modellel kapcsolatos vizsgálata
inkban hallgatólagosan mindig feltételeztük, hogy 
a gél szerepe csupán a szedimentáció és a kon- 
vekció megakadályozása, a mechanizmusra kifej
tett hatása azonban nincs. Ez a feltételezés a dif
fúziós folyamatok szempontjából feltehetőleg he
lyes, hisz gélekben az elektrolitok (néhány kivétel
től eltekintve) általában ugyanakkora sebességgel 
diffundálnak, mint tiszta folyadékokban.

Ugyanakkor a gélekkel kapcsolatos iroda
lomban számos olyan példát találhatunk, amikor 
egy folyamat máshogy játszódik le gélben, mint 
a gél duzzasztására használt tiszta oldószerben. 
Ilyen folyamat lehet egy korlátozottan elegyedő fo
lyadékpár gélben lejátszódó szételegyedése, kris
tályok képződése, illetve aggregációja. Mivel a 
Liesegang-jelenség ugyancsak egy gélben lejátszó-

dó heterogén kémiai folyamat, feltételezhető, hogy 
egyes esetekben ennek mechanizmusában is fontos 
szerephez juthat a gél szerkezete, illetve annak a 
reakció során bekövetkező módosulása. Egy ilyen 
modell alkalmazhatósága mellett szólnak a követ
kező kísérleti tapasztalatok.

1. Mint azt korábban említettük, a legtöbb Li- 
esegang rendszerben kristályok nemcsak a szabad 
szemmel megfigyelhető csapadékzónákban van
nak, hanem az azok közti területeken is. Ezek je
lenlétét Kai és munkatársai 25 fényszórásméréssel 
kimutatták, s számukat cm3-énként 1015 — 1016-ra 
becsülték. A csapadékzónák keletkezését többféle 
optikai módszerrel időben követték, s ezek alap
ján a folyamatot három szakaszra osztották. Az el
ső szakaszban kolloid állapotú csapadék keletke
zik, mely kezdetben annyira finom eloszlású, hogy 
jelentős fényszóródást még nem okoz, a rendszer 
törésmutatóját azonban már megváltoztatja. A má
sodik szakaszban szabad szemmel is megfigyelhető 
homályosodás jelenik meg. A turbid tartomány az 
utolsó kifejlődött csapadékzóna után széles terüle
tet foglal el, s az általa okozott fényszóródás mér
téke a hely függvényében maximumon megy át. A 
harmadik szakaszban e turbid zóna egy meghatá
rozott pontján kifejlődik az új csapadékzóna. Ta
pasztalataik szerint tehát a nukleáció — ellentét
ben az Ostwald féle elmélettel — térben folytono
san megy végbe.

Ennek egyik lehetséges magyarázata a ko
rábbiakban tárgyalt szolkoagulációs modell lehet, 
mely kolloid állapotú csapadék képződését a rend
szer bármely pontján megengedi. Ugyanakkor a 
csapadékzónák közti zavarosság olyan rendszerek
ben is megfigyelhető, melyekkel soha nem állítha
tó elő fordított struktúra. Ennek megjelenése vi
szont a szolkoagulációs modellel nyert szimulációk 
alapján várható lenne. Feltételezhető tehát, hogy 
létezik egy olyan mechanizmus is, mely valamilyen 
módon átmenetet képez a szolkoagulációs modell 
és a túltelítési elmélet között.

2. Tapasztalataink szerint a gélek a csapadék
zónák határvonala mentén sokkal könnyebben tör
nek, mint más helyeken. Ez arra utal, hogy itt a 
gélszerkezet a csapadék keletkezése miatt roncso- 
lódott.

3. Közismert, hogy a polimerek bizonyos kon
centrációtartományokban szilárd szolok védelmé
re használhatók, mivel a kristályok felületén ad- 
szorbeálódva akadályozzák azok aggregációját, il
letve növekedését, s ezáltal a szol öregedését. Ez
zel a hatással a Liesegang-jelenség leírására hasz
nált modellekben eddig nem számoltunk.
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4. Liesegang struktúra olyan rendszerekben is 
előállítható, ahol a gélben előzőleg egyenletesen 
eloszlatva jelen vannak a csapadék kristályai. Ez a 
túltelítési modell eredeti formája szerint lehetetlen 
lenne, hisz a kristályok térben folyamatosan bein
dítanák a kristályosodást, ami a periodikus struk
túra kialakulását meggátolná.

5. Müller és munkatársai 28, valamint saját 
vizsgálataink szerint a géloszlopokban kialakuló 
Liesegang-szerkezetek geometriája függ az alkal
mazott cső átmérőjétől is.

Olyan Liesegang modell kifejlesztéséhez, mely 
a mintázatképződésben a gél szerepét is figyelem
be veszi, az szükséges, hogy a térhálónak a kris
tálynövekedés kinetikájára kifejtett hatásáról mik- 
roszintű képünk legyen.

Scherer 29 vízzel duzzasztott gélekben jégkris
tályok keletkezését vizsgálta alapvető termodina
mikai megfontolások alapján.

Az ő eredményei és a fenti tapasztalatok 
alapján a túltelítési modellt a következőképpen 
módosítottuk. A csapadék leválásának továbbra 
is kétféle gátja van: egy temodinamikai jellegű, 
amelyre az oldhatósági szorzat jellemző, és egy 
kinetikai, amelyet a gócképződési szorzat ír le. 
Utóbbi eredetéről eddig semmiféle kijelentést nem 
tettünk, de feltételeztük, hogy pillanatszerűen szű
nik meg, vagyis akkor, ha egy adott pontban a csa
padék mennyisége már nem nulla.

Ha a kinetikai gátlás oka az, hogy a gélben 
levő polimer valamilyen módon védőréteget alkot 
a kristályok felületén, ez a hatás huzamosabb ideig 
fennmarad. Első közelítésben mindaddig működik, 
amíg a kristály mérete folytán olyan mechanikai 
feszültséget nem kelt a gélben, ami annak sérülé
séhez vezet. Ilyenkor a kinetikai gátlás megszűnik, 
ami további robbanásszerű növekedéshez vezet.

A mechanikai feszültség nagysága egy adott 
ponton egyenesen arányos az ott található csapa
dék mennyiségével. Figyelembe kell azonban ven
ni, hogy kis távolságokig a feszültség is tovater
jed a rendszerben. A szimulációban az egyszerű
ség kedvéért azt tételeztük fel, hogy a feszültség 
tovaterjedésének hatósugara egyenlő két rácspont 
távolságával. így a rács egy adott pontjában ébre
dő feszültség az illető pontban és szomszédaiban 
található csapadék átlagos mennyiségétől függ. Ha 
ez meghalad egy kritikus szintet, a növekedés ki
netikai gátja megszűnik.

Egy a fenti algoritmussal képzett tipikus csa
padékeloszlási prolii a 11. ábrán látható. A 12. 
ábra a csapadék mennyiségének időbeli változá
sát mutatja ugyanezen szerkezet X  = 125 pontjá
ban. A Kai és munkatársai 25 által megfigyelt nő

s

11. ábra
Egy, a rugalmas közeget feltételező, algoritmussal 
kapott tipikus csapadékeloszlás. A diffúziós oszlop 

hossza 400 egység, a többi futási paraméter értéke a 
következő volt: L = 0,01, Ks  = 0,1, Сд = 10, Св  = 1, 

Emin = 0, (

vekedési szakaszok itt is jól elkülöníthetők. Az 1- 
el jelölt szakaszban a gél védő hatása még műkö
dik, így a keletkező szolrészecskék túlságosan ki
csik ahhoz, hogy érzékelhető fényszóródást okoz
zanak. A 2. szakaszban ezek a részecskék lassan 
akkorára nőnek, hogy látható opaleszeenciát okoz
nak, majd a 3. szakaszban megszűnik a kinetikai 
gátlás. Ekkor hirtelen növekedés következik be, s 
megjelenik a szabad szemmel is látható csapadék
zóna. Az algoritmus nem számol a szolrészecskék 
diffúziójával. Ez legfeljebb az 1. szakaszt módosít
hatja, mivel a részecskék később már túlságosan 
nagyok ahhoz, hogy a pórusszerkezet nyílásain át
hatoljanak.

A lineáris Liesegang-kísérletekben egyes ese
tekben ellipszoid alakú csapadékzónák kialakulá
sát tapasztaltuk. Ezt a morfológiai anomáliát az 
előbbiekben vázolt egydimenziós modell alapján 
tudtuk reprodukálni.

A legtöbb lineáris elrendezésű Liesegang- 
kísérletben hosszú, keskeny üvegcsőbe öntött gélt 
alkalmaznak. A gél közvetlenül keletkezése után 
általában nincs környezetével termodinamikai 
egyensúlyban, ami abban nyilvánul meg, hogy 
hosszabb állás után duzzad, vagy szinerizál, vagy
is térfogatát növelni, illetve csökkenteni igyekszik. 
Ezt a folyamatot azonban a cső fala akadályozza, s 
így mechanikai feszültség keletkezik a térhálóban.

A hengeres szimmetria miatt a feszültség el
oszlása a csőben anizotrop. Ennek következtében 
az átlagos pórusméret, illetve a pórusméret elosz
lás a cső hossztengelye mentén számottevő mér
tékben különbözhet a falak közelében tapasztal- 
hatótól. Ez viszont az előzőekben vázolt mecha-
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A csapadék mennyiségének változása a 15. ábra 
X  = 125 pontjában levő csúcs helyén az idő 

függvényében. Mind az idő, mind a csapadék tömege 
önkényes egységekben van kifejezve. Jól elkülöníthetők 

a Kai et al. által optikai mérésekkel meghatározott 
növekedési szakaszok. Az 1. szakaszban csak rendszer 
törésmutatójában észlelhető változás, a 2. szakaszban 
érzékelhető fényszórás jelenik meg, a 3. szakaszban 

pedig teljessé válik a csapadékleválás

nizmus alapján képes visszahatni a csapadék ke
letkezési, illetve oldódási viszonyaira, azáltal, hogy 
eltolja a két lehetséges növekedési mechanizmus 
(pórusokba való behatolás ill. azok roncsolása) 
arányát.

A gömb alakú csapadékzónák kialakításá
ra hajlamos rendszerekben mindig jelen van egy 
olyan komponens, mely képes feloldani a kivált 
kristályokat, illetve megakadályozni azok kiválását. 
A MgCl2-NH40H rendszernél ez a reakció mel
léktermékeként képződő NH4CI, а СаСОз csapa
dék esetében pedig a C 0 2 feleslege.

Ahol húzófeszültség ébred a térhálóban, ott 
a pórusok átmérője kisebb lesz, így az ezekbe be
nyúló kristályok kisebb görbületi sugarat kénytele
nek felvenni. Ez az oldhatóság növekedését von
ja maga után, nemcsak az ismert termodinamikai 
okok miatt, hanem azért is, mert a csapadék faj
lagos felülete ezen a területen nagyobb lesz, s így 
a reakció mellékterméke eredményesebben tudja 
támadni.

Ha ellenben nyomófeszültség alakul ki egy 
pont környezetében, ott viszonylag kevés, nagyobb 
kristály keletkezik, s ezek ahelyett, hogy alkalmaz
kodnának a környező pórusszerkezethez, inkább 
roncsolják azt. Az itt keletkezett csapadék jobban 
ellenáll az oldódásnak, hisz a szemcsék görbületi 
sugara nagyobb, a fajlagos felület pedig kisebb.

Összefoglalva tehát, hipotézisünk szerint, a 
csapadékot oldó komponens hatásának nagysága 
az, ami jelentősen változik a géloszlopokban ke-

resztirányban, s ez okozza a morfológiai anomáli
át. Minél erősebben érvényesül ez a hatás, annál 
több csapadék kerül oldott formába, s így annál 
többnek kell leválnia az adott helyen ahhoz, hogy 
érzékelhető fényszórás alakulhasson ki.

Sajnos, arra vonatkozóan, hogy a mechani
kai feszültség hogyan oszlik el a rendszerben, va
lamint, hogy ez az eloszlás miképpen módosít
ja a pórusszerkezetet és azon keresztül a csapa
dék oldódási viszonyait, nem állnak rendelkezés
re kísérleti adatok. Munkahipotézisként feltételez
tük, hogy az érzékelhető fényszórás kialakulásához 
szükséges csapadékmennyiség a sugár négyzetgyö
kével arányos:

■fm in =  A  • y /r  +  В  ( 7 )

ahol A és В  állandók, r a henger középvonalától 
mért sugár. Ezzel az összefüggéssel a fenti algorit
mussal kapott egydimenziós csapadékeloszlások
ból olyan kétdimenziós mintázatokat képezhetünk, 
melyek rendkívül hasonlítanak a tárgyalt anomális 
szerkezetekhez. Néhány ilyen kvázi kétdimenziós 
struktúrát a 13. ábra mutat.

13. ábra

Ellipszoid alakú csapadékzónák a MgCb-NH40H 
rendszerben. A b, ábra egy hasonló, kvázi kétdimenziós 
szimulált mintázatot mutat, keresztirányban inhomogén 

feszültségeloszlású rendszerben. A szimulált 
mintázatoknál A —5, В értéke balról jobbra haladva 

0,6, 0,96, 1,32, 1,69, 2,04
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Kétdimenziós elágazó mintázatok

1. Kísérleti tapasztalatok

A PbCl2-ból kialakuló fagráfszerű struktúrák 
szimulációjához egy inhomogén diffúziós algorit
must egy olyan csapadékleválási, illetve kristály- 
növekedési mechanizmussal kombináltunk, mely a 
részecskék anizometrikus jellegét és a növekedést 
befolyásoló egyéb tényezőket is figyelembe veszi.

A növekedési mechanizmus leírását követke
ző kísérleti tapasztalatainkra alapoztuk:

1. A kapott szerkezetek néhány kivételtől el
tekintve folytonosak, vagyis a kristályokból álló 
ágak mindig a gélfilm aljáról indulnak és a kísér
leti paraméterektől függően több-kevesebbszer el
ágazva a film teteje felé növekednek. Ez annyit je
lent, hogy új kristályok csak a már meglevők felü
letéből nőhetnek ki, vagyis a rendszerben kizáró
lag a csapadék által indukált heterogén nukleáció 
működik. A végső struktúra egymásból elágazó tű
kristályok halmaza (14. ábra).

14. ábra
A végső struktúra egymásból folytonosan elágazó 

tűkristályokból áll

2. A létrejövő struktúrában a diffúzió irányára 
merőleges vonalak jelennek meg. Ezek úgy kelet
keznek, hogy a gélfilm aljától bizonyos távolságok
ban az ágak növekedése hirtelen leáll, majd bizo
nyos idő eltelte után egyesek növekedése újra be
indul. Az újrainduló ágak száma rendszerint sok
kal kisebb, mint azoké, melyek egy-cgy ilyen réteg
ben megrekednek és nem nőnek tovább. A struk
túra azonban csak átmenetileg válik ritkábbá, mi
vel a néhány „túlélő” ismét számtalanszor elága
zik, s az újabb leállás csak akkor következik be, ha 
az ágak sűrűsége újra elérte az eredeti szintet.

3. A struktúrák képanalízissel előállított sű
rűségprofilján a hirtelen leállások csúcsokként je-

lennek meg. E csúcsok elrendeződése követi a 
Liesegang-jelenségre jellemző távolságtörvényt.

4. Két réteg találkozási pontjánál az ágakon 
legtöbbször elvékonyodás figyelhető meg a mik
roszkópos felvételeken. Az új réteg növekedése az 
előző tetején levő néhány pontból robbanásszerű
en indul ki (15. ábra).

15. ábra
Két réteg találkozásánál az ágakon elvékonyodás 

filgyelhető meg. Ez arra utal, hogy az új ágak 
keletkezése néhány, az előző réteg felszínén levő 

pontból indul ki

5. A már felépült ágakból oldalágak ritkán 
nőnek ki. Elágazás inkább csak az ágak csúcsán 
történik.

6. Vízszintesen növekvő részek ritkán fedez
hetők fel a szerkezetben, a struktúra egyöntetűen 
felfele növekszik. Az ágak tehát nem véletlensze
rűen tekergőznek, a kristályok „valahonnan tud
ják” a növekedés irányát.

7. A szerkezetek alsó része általában feloldó
dik a külső elektrolit feleslegében.

8. A csapadékleválás csak meghatározott kö
rülmények között jár együtt mintázatképződéssel. 
A Pb(NC>3)2-NaCl rendszernél a külső elektro
lit (NaCl) koncentrációját két nagyságrenddel na
gyobbnak kell választani mint a belsőét. Ha a kül
ső és belső elektrolitot felcseréljük, nem képződik 
mintázat.

Ezek a kísérleti tapasztalatok kvalitatíve a kö
vetkező mechanizmussal értelmezhetők. A gélfilm 
alján a két elektrolit érintkezésekor számos tűkris
tály keletkezik. Ezek még homogén nukleációval 
jönnek létre, képződésük tehát nem része szer
vesen a növekedési mechanizmusnak. A létrejövő 
kristályok felülete kezdetben számos egyenetlensé
get tartalmaz, melyek a heterogén nukleáció cent
rumaiként működhetnek. A nukleáció egyszerre a 
felület több pontján is megtörténhet. Ilyenkor, ha 
a növekedési viszonyok is kedvezőek, elágazás ke
letkezik.

A csapadék tűkristályok, vagyis anizometrikus 
részecskék formájában keletkezik. Ez a növeke-
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désnek eleve valamilyen irányítottságot ad. Tekin
tettel azonban arra, hogy a nukleáció véletlensze
rűen játszódik le, pusztán ezzel nem magyarázható 
a szerkezet egyirányú terjeszkedése. A Liesegang- 
jelenségről, illetve a túltelítési elméletről eddig el
mondottak alapján logikus feltételezésnek tűnhet, 
hogy az új kristályok mindig a legnagyobb túltelí
tettség irányában növekednek. Ez azonban ellent
mond a kísérleti tapasztalatoknak. A két elektro
lit ugyanis frontálisan diffundál egymás felé, így 
azok a pontok, ahol a koncentrációk szorzata a 
legnagyobb, a diffúzió irányára merőlegesen sora
koznak. Ha tehát a túltelítettség mértéke lenne az 
ágakat irányító hatás, azoknak nem függőlegesen, 
hanem vízszintesen kellene növekedniük.

A kristályok növekedését az oldathoz adott 
idegen anyagok, vagy a saját ionok erősen befo
lyásolhatják. Ennek a hatásnak az az alapja, hogy 
az ionok a kristály felületén adszorbeálódva meg
változtatják annak felületi feszültségét, s így növe
kedésének kinetikai viszonyait. Ráadásul a felületi 
feszültség változásának mértéke az egyes kristály
tani lapokon eltérő lehet, így a növekedés eltérő 
sebességgel játszódhat le az egyes irányokban.

Az PbCl2-szerkezetek növekedésénél tapasz
talt irányító hatás érthetővé válik, ha feltételezzük, 
hogy a külső és a belső elektrolit ellentétes mó
don befolyásolja a kristályok felületi feszültségét. 
A külső elektrolit csökkenti azt, hisz ennek felesle
gében a csapadék oldódik, a belső ellenben növe
li, vagyis a kristály épülésének kedvez. A szerkezet 
tehát felfele növekszik, hisz ez az az irány, amerre 
a külső elektrolit koncentrációja csökken, a belsőé 
pedig nő.

Kísérleti tapasztalatok szerint az PbCl2-tű- 
kristályok növekedési sebessége egy bizonyos mé
ret elérése után lelassul 30. Ez egybevág a kris
tálynövekedési kinetika Gyulai-féle elméletével31, 
mely szerint a kristálynövekedés pulzáló jelenség. 
A felület környezetében az oldat szerkezete meg
változik, s az ionok egy bizonyos túltelítettség elé
rése után hibahelyek, diszlokációk hatására robba
násszerűen épülnek be a rácsba, új réteget létre
hozva ezzel. A kristály felületén létrejövő új réte
gek tehát sírna felületre nehezebben tudnak kivál
ni, mint egy hibákkal tarkítottra.

Ugyanez érvényes a kristályok felületén leját
szódó heterogén nukleációra. Az új gócok képző
désének a kristályok felületi egyenetlenségei ked
veznek. Ezek az egyenetlenségek azonban termo
dinamikailag nem stabilak. Köztudott, hogy a csa
padékok oldhatósága függ a részecskék görbüle
ti sugarától. Az erősen görbült felületű (vagyis a 
kis méretű) kristályok nagyobb koncentrációjú ol

dattal vannak egyensúlyban azonos hőmérsékle
ten. Ugyanez igaz egy egyenetlen felület kiálló csú
csaira is. Ezek gyorsabban oldódnak, s anyaguk a 
köztük levő homorú részekre vándorol. így min
den termodinamikai erő a tökéletesen síma, vagyis 
a nukeláció számára kedvezőtlen felület kialakulá
sa felé hat. Ez viszont a Gyulai-elmélet szerint az 
ágak növekedésének leállásához kell hogy vezes
sen, hisz ezzel mind a kristályok növekedése, mind 
a felületükön lejátszódó nukleáció gátolttá válik.

Működik azonban a rendszerben egy ellenté
tes hatás is. A külső elektrolit egy bizonyos kon
centráción túl már nemcsak a növekedést segí
ti elő, hanem a meglevő kristályok oldódását is. 
Ez szintén véletlenszerű folyamat, vagyis a felület 
egyes részei nem azonos sebességgel oldódnak. így 
az oldódás a felületi egyenetlenségek újraképződé
séhez vezet, újra lehetővé téve ezzel a heterogén 
nukelációt, vagyis az ágak növekedését. Másrészt e 
hatás megléte miatt a növekedés optimális iránya 
a kinetikai gátlás bekövetkezése előtt sem a kül
ső elektrolit legkisebb koncentrációja felé mutat, 
inkább a belső koncentráció maximális és a külső 
minimális koncentrációjának átlagos irányába.

2. Szimuláció

E modell szimulációjánál a rácspontokban 
nemcsak a csapadék mennyiségét, hanem a ré
szecskék anizometrikus jellege miatt annak kitün
tetett irányát és a kristályok kinetikai állapotát is 
tárolni kell.

Egy adott rácspontban levő csapadék kineti- 
kailag többféle állapotban lehet. Amíg mérete cl 
nem ér egy alsó küszöböt, magának a kristálynak 
a növekedése dominál. Ez a folyamat ekkor még 
olyan gyors, hogy a felületen nem jöhet létre új 
góc. Az ág nem nőhet tovább, csak maga a kris
tály. Ezen alsó szint meghaladása után a heterogén 
nukleációnak már csak az a feltétele, hogy a túlte
lítettség elérjen egy adott szintet. Ha ez nem kö
vetkezik be, a kristály akkor is tovább növekszik. 
Ha azonban a felületen új góc keletkezik, az ág 
egy rácsponttal továbblép, az előző kristály növe
kedése pedig leáll. így mindig csak az ágak csúcsa 
aktív kristálynövekedés szempontjából.

Továbblépéskor az új kristály abban a rács
pontban keletkezik, amelyikbe az előző kristály 
csúcsa mutat. Elágazás akkor történhet, ha a fe
lületi feszültséget csökkentő belső elektrolit kon
centrációja meghalad egy adott szintet. Az ágak 
egymás útját nem keresztezhetik, ahogy ez a va
lóságban sem szokott megtörténni.
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Ha egy ág csúcsán levő kristály mérete meg
halad egy felső szintet, mind a kristály, mind az 
ág növekedése leáll. Ez felel meg az előzőekben 
leírt kinetikai gátoltság állapotának. Ez az állapot 
akkor szűnik meg, ha a külső elektrolit koncentrá
ciója meghalad egy adott szintet. Ilyenkor egy vé
letlenszám alapján történik döntés arról, hogy az 
adott ág újraéledjen e vagy sem.

Összefoglalás

Gélekben lejátszódó csapadékmintázatok ki
alakulását (Liesegang- és rokon jelenségek) tanul
mányoztuk kémiailag térhálósított gélekben kísér
letileg, valamint egy és kétdimenziós numerikus 
szimuláció segítségével, különös tekintettel a rend
hagyó struktúrák fellépésére. A lineáris kísérle
tekben tapasztalt enyhébb anomáliák mellett gél
filmekben PbCl 2 -csapadék esetén elágazó fraktál- 
szerű szerkezetek kialakulását észleltük.

A szerkezetek kialakulási mechanizmusára 
numerikus modelleket dolgoztunk ki és vizsgál
tunk. A túltelítési és a szolkoagulációs elmélet al
kalmazása mellett az elágazó szerkezetek szimulá
ciójára speciális, a részecskék anizometrikus voltát 
és a kristályok felületi minőségének a koncentráci
ógradiensekkel való módosulását figyelembe vevő 
modellt dolgoztunk ki.

Egy szimulációval 100 x 100-as hatos szimmetriájú 
rácson előállított anizotrop részecskékből felépülő 
kétdimenziós mintázat és sűrűségprofiija. Utóbbi 8 
azonos kiindulási paraméterekkel kapott mintázat 

profiljának átlaga

A fenti modell segítségével sikerült reprodu
kálni a 2. ábrán látható elágazó mintázatot. A 
futtatásokat 100x100 egység méretű hatos rácson 
végeztük. így a kialakuló struktúra sajátosságai 
jól megfigyelhetők, a sűrűségprofil előállításához 
azonban 8-10 azonos paraméterekkel végrehajtott 
futtatás eredményét összegezni kell. Egy szimulált 
struktúra és annak ilymódon előállított sűrűség- 
függvénye a 16. ábrán látható.

Munkánkat a Magyar Tudományos Akadémia tá
mogatta. (OTKA T015754 és F 014023.) Ugyancsak kö- 
szönetünket fejezzük ki a Varga József Alapítványnak.

Experimental and theoretical studies on the 
Liesegang phenomenon. A. Büki, E. Kárpáti-Smid- 
róczki and M. Zrínyi

Pattern-forming chemical reactions with solid 
product (Liesegang and related phenomena) have 
been studied in chemically crosslinked gels. Ex
perimental methods as well as one and two- 
dimensional simulations have been applied, with 
special attention to the occurrence of unusual pat
terns. While in one dimensional experiments only 
slight anomalies have been found, in case of PbCl2 
precipitate formed in thin gel films a highly ramif
ied tree-like pattern came into existence.

Numerical models were developed in order 
to explain the mechanism of formation of such 
patterns. Most of these models were based on the 
supersaturation and sol coagulation theories. For 
the highly ramified structures we have developed 
a special model, which takes into account the ani- 
sometric type of particles and modifications of sur
face quality with the concentrations.
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Palládium-szubkolloidok előállítása hidrofób 
rétegszilikátok S/L határfelületi adszorpciós rétegében

KIRÁLY Zoltán és DÉKÁNY Imre
József Attila Tudományegyetem Kolloidkémiai Tanszék, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

MASTALIR Ágnes és BARTÓK Mihály 
József Attila Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 8 .

Buzágh Aladár születésének 100. évfordulója tiszteletére

Az agyagásványok rendkívül sokrétű gyakor
lati alkalmazásának lehetőségét Buzágh Aladár 
már az 1920-as években felismerte. A témával 
részletesen Herbert Freundlich munkatársaként 
foglalkozott, amikor Bcrlin-Dahlembcn az egykori 
Kaiser-Wilhelm Institutban dolgozott. Munkáját a 
30-as években Budapesten a Pázmány Péter Tudo
mányegyetemen folytatta és munkatársaival együtt 
jelentős eredményeket ért el a hazai bentonitféle- 
ségek feltárása és ipari hasznosítása terén. Buzágh 
és fiatal munkatársa, Szántó Ferenc, az agyagok 
közül a nagy ioncsere-képességú és fajlagos felü
letű montmorillonittal — elsősorban frakcionálási, 
stabilitási és szerkezetképzési tulajdonságokkal — 
foglalkozott 1-3.

Buzágh Aladár nyomán a bentonitkutatások 
a 60-as években már Szegeden is folytatódtak. El
sősorban a hidrofób származékok organikus kö
zegű szuszpenzióit, a részecskék adszorpciós és 
nedvesedési tulajdonságait vizsgálták 4_7. A 80- 
as években, egy MTA-DFG projekt keretében is
mét eredményes kutatási együttműködés alakul
hatott ki a német kolloidikusok (A. Weiss, Mün
chen és G. Lagaly, Kiel) és a szegedi tanszék kö
zött. Röntgendiffrakciós vizsgálatokkal megállapí
tották, hogy a biner folyadékelegyekben a hidrofób 
montmorillonitok ún. interlamelláris térfogata jól 
egyezik az adszorpciós többletizotermákból számí
tott adszorpciós rétegtérfogattal 8,9. Ezen kutatá
si eredményekre alapozva ebben a munkánkban 
rámutatunk arra, hogy valamely komponens sze
lektív adszorpciója estén az agyagásvány nanomé
teres dimenziójú adszorpciós rétegében szubkol- 
loid (nanofázisú) nemesfémrészecskék növeszthe- 
tők. Az így képződött nemesfémtartalmú agyagás
ványok katalizátorként nyerhetnek alkalmazást. A 
szmektit agyagásványok mint katalizátorok, vagy 
katalizátorhordozók jelentős szerepet töltenek be 
a heterogén katalitikus reakciók tanulmányozásá
ban 10. Ezek közül a legfontosabb a kitámasztott 
rétegszilikátok és a fémkomplex-szmektit interka- 
lációs vegyületek csoportja n >12. Bemutatjuk azt,

hogy az agyagásványok interlamelláris duzzadásá
nak és adszorpciós kapacitásának ismeretében egy 
felületi „nanofázisú” reaktorban katalitikusán ak
tív fémek méretkvantált nanorészecskéi állíthatók 
elő.

Az ötlet lényegében két független megfigyelé
sen alapul. Boonekamp és munkatársai, ill. Esu- 
mi és munkatársai 2—6 nm átmérőjű palládium 
szubkolloidokat szintetizáltak palládium(II)komp- 
lexekből, poli(vinil-pirrolidon) sztérikus stabilizá- 
tor jelenlétében 13,14. Kimutatták,hogy bizonyos 
alkoholok oldószerként és redukálószerként egyi
dejűleg alkalmazhatók 14. Másrészt, Dékány és 
munkatársai biner oldószerelegybcn szuszpendált 
hexadecil-piridinium (HDP)-montmorillonit ad
szorpciós rétegében CdS és ZnS félvezető nano- 
részecskék előállítását in situ valósították meg 15. 
A fenti eredmények alapján megkíséreltük pallá
dium nanorészecskék in situ  előállítását felületak
tív anyagokkal módosított szmektitek (agyag or- 
ganokomplexek) interlamelláris terében, alkohol
szénhidrogén folyadékelegyben. A kontrollált kol
loidszintézis stratégiája az alábbiakban foglalható 
össze:

1. A megfelelő alkohol-szénhidrogén folya
dékpár kiválasztása, annak figyelembevételével, 
hogy a szénhidrogén kellően jól oldja a palládium- 
vegyületet, az alkohol pedig képes legyen redukál
ni a palládium kationt.

2. Az agyag-organokomplex kiválasztása. A 
szénhidrogénkomponcnshez képest az alkohol pre
ferált adszorpciója kívánatos, amikor a rétegköz
ti összetétel alkoholban feldúsul. A jelenséget az 
agyagásvány-lamellák duzzadásának kell kísérnie, 
elegendő helyet biztosítva ezáltal a keletkező Pd- 
részecskék képződésének.

3. A palládium szubkolloidoknak az agyagás
ványban történő immobilizálása.

4. A palládiumionok redukciójának (a ré
szecskék képződésének) kiküszöbölése a tömbfá
zisban. Ehhez arra van szükség, hogy a tömbfázis
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minél nagyobb mennyiségű szénhidrogént (minél 
kevesebb alkoholt) tartalmazzon.

5. A rétegközti palládiumrészecskék képződé
sének alkalmas módszerrel történő követése.

A fent vázolt elvárásoknak többféle rendszer 
is eleget tehet. Ezúttal az etanol(l)-toluol(2)/hexa- 
decilammónium-montmorillonit (HDAM) és 
Pd(OAc)2 rendszerre kapott eredményeinket mu
tatjuk be.

Kísérleti rész

Felhasznált anyagok

A HDAM készítését frakcionált Na+ -mont- 
morillonit (Südchemie, Németország) és hexa- 
decilammónium-bromid (Fluka AG, Svájc) kö
zött végbemenő kationcsere-reakcióval végeztük
6-9. Az organokomplexet Soxhlet-extraktorban, 2- 
propanol : víz = 1 : 1 arányú elegyében 50 óráig 
tisztítottuk, majd benzolból fagyasztva szárítottuk, 
végül vákummexszikkátorban, 343 К-en, egy éjsza
kán át tároltuk. A felhasznált Pd(OAc)2 99 %-os 
tisztaságú, ABCR GmbH termék volt. Az etanolt 
és toluolt (Merk AG termékek) felhasználás előtt 
desztilláltuk, majd 0,4 nm-es molekulaszűrőn tá
roltuk.

Szintézis

1,0 g HDAM-ot 100 cm3 etanol : toluol = 
5 : 95 összetételű oldószerelegyben, 250 cm3-es 
háromnyakú lombikban szuszpendáltunk. Az ad- 
szorpciós egyensúly beállása után Pd(OAc)2 1 %- 
os toluolos oldatából 30 cm3-t adtunk a rendszer
hez. A reakcióelegyet argonatmoszférában, szo
bahőmérsékleten, mágneses berendezéssel kever- 
tettük. A reakció előrehaladása során az eredeti
leg sárga színű szuszpenzió fokozatosan sötéteb
bé vált, majd 1 óra múlva teljesen megfeketedett. 
A Pd2+ —> Pd° redukció lejátszódását spektrofoto
metriásán követtük. A reakcióelegyből meghatáro
zott időközökben 1 cm3 mintát vettünk, majd ezt 
10 percig, 4000 g fordulatszámon centrifugáltuk. 
A sárga színű felülúszót Uvikon 930 spektrofoto
méterrel, 397 nm hullámhosszon analizáltuk. Kü
lönböző reakcióidők, ill. elegyösszetételek alkal
mazásával maximálisan 10 % fém Pd-ot tartalmazó 
anyagot állítottunk elő. Azonos kísérleti körülmé
nyek között vakpróbát is végeztünk: ilyenkor a re- 
akcióelegy organokomplexet, ill. etanolt nem tar
talmazott. Ezzel igazoltuk, hogy a Pd2+-fogyás az 
adszorpciós rétegben történő Pd° képződésének 
tulajdonítható, amely a tömbfázisra nem jellem

ző. Miután a kívánt Pd°-tartalmat elértük, a ka
pott agyagásványt toluolban, többszöri centrifugá- 
lással tisztítottuk, végül benzolból fagyasztva szá
rítottuk. A módszert a fentiektől eltérő alkoholok 
és agyagásványok — pl. metanol, 1-pentanol és 
oktadecilammónium-vermikulit — esetében is si
kerrel alkalmaztuk.

Adszorpciós mérések

Az etanolt(l)-toluol(2)-HDAM rendszer ad
szorpciós többletizotermáját imerziós módszerrel 
16, Zeiss interferométerrel és Paar DMA 58 sűrű
ségmérő berendezéssel határoztuk meg. ж9 kiindu
lási móltörtű etanolt tartalmazó folyadék n° mólját 
0,4 g szilárd anyaggal kevertettük, majd meghatá
roztuk a felülúszó folyadék x\ összetételét. Az eta
nol redukált moláris adszorpciós többletmennyi
ségét a következőképpen számítottuk: n [ ^  = 
n°(x® — x \ ) /m  16.

BET-felületmérés

A HDAM- és Pd° -HDAM-minták fajlagos fe
lületét Gemini 2375 automata gázadszorpciós be
rendezésben határoztuk meg. A fagyasztva szárí
tott mintákat vákuumban (p -< 103 torr), 343 K-en, 
2 h-ig kezeltük elő.

Transzmissziós elektronmikroszkópia (ТЕМ)

A Pd-részecskék méretét OPTON 902 transz- 
missziós elektronmikroszkóppal határoztuk meg. 
A mintát etanolban szuszpendáltuk, majd Formvar 
rácsra vittük fel, és 30—40 s-ig állni hagytuk, amíg 
az oldószer el nem párolgott. Az átlagos részecske- 
méretet a fényképfelvételek alapján, mintegy 80 — 
120 részecskét figyelembe véve számítottuk.

Röntgendiffrakció (XRD)

Az agyagásvány bázislaptávolságának az ol- 
dószerelegy összetételével történő változását Phi
lips röntgendiffraktométerrel határoztuk meg (PW 
1830 generátor, PW 1820 goniométer, PW 1711 
detektor), CuKq, sugárzás (Л = 0,154 nm) felhasz
nálásával. A szuszpenziókra alkalmazott 1° < 20 < 
10° szórásszögtartományt száraz agyagásványmin
ták esetében 30° < 2 0 < 50°-ra terjesztettük ki. 
A d i  bázislaptávolságokat elsőrendű (001) Bragg- 
reflexiókból számítottuk.
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1. táblázat

Pd°-HDAM agyagásványok műszeres jellemzése

Pd° [%] d (ТЕМ)“ 
fnm]

a* (BET)6

[ m V 1]

/re, (X R D )e 

2 9 = 4 ,9 9 °

7rel (X R D )d 
29 =  40 ,2°

Kp (SAXS)C 
[epsnm- 3 ]

Ir (SAXS)' 
[nmj

— — 4,71 1,00 - - —

2,5 3,5 12,77 0,56 0,17 4,8 6,59

4,2 6,3 13,18 0,48 0,35 19,6 7,09

6,5 10,4 14,47 0,38 0,56 24,0 7,25

10,4 12,8 14,42 0,36 1,00 31,9 7,30

a: elektronmikroszkóppal meghatározott Pd-részecskeátmérő 
b: BET fajlagos felület
c: a HDAM (001) reflexiójára vonatkoztatott röntgencsúcs intenzitása 
d: az enyhén kristályos Pd-ra vonatkoztatott röntgencsúcs intenzitása 
e: SAXS-mérésekből meghatározott Porod-állandó 
f: SAXS-mérésekből meghatározott átlövéshossz

Kisszögű röntgenszórás (SAXS)

A méréseket kompakt Kratky-kamerával (An
ton Paar, КСЕС 1129 modell) végeztük. A min
tákat rézmintatartóba helyeztük, majd a méré
seket He-atmoszférában, 3 órán át végeztük. A 
szórt röntgensugarak intenzitásának mérését а в 
szórásszög függvényében PW 1710 szabályozóegy
séggel, ill. számítógéppel (Philips SAXS softwa
re) vezéreltük. Az I, ún. normalizált szórásinten
zitást az I  = ISN 0 / N 3 összefüggésből számítot
tuk, ahol Ns a minta-, No a háttér beütésszá
ma, 7S pedig a minta szórásintenzitása volt 7. A 
Д /  = (Pd°-HDAM) —I(HDAM) egyenlettel meg
adott ún. korrigált intenzitásokat vakpróba korrek
cióval határoztuk meg.

1. ábra

Az etanol(l)-toluol(2)/HDAM  szuszpenzió adszorpciós 
többletizotermája (o) és bázislaptávolsága 298 K-en.

Eredmények és értékelésük

Adszorpciós és röntgendiffrakciós mérések HDAM 
szuszpenziókra

Az etanol(l)-toluol(2)/HDAM rendszer ad
szorpciós többletizotermája az 1. ábrán látható. 
Számításainkhoz a mérési eredményekre illesztett 
empirikus függvényt használtuk fel. A kapott izo
terma a Schay-Nagy csoportosítás szerinti III. tí
pusnak felel meg 16. Az etanol toluolból történő 
adszorpciója erősen preferált. Az 1. ábrán a d i  
bázislaptávolság változását is feltüntettük az eta
nol x\ móltörtjének függvényében. Mivel az össze
függés jó közelítéssel lineáris, ezért későbbi szá
mításainkhoz a mérési pontokra illesztett egye
nest használtuk fel. A nanofázisú reaktornak tekin
tett adszorpciós réteg összetétele, ill. anyagmérle
ge kvantitatív módon megadható. Az ún. re
dukált adszorpciós többletnek az adszorpciós ré
tegben ténylegesen jelenlevő, ns = n\ +  n s2 anyag- 
mennyiséghez való viszonyát az Ostwald-de Izagu- 
irre egyenlet adja meg 16:

< (n) = n \x 2 -  ns2Xl = V?x2 / V £ tl -  V23 Xl/V ^ 2

( 1 )
ahol i az г-edik komponensnek az adszorpci
ós rétegben levő parciális moláris térfogata (г = 
1,2), amelyet az egyszerűség kedvéért a tiszta fo
lyadékkomponens Vnijl moláris térfogatával köze
líthetünk. Másrészt a két adszorbeált komponenst 
tartalmazó szabad rétegközti tér — amely a nano
fázisú reaktor térfogatának felel meg — a duzza
dó agyagásvány Vjnt rétegközti térfogatának és az 
agyaglamellákhoz kapcsolódó alkilláncok által el
foglalt Vajk térfogat különbségeként adódik:

V s = Vf  + V f  = Vint -  vaIk ( 2)
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ahol Valk = 0,152 nm3/[Si,AI]4O i0 egység: Vjnt = 
0 ,232(^  — 0,96) nm3 pedig az elemi cellára vo
natkoztatott interlamelláris térfogat. A nanofázisú 
reaktor mérete és összetétele az adszorpciós- és 
röntgendiffrakciós adatok ismeretében az 1. és 2. 
egyenlet alapján számítható:

V f = (0,232di -  0,375)Ф1+

+ 7,8 • 10-4(Ут ,1 Ф2 + Ут ,2Ф1 K (n° (3) 
x‘ = rV{ f {Vj  + rVf);  

r = Vm>2/Vmt i = l,82 (4)
A 3. egyenletben szereplő Фг az г-edik komponens 
térfogattörtje. A [Si,Al]4O 10 építőegység moleku
latömege 390, felülete 0,232 nm2, felületi tölté
se pedig 0,32 6|8,9. A szilikátréteg vastagsága 0,96 
nm.

A HD AM lamellái közötti térfogateloszlás a 
tömbfolyadék összetételének függvényében, 

etanol-toluol elegyekben. alkilláncok, Vjs: etanol, 
V2S: toluol, Vint: rétegközti tér, Vs: nanofázisú reaktor.

A 2. ábra a komponensek (hexadecilláncok, 
toluol, etanol) térfogateloszlását mutatja be az 
agyagásvány interlamelláris terében. A toluolban 
gazdag tömbfázissal egyensúlyban levő nanofázisú 
reaktor térfogata ~  0,8 cm3/g agyagásvány, amely 
~  0,3 cm3/g etanolt tartalmaz. Érdemes megem
líteni, hogy 10 % Pd°-t tartalmazó HDAM ese
tében a beépített fém térfogata kisebb, mint 0,01 
cm3/g. A 3. ábrán látható a nanofázisú reaktor 
egyensúlyi összetétele a diszperziós közeg össze
tételének függvényében. Az etanol preferált ad
szorpciója következtében kis etanolkoncentráció- 
jú tömbfolyadékkal (pl. x \ = 0,07) etanolban fel
dúsult interlamelláris fázis (a:f = 0,5) tart egyen
súlyt. Más szóval az adszorpció elválasztási ténye
zője nagy: S  =  x \ x i ! x \ x \  y-10. Az etanolkoncent-

ráció ilyen értékű eltolódása — az etanol szelektív 
rétegközti szorpciója — elegendő ahhoz, hogy a 
Pd2+-ionok redukciójának sebessége számottevő
en nagyobb legyen a nanofázisú reaktorban, mint a 
tömbfázisban. Másrészt xf  átlagos móltörtet jelöl, 
amelynek értéke a rétegközti térben változhat. Ké
zenfekvő a feltételezés, hogy az egyes komponen
sek adszorpciója többé-kevésbé lokalizált. Eszerint 
a hidrofób alkilláncokat toluolmolekulák szolvatál- 
ják, míg az etanolmolekulák elsődlegesen a hidro
fil szilikátrétegek közelében halmozódnak fel. Dé- 
kány és munkatársai már korábban utaltak arra, 
hogy a duzzadó és nemduzzadó agyagásványok ad
szorpciós rétegében az alkohol-szénhidrogén fo
lyadékpárok szételegyedése mehet végbe 6-9. Ez 
a fajta szételegyedés — az interlamelláris etanol- 
koncentráció lokális növekedése — a továbbiak
ban elősegíti a Pd°-részecskék képződését, és a 
részecskéknek a szilikátfelületre történő lerakódá
sát. Ha az etanolos toluol-oldatban szuszpendált 
agyagásványhoz Pd(OAc2)-t adunk, a tömbfázis
ból Pd2+-ionok diffundálnak a nanofázisú reaktor
ba, ahol a palládiumionok redukciója végbemegy. 
A 4. ábra adott reaktánsösszetétel esetén mutat
ja be a Pd-részecskék nanofázisú reaktorban tör
ténő képződését a reakcióidő függvényében. Négy 
Pd°-HDAM mintát választottunk ki (2,5 %, 4,2 %,
6,5 % és 10,4 % Pd), és műszeres analízisnek ve
tettük alá, hasonlóan az eredeti HDAM- mintához 
(1. táblázat).

X  
W гч 

X

ti
1Л

3. ábra
A nanofázisú reaktor-tömbfolyadék rendszer egyensúlyi 

fázisdiagramja. S: elválasztási tényező.
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4. ábra
Pd° részecskék képződése, majd ezt követő lerakódása 

HDAM-ban 298 К-en. Összetétel: 
etanol : toluol = 5 :125 v/v, Pd(OAc)2 =0,23 %, 

HDAM = 0,77 %.

Elektronmikroszkóp

Az 5. ábrán egy izolált agyaglamellán képző
dött Pd-nanorészecskéket láthatunk. A részecskék 
gömbalakúak és viszonylag monodiszperzek, meg
jelenésük némileg krisztallitra emlékeztet. Megál
lapítható, hogy a részecskeméret a Pd-tartalommal 
arányosan nő. Hosszabb reakcióidő esetén na
gyobb, kristályosabb és kissé polidiszpcrzebb ré
szecskék képződnek; amely arra utal, hogy a góc
képződés és gócnövekedés egyidejűleg megy vég
be. Az átlagos részecskeméreteket az 1. táblázat 
tartalmazza.

B ET-felületmérés

A Pd°-HDAM minták BET-felületei kb. há
romszor nagyobbak az eredeti HDAM-ra vonatko
zó értéknél (1. táblázat). A fajlagos felületek kis 
értékei (~ 14 m2/g) arra engednek következtet
ni, hogy a Pd°-HDAM szerkezete lényegesen el
térő a pillározott agyagásványokétól. Habár a Pd- 
részecskék beépülnek az agyagásványba, a belső 
felületi helyek a N2-molekulák számára nem hoz
záférhetők. A montmorillonit teljes (belső és kül
ső) felülete kb. 800 m2/g, amely mintegy 2 nagy
ságrenddel nagyobb, mint a külső felülete önma
gában. Egy hasonló mozaikszerkezetű, nem duzza
dó agyagásvánnyal (hexadccil-piridinium-kaolinit) 
végzett próbareakció a Pd2+-fogyás nagymérté
kű csökkenését mutatta 6. Ebből arra követkéz-

5. ábra

Agyaglamella TEM-felvétclc. Minta: 10,4 % 
Pd°-HDAM, nagyítás: 85000.

tethetünk, hogy szuszpenzióban a HDAM belső és 
külső felülete a Pd-részecskék képződése számára 
egyaránt hozzáférhető.

XRD-mérések

A vizsgálatokhoz száraz HDAM-minta eseté
ben, 29 = 4,99° szögnél (001) reflexiót mutattak. 
Ez d i — 1,77 nm bázislaptávolságnak felel meg, 
amely valamivel kevesebb, mint az alkilláncok két
szeres keresztmetszetének és a szilikátréteg vas
tagságának összege. A Pd°-HDAM minták eseté
ben a csúcs helyzete nem változik meg lényegesen. 
Növekvő Pd-tartalom esetén a csúcsok félérték- 
szélessége kismértékben megnő, intenzitásuk pe
dig csökken (1. táblázat).

SAXS mérések

Nemesfémtartalmú katalizátorok SAXS-jel- 
lemzésével először Somorjai és munkatársai fog
lalkoztak 17. A 6. ábrán a kisszögű röntgenszórás- 
vizsgálataink eredményeit mutatjuk be. A 
\og(h/nm~1) = 0,55-néi található csúcsok a 
HDAM elsőrendű (001) Bragg reflexiójának fe
lelnek meg. Mivel a Pd-részecskék térfogattörlje 
a montmorilloniténál lényegesen kisebb (Фра <C 
Фибам )) a Pd-részecskék méretére jellemző ún.
átlövéshossz 18,19 az alábbi formulával számítható 
2 0 .

Ml j„°°AI(h)hdh
r Kr '
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Normalizált SAXS-intenzitások ábrázolása a szórásvektor függvényében.

A fenti összefüggésben M \ a szórásintenzitás első 
momentuma, Kv pedig a Porod-állandó 20. K p és 
lr értékeit az 1. táblázat tartalmazza.

A Pd-montmorillonit szerkezetét illetően a 
BET fajlagos felületmérések, az elektronmikrosz
kópos felvételek, a röntgendiffrakciós és kisszö- 
gű röntgenszórásadatok azt mutatják, hogy a Pd- 
részecskék nem szabályosan épülnek be az agyag
lamellák közé. Ehelyett valószínűsíthető, hogy a 
Pd-részecskék az agyag aggregátumok hibahelye
it foglalják el. Ezt a modellt eredetileg Giannelis 
és munkatársai javasolták alumíniummal pilláro- 
zott montmorillonitban interkalált Ru-részecskék 
elhelyezkedésére 21. A fenti hibahelyek a szilikát- 
rétegek elgörbülése miatt, ill. eredetileg különálló 
agyaglamellák összekapcsolódását követően jöhet
nek létre.

A Pd°-HDAM-minták katalitikusán aktívnak 
bizonyultak olefinek folyadékfázisú hidrogénezé- 
si reakcióiban. Az oldószer összetételének változ
tatásával az egyes minták bázislaptávolságát 2 — 
4 nm között változtathatjuk, hasonlóan az eredeti 
HDAM-mintához. A Pd-montmorillonitok kataliti
kus aktivitásának szisztematikus vizsgálata jelenleg 
van folyamatban.

Következtetések

A szilárd/folyadék határfelületen kialakuló ad- 
szorpciós réteg nanofázisú reaktorként hasznosít
ható, amelynek paraméterei (méret, összetétel) 
előre megtervezhetők. A módszer alkalmasnak bi
zonyult Pd nanorészecskék in situ előállítására 
szmektit agyagásványokban. Etanollal, amely or- 
ganofil montmorilloniton toluolos oldatból szelek
tíven szorbeálódott, Pd(OAc)2 redukcióját valósí
tottuk meg az organokomplex rétegközti terében. 
Ezen a jelenségen alapult a fémes Pd-részecskék 
képződése és növekedése, majd az agyagásvány 
szilikátfelületére történő lerakódása. A kétkompo
nensű oldószerelegy komponenseinek körültekintő 
kiválasztásával más nemesfém-, vagy átmenetifém- 
nanorészecskék is beépíthetők, ill. növeszthetők 
különféle szilárd hordozókon.

Köszönetünket fejezzük ki az Országos Tudomá
nyos Kutatási Alapnak a kutatómunka támogatásáért 
(OTKA T007530, T007531 és W015313).

Öszefoglalás

Az etanol(l)-toluol(2)/hexadecil-ammónium- 
montmorillonit (ЕГОАМ) rendszeren végzett fo-
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lyadékadszorpciós és röntgendiffrakciós vizsgála
tok szerint a toluolban gazdag tömbfázis egy 
duzzadt, etanolban feldúsult rétegközti térrel ke
rül egyensúlyba, amelynek térfogata kb. 1 cm3/g 
agyagásvány. Ha az agyagásvány-szuszpenzióhoz 
palládium-acetátot adagolunk, akkor fémes Pd- 
diszperzió képződik, majd lerakódik a rétegközti 
térben. A rendszer nanofázisú reaktornak tekint
hető, amelyben az etanol egyaránt működik oldó
szerként és redukálószerként. Az etanolban vég
bemenő redukció 2 — 14 nm átmérőjű, gömbalakú 
Pd-részecskék keletkezéséhez vezet, amelyek az 
agyagrészecskék hibahelyein rakódnak el. A Pd- 
tartalmú agyagásványokat BET-felületméréssel, 
elektronmikroszkóppal, röntgendiffrakcióval és kis- 
szögű röntgenszórással vizsgáltuk. Az előállított 
vegyületek új típusú katalizátorokként, elsősorban 
olefinek folyadékfázisú hidrogénezési reakcióiban 
kerülhetnek felhasználásra.

Preparation of palladium nanoparticles in 
the adsorption layer of hydrophobic layered sili
cates. Z. Király, I. Dékány, A. Mastalir and M. 
Bartók

The interlamellar space of hexadecylammoni- 
um montmorillonitc in ethanol(l)-toluene(2) bina
ry liquid mixture behaved as a versatile nanophase 
reactor for the generation of Pd nanoparticles 
from Pd(II)-acetate. The ethanolic reduction af
forded spherical palladium particles 2 to 14 nm 
in diameter, depending on the experimental con
ditions, deposited on clay particle defect sites. 
Organoclays loaded up to 10 mass per cent palla
dium were synthesized and characterized by BET 
surface area analysis, transmission electron mi
croscopy, X-ray diffraction and small angle X-ray 
scattering measurements.

Szeged, JATE, Kolloidkémiai Tanszék 
Érkezett: 1995. VII. 20.
Közlésre elfogadtuk: 1995. VIII. 29.
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Az aprításelmélet mechanokémiai vonatkozásai
JUHÁSZ A. Zoltán

Veszprémi Egyetem, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Buzágh Aladár születésének 100. évfordulója tiszteletére

Buzágh a diszperz rendszerek keletkezésével 
kapcsolatban az aprítás és a szétoszlatás részfolya
matait különböztette meg1, a folyamatban kelet
kezett diszperz rendszer stabilitása szempontjából 
pedig messzemenően figyelembe vette a diszperz 
rész és a diszperzióközeg közötti adhéziót, ill. az 
adhéziót befolyásoló tényezőket. Ezzel a szemlé
lettel a mechanikai diszpergálásnak az aprításel
méletben leírtaknál2 sokkal általánosabb megfo
galmazást adott.

Diszpergáláskor azonban, a szilárd anyagok 
kritikus mechanikai feszültségállapotában, a szem
cseméret csökkenése mellett olyan anyagszerke
zeti változások és kémiai reakciók is végbemen
nek, melyek a makroszkópikus anyagi tulajdonsá
gok mélyreható változásait is előidézik. Ezekkel 
az állapotváltozásokkal, valamint a „mechanikai 
aktiválásion (Smekal 3) átesett anyagok speciális 
makroszkópikus tulajdonságaival a mechanikai ké
mia (mechanokémia) foglalkozik, melynek részle
tes összefoglalásával monográfiákban számoltunk 
be4“ 7.

A mechanokémiai jelenségeket mind az ap- 
rózódás folyamataira és a technológiai kérdések
re korlátozott aprításelméletbe, mind pedig a me
chanikai diszpergálás törvényeinek ennél általáno
sabb kolloidikai leírásába — a teljesesség érdeké
ben — érdemes beilleszteni, ill. azokat e jelensé
gekkel kiegészíteni. Az aprításelmélet tehát a me
chanikai diszpergálás, és mindkettő a mechanikai 
kémia tárgykörével bővítendő. E szemlélet kiala
kulásáról szeretnénk áttekintést adni az alábbiak
ban.

A mechanikai aktiválás

A kolloidkémia a fluidiumok mechanikai disz- 
pergálását cseppek és buborékok egy határon tú
li deformálásához köti: valamilyen folyadékcsepp, 
vagy gázbuborék önként kisebb részekre esik szét, 
ha a deformált állapotban a felületi szabadener
giája nagyobb, mint a belőle keletkezett részeké 
együttesen. A modell elvileg szilárd anyagok ap
rítására is alkalmazható lenne, csakhogy a szilárd 
anyagok széttörését kisebb szemcsékre inkább a 
belső-kristályos szerkezet és az abban foglalt nagy

kohéziós energia, mint a szemcsefelületi energia 
befolyásolja.

A szilárdságtan alaptörvénye, hogy amikor 
egy testet mechanikai erőhatásokkal terhelünk, a 
test deformálódik, ill. eltörik, ha a feszültségek 
ehhez elég nagyok. A kristályos testek növekvő 
terheléskor először elasztikusán deformálódnak, 
majd kritikus feszültségállapotban, a folyáshatáron 
plasztikus deformáció következik be, végül a maxi
málisan elérhető feszültségnél, a szilárdságnál, el
törik.

Az aprításelmélet a szemcseméret csökke
nésénél végbemenő jelenségeket szilárdtest-fizikai 
felfogásban tárgyalja.

Elasztikus deformáció során a kristályos test 
rácsszerkezete rugalmasan (reverzibilisen) torzul, 
diszlokációk keletkeznek, melyek a külső erő irá
nyától, valamint a rácsszerkezettől függő pályán 
áramlanak, majd a csúszósíkok metszésvonalai 
mentén torlódnak. Az ilyen helyek közelében 
feszültségcsúcsok keletkeznek (Cottrell effektus), 
melyek mikrorepedéseket is okozhatnak. A me
chanikai kémia vonatkozásában igen fontosnak 
tartjuk, hogy fokozott diszlokáció-torlódások kö
vetkezhetnek be a részecskék felszíne alatti határ
rétegben (zónában) is, mivel a diszlokációk felület
re jutását, majd ezáltal megsemmisülésüket ener
giagát fékezi. A Gibbs-féle határfázis tehát ezzel a 
rácshibákkal fokozottan terhelt felszín alatti zóná
val bővítendő.

Növekvő terhelésnél a diszlokációsűrűség az 
egész rácsban rohamosan növekszik és maximu
mát a folyáshatáron éri el. Kísérletileg sikerült 
megállapítanunk és bizonyítanunk (elektrolitoldat
ban terhelt acélpálcával végrehajtott szakítóvizs
gálattal és párhuzamosan végzett elektrokémiai 
mérésekkel8), hogy a kémiai potenciál a folyásha
tárt átlépve visszaesik. Ezzel magyarázható, hogy 
— megfigyeléseink szerint9 — a nemfémes anya
gok őrlése, mint mechanikai aktiválása során a leg
nagyobb reakcióképesség, tehát az aktiválás op
timuma is a közepes (és nem az elérhető legna
gyobb) terhelésnél, ill. őrlési időnél van.

A folyáshatár feletti plasztikus (képlékeny, ir
reverzibilis) deformáció, mint Teológiai jelenség, 
az egyes anyagok szerkezetén kívül nagy mérték
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ben függ a terhelés nagyságától, ill. sebességétől, 
aprításelméleti vonatkozásban az őrlési technoló
giától is. A képlékeny alakváltozást a diszlokáci- 
óáramlás fokozódása, szerkezeti elemek egymás 
melletti elcsúszása és esetleg orientációja is kísé
ri. A terhelés alatt a kristályszerkezet szigetekben 
„összegyűrődik”, növekvő deformációnál egyre fo
kozódó roncsolódást szenved, olyannyira, hogy az 
anyag kristályos jellege is megszűnik. A szerkezet 
ilyen változása jórészt fennmarad a tehermentesí
tés után is. Ezt a fontos jelenséget mechanokémiai 
amorfizációnak nevezzük. Az ilyen roncsolt szer
kezetű anyagok Debey-Scherrer felvételein vona
lak helyett diffúz sávok, röntgendiffraktogramjain 
a diffrakciós maximumok helyett laposan domború 
alapvonal, elektrondiffrakciós felvételeken ugyan
csak diffúz gyűrűk jelennek meg, az infravörös- 
abszorpciós felvételeken a kötéstípusok változá
sa tapasztalható stb. Esetenkint más anyagszer
kezeti vizsgálati módszerekkel a változások szin
tén kimutathatók, de meg kell jegyezni, hogy bi
zonyos fokozati különbségek is tapasztalhatók, te
hát pl. a „röntgenamorf” termék még nem biz
tos, hogy „elektronamorf” is és gyakran előfor
dul, hogy a szerkezetileg már amorfnak minősített 
anyagnak csak hosszabb őrlés után változik meg az 
IV-spektruma (kötéstípusai, Hlavay10).

Schrader és munkatársai11 a kristályszerke
zet változásainak kvantitatív jellemzésére módszert 
dolgoztak ki a röntgendiffraktogramok alapján, 
mely kiterjedt a krisztallit (szubszemcse)-méret, 
a közepes rácstorzulás, a rácshibaszám és kristá- 
lyodottság megállapítására. E módszerrel végzett 
sok vizsgálat bizonyítja, hogy a legtöbb szervetlen 
kristályos anyag mechanikai aktiválása folyamán 
először főleg a szubszemcseméret csökken, majd 
erre épülve, de némi eltolódással, következik be 
a rácsszerkezet lebomlása. A nagyon hosszantar
tó, intenzív őrlés során már nem a szemcseméret 
csökkenése (végső soron tehát a rács aprítása) az 
uralkodó folyamat, hanem a szemcsék plasztikus 
deformációjával párhuzamosan fellépő mechano
kémiai amorfizáció.

Ezt a megállapítást teszi Rump és Schőnert 
is12’13, akik különösen fontos szerepet tulajdoní
tottak a plasztikus deformációnak az őrlési fo
lyamatokban. A deformációs effektus fokozódik a 
szemcseméret csökkenésével és egy általuk „ha
tárméretnek” nevezett szemcseméret alá — amely 
anyagonként különbözik, de általában 1 fim nagy
ságrendű — az anyagokat már nem lehet szára
zon tovább őrölni, mert a teljes őrlési energia a 
szemcsék képlékeny alakváltozására (a rácsszerke
zet plasztikus deformációjára) és nem azok eltű

résére fordítódik. A kolloid részecskék aprításá
nak és szerkezetének ilyen anomáliáira Buzágh is 
utalt14.

Az amortizációt gyakran segítik elő olyan fo
lyamatok, melyeket szintén a mechanikai erőhatá
sok váltanak ki. Ilyen például az általunk is részle
tesen tanulmányozott, főleg a filloszilikátok gyors 
amorfizációját okozó, fázison belüli kondenzáció, a 
következő mechanizmus szerint5.

A plasztikus deformáció alatt összegyűrő
dött kristályszerkezetben a hidrargillit (AlOOH), 
ill. brucit (MgOOH)-rétegekben lévő szomszédos 
OH-csoportok kellő közelségbe jutva, vízmoleku
lákká kapcsolódnak (kondenzáció), miközben a 
rendezetlenné vált szilikátvázban stabilis oxigénhi- 
dak alakulnak ki. Az aktiválás kezdeti szakaszá
ban a vízmolekulák interstíciós rácshiba formájá
ban ékelődnek a rácsszerkezetbe, tartósítva ezál
tal az amorf szerkezetet, majd további aktiválás 
(hosszabb őrlés) alatt vagy néhány molekula egy
mással egyesülve, igen finom gélszerkezeti üregek
ben helyezkedik el, vagy pedig a vízmolekulák a 
részecskék felszíne felé diffundálnak, a felszín alat
ti zónában megrekednek, ill. a részecskékből ki
lépve a poláris felületeken adszorpciós réteget ké
peznek, ill. a nagyon szűk szemcseközi hézagok
ban és a szemcsék szubmikroszkópos pórusrend
szerében kapillárkondenzációs folyadék formájá
ban megkötődnek. Ennek folyamányaként olyan 
amorf szilikátszerkezet marad vissza, melyben — a 
xerogélekhez hasonlóan — különböző kötéserős
ségű víz helyezkedik el. Ez jól indikálható a ter- 
moanalitikai görbékkel. Az ilyen anyagokból pl. 
saj tolásai készített próbatestek hőkezeléskor rend
kívül hevesen szinterelődnek és erősen repedez
nek. Hosszantartó őrlés esetén az anyag víztartal
ma csökken (deszorbeálódik a víz, ill. a szerkezet 
dehidratálódik), mert az őrlőgolyók által kifejtett 
nyíró- és nyomóerők, ill. ütések hatására tömörö- 
dő gélből mintegy kipréselődik a folyadék.

A jelenséget, mivel véleményünk szerint a 
mechanokémiai reakciók szempontjából igen fon
tos, különböző modelleken részletesen vizsgáltuk, 
így pl. különböző erővel kötött vízmolekulákat 
és OH-csoportokat tartalmazó keverékeket (mint 
amilyen a változó mértékben dehidrált gipsz és 
alumínium-hidroxid) intefizív őrléssel aktiváltunk 
és derivatogramjaik alapján, valamint az adszorp
ció izotermáik felhasználásával következtettünk a 
víz kötésmódjára15’16. E kísérletek és számítá
sok segítségével megállapítható volt a kapcsolat a 
szemcsék belsejében és felületén lévő, különböző 
módon kötött víz között (amolyan „fordított ad
szorpciós izotermák”). Úgy találtuk, hogy a felszíni
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borítottság az adszorpciós és kapillárkondenzáci- 
ós telítettségig fokozható, bár ezt az állapotot igen 
nehéz körülírni, a gélszerkezet — és ezen belül a 
pőrusszerkezet — őrlés alatti állandó változása mi
att. A felületre jutott víz, mint felületaktív anyag, 
az őrlési segédanyagokhoz hasonlóan befolyásolja 
az őrölhetőséget is.

A plasztikus deformáció következtében gyak
ran tapasztalható instabilis polimorf módosulatok 
keletkezése, mint amilyen a kalcit (СаСОз) ara- 
gonittá17,18 az ortorombos PbO tetragonális mó
dosulattá való átalakulása, instabilis fém, ötvözet, 
szulfid és oxid módosulatok keletkezése. Érde
kes, hogy a több polimorf módosulatot tartalma
zó Si0 2 -nél hasonló átalakulásokat nem tapasztal
tunk.

mint tisztán aprítási, tehát csupán a szemcsemé
ret csökkentését eredményező műveletről. E szá
mítások szerint a befektetett őrlési energiának alig 
1%-a hasznosul a felületi energia növekedésében, 
a többi visszavonhatatlanul elvész. Ezzel szemben 
többen kimutatták24,25, kaloriméteres mérésekkel 
bizonyították (Heegn26, Tkacova27), magunk is 
megállapítottuk5,22, hogy a deformáció alatt tá
rolt, továbbá különböző mechanokémiai átalakulá
sokra, reakciókra fordított energia a felületi ener
giaváltozásnál mintegy tízszer nagyobb, s így az 
aprítási energia „hovafordulása” (Веке28) egészen 
más értékelés alá esik.

Az aprításelméletben kiemelt fontosságú je
lenség a szemcsék keletkezését és méretéi megha
tározó törés.

A polimorf átalakulásokat Senna és munka
társai igen alaposan vizsgálták19’20. Schrader és 
Hoffmann17 kalcit és aragonit őrlésekor a két ás
ványmódosulat állandó mennyiségi arányával jel
lemzett mechanokémiai egyensúly létrejöttét ta
pasztalta.

Az amortizációt még az őrlés közben ért 
mechanikai erőhatások alatt is kísérhetik kisebb- 
nagyobb rekombinációs jelenségek. A már ele
ve instabilis szerkezetek átalakulnak stabilisba (pl. 
wurtzit (ZnS) a stabilis szfaleritba21, aragonitból 
kalcit képződése, ezüst, fém-szulfidok, dikalcium- 
szilikát, protoensztatit polimorf módosulatváltozá
sai). Tapasztaltuk az amorf üveges szerkezetek oxi
géntömörségének a növekedését is22. Ebből a szem
pontból a mechanokémiai amorüzációnak is fo
kozatai vannak, s pl. az őrlési idő függvényében 
egy maximális rendezetlenség után gyakran bekö
vetkezik annak csökkenése (rekrisztaUizáció). Meg
jegyezzük, hogy a molebA'áorientációra jó példa 
a molekulaláncok párhuzamos rendeződése (eset
leg kvázikristályos állapot kialakulása) feszített 
makromolekulás testekben. Ilyen rendeződések az 
amorf anyagokban is végbemennek az őrlés alatt.

Szemcseorientációt vizes agyagmasszákkal vég
zett kísérleteink során észleltünk, melynek ered
ményeként a kétirányú deformálással előállított 
próbatestek száradási és égetési (külső) zsugoro
dása a képlékeny alakításkor létrejött lap-lap ori
entációtól függően a test különböző felületeire 
merőlegesen más és más volt és a cserépben lévő 
kapilláris-pórusos rendszer morfológiája is a szem
cseorientációt követte23.

Plasztikus deformáció alatt az anyagban igen 
sok energia tárolódik, ill. hő formájában elvész. 
Evvel magyarázható, hogy azok a számítások, me
lyek az őrlés hatásfokának megállapítását tűzték ki 
célul, igen kedvezőtlen képet festettek az őrlésről,

A törés két lépcsőben zajlik le, mégpedig 
először energiafelvétel közben repedésfront alakul 
ki, mely — második lépcsőben — elvileg önként, 
energialeadással és többnyire hangsebességgel ter
jed a teljes törésfelület létrejöttéig. A Grifllth-féle 
elmélet29 szerint a törésfront kialakulását kritikus 
méretű mikrorepedések keletkezése előzi meg a 
feszültségcsúcsok közelében. A feszültségcsúcsok 
nagysága (amax) a névleges feszültségtől (<т0), a 
repedéshossztól (l) és a repedés csúcsában a gör
bületi sugártól (r) függ. Törés akkor következik 
be, ha a feszültségcsúcs eléri, vagy meghaladja az 
ún. elméleti szilárdságot (ae[m), melynek értékét a 
rácserőkből lehet számítani, de egyszerű formában 
a rugalmassági modulus (E ), a felületi feszültség 
(ct) és — a rácstávolságot megközelítő — ún. mo
lekuláris hatótávolság (d0) alapján is becsülhető. 
A törés feltétele tehát:

crmól ~  Ы 1  E  2 \ Z / / r  >  cre im  — \ / E  • <j/ d g

Tapasztalat szerint azonban a reális anyagok 
szilárdsága az elméletinél gyakran 2 — 3 nagyság
renddel is kisebb, ami a szilárd anyagok eleve hi
bás szerkezetével magyarázható.

A vázolt elvek aprításelméleti vonatkozásai és 
néhány következtetés:

1. A repedésfront kialakításához sokkal ki
sebb energiára van szükség, ha az anyagban már 
eleve házagok, repedések, pórusok, pontszerű rács
hibák, ill. diszlokáció-sűrűsödési térelemek van
nak, ezek közelében ugyanis kisebb az elméleti szi
lárdság és a törés kisebb terhelésnél bekövetkezik. 
Hüttig30 az ilyen hibahelyek gyakoriságát egy „kö
tési spektrummal” jellemezte, rámutatva, hogy ter
heléskor mindig a leggyengébb térelemekben ala
kulnak ki törésfrontok, majd ezek feltáródása után 
a következő kötéserősségű elemeknél, és így to
vább. Az igen nagy elméleti szilárdságot jelentő
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terhelésre már csak akkor van szükség, ha előzőleg 
az összes hibahely, pl. a szemcsék fokozott apró- 
zódása közben, eltűnt (tehát a legkisebb szemcsék 
további törésénél). Ezeket a szemcséket viszont 
éppen a nagy szilárdságuk miatt nehéz tovább ap
rítani, sőt, a legtöbb őrlőberendezéshez és anyag
hoz tartozik egy olyan „határ szemcseméret”31, ill. 
„őrlési egyensúly”30, melynél tovább az anyag nem 
aprítható5,27, hanem deformálódik, ill. mechano
kémiai amortizációt szenved.

2. Nem tud terjedésre alkalmas mikrorepedés 
kialakulni akkor, ha a kritikus (Griffith-féle) re
pedéshossznál kisebbek a szemcsék. Schőnert szá
mításai szerint13 pl. egy próbatest 100 MPa név
leges nyomóerővel való terhelésekor (feltételezve, 
hogy a repedéssugár т — 1 nm), a kritikus repe
déshossz mintegy 1 /лn. Tehát a szubmikroszkő- 
pos mérettartományban a szemcsék csak plasztiku
san deformálódhatnak. Szerző szerint, mivel a fe
szültségcsúcs mindig nagyobb, mint a folyáshatár, 
ha a repedés pl. hibahelyek jelenléte folytán ki is 
tud alakulni, a repedésfront terjedés közben maga 
előtt hajt egy deformált zónát, melynek képződési 
energiája a terjedéskor felszabaduló energia nagy 
részét felemészti és a törést fékezi.

3. Ha a szilárd test mozaik szerkezetű (kom- 
pozit, mikrokristályos, tömör, xcroszol stb.), akkor 
a kritikus méretű repedések első megjelenése a 
kisebb elméleti szilárdságú szemcsékben várható. 
A repedés átterjedése a másik, pl. nagyobb szi
lárdságú, vagy rugalmassági modulusszal rendel
kező szemcsébe egy energiagát átlépését jelenti, 
ami a repedésfront terjedését fékezi32. Nyilvánva
ló, hogy a szemcseméret-eloszlás és az anyag tex
túrája ezen a téren is nagyon fontos szerepet ját
szik, az anyag szilárdságát és más technológiai tu
lajdonságait jelentősen befolyásolja (viszont éppen 
ezek a tényezők azok, melyek segítségével tervsze
rűen beállított makroszkópos tulajdonságú szerke
zeti anyagok állíthatók elő).

4. Már a molekuláris (elméleti) szilárdságot 
kifejező fenti igen egyszerűsített képletből is kö
vetkezik, hogy az anyagok szilárdságát a felüle
ti feszültség, ill. az azt módosító hatások (pl. hő
mérséklet) befolyásolják. Mechanokémiai szem
pontból nagyon fontos, hogy felületaktív anya
gokkal (tenzidekkel) a felületi feszültség csökken
tése révén növelhető az őrölhctőség (Rebinder- 
effektus33). A közegnek hasonló a szerepe: isme
retes, hogy nedves őrléssel sokkal finomabb őrle
mény állítható elő, mint száraz őrléssel, ami össz
hangban van azzal, hogy a szilárd/folyadék határ
felületeken kisebb a felületi feszültség, mint a szi- 
lárd/gáz határfelületeken. Mechanokémiai jelensé

geket viszont éppen fordítva: száraz őrléssel lehet 
könnyebben előidézni, mivel ebben az esetben na
gyobb a valószínűsége a szemcsék plasztikus de
formációjának, mint az eltörésüknek.

Diszperzitásfok és stabilitás

Az aprításelmélet fontos témaköre az őrlé
si energia és az őrlemény szemcseméret-eloszlása 
közti kapcsolat megállapítása. Az ismételten vizs
gált négyféle „alaptörvény” közül itt csak a Ril- 
tinger-féle ún. felületi törvényt említjük meg, mi
szerint adott berendezésben az aprításra fordított 
munka arányos az anyag fajlagos felületének a nö
vekedésével. Веке és Opoczky34’35 nemcsak az 
átlagos szemcseméretet, hanem a szemcseméret- 
eloszlás változását is vizsgálta különböző őrlemé
nyek mechanikai aktiválása kapcsán, utóbbit főleg 
a Rosin-Rammler féle összefüggés szerinti egyen- 
letességi tényező megfigyelésével. Megállapították, 
hogy az őrlési idő függvényében mind a fajlagos 
felület, mind az egyenletességi tényező maximum
görbe szerint változott a felhasznált őrlési energia 
függvényében, tehát anyagonkint változó finom
ság elérése után a további őrlésnél az őrlemény 
diszperzitásfoka nem nőtt tovább, hanem roha
mosan csökkent, a szemcseméret-eloszlásban pe
dig a durva frakció tömegaránya folytonosan nö
vekedett. E kutatások bizonyították továbbá azt 
is, hogy az őrölhetőség (vagyis az egységnyi felü
let előállításához szükséges energia) és a rendszer 
szemcseméret-eloszlása felületaktív őrlési segéda
nyagokkal jelentősen módosítható (Rebinder 33 ).

A már őrlés közben végbemenő, a rend
szer durvulását eredményező folyamatok szem
pontjából Opoczky különbséget tesz aggregáció és 
agglomeráció között36, utalva arra, hogy a dur- 
vulást egymástól jól elkülöníthető kétféle jelen
ség idézheti elő. Aggregációnak nevezte a pri
mer szemcsék laza, vagy közepesen tömör, többé- 
kevésbé reverbizilis összekapcsolódását nagyobb, 
de még laza másodlagos szemcsékké (aggregá
tumokká), felületi erők működése következtében. 
Ezzel szemben az agglomeráció, mely mindig az 
őrlés alatt megy végbe, igen nagy szemcseközi 
erők működése következtében, sok primer szem
cse igen tömör, irreverzibilis egyesülése és az 
agglomerátum végeredményben újabb, nagyobb 
primer szemcsének tekinthető. Az agglomeráci
ót megelőzi az aggregáció (lényegében aggregátu
mok tömörödnek a hosszantartó, vagy igen inten
zív őrléskor agglomerátumokká), s ezért felület
aktív őrlési segédanyagokkal az agglomerátumok 
mérete szintén befolyásolható. Az aggregáció és
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agglomeráció fentiek szerinti elvi megkülönbözte
tését más természetű vizsgálataink alapján indo
koltnak tartjuk.

Bár azok az őrlemények, melyekről a mecha
nikai kémia tárgyalásakor szó van, nem kimon
dottan kolloid, hanem annál durvább diszperziók, 
a kolloidika törvényei megfelelő kontroll mellett 
mégis alkalmazhatók rájuk. Első közelítésben sta
bilitásukat is az aggregatív állandóság kolloidkémi
ában megfogalmazott törvénye alapján értelmez
hetjük.

Buzágh1 az aggregatív állandóság tárgyalásá
nál a kontinuitási elvből kiindulva és az elektrolit
oldatokban mért adhéziós (szakadási szög) méré
seire támaszkodva, kimutatta az adhézió kapcsola
tát a felületi elektromos kettősréteg töltésével és 
az adszorpciós réteg szerkezetével, s az abból le
vont általános következtetéseivel jóval megelőzte, 
de egyben meg is haladta a DLVO-elméletet. A 
mechanikai kémia szempontjából — mivel az ilyen 
rendszerekben nincs elektrolit oldat, mint diszper
zióközeg — a kolloidok DLVO elméletével mit 
sem kezdhetünk, viszont a szemcseközi adhézió és 
az aggregáció kapcsolatait kifejező Buzágh-féle el
vet messzemenően alkalmazhatjuk.

Az őrleményszemcsék felülete közt működő 
erőkre vonatkozólag többen, köztük Rumpf és 
Schuber végeztek számításokat37-38. Háromféle 
erő változását vizsgálták a felületek közti távolság 
függvényében: az elektromos, a diszperziós és a fo- 
lyadékhidak által képviselt kötésekét. Megállapí
tották, hogy ezek közül a legtávolabb a diszper
ziós erők hatnak, viszont a felület morfológiájá
tól leginkább a folyadékhíderők függnek. Mecha
nokémiai kutatásaink keretében a különböző szili- 
kátok, különösen a montmorillonitfelületek közöt
ti adhézió nedvességtartalomtól (vízadszorpciós te
lítettségtől) való függését vizsgáltuk39. Megállapí
tottuk, hogy — összhangban a Buzágh-féle elvvel 
— a száraz szilikátfelületek közötti viszonylag nagy 
adhéziós erőket az adszorbeált víz az adszorpciós 
réteg telítettségéig jelentősen csökkenti (ez az álla
pot közepes relatív gőznyomásnál jön létre), majd 
hirtelen megnövekszik az adhézió a víz legszűkebb 
hézagokban való kapillárkondenzációjakor, tehát a 
nagyobb relatív gőznyomásoknál. Mivel a szemcse
kontaktusok közvetlen környékének legfinomabb 
hézagaiban a kondenzált víz a legnagyobb energi
ájú folyadékhídkötéseket hozza létre (mivel a fo
lyadéknak a gáz felé itt a legkisebb a görbületi 
sugara), csökken e kötések erőssége, ha nagyobb 
légnedvességnél a víz a tölcsérszerűen kiszélese
dő hézagok egyre nagyobb átmérőjű térelemeiben 
is kondenzálódik (a folyadék/gáz felszín görbüle

te növekszik). Ezért nagyobb relatív gőznyomásnál 
a folyadékhídkötések erősségével együtt az adhé
zió is rohamosan csökken. Mivel a folyadékhídkö
tések kialakulásában nagy szerepe van a felületi 
feszültségnek, érthető, hogy tenzidekkel a kötése
rősség, ill. a szemcseközi adhézió csökkenthető (de 
a hídfolyadékban a gázból, vagy szemcsékből kiol
dott kapillárinaktív anyagok megnövelhetik a kö
tőerőt). Az adhéziőról szerzett információk alap
ján, a Buzágh-féle elv tükrében jól értelmezhetők 
azok a megfigyelések, melyek szerint a legnagyobb 
porképződés (vagyis a legstabilisabb aeroszol ke
letkezése) is az adszorpciós telítettségnél, tehát kri
tikus nedvességtartalomnál volt tapasztalható. Ten
zidekkel a porképződés befolyásolható.

Az őrlemény stabilitása szempontjából az agg
lomeráció mechanokémiai színtér jelenségnek te
kinthető; szilárd fázisú reakcióba is átmehet (lásd 
alább), ha a szemcsék közötti anyagtranszport ak
tiválási energiáját a mechanikai energia közlésé
vel biztosítani tudjuk. Az agglomeráció következ
tében az őrlemények szemcseszerkezete gyökere
sen megváltozik. A teljes átalakulást esetenkint 
egyaránt fékezheti, vagy éppen gyorsíthatja is ma
gának az agglomerátumnak a plasztikus deformá
ciója.

Az agglomerációval kapcsolatban a mechani
kai kémia egyik speciális jelenségének megjelölé
sére a kemihézió bevezetését tartottuk indokolt
nak.

A kemihézió szilárd felületek kémiai erőkkel 
való közvetlen kapcsolata a kellő közelségbe ke
rült tapadási pontokon. E téren nagy szerepet tu
lajdonítunk a határréteg diszlokációkban dús fel
szín alatti zónájának, melyről fentiekben tettünk 
említést. Felfogásunk szerint ugyanis a kemihézió 
érvényesülését az egymással közvetlen kapcsolatba 
jutott két felület közös határrétegében lévő kapil
láris nyomás teszi lehetővé. A kapilláris nyomás a 
belső nyomások különbsége folytán jön létre, a ka
pilláris nyomás kialakulásában viszont a rendezet
len felszín alatti zóna nagy szerepet játszik. Ezért 
van az, hogy az azonos kémiai és kristályos felé
pítésű szemcsék között is működhetnek kemihézi- 
ós kölcsönhatások, ugyanis az őrleményben mindig 
vannak különböző mértékig deformálódott szem
csék, melyek egymás közelébe kerülve, nagy erő
vel összetapadnak és ezzel a kémiai kölcsönhatás 
lehetőségét is megteremtik, vagy éppen atomok 
léphetnek át a szomszédos felületre, a szemcsék 
„összesülését”36 idézve elő. A különböző minősé
gű szemcsék között viszont már az eltérő belső fel
építés miatt is felléphetnek kemihéziós erők, de 
a felszín alatti diszlokációkban dús zóna ez eset
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ben is elősegítheti a kémiai kölcsönhatásokat, vagy 
összenövéseket, egyes komponensek ehhez szüksé
ges diffúzióját, behatolását a másik szemcse felüle
ti rétegébe, szilárd hidak kialakulását stb.

A kapilláris nyomásnak, ill. a kemihéziós köl
csönhatásoknak tulajdonítjuk a diszperz rendszer 
stabilitásának csökkenését agglomeráció következ
tében. Utalunk a Laplace-egyensúlyra, mely kife
jezi, hogy az egyensúlyi részecskeméret — állan
dó felületi feszültség mellett — fordítva arányos 
a kapilláris nyomással. Ha tehát a szemcsék kö
zött nagy kapilláris nyomás uralkodik és az aggre
gátum felületének görbületi sugara az egyensúlyit 
meghaladja, akkor az egyensúlyra való törekvés 
egyik megjelenési formája lehet a részecskemé
ret csökkenése, ami esetünkben a tömörebb hal
maz képződését jelenti. A jelenséget a „disszolúci- 
ós állandóság”40 egyik esetének tekintjük.

Mechanokémiai reakciók

A mechanikai aktiválás következtében az őr
leményekben még az őrlés alatt, vagy csak az 
után, ha arra a feltételek megteremtődnek, kü
lönböző típusú kémiai reakciók zajlanak le. Ezek
nek energiaszükségletét — exoterm reakcióknál 
az aktiválási energiát — az elnyelt mechanikai 
energia fedezi. Az őrlés alatt végbemenő reakci
ókat Peters41 nevezte mechanokémiai reakciók
nak, míg a dörzsöléskor fellépő folyamatokkal — 
Thiessen, Meyer és Heinicke szerint42 — a „tri- 
bokémia” foglalkozik. A mechanikai energia köz
lésekor lezajló kémiai reakciók lehetőségére már 
Wi. Ostwald43 felhívta a figyelmet (tőle szárma
zik a „mechanokémia” elnevezés is). Az iroda
lomban nagy számban jelent meg (köztük öszefog- 
laló jellegű5’42’44,45) mechanokémiai reakciókkal 
foglalkozó közlemény. Az alábbiakban csak azok
ról a mechanokémiai reakciótípusokról adunk át
tekintést, melyeket valamilyen modellanyag segít
ségével kísérletileg magunk is vizsgáltunk és tipi
kusnak tartunk. Tapasztalatunk szerint e reakciók 
vagy közvetlen őrlés után kimutathatók, vagy rejt
ve vannak, és csak valamilyen további eljárással 
„hívhatók elő”. Valamiképpen mindig megváltoz
nak azonban az anyagok fizikai, kémiai és techno
lógiai tulajdonságai, amiből következtetni lehet e 
reakciókra (ilyen tulajdonságváltozásokra az aláb
biakban szintén utalunk).

1. Homogén mechanokémiai reakciónak te
kinthető a fentiekben tárgyalt amorfizáció, ameny- 
nyiben kémiai kötések felszakadásával és a fázison 
belül új kötéstípusok megjelenésével jár együtt. Az 
amorfizáció következtében jelentős változást szen

vednek az anyag kémiai tulajdonságai, pl. a gya
korlatilag oldhatatlan kvarc híg ásványi savakban 
és közepes koncentrációjú lúgokban, sőt desztil
lált vízben is (korlátoltan) oldhatóvá válik; külön
böző szilikátokból egyes komponensek híg savak
kal és lúgokkal szelektíven kioldhatók; megváltoz
nak a fokozatos hevítés közbeni termikus reakciók 
átalakulási hőmérsékletei, sőt e reakciók termékei 
is (pl. egy olyan talkummintában, melyből hevítés
kor eredetileg csak ensztatit keletkezett, mecha
nikai aktiválás után a hevített anyagban nagyobb 
mennyiségű forsterit volt kimutatható). Megvál
tozik (a diszperzitásfok növekedése miatt nő, a 
rács lebomlása miatt pedig csökken) a zeolitok és 
montmorillonitok kationcsere-kapacitása, adszorp- 
ciós és reológiai tulajdonságai, termikus zsugoro
dása.

2. Míg a polimorf átalakulások főleg csak a 
kristályszerkezetet érintik, addig a kristályon be
lüli kondenzációval kapcsolatos amorfizáció már 
egyéb tulajdonságok (pl. a dielektromos, adszorp- 
ciós, termikus tulajdonságok, más anyagokkal va
ló kémiai és felületi kölcsönhatások, oldékonyság) 
jelentős változását okozzák. Példaként említjük a 
montmorillonit relatív permittivitásának az őrlési 
idő függvényében való maximum-minimum görbe 
szerinti változását, kationcsere-kapacitásásnak és 
adszorpció-képességének feltűnő csökkenését. Mi
közben a kaolinit fireclay-típusú módosulaton át a 
teljesen amorf szerkezetig teljesen lebomlik, áta
lakulását a technológiai szempontból nagyon fon
tos mullitképződési reakció néhány 100 °C-kal va
ló csökkenése kíséri (de csak közepes intenzitású 
őrlésnél)46.

Más kutatókhoz hasonlóan47 mi is végeztünk 
összehasonlító vizsgálatokat a mechanokémiai és 
termikus reakciók között, elsősorban avval a cél
lal, hogy ellenőrizzük annak a kétkedésnek a jo
gosságát, miszerint az aprítás alatti amorfizáció és 
általában a mechanokémiai reakciók tényleg a me
chanikai erőhatások következményei, vagy csupán 
az őrlés alatti felmelegedésnek szabad tulajdoníta
ni azokat48. Ez utóbbi feltevést nem találtuk helyt
állónak. Míg pl. a kaolinszerkezet termikus lebon
tása mindig a szerkezeti OH-csoportokból kelet
kezett víz kilépésével függ össze (metakaolin, te
hát anhidro-kaolinit), addig — mint fentiekben je
leztük — a mechanokémiai átalakulás terméké
ben a felszabadult víz az anyag gélszerkezeténck 
komponenseként ottmarad és csak nagyon hosszú 
ideig tartó őrléskor távozik (részben) el. Ha
sonló megállapításokra jutottunk különböző OH- 
tartalmú anyagok (fémhidroxidok, más agyagásvá
nyok) vizsgálata alapján is49. Egyértelmű, hogy a
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mechanikai és termikus aktiválással egymástól je
lentősen különböző anyagok állíthatók elő; a két 
termék egyáltalán nem azonos egymással, s ezzel 
függenek össze a két reakció termékeinek tulaj
donságában tapasztalt nagy különbségek.

3. A gáz/szilárd rendszerekben végbemenő 
reakciók közül igen jellegzetesek a gázok elnye
lésével, tehát az abszorpcióval összefüggő átala
kulások mint pl. a kalcium-hidroxid karbonáto- 
sodása szén-dioxid-felvétellel. Vizsgálataink sze
rint ez a reakció közönséges körülmények kö
zött csak akkor megy végbç, ha a mészhidrát- 
ban szabad, de legalább kapillárkondenzációval 
kötött víz van jelen, ezért a rendszerben pl. a 
levegő páratartalmát a kapilláris kondenzációnak 
megfelelő magas értéken kell tartani. Mechani
kai aktiválás alatt azonban erre nincsen szükség, 
mivel a mész-hidrátból a plasztikus deformáció 
alatt felszabadult és a szubmikroszkópos héza
gokban megrekedt vízben a karbonátosodás igen 
könnyen végbemehet. Ha a kísérletet kalcium- 
oxiddal, esetleg magnézium-oxiddal végezzük, ak
kor a szükséges vízmennyiség őrlés alatti beve
zetéséről gondoskodni kell. Az ilyen reakciók ál
talában „adszorpció-kemiszorpció-szemcsén belüli 
diffúzió-abszorpciós végtermék kialakulása” rész- 
folyamatokra bonthatók.

3. A gáz/szilárd rendszerekben tapasztalható 
mechanokémiai disszociáció szintén egy speciális 
heterogén reakciótípus. Példaként említjük a do
lomit (CaMg(CÜ3)2) szelektív disszociációját50. A 
dolomitban felváltva, egymással párhuzamozan el
helyezkedő kalcium- és magnézium-karbonát réte
gek vannak, de ezek közül intenzív őrléssel csak 
a magnézium-karbonát réteghálózat bontható le, s 
ez a sérült réteg az eredetinél néhány 100 °C-kal 
alacsonyabb hőmérsékleten disszociál. A kalcium
karbonát rétegek ilyen lebontását nem tapasztal
tuk, de a dolomit kristályszerkezete — egészében 
— már viszonylag rövid ‘aktiválás alatt, a mag
néziumrétegek sérülésével párhuzamosan tönkre
megy. Az instabilis magnézium-karbonát híg sa
vakkal jól oldható (mint ismeretes, a dolomit igen 
rosszul oldódik ásványi savakban). Hosszantartó 
őrlés után a magnézium-rétegből szén-dioxid távo
zik és a réteg amorf oxiddá alakul át. Tapasztala
tunk szerint a különböző karbonátok mechanoké
miai tulajdonságai nagyon különbözők, pl. a kristá
lyos kalcium-karbonátot nem sikerült amorfizálni, 
a vas-karbonátot viszont könnyű volt szétroncsol
ni mechanikai erőhatásokkal. Karbonátok keveré
keiben egyes komponensek mások disszociációját 
jelentősen befolyásolják és homogén, oxidelegyek- 
ből álló agglomerátumokká alakulnak át.

5. A szakirodalomból jól ismert jelenségek — 
pl. a folyadék/szilárd típusú, mechanikai hatások
ra, pl. őrlés, dörzsölés, forgácsolás, koptatás, re
szelés alatt végbemenő korrózió, a felület nedve- 
sedőképességének változásai, reakciók sebességé
nek növekedése stb. — nem tekinthetők kimon
dottan mechanokémiai reakcióknak, legfeljebb a 
folyamatok lezajlását, teljessé tételét segíti elő a 
megfelelő mechanikai feszültségállapot kialakítá
sa. Vannak azonban olyan reakciók is, melyekben 
a mechanikai aktiválásnak igen fontos szerepe van. 
Kísérleteink során tapasztaltuk pl., hogy mecha
nikai aktiválással előzőleg amorffá alakított kaolin 
savban való oldhatósága sokkal nagyobb volt, mint 
azé a kaoliné, melyet oldás közben érnek az akti
válással azonos mechanikai hatások. Kétségtelen, 
hogy az előzetes aktiválással az anyag reakcióké
pessége jobban volt növelhető, mint a reakció köz
ben alkalmazott mechanikai kezeléssel.

6. Részletesen vizsgáltuk — és legfontosabb 
kutatási területünknek tartjuk — a különböző mi
nőségű szemcsék között végbemenő szilárd fázisú 
reakciókat. Két típust ismertünk meg: az egyikben 
az agglomeráció során a felületek között közvetlen 
kémiai kölcsönhatásokra lehetett következtetni, a 
másikban pedig igen fontos szerepük volt a folya- 
dékhidaknak.

A közvetlen felületi kölcsönhatásokban a ke- 
mihéziós kapcsolódással kezdődő reakciók ener
giaszükségletét a mechanikai energia rendszerint 
nem tudja teljes mértékben fedezni, ezért csak 
pl. termikus kezeléssel (magas hőmérsékleten való 
hevítéssel) „hívhatók elő”, tehát tehetők teljessé. 
Ilyen jelenségeket tapasztalhatunk pl. a kvarc kü
lönböző oxidokkal való együttőrlésénél51. Speciá
lisan mechanokémiai folyamat az őrleményszem
csék aktív felületi gócainak — pl. az ioncserehe- 
lyeknek — szomszédos felületek által való leta
karása, miáltal pl. az ioncserekapacitás nagyobb 
mértékben csökken, mint az agglomeráció követ
keztében a fajlagos felület. A jelenség, melyet „le
fedési effektusnak" neveztünk el5 az őrlemények 
passziválódását eredményezi.

A folyadékhidak jelenlétében végbemenő szi- 
Iárd/szilárd mechanokémiai folyamatok mind a 
végtermékek összetétele és tulajdonságai, mind a 
reakciómechanizmus szempontjából igen változa
tosak15. Közös vonásuk, hogy a különböző mi
nőségű, egymás szomszédságába került őrlemény
szemcsék között folyadékhidak alakulnak ki, s 
a további reakciókért ezek a hidak tehetők fe
lelőssé. A hidak folyadékanyaga vagy a szem
csék deformációjakor a szemcsékből préselődik 
ki, vagy a gáznemű diszperzióközegből adszorbe-
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álódik (kapilláris kondenzáció), vagy esetleg fe
lületi diffúzió (Volmer-féle kúszás) által jut a 
aggregáció-agglomeráció során tömörödő szekun
der szemcsék szűk hézagaiba. A hidak jelenlété
ben további, igen változatos, az anyagi összeté
telen kívül az őrlési körülményektől is függő re
akciók zajlanak le. Tapasztaltunk olyan reakció
kat, pl. gipsz+alumínium-oxid, vagy magnézium- 
oxid+kaolin rendszerekben, melyeket a szemcsék 
felületéről leoldott ionok közötti, csapadékkép
ződéssel járó reakciókra lehetett visszavezetni16. 
A szilárd hidak a további őrlés során letöredez
nek, ezáltal friss felületek jönnek létre, lehetővé 
téve újabb folyadékhidak kialakulását és a reak
ció teljessé válását. Találkoztunk olyan reakciókkal 
(pl. agyagásvány-kalcium-hidroxid keverékek őrlé
sekor), melyekben a folyadékhídból víz diffundált 
a torzult szilikátrácsba, hidratációs reakciót idézve 
elő. Tapasztaltuk a reakció „befagyását” is, mivel 
a folyadékhídban keletkező csapadék az aktív pó
rusokat eltömte, ezáltal a további hidak képződé
sét megakadályozta, vagy egyszerűen lefedési ef
fektus miatt állt le a reakció. Igen szemléletesek a 
mechanokémiai reakciók nagy kristályvíz-tartalmú, 
egymással csapadékot képező anyagok együttőr- 
lésekor. Pl. a rézszulfát-pentahidrát és a bárium
karbonát keverékének száraz őrlése alatt — már 
rövid idő után — az őrlemény teljesen „elsároso- 
dik”, mert a réz-szulfátból a plasztikus deformáció 
során igen sok víz szabadul fel, s ebben bárium
szulfát+réz-(hidrogén)-karbonát képződik. Ha to
vább folytatjuk az őrlést, a szabad víz elpárolog és 
a réz-karbonát amorf réz-oxiddá és szén dioxiddá 
bomlik, az őrlemény tehát kiszárad és elszínesedik, 
tömege pedig a víz és szén-dioxid-veszteség követ
keztében jelentősen csökken.

A folyadékhidakkal kapcsolatos mechanoké
miai kölcsönhatások intenzitása fokozható a folya
dék gőzének az őrlőtéren, vagy az őrleményen való 
átvezetése által. Gőzkezeléssel bizonyos határig a 
termikus reakciók termékeinek minősége is módo
sítható.

Értékelés

A. Kristálykémiai szempontból az aprítást 
mint a kohéziós energiával szemben végzett mun
kát foghatjuk fel52, kohéziós (kötési) energián ért
ve azt az energiát, melyet ahhoz kell befektetnünk, 
hogy a rendszer atomjait egyensúlyi helyzetükből 
elméletileg végtelen távolságba vigyük. A diszperz 
rendszerekben külső és belső atomokra való bon

tásban a kohéziós energia:
E x  = nses + riiei -  nses + (n -  ns)e,- =

— ne, ns(ei es)

Az egyenletben: ne,- = E r ,  vagyis a nem
diszperz rendszer kötési energiája, a rácsenergia, 
továbbá ns(e, - e s) = E sas a felületi potenciál, 
melyet a fajlagos felület (as) és a felületegységre 
jutó felületi potenciál (Es) szorzataként fejeztünk 
ki. A kohéziós energia:

E x  = e r  -  (Esas)
B. Őrléskor a befektetett energia függvényé

ben a kohéziós energia csökken, (melynek mérté
kére pl. az oldáshő változása alapján, tehát kalori- 
méteres mérésekkel lehet következtetni Heegn26, 
mely mértéke az aktiválódásnak; az őrlési mun
kát kalorikusán Tkacová mérte27). A felületi po
tenciál változása az adszorpciós izotermák alapján 
számítható15.

Az őrlésre felhasznált mechanikai energia 
{W) és a kohéziós energia változása közötti kap
csolat, ill. az őrlés hatásfoka (r) alapján három 
eset különböztethető meg:

1. Ha a belső és felületi rácsszerkezet nem 
változik, akkor az őrlési munka arányos a fajlagos 
felület növekedésével, ami a Rittiner-szakasznak 
felel meg (mechanikai cLiszpergálás):

W t) = —EsAas

2. A  szemcseméret csökkenésével párhuza
mosan sérült határfelületi zóna jön létre, emiatt a 
felületi potenciál megnő (adszorpciós, adhéziós és 
kemihéziós jelenségek előtérbe jutása). Az őrlés
nek ezt a fázisát, mely rendszerint az előbbi után, 
de egymás fedésében is jelenik meg, Smekal-féle 
szakasznak, vagy felületi aktiválásnak neveztük el:

Wr]= —A E sas

3. Végül, ha a fentieken kívül a belső-kristá
lyos szerkezet is sérül a deformáció alatt, akkor 
beszélhetünk mechanokémiai aktiválásról.

Wrj = A E r - A ( E s -as )

C. A szabadenergia növekedésével, ill. a ko
héziós energia csökkenésével jelzett primer folya
matokat szekunder mechanokémiai folyamatok kö
vetik az őrlés alatt, vagy ilyen folyamatokra foko
zottan hajlamossá válik az aktivált anyag. Ilyenek: 
a fajlagos felület csökkenését eredményező, aggre- 
gációs vagy agglomerációs jelenségek, a stabilabb 
felületi szerkezethez vezető adszorpció, nedvesítés, 
ill. a belső szerkezet rendeződésével járó rekrisz- 
tallizáció, rekombináció és főleg a mechanokémiai 
reakciók.
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D. Az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai 
terén tapasztalt változások ezekre a primer és sze
kunder mechanokémiai folyamatokra, ill. azok di
namikus egyensúlyától függő, az anyagi tulajdon
ságokon kívül az aktiválás (aprítás, diszpergálás) 
körülményeire is nagyon érzékeny állapotváltozá
sokra vezethetők vissza. Ilyen értelemben az ap
rításelmélet tárgyköre a kolloidika és mechanikai 
kémia vonatkozó ismereteivel bővítendő; maga a 
mechanikai kémia pedig a kolloidika egyik önálló 
fejezetének tekinthető.

Összefoglalás

Tanulmányunkban a szilárd anyagok mecha
nikai diszpergálására vonatkozó azokat az isme
reteket igyekeztünk egy saját rendszerezésben be
mutatni, melyekre az utóbbi évtizedekben végzett 
kutatásaink, főleg kísérletező munkánk során tet
tünk szert. A vonatkozó jelenségeket az aprításel
mélet a szilárdtest-fizika szemszögéből tárgyalja, 
kolloidkémiai vonatkozásait csak érinti.

Kutatásainkat a Buzágh által megalapozott 
kolloidikai szemlélettel végeztük, és munkánkat 
is az ő tudományos tevékenysége folytatásának 
tartjuk.

Intenzív mechanikai erőhatások következté
ben a kristályos anyagok kristályszerkezetének ma
radandó sérülései, polimorf átalakulások, teljes 
amorfizáció, homogén kémiai reakciók, a felületi 
szabadentalpia erélyes növekedése tapasztalható, 
s ezek arra vezethetők vissza, hogy az őrlés alatt 
elnyelt energia nagy része képes tartósan az őr
leményben tárolódni. Az ilyen mechanikai aktivá
lás eredményeként az anyag felületi és szilárd fá
zisú reakciókra válik hajlamossá. Ennek következ
tében a diszperzitásfok irreverzibilis csökkenése, a 
fázis- és kémiai összetétel változása megy végbe a 
rendszer stabilitásának növekedése irányában. Új- 
szerűek azok a mechanokémiai „kapillárreakciók”, 
melyeket kísérleteink során tapasztaltunk. A reak
ciókat és felületi kölcsönhatásokat bizonyos fokig 
módosítani lehet pl. gőzadszorpció által. Az akti
vált, ill. mechanokémiai átalakulásokon átesett őr
lemények kémiai, termikus és adhéziós tulajdonsá
gai jelentősen változnak, ami kihatással van a kü
lönböző, őrléssel kapcsolódó technológiákra is.

Mechanochemical aspects of comminution 
theory. A.Z. Juhász

A system dealing with the mechanical disper
sal of solids is presented; knowledge is based on

the author’s research and experimentation, done 
in the last decades. Phenomena are interpreted 
mainly in terms of solid state physics and are on
ly loosely connected to colloid chemistry. The ap
proach of research was, however, purely colloid 
chemical, thus this work can be considered as a 
continuation of Prolessor Buzágh’s scientific activ
ity.

The crystal structure of crystalline solids is 
drastically changed by intensive mechanical forces: 
permanent lattice defects, polymorphic transfor
mations, total amorphisation, homogeneous chem
ical reactions may occur and a definite increase of 
surface free energy can be observed; all these phe
nomena show that a high share of grinding ener
gy can be permanently stored in the ground ma
terial. Due to this mechanical activation the solid 
will be capable of surface and solid-state reactions, 
and consequently the dispersity of the system is 
decreased irreversibly and both the phase compo
sition and chemical composition are changed in 
the direction of increased system stability. Nov
el type mechanochemical „capillary” reactions are 
described, too. Reactions and surface interactions 
can be modified to a certain extent by vapour 
adsorption. Thermal and adhesion properties of 
solids, exposed to intensive grinding, and being 
in an active state or having been subjected to 
mechanochemical transformations are drastically 
changed and this change may influence several 
technologies involving grinding.
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T ájék oztató  m unkatársaink részére

1. A Magyar Kémiai Folyóirat eredeti tudományos 
kutatási eredményeket közöl a kémia minden ágából, 
részletes közlemények, előzetes közlemények vagy rövid 
közlemények alakjában. Nemzetközi folyóiratban történt 
idegen nyelvű közlés nem akadálya a m agyarul való 
megjelentetésnek.

Felkérés alapján összefoglaló közleményeket is meg
jelentetünk.

2. A közlemények ta rta lm áért és közölhetőségéért a 
szerzők felelősek.

3. Kérjük m unkatársainkat, hogy közleményeiket tö
mören fogalmazva, de jól érthetően, lehetőleg rövid mon
datokkal írják meg. Az általánosan elfogadott szakkifeje
zéseket, vegyületeket a „Kémiai helyesírási szótár” (Fe
dőm é Csányi Piroska, Fábián Pál, Hőnyi Ede; Műszaki 
Könyvkiadó, Budapest, 1982) szerint kell írni.

4. A közleményekben csak az Sí és más törvényes 
mértékegységek használata megengedett. M unkatársaink 
figyelmébe ajánljuk az e tárgykörben a Folyóirat 1979 
novemberi számában megjelent közleményt (85. 523. 
1979).

5. A közlemény cím e  konkrétan tájékoztasson a 
tartalom ról, de lehetőleg rövid legyen.

A bevezetés ta rtalm azza a munka célkitűzéseit és 
tárgyát, röviden hivatkozzék a tárgyban mások, valamint 
a szerző által elért előző eredményekre. Hosszabb történeti 
áttekintésnek csak kivételesen indokolt esetben van helye.

A kísérleteken alapuló közlemény fő részét a kísér
leti módszer leírása, az eredmények közlése és tárgyalása 
képezze. Hosszabb cikkekben ajánlatos e részeket egymás
tól alcímekkel elválasztani. Elméleti közleményekben az 
eredmények közlése elő tt az elmélet alapelgondolásait kell 
vegyészek számára é rthe tő  módon ism ertetni.

A kísérleti módszer leírása tömör legyen, de mégis 
tartalm azzon minden ada to t, ami lehetővé teszi a kísérleti 
munkának szakemberek általi megismétlését, ill. a mód
szer felhasználását más esetekben.

A számszerű kísérleti eredményeket vagy táblázat
ban, vagy grafikonban közöljék a szerzők.

A kísérleti adatokból egyértelműen folyó következ
tetéseket általában célszerű közvetlen a kísérleti eredmé
nyekkel kapcsolatban közölni. Ezek általánosabb jellegű 
m egvitatása, valamint az elméleti következtetések az ered
m ények értékelése, ill. tárgyalása fejezetbe tartoznak.

6. Az előzetes közlem ények  rövid beszámolók folya
m atban levő kutatások olyan szakaszának eredményei
ről, amelyekről feltehető, hogy gyors közlésük elősegíti az 
adott tárgykörben dolgozó más kutatók m unkáját, s egy
ben biztosítják a szerző prioritását.

7. A rövid közlemények az adott tárggyal kapcsolat
ban befejezett kutatóm unka kisebb jelentőségű, de mégis 
általános érdekű eredm ényeit, ill. kísérleti módszerek vagy 
készülékek leírását ism ertetik . Terjedelmük ne legyen na
gyobb ha t gépelt oldalnál.

8. Műszaki újdonságok rovatunkban, —  az igények
től függően — a szerzők újonnan kifejlesztett műszereit, 
laboratórium i eszközeit, készülékeit, illetve mérési mód
szereit kívánjuk ism ertetni.

9. A kéziratokat gépelve a lapnak csak egyik oldalára 
írva kérjük beküldeni.

A szerzők keresztnevét is kérjük feltüntetn i, továbbá 
minden szerző munkahelyének levélcímét.

A hivatkozásoknál kérjük megadni a szerzők kereszt
nevének kezdőbetűit és vezetéknevét, továbbá a folyói
ra t szokásos rövidített nevét, a kötetszámot, a közlemény 
kezdő oldalszámát és az évszámot. Kérjük, hogy ezeket

az adatokat a folyóirat szokásainak megfelelő sorrendben, 
módon és az irodalm i hivatkozásokat külön lapon össze
gyűjtve küldjék be m unkatársaink.

A táblázatok szerkesztésére nagy gondot kell fordí
tani, hogy az olvasó könnyen m egállapíthassa az eredmé
nyekből kitűnő fő összefüggéseket, lényeges vonásokat.

Minden táb lázatnak legyen külön címe, amely a köz
lemény szövegének elolvasása nélkül is utal ta rta lm ára  és 
m egadja, hogy milyen kísérleti körülmények között érvé
nyesek a táblázat adatai. Az egyes adatokra vonatkozó 
különleges megjegyzések csillag a la tt a táblázat aljára ke
rüljenek. Az adatok mértékegységeit minden oszlopban, 
ill. minden sorban pontosan meg kell adni. A táblázato
kat külön lapokon kérjük beküldeni, a szövegben pedig 
megjelölni a táblázat helyét.

Az ábrák m éretét úgy kell megválasztani, hogy a be
m u ta tn i kívánt összefüggés a szükséges pontossággal leol
vasható legyen. Ne tervezzünk minden függvénygörbéhez 
ábrát, ugyanazon az ábrán több görbe is feltüntethető. Az 
ábrák aláírása, ill. a görbék és pontok felirata a közlemény 
szövege nélkül is érthe tő  legyen.

Az ábraszövegeket külön lapon (is) kérjük össze
gyűjtve közölni.

Mivel a Folyóirat hasábszélessége 8 cm, az ábrák ter
vezett végleges mérete ennél kisebb legyen. Kéthasábos áb
rák csak kivételesen indokoltak. A fényképek fényes papí
ron készüljenek, minél erősebb kontrasztúak legyenek, és 
a tárgynak csak a bem utatn i kívánt részét ábrázolják. A 
fénykép felesleges felületét vágjuk le. Az ábrák ceruzarajza 
— a közlésre tervezett nagyság legalább kétszeres mére
tében (akár A4-es m éretben) — olyan részletes és pontos 
legyen, hogy a klisékészítéshez szükséges tusrajz közvetlen 
másolással készülhessen.

10. Minden kézirat végén magyar nyelvű  és angol 
nyelvű rövid összefoglalást kell közölni a dolgozat címének 
fordításával együtt, továbbá meg kell adni az intézm ényt, 
amelyben a munka készült.

11. Ajánlatos, hogy a szerzők kéziratukról m ásolatot 
ta rtsanak  maguknál, minthogy a szerkesztőség kéziratot 
nem ad vissza.

12. Kérjük a kefelevonatokat sürgősen kijavítani, 
és postafordultával a szerkesztőség címére (1521 Buda
pest, Gellért tér 4.) visszaküldeni. Tekintve, hogy a szer
kesztőséget ütem terv köti, amennyiben a kefelevonatokat 
azok kézbevételétől szám íto tt hat napon belül nem kapja 
vissza, akkor a szerkesztőség úgy tekinti, hogy a kefele vo
natban javítani való nem  volt, s a közlemény a kefelevo
natnak  megfelelően fog megjelenni. A hibákat a margón 
kell kijavítani. K ézirattól eltérő átszövegezések mellőzen
dők, m ert ezek keresztülvitele nagy m unkát jelent, mely
nek költségei a szerzőkre hárulnak.

13. A szerzők közleményükről 25 db különlenyoma- 
to t kapnak díjmentesen.

14. Folyóiratunk számítógépes szedéssel készül. Kér
jük  a T isztelt szerzőket, hogy amennyiben közleményü
ket szövegszerkesztő program m al írják, úgy a kézirattal 
együtt küldjék be szerkesztőségünkbe a szöveget ta rta l
mazó mágneslemezt is. így gyorsabban és kevesebb hibá
val készül el a kefelevonat. Ajánljuk szövegszerkesztésre az 
ÉKSZER program ot: forgalmazza a CheMicro Kft, 1105 
Budapest, Salamon u tca  13/a, m egrendelhető a 131-3847- 
es telefonszámon. Más szövegszerkesztők használata ese
tén ASCII, vagy CW I szabvány szerinti szöveget kérünk. 
A beküldött lemezt a szerzőnek visszaküldjük, vagy azon
nal adunk helyette másikat.
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T ájékoztató  m unkatársaink részére

1. A Magyar Kémiai Folyóirat eredeti tudományos 
kutatási eredményeket közöl a kémia minden ágából, 
részletes közlemények, előzetes közlemények vagy rövid 
közlemények alakjában. Nemzetközi folyóiratban történt 
idegen nyelvű közlés nem akadálya a magyarul való 
megjelentetésnek.

Felkérés alapján összefoglaló közleményeket is meg
jelentetünk.

2. A közlemények ta rta lm áért és közölhetőségéért a 
szerzők felelősek.

3. Kérjük m unkatársainkat, hogy közleményeiket tö
mören fogalmazva, de jól érthetően, lehetőleg rövid mon
datokkal írják meg. Az általánosan elfogadott szakkifeje
zéseket, vegyületeket a „Kémiai helyesírási szótár” ( Fe
d őm é Csányi Piroska, Fábián Pál, Hőnyi Ede; Műszaki 
Könyvkiadó, Budapest, 1982) szerint kell írni.

4. A közleményekben csak az Sí és más törvényes 
mértékegységek használata megengedett. Munkatársaink 
figyelmébe ajánljuk az e tárgykörben a Folyóirat 1979 
novemberi számában megjelent közleményt (85. 523. 
1979).

5. A közlemény címe konkrétan tájékoztasson a 
tartalom ról, de lehetőleg rövid legyen.

A bevezetés tartalm azza a munka célkitűzéseit és 
tárgyát, röviden hivatkozzék a tárgyban mások, valamint 
a szerző által elért előző eredményekre. Hosszabb történeti 
áttekintésnek csak kivételesen indokolt esetben van helye.

A kísérleteken alapuló közlemény fó' részét a kísér
leti módszer leírása, az eredmények közlése és tárgyalása 
képezze. Hosszabb cikkekben ajánlatos e részeket egymás
tól alcímekkel elválasztani. Elméleti közleményekben az 
eredmények közlése előtt az elmélet alapelgondolásait kell 
vegyészek szám ára érthető  módon ismertetni.

A kísérleti módszer leírása tömör legyen, de mégis 
tartalm azzon minden adato t, ami lehetővé teszi a kísérleti 
munkának szakemberek általi megismétlését, ill. a mód
szer felhasználását más esetekben.

A számszerű kísérleti eredményeket vagy táblázat
ban, vagy grafikonban közöljék a szerzők.

A kísérleti adatokból egyértelműen folyó következ
tetéseket általában célszerű közvetlen a kísérleti eredmé
nyekkel kapcsolatban közölni. Ezek általánosabb jellegű 
m egvitatása, valamint az elméleti következtetések az ered
mények értékelése, ill. tárgyalása fejezetbe tartoznak.

6. Az előzetes közlemények rövid beszámolók folya
m atban levő kutatások olyan szakaszának eredményei
ről, amelyekről feltehető, hogy gyors közlésük elősegíti az 
ado tt tárgykörben dolgozó más kutatók munkáját, s egy
ben biztosítják a szerző prioritását.

7. A rövid közlemények az adott tárggyal kapcsolat
ban befejezett kutatóm unka kisebb jelentőségű, de mégis 
általános érdekű eredményeit, ill. kísérleti módszerek vagy 
készülékek leírását ism ertetik. Terjedelmük ne legyen na
gyobb hat gépelt oldalnál.

8. Műszaki újdonságok rovatunkban, — az igények
tő l függően — a szerzők újonnan kifejlesztett műszereit, 
laboratórium i eszközeit, készülékeit, illetve mérési mód
szereit kívánjuk ism ertetni.

9. A kéziratokat gépelve a lapnak csak egyik oldalára 
írva kérjük beküldeni.

A szerzők keresztnevét is kérjük feltüntetni, továbbá 
minden szerző munkahelyének levélcímét.

A hivatkozásoknkl kérjük megadni a szerzők kereszt
nevének kezdőbetűit és vezetéknevét, továbbá a folyói
ra t szokásos rövidített nevét, a kötetszámot, a közlemény 
kezdő oldalszámát és az évszámot. Kérjük, hogy ezeket

az adatokat a folyóirat szokásainak megfelelő sorrendben, 
módon és az irodalmi hivatkozásokat külön lapon össze
gyűjtve küldjék be munkatársaink.

A táblázatok szerkesztésére nagy gondot kell fordí
tani, hogy az olvasó könnyen m egállapíthassa az eredmé
nyekből kitűnő fő összefüggéseket, lényeges vonásokat.

Minden táblázatnak legyen külön címe, amely a köz
lemény szövegének elolvasása nélkül is utal ta rta lm ára  és 
megadja, hogy milyen kísérleti körülmények között érvé
nyesek a táblázat adatai. Az egyes adatokra vonatkozó 
különleges megjegyzések csillag a la tt a táb lázat aljára ke
rüljenek. Az adatok mértékegységeit minden oszlopban, 
ill. minden sorban pontosan meg kell adni. A táblázato
kat külön lapokon kérjük beküldeni, a szövegben pedig 
megjelölni a táblázat helyét.

Az ábrái: m éretét úgy kell megválasztani, hogy a be
m utatn i kívánt összefüggés a szükséges pontossággal leol
vasható legyen. Ne tervezzünk minden függvénygörbéhez 
ábrát, ugyanazon az ábrán több görbe is feltüntethető. Az 
ábrák aláírása, ill. a görbék és pontok felira ta a közlemény 
szövege nélkül is érthető  legyen.

Az ábraszövegeket külön lapon (is) kérjük össze
gyűjtve közölni.

Mivel a Folyóirat hasábszélessége 8 cm, az ábrák ter
vezett végleges mérete ennél kisebb legyen. Kéthasábos áb
rák csak kivételesen indokoltak. A fényképek fényes papí
ron készüljenek, minél erősebb kontrasztúak legyenek, és 
a tárgynak csak a bem utatni kívánt részét ábrázolják. A 
fénykép felesleges felületét vágjuk le. Az ábrák ceruzarajza 
— a közlésre tervezett nagyság legalább kétszeres mére
tében (akár A4-es m éretben) — olyan részletes és pontos 
legyen, hogy a klisékészítéshez szükséges tusrajz közvetlen 
másolással készülhessen.

10. Minden kézirat végén magyar nyelvű  és angol 
nyelvű rövid összefoglalást kell közölni a dolgozat címének 
fordításával együtt, továbbá meg kell adni az intézményt, 
amelyben a munka készült.

11. Ajánlatos, hogy a szerzők kéziratukról másolatot 
tartsanak  maguknál, minthogy a szerkesztőség kéziratot 
nem ad vissza.

12. Kérjük a kefelevonatokat sürgősen kijavítani, 
és postafordultával a szerkesztőség címére (1521 Buda
pest, Gellért tér 4.) visszaküldeni. Tekintve, hogy a szer
kesztőséget ütem terv köti, amennyiben a kefelevonatokat 
azok kézbevételétől szám ított hat napon belül nem kapja 
vissza, akkor a szerkesztőség úgy tekinti, hogy a kefelevo
natban javítani való nem  volt, s a közlemény a kefelevo
natnak megfelelően fog megjelenni. A hibákat a margón 
kell kijavítani. Kézirattól eltérő átszövegezések mellőzen
dők, m ert ezek keresztülvitele nagy m unkát jelent, mely
nek költségei a szerzőkre hárulnak.

13. A szerzők közleményükről 25 db különlenyoma- 
to t kapnak díjmentesen.

14. Folyóiratunk számítógépes szedéssel készül. Kér
jük a T isztelt szerzőket, hogy am ennyiben közleményü
ket szövegszerkesztő program m al írják, úgy a kézirattal 
együtt küldjék be szerkesztőségünkbe a szöveget ta rta l
mazó mágneslemezt is. így gyorsabban és kevesebb hibá
val készül el a kefelevonat. A jánljuk szövegszerkesztésre az 
ÉKSZER program ot: forgalmazza a CheMicro Kft, 1105 
Budapest, Salamon u tca 13/a, m egrendelhető a 131-3847- 
es telefonszámon. Más szövegszerkesztők használata ese
tén ASCII, vagy CW1 szabvány szerinti szöveget kérünk. 
A beküldött lemezt a szerzőnek visszaküldjük, vagy azon
nal adunk helyette másikat.
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Tájékoztató munkatársaink részére
1. A  Magyar Kémiai Folyóirat eredeti tudományos 

kutatási eredményeket közöl a kémia minden ágából, 
részletes közlemények, előzetes közlemények vagy rövid 
közlemények alakjában. Nemzetközi folyóiratban tör
tént idegen nyelvű közlés nem akadálya a magyarul való 
megjelentetésnek.

Felkérés alapján összefoglaló közleményeket is 
megjelentetünk.

2. A  közlemények tartalmáért és közölhetőségéért 
a szerzők felelősek.

3. Kérjük munkatársainkat, hogy közleményeiket 
tömören fogalmazva, de jól érthetően, lehetőleg rövid 
mondatokkal írják meg. Az általánosan elfogadott szak- 
kifejezéseket, vegyületeket a „Kémiai helyesírási szótár" 
(.Fokomé Csányi Piroska, Fábián Pál, Hőnyi Ede; Műsza
ki Könyvkiadó, Budapest, 1982) szerint kell írni.

4. A  közleményekben csak az Sí és más törvényes 
mértékegységek használata megengedett. Munkatársa
ink figyelmébe ajánljuk az e tárgykörben a Folyóirat 
1979 novemberi számában megjelent közleményt (85. 
523. 1979).

5. A  közlemény címe konkrétan tájékoztasson a 
tartalomról, de lehetőleg rövid legyen.

A  bevezetés tartalmazza a munka célkitűzéseit és 
tárgyát, röviden hivatkozzék a tárgyban mások, valamint 
a szerző által elért előző eredményekre. Hosszabb törté
neti áttekintésnek csak kivételesen indokolt esetben van 
helye.

A kísérleteken alapuló közlemény fő részét a kísér
leti módszer leírása, az eredmények közlése és tárgyalása 
képezze. Hosszabb cikkekben ajánlatos e részeket egy
mástól alcímekkel elválasztani. Elméleti közlemények
ben az eredmények közlése előtt az elmélet alapelgon
dolásait kell vegyészek számára érthető módon ismertet
ni.

A kísérleti módszer leírása tömör legyen, de mégis 
tartalmazzon minden adatot, ami lehetővé teszi a kísér
leti munkának szakemberek általi megismétlését, ffl. a 
módszer felhasználását más esetekben.

A  számszerű kísérleti eredményeket vagy táblázat
ban, vagy grafikonban közöljék a szerzők.

A  kísérleti adatokból egyértelműen folyó következ
tetéseket általában célszerű közvetlen a kísérleti ered
ményekkel kapcsolatban közölni. Ezek általánosabb jel
legű megvitatása, valamint az elméleti következtetések 
az eredmények értékelése, ill. tárgyalása fejezetbe tartoz
nak.

6 . Az előzetes közlemények rövid beszámolók folya
matban levő kutatások olyan szakaszának eredményei
ről, amelyekről feltehető, hogy gyors közlésük elősegíti 
az adott tárgykörben dolgozó más kutatók munkáját, s 
egyben biztosítják a szerző prioritását.

7. A  rövid közlemények az adott tárggyal kapcsolat
ban befejezett kutatómunka kisebb jelentőségű, de még
is általános érdekű eredményeit, Ш. kísérleti módszerek 
vagy készülékek leírását ismertetik. Terjedelmük ne le
gyen nagyobb hat gépelt oldalnál.

8 . Műszaki újdonságok rovatunkban, —  az igények
től függően — a szerzők újonnan kifejlesztett műszereit, 
laboratóriumi eszközeit, készülékeit, illetve mérési mód
szereit kívánjuk ismertetni.

9. A  kéziratokat 2-es sortávolsággal gépelve, a 
lapnak csak egyik oldalára írva kérjük beküldeni.

A  szerzők keresztnevét is kérjük feltüntetni, továb
bá minden szerző munkahelyének levélcímét.

A  hivatkozásoknál kérjük megadni a szerzők ke
resztnevének kezdőbetűit és vezetéknevét, továbbá a fo

lyóirat szokásos rövidített nevét, a kötetszámot, a közle
mény kezdő oldalszámát és az évszámot. Kérjük, hogy 
ezeket az adatokat a folyóirat szokásainak megfelelő 
sorrendben, módon és az irodalmi hivatkozásokat külön 
lapon összegyűjtve küldjék be munkatársaink.

A  táblázatok szerkesztésére nagy gondot kell for
dítani, hogy az olvasó könnyen megállapíthassa az ered
ményekből kitűnő fő összefüggéseket, lényeges vonáso
kat.

Minden táblázatnak legyen külön címe, amely a 
közlemény szövegének elolvasása nélkül is utal tartal
mára és megadja, hogy milyen kísérleti körülmények kö
zött érvényesek a táblázat adatai. Az egyes adatokra vo
natkozó különleges megjegyzések csillag alatt a táblá
zat aljára kerüljenek. Az adatok mértékegységeit min
den oszlopban, ill. minden sorban pontosan meg kell ad
ni. A  táblázatokat külön lapokon kérjük beküldeni, a 
szövegben pedig megjelölni a táblázat helyét.

Az ábrák méretét úgy kell megválasztani, hogy a 
bemutatni kívánt összefüggés a szükséges pontossággal 
leolvasható legyen. Ne tervezzünk minden függvénygör
béhez ábrát, ugyanazon az ábrán több görbe is feltüntet
hető. Az ábrák aláírása, ill. a görbék és pontok felirata 
a közlemény szövege nélkül is érthető legyen.

Az ábraszövegeket külön lapon (is) kérjük össze
gyűjtve közölni.

Mivel a Folyóirat hasábszélessége 8  cm, az ábrák 
tervezett végleges mérete ennél kisebb legyen. Kéthasábos 
ábrák csak kivételesen indokoltak. A  fényképek fényes 
papíron készüljenek, minél erősebb kontrasztúak legye
nek, és a tárgynak csak a bemutatni kívánt részét ábrá
zolják. A  fénykép felesleges felületét vágjuk le. Az ábrák 
ceruzarajza — a közlésre tervezett nagyság legalább két
szeres méretében (akár A4-es méretben) — olyan rész
letes és pontos legyen, hogy a klisékészítéshez szükséges 
tusrajz közvetlen másolással készülhessen.

10. Minden kézirat végén magyar nyelvű és angol 
nyelvű rövid összefoglalást kell közölni a dolgozat címé
nek fordításával együtt, továbbá meg kell adni az intéz
ményt, amelyben a munka készült.

11. Ajánlatos, hogy a szerzők kéziratukról másola
tot tartsanak maguknál, minthogy a szerkesztőség kézi
ratot nem ad vissza.

12. Kérjük a kefelevonatokat sürgősen kijavítani, 
és postafordultával a szerkesztőség címére (1521 Buda
pest, Gellért tér 4.) visszaküldeni. Tekintve, hogy a szer
kesztőséget ütemterv köti, amennyiben a kefelevonato
kat azok kézbevételétől számított hat napon belül nem 
kapja vissza, akkor a szerkesztőség úgy tekinti, hogy a 
kefelevonatban javítani való nem volt, s a közlemény a 
kefelevonatnak megfelelően fog megjelenni. A  hibákat 
a margón kell kijavítani. Kézirattól eltérő átszövegezé- 
sek mellőzendők.

13. A  szerzők közleményükről 25 db különlenyo- 
matot kapnak díjmentesen.

14. Folyóiratunk számítógépes szedéssel készül. Kér
jük a Tisztelt szerzőket, hogy amennyiben közleményü
ket szövegszerkesztő programmal írják, úgy a kézirattal 
együtt küldjék be szerkesztőségünkbe a szöveget tartal
mazó mágneslemezt is. így gyorsabban és kevesebb hi
bával készül el a kefelevonat. Ajánljuk szövegszerkesz
tésre az ÉKSZER programot: forgalmazza a CheMicro 
Kft, 1105 Budapest, Salamon utca 13/a, megrendelhe
tő a 131—3847-es telefonszámon. Más szövegszerkesz
tők használata esetén ASCII, vagy CWI szabvány sze
rinti szöveget kérünk. A beküldött lemezt a szerzőnek 
visszaküldjük, vagy azonnal adunk helyette másikat.
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Tájékoztató munkatársaink részére
1. A Magyar Kémiai Folyóirat eredeti tudományos 

kutatási eredményeket közöl a kémia minden ágából, 
részletes közlemények, előzetes közlemények vagy rövid 
közlemények alakjában. Nemzetközi folyóiratban tör
tént idegen nyelvű közlés nem akadálya a magyarul való 
megjelentetésnek.

Felkérés alapján összefoglaló közleményeket is 
megjelentetünk.

2. A közlemények tartalmáért és közölhetőségéért 
a szerzők felelősek.

3. Kérjük munkatársainkat, hogy közleményeiket 
tömören fogalmazva, de jól érthetően, lehetőleg rövid 
mondatokkal írják meg. A z általánosan elfogadott szak- 
kifejezéseket, vegyületeket a „Kémiai helyesírási szótár" 
(.Fodorné Csernyi Piroska, Fábián Pál, Hőnyi Ede; Műsza
ki Könyvkiadó, Budapest, 1982) szerint kell írni.

4. A közleményekben csak az Sí és más törvényes 
mértékegységek használata megengedett. Munkatársa
ink figyelmébe ajánljuk az c tárgykörben a Folyóirat 
1979 novemberi számában megjelent közleményt (85. 
523. 1979).

5. A közlemény címe konkrétan tájékoztasson a 
tartalomról, de lehetőleg rövid legyen.

A bevezetés tartalmazza a munka célkitűzéseit és 
tárgyát, röviden hivatkozzék a tárgyban mások, valamint 
a szerző által elért előző eredményekre. Hosszabb törté
neti áttekintésnek csak kivételesen indokolt esetben van 
helye.

A kísérleteken alapuló közlemény fő részét a kísér
leti módszer leírása, az eredmények közlése és tárgyalása 
képezze. Hosszabb cikkekben ajánlatos e részeket egy
mástól alcímekkel elválasztani. Elméleti közlemények
ben az eredmények közlése előtt az elmélet alapelgon
dolásait kell vegyészek számára érthető módon ismertet
ni.

A kísérleti módszer leírása tömör legyen, de mégis 
tartalmazzon minden adatot, ami lehetővé teszi a kísér
leti munkának szakemberek általi megismétlését, ill. a 
módszer felhasználását más esetekben.

A számszerű kísérleti eredményeket vagy táblázat
ban, vagy grafikonban közöljék a szerzők.

A kísérleti adatokból egyértelműen folyó következ
tetéseket általában célszerű közvetlen a kísérleti ered
ményekkel kapcsolatban közölni. Ezek általánosabb jel
legű megvitatása, valamint az elméleti következtetések 
az eredmények értékelése, ill. tárgyalása fejezetbe tartoz
nak.

6 . Az előzetes közlemények rövid beszámolók folya
matban levő kutatások olyan szakaszának eredményei
ről, amelyekről feltehető, hogy gyors közlésük elősegíti 
az adott tárgykörben dolgozó más kutatók munkáját, s 
egyben biztosítják a szerző prioritását.

7. A rövid közlemények az adott tárggyal kapcsolat
ban befejezett kutatómunka kisebb jelentőségű, de még
is általános érdekű eredményeit, ill. kísérleti módszerek 
vagy készülékek leírását ismertetik. Terjedelmük ne le
gyen nagyobb hat gépelt oldalnál.

8 . Műszaki újdonságok rovatunkban, —  az igények
től függően — a szerzők újonnan kifejlesztett műszereit, 
laboratóriumi eszközeit, készülékeit,/illetve mérési mód
szereit kívánjuk ismertetni.

9. A kéziratokat 2-es sortávolsággal gépelve, a 
lapnak csak egyik oldalára írva kérjük beküldeni.

A szerzők keresztnevét is leérjük feltüntetni, továb
bá minden szerző munkahelyének levélcímét.

A hivatkozásoknál kérjük megadni a szerzők ke
resztnevének kezdőbetűit és vezetéknevét, továbbá a fo

lyóirat szokásos rövidített nevét, a kötetszámot, a közle
mény kezdő oldalszámát és az évszámot. Kérjük, hogy 
ezeket az adatokat a folyóirat szokásainak megfelelő 
sorrendben, módon és az irodalmi hivatkozásokat külön 
lapon összegyűjtve küldjék be munkatársaink.

A táblázatok szerkesztésére nagy gondot kell for
dítani, hogy az olvasó könnyen megállapíthassa az ered
ményekből kitűnő fő összefüggéseket, lényeges vonáso
kat.

Minden táblázatnak legyen külön címe, amely a 
közlemény szövegének elolvasása nélkül is utal tartal
mára és megadja, hogy milyen kísérleti körülmények kö
zött érvényesek a táblázat adatai. Az egyes adatokra vo
natkozó különleges megjegyzések csillag alatt a táblá
zat aljára kerüljenek. Az adatok mértékegységeit min
den oszlopban, ill. minden sorban pontosan meg kell ad
ni. A  táblázatokat külön lapokon kérjük beküldeni, a 
szövegben pedig megjelölni a táblázat helyét.

Az ábrák méretét úgy kell megválasztani, hogy a 
bemutatni kívánt összefüggés a szükséges pontossággal 
leolvasható legyen. Ne tervezzünk minden függvénygör
béhez ábrát, ugyanazon az ábrán több görbe is feltüntet
hető. Az ábrák aláírása, ill. a görbék és pontok felirata 
a közlemény szövege nélkül is érthető legyen.

Az ábraszövegeket külön lapon (is) kérjük össze
gyűjtve közölni.

Mivel a Folyóirat hasábszélessége 8 cm, az ábrák 
tervezett végleges mérete ennél kisebb legyen. Kéthasábos 
ábrák csak kivételesen indokoltak. A  fényképek fényes 
papíron készüljenek, minél erősebb kontrasztúak legye
nek, és a tárgynak csak a bemutatni kívánt részét ábrá
zolják. A fénykép felesleges felületét vágjuk le. Az ábrák 
ceruzarajza — a közlésre tervezett nagyság legalább két
szeres méretében (akár A4-es méretben) — olyan rész
letes és pontos legyen, hogy a klisékészítéshez szükséges 
tusrajz közvetlen másolással készülhessen.

10. Minden kézirat végén magyar nyelvű és angol 
nyelvű rövid összefoglalást kell közölni a dolgozat címé
nek fordításával együtt, továbbá meg kell adni az intéz
ményt, amelyben a munka készült.

11. Ajánlatos, hogy a szerzők kéziratukról másola
tot tartsanak maguknál, minthogy a szerkesztőség kézi
ratot nem ad vissza.

12. Kérjük a kefelevonatokat sürgősen kijavítani, 
és postafordultával a szerkesztőség címére (1521 Buda
pest, Gellért tér 4.) visszaküldeni. Tekintve, hogy a szer
kesztőséget ütemterv köti, amennyiben a kefelevonato
kat azok kézbevételétől számított hat napon belül nem 
kapja vissza, akkor a szerkesztőség úgy tekinti, hogy a 
kefelevonatban javítani való nem volt, s a közlemény a 
kefelevonatnak megfelelően fog megjelenni. A hibákat 
a margón kell kijavítani. Kézirattól eltérő átszövegezé- 
sek mellőzendők.

13. A szerzők közleményükről 25 db különlenyo- 
matot kapnak díjmentesen.

14. Folyóiratunk számítógépes szedéssel készül. Kér
jük a Tisztelt szerzőket, hogy amennyiben közleményü
ket szövegszerkesztő programmal írják, úgy a kézirattal 
együtt küldjék be szerkesztőségünkbe a szöveget tartal
mazó mágneslemezt is. így gyorsabban és kevesebb hi
bával készül el a kefelevonat. Ajánljuk szövegszerkesz
tésre az ÉKSZER programot: forgalmazza a CheMicro 
Kft, 1105 Budapest, Salamon utca 13/a, megrendelhe
tő a 131—3847-es telefonszámon. Más szövegszerkesz
tők használata esetén ASCII, vagy CWI szabvány sze
rinti szöveget kérünk. A beküldött lemezt a szerzőnek 
visszaküldjük, vagy azonnal adunk helyette másikat.
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Tájékoztató munkatársaink részére
1. A  Magyar Kémiai Folyóirat eredeti tudományos 

kutatási eredményeket közöl a kémia minden ágából, 
részletes közlemények, előzetes közlemények vagy rövid 
közlemények alakjában. Nemzetközi folyóiratban tör
tént idegen nyelvű közlés nem akadálya a magyarul való 
megjelentetésnek.

Felkérés alapján összefoglaló közleményeket is 
megjelentetünk.

2. A  közlemények tartalmáért és közölhetőségéért 
a szerzők felelősek.

3. Kérjük munkatársainkat, hogy közleményeiket 
tömören fogalmazva, de jól érthetően, lehetőleg rövid 
mondatokkal írják meg. Az általánosan elfogadott szak- 
kifejezéseket, vegyületeket a „Kémiai helyesírási szótár" 
(Fodomé Csányi Piroska, Fábián Pál, Hőnyi Ede; Műsza
ki Könyvkiadó, Budapest, 1982) szerint kell írni.

4. A  közleményekben csak az Sí és más törvényes 
mértékegységek használata megengedett. Munkatársa
ink figyelmébe ajánljuk az e tárgykörben a Folyóirat 
1979 novemberi számában megjelent közleményt (85. 
523. 1979).

5. A  közlemény címe konkrétan tájékoztasson a 
tartalomról, de lehetőleg rövid legyen.

A  bevezetés tartalmazza a munka célkitűzéseit és 
tárgyát, röviden hivatkozzék a tárgyban mások, valamint 
a szerző által elért előző eredményekre. Hosszabb törté
neti áttekintésnek csak kivételesen indokolt esetben van 
helye.

A  kísérleteken alapuló közlemény fő részét a kísér
leti módszer leírása, az eredmények közlése és tárgyalása 
képezze. Hosszabb cikkekben ajánlatos e részeket egy
mástól alcímekkel elválasztani. Elméleti közlemények
ben az eredmények közlése előtt az elmélet alapelgon
dolásait kell vegyészek számára érthető módon ismertet
ni.

A  kísérleti módszer leírása tömör legyen, de mégis 
tartalmazzon minden adatot, ami lehetővé teszi a kísér
leti munkának szakemberek általi megismétlését, Ш. a 
módszer felhasználását más esetekben.

A  számszerű kísérleti eredményeket vagy táblázat
ban, vagy grafikonban közöljék a szerzők.

A  kísérleti adatokból egyértelműen folyó következ
tetéseket általában célszerű közvetlen a kísérleti ered
ményekkel kapcsolatban közölni. Ezek általánosabb jel
legű megvitatása, valamint az elméleti következtetések 
az eredmények értékelése, ill. tárgyalása fejezetbe tartoz
nak.

6 . Az előzetes közlemények rövid beszámolók folya
matban levő kutatások olyan szakaszának eredményei
ről, amelyekről feltehető, hogy gyors közlésük elősegíti 
az adott tárgykörben dolgozó más kutatók munkáját, s 
egyben biztosítják a szerző prioritását.

7. A  rövid közlemények az adott tárggyal kapcsolat
ban befejezett kutatómunka kisebb jelentőségű, de még
is általános érdekű eredményeit, ill. kísérleti módszerek 
vagy készülékek leírását ismertetik. Terjedelmük ne le
gyen nagyobb hat gépelt oldalnál.

8 . Műszaki újdonságok rovatunkban, — az igények
től függően — a szerzők újonnan kifejlesztett műszereit, 
laboratóriumi eszközeit, készülékeit, illetve mérési mód
szereit kívánjuk ismertetni.

9. A  kéziratokat 2-es sortávolsággal gépelve, a 
lapnak csak egyik oldalára írva kérjük beküldeni.

A  szerzők keresztnevét is kérjük feltüntetni, továb
bá minden szerző munkahelyének levélcímét.

A  hivatkozásoknál kérjük megadni a szerzők ke
resztnevének kezdőbetűit és vezetéknevét, továbbá a fo

lyóirat szokásos rövidített nevét, a kötetszámot, a közle
mény kezdő oldalszámát és az évszámot. Kérjük, hogy 
ezeket az adatokat a folyóirat szokásainak megfelelő 
sorrendben, módon és az irodalmi hivatkozásokat külön 
lapon összegyűjtve küldjék be munkatársaink.

A  táblázatok szerkesztésére nagy gondot kell for
dítani, hogy az olvasó könnyen megállapíthassa az ered
ményekből kitűnő fő összefüggéseket, lényeges vonáso
kat.

Minden táblázatnak legyen külön címe, amely a 
közlemény szövegének elolvasása nélkül is utal tartal
mára és megadja, hogy milyen kísérleti körülmények kö
zött érvényesek a táblázat adatai. Az egyes adatokra vo
natkozó különleges megjegyzések csillag alatt a táblá
zat aljára kerüljenek. Az adatok mértékegységeit min
den oszlopban, ill. minden sorban pontosan meg kell ad
ni. A  táblázatokat külön lapokon kérjük beküldeni, a 
szövegben pedig megjelölni a táblázat helyét.

Az ábrák méretét úgy kell megválasztani, hogy a 
bemutatni kívánt összefüggés a szükséges pontossággal 
leolvasható legyen. Ne tervezzünk minden függvénygör
béhez ábrát, ugyanazon az ábrán több görbe is feltüntet
hető. Az ábrák aláírása, ill. a görbék és pontok felirata 
a közlemény szövege nélkül is érthető legyen.

Az ábraszövegeket külön lapon (is) kérjük össze
gyűjtve közölni.

Mivel a Folyóirat hasábszélessége 8 cm, az ábrák 
tervezett végleges mérete ennél kisebb legyen. Kéthasábos 
ábrák csak kivételesen indokoltak. A  fényképek fényes 
papíron készüljenek, minél erősebb kontrasztúak legye
nek, és a tárgynak csak a bemutatni kívánt részét ábrá
zolják. A fénykép felesleges felületét vágjuk le. Az ábrák 
ceruzarajza — a közlésre tervezett nagyság legalább két
szeres méretében (akár A4-es méretben) — olyan rész
letes és pontos legyen, hogy a klisékészítéshez szükséges 
tusrajz közvetlen másolással készülhessen.

10. Minden kézirat végén magyar nyelvű és angol 
nyelvű rövid összefoglalást kell közölni a dolgozat címé
nek fordításával együtt, továbbá meg kell adni az intéz
ményt, amelyben a munka készült.

11. Ajánlatos, hogy a szerzők kéziratukról másola
tot tartsanak maguknál, minthogy a szerkesztőség kézi
ratot nem ad vissza.

12. Kérjük a kefelevonatokat sürgősen kijavítani, 
és postafordultával a szerkesztőség címére (1521 Buda
pest, Gellért tér 4.) visszaküldeni. Tekintve, hogy a szer
kesztőséget ütemterv köti, amennyiben a kefelevonato
kat azok kézbevételétől számított hat napon belül nem 
kapja vissza, akkor a szerkesztőség úgy tekinti, hogy a 
kefelevonatban javítani való nem volt, s a közlemény a 
kefelevonatnak megfelelően fog megjelenni. A hibákat 
a margón kell kijavítani. Kézirattól eltérő átszövegezé- 
sek mellőzendők.

13. A szerzők közleményükről 25 db különlenyo- 
matot kapnak díjmentesen.

14. Folyóiratunk számítógépes szedéssel készül. Kér
jük a Tisztelt szerzőket, hogy amennyiben közleményü
ket szövegszerkesztő programmal írják, úgy a kézirattal 
együtt küldjék be szerkesztőségünkbe a szöveget tartal
mazó mágneslemezt is. így gyorsabban és kevesebb hi
bával készül el a kefelevonat. Ajánljuk szövegszerkesz
tésre az ÉKSZER programot: forgalmazza a CheMicro 
Kft, 1105 Budapest, Salamon utca 13/a, megrendelhe
tő a 131—3847-es telefonszámon. Más szövegszerkesz
tők használata esetén ASCII, vagy CWI szabvány sze
rinti szöveget kérünk. A beküldött lemezt a szerzőnek 
visszaküldjük, vagy azonnal adunk helyette másikat.
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Tájékoztató munkatársaink részére

1. A  Magyar Kémiai Folyóirat eredeti tudományos 
kutatási eredményeket közöl a kémia minden ágából, 
részletes közlemények, előzetes közlemények vagy rövid 
közlemények alakjában. Nemzetközi folyóiratban tör
tént idegen nyelvű közlés nem akadálya a magyarul való 
megjelentetésnek.

Felkérés alapján összefoglaló közleményeket is 
megjelentetünk.

2. A  közlemények tartalmáért és közölhetőségéért 
a szerzők felelősek.

3. Kérjük munkatársainkat, hogy közleményeiket 
tömören fogalmazva, de jól érthetően, lehetőleg rövid 
mondatokkal írják meg. Az általánosan elfogadott szak- 
kifejezéseket, vegyületeket a „Kémiai helyesírási szótár" 
(.Fodorné Csányi Piroska, Fábián Pál, Hőnyi Ede; Műsza
ki Könyvkiadó, Budapest, 1982) szerint kell írni.

4. A  közleményekben csak az Sí és más törvényes 
mértékegységek használata megengedett. Munkatársa
ink figyelmébe ajánljuk az e tárgykörben a Folyóirat 
1979 novemberi számában megjelent közleményt {85. 
523. 1979).

5. A  közlemény címe konkrétan tájékoztasson a 
tartalomról, de lehetőleg rövid legyen.

A bevezetés tartalmazza a munka célkitűzéseit és 
tárgyát, röviden hivatkozzék a tárgyban mások, valamint 
a szerző által elért előző eredményekre. Hosszabb törté
neti áttekintésnek csak kivételesen indokolt esetben van 
helye.

A kísérleteken alapuló közlemény fő részét a kísér
leti módszer leírása, az eredmények közlése és tárgyalása 
képezze. Hosszabb cikkekben ajánlatos e részeket egy
mástól alcímekkel elválasztani. Elméleti közlemények
ben az eredmények közlése előtt az elmélet alapelgon
dolásait kell vegyészek számára érthető módon ismertet
ni.

A kísérleti módszer leírása tömör legyen, de mégis 
tartalmazzon minden adatot, ami lehetővé teszi a kísér
leti munkának szakemberek általi megismétlését, ill. a 
módszer felhasználását más esetekben.

A számszerű kísérleti eredményeket vagy táblázat
ban, vagy grafikonban közöljék a szerzők.

A  kísérleti adatokból egyértelműen folyó következ
tetéseket általában célszerű közvetlen a kísérleti ered
ményekkel kapcsolatban közölni. Ezek általánosabb jel
legű megvitatása, valamint az elméleti következtetések 
az eredmények értékelése, ill. tárgyalása fejezetbe tartoz
nak.

6 . Az előzetes közlemények rövid beszámolók folya
matban levő kutatások olyan szakaszának eredményei
ről, amelyekről feltehető, hogy gyors közlésük elősegíti 
az adott tárgykörben dolgozó más kutatók munkáját, s 
egyben biztosítják a szerző prioritását.

7. A  rövid közlemények az adott tárggyal kapcsolat
ban befejezett kutatómunka kisebb jelentőségű, de még
is általános érdekű eredményeit, ill. kísérleti módszerek 
vagy készülékek leírását ismertetik. Terjedelmük ne le
gyen nagyobb hat gépelt oldalnál.

8 . Műszaki újdonságok rovatunkban, —  az igények
től függően — a szerzők újonnan kifejlesztett műszereit, 
laboratóriumi eszközeit, készülékeit, illetve mérési mód
szereit kívánjuk ismertetni.

9. A  kéziratokat 2-es sortávolsággal gépelve, a 
lapnak csak egyik oldalára írva kérjük beküldeni.

A  szerzők keresztnevét is kérjük feltüntetni, továb
bá minden szerző munkahelyének levélcímét.

A  hivatkozásoknál kérjük megadni a szerzők ke
resztnevének kezdőbetűit és vezetéknevét, továbbá a fo

lyóirat szokásos rövidített nevét, a kötetszámot, a közle
mény kezdő oldalszámát és az évszámot. Kérjük, hogy 
ezeket az adatokat a folyóirat szokásainak megfelelő 
sorrendben, módon és az irodalmi hivatkozásokat külön 
lapon összegyűjtve küldjék be munkatársaink.

A  táblázatok szerkesztésére nagy gondot kell for
dítani, hogy az olvasó könnyen megállapíthassa az ered
ményekből kitűnő fő összefüggéseket, lényeges vonáso
kat.

Minden táblázatnak legyen külön címe, amely a 
közlemény szövegének elolvasása nélkül is utal tartal
mára és megadja, hogy milyen kísérleti körülmények kö
zött érvényesek a táblázat adatai. Az egyes adatokra vo
natkozó különleges megjegyzések csillag alatt a táblá
zat aljára kerüljenek. Az adatok mértékegységeit min
den oszlopban, ill. minden sorban pontosan meg kell ad
ni. A  táblázatokat külön lapokon kérjük beküldeni, a 
szövegben pedig megjelölni a táblázat helyét.

Az ábrák méretét úgy kell megválasztani, hogy a 
bemutatni kívánt összefüggés a szükséges pontossággal 
leolvasható legyen. Ne tervezzünk minden függvénygör
béhez ábrát, ugyanazon az ábrán több görbe is feltüntet
hető. Az ábrák aláírása, ill. a görbék és pontok felirata 
a közlemény szövege nélkül is érthető legyen.

Az ábraszövegeket külön lapon (is) kérjük össze
gyűjtve közölni.

Mivel a Folyóirat hasábszélessége 8  cm, az ábrák 
tervezett végleges mérete ennél kisebb legyen. Kéthasábos 
ábrák csak kivételesen indokoltak. A  fényképek fényes 
papíron készüljenek, minél erősebb kontrasztúak legye
nek, és a tárgynak csak a bemutatni kívánt részét ábrá
zolják. A fénykép felesleges felületét vágjuk le. Az ábrák 
ceruzarajza — a közlésre tervezett nagyság legalább két
szeres méretében (akár A4-es méretben) — olyan rész
letes és pontos legyen, hogy a klisékészítéshez szükséges 
tusrajz közvetlen másolással készülhessen.

10. Minden kézirat végén magyar nyelvű és angol 
nyelvű rövid összefoglalást kell közölni a dolgozat címé
nek fordításával együtt, továbbá meg kell adni az intéz
ményt, amelyben a munka készült.

11. Ajánlatos, hogy a szerzők kéziratukról másola
tot tartsanak maguknál, minthogy a szerkesztőség kézi
ratot nem ad vissza.

12. Kérjük a kefelevonatokat sürgősen kijavítani, 
és postafordultával a szerkesztőség címére (1521 Buda
pest, Gellért tér 4.) visszaküldeni. Tekintve, hogy a szer
kesztőséget ütemterv köti, amennyiben a kefelevonato
kat azok kézbevételétől számított hat napon belül nem 
kapja vissza, akkor a szerkesztőség úgy tekinti, hogy a 
kefelevonatban javítani való nem volt, s a közlemény a 
kefelevonatnak megfelelően fog megjelenni. A  hibákat 
a margón kell kijavítani. Kézirattól eltérő átszövegezé- 
sek mellőzendők.

13. A szerzők közleményükről 25 db különlenyo- 
matot kapnak díjmentesen.

14. Folyóiratunk számítógépes szedéssel készül. Kér
jük a Tisztelt szerzőket, hogy amennyiben közleményü
ket szövegszerkesztő programmal írják, úgy a kézirattal 
együtt küldjék be szerkesztőségünkbe a szöveget tartal
mazó mágneslemezt is. így gyorsabban és kevesebb hi
bával készül el a kefelevonat. Ajánljuk szövegszerkesz
tésre az ÉKSZER programot: forgalmazza a CheMicro 
Kft, 1105 Budapest, Salamon utca 13/a, megrendelhe
tő a 131—3847-es telefonszámon. Más szövegszerkesz
tők használata esetén ASCII, vagy CWI szabvány sze
rinti szöveget kérünk. A beküldött lemezt a szerzőnek 
visszaküldjük, vagy azonnal adunk helyette másikat.
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Tájékoztató munkatársaink részére
1. A  Magyar Kémiai Folyóirat eredeti tudományos 

kutatási eredményeket közöl a kémia minden ágából, 
részletes közlemények, előzetes közlemények vagy rövid 
közlemények alakjában. Nemzetközi folyóiratban tör
tént idegen nyelvű közlés nem akadálya a magyarul való 
megjelentetésnek.

Felkérés alapján összefoglaló közleményeket is 
megjelentetünk.

2. A  közlemények tartalmáért és közölhetőségéért 
a szerzők felelősek.

3. Kérjük munkatársainkat, hogy közleményeiket 
tömören fogalmazva, de jól érthetően, lehetőleg rövid 
mondatokkal írják meg. Az általánosan elfogadott szak- 
kifejezéseket, vegyületeket a „Kémiai helyesírási szótár" 
(Fodomé Csányi Piroska, Fábián Pál, Hőnyi Ede; Műsza
ki Könyvkiadó, Budapest, 1982) szerint kell írni.

4. A  közleményekben csak az Sí és más törvényes 
mértékegységek használata megengedett. Munkatársa
ink figyelmébe ajánljuk az e tárgykörben a Folyóirat 
1979 novemberi számában megjelent közleményt (55. 
523. 1979).

5. A  közlemény címe konkrétan tájékoztasson a 
tartalomról, de lehetőleg rövid legyen.

A  bevezetés tartalmazza a munka célkitűzéseit és 
tárgyát, röviden hivatkozzék a tárgyban mások, valamint 
a szerző által elért előző eredményekre. Hosszabb törté
neti áttekintésnek csak kivételesen indokolt esetben van 
helye.

A  kísérleteken alapuló közlemény fő részét a kísér
leti módszer leírása, az eredmények közlése és tárgyalása 
képezze. Hosszabb cikkekben ajánlatos e részeket egy
mástól alcímekkel elválasztani. Elméleti közlemények
ben az eredmények közlése előtt az elmélet alapelgon
dolásait kell vegyészek számára érthető módon ismertet
ni.

A  kísérleti módszer leírása tömör legyen, de mégis 
tartalmazzon minden adatot, ami lehetővé teszi a kísér
leti munkának szakemberek általi megismétlését, ill. a 
módszer felhasználását más esetekben.

A  számszerű kísérleti eredményeket vagy táblázat
ban, vagy grafikonban közöljék a szerzők.

A  kísérleti adatokból egyértelműen folyó következ
tetéseket általában célszerű közvetlen a kísérleti ered
ményekkel kapcsolatban közölni. Ezek általánosabb jel
legű megvitatása, valamint az elméleti következtetések 
az eredmények értékelése, ill. tárgyalása fejezetbe tartoz
nak.

6 . Az előzetes közlemények rövid beszámolók folya
matban levő kutatások olyan szakaszának eredményei
ről, amelyekről feltehető, hogy gyors közlésük elősegíti 
az adott tárgykörben dolgozó más kutatók munkáját, s 
egyben biztosítják a szerző prioritását.

7. A  rövid közlemények az adott tárggyal kapcsolat
ban befejezett kutatómunka kisebb jelentőségű, de még
is általános érdekű eredményeit, ill. kísérleti módszerek 
vagy készülékek leírását ismertetik. Terjedelmük ne le
gyen nagyobb hat gépelt oldalnál.

8 . Műszaki újdonságok rovatunkban, —  az igények
től függően — a szerzők újonnan kifejlesztett műszereit, 
laboratóriumi eszközeit, készülékeit, illetve mérési mód
szereit kívánjuk ismertetni.

9. A  kéziratokat 2-es sortávolsággal gépelve, a 
lapnak csak egyik oldalára írva kérjük beküldeni.

A  szerzők keresztnevét is kérjük feltüntetni, továb
bá minden szerző munkahelyének levélcímét.

A  hivatkozásoknál kérjük megadni a szerzők ke
resztnevének kezdőbetűit és vezetéknevét, továbbá a fo

lyóirat szokásos rövidített nevét, a kötetszámot, a közle
mény kezdő oldalszámát és az évszámot. Kérjük, hogy 
ezeket az adatokat a folyóirat szokásainak megfelelő 
sorrendben, módon és az irodalmi hivatkozásokat külön 
lapon összegyűjtve küldjék be munkatársaink.

A táblázatok szerkesztésére nagy gondot kell for
dítani, hogy az olvasó könnyen megállapíthassa az ered
ményekből kitűnő fő összefüggéseket, lényeges vonáso
kat.

Minden táblázatnak legyen külön címe, amely a 
közlemény szövegének elolvasása nélkül is utal tartal
mára és megadja, hogy milyen kísérleti körülmények kö
zött érvényesek a táblázat adatai. Az egyes adatokra vo
natkozó különleges megjegyzések csillag alatt a táblá
zat aljára kerüljenek. Az adatok mértékegységeit min
den oszlopban, ill. minden sorban pontosan meg kell ad
ni. A  táblázatokat külön lapokon kérjük beküldeni, a 
szövegben pedig megjelölni a táblázat helyét.

Az ábrák méretét úgy kell megválasztani, hogy a 
bemutatni kívánt összefüggés a szükséges pontossággal 
leolvasható legyen. Ne tervezzünk minden függvénygör
béhez ábrát, ugyanazon az ábrán több görbe is feltüntet
hető. Az ábrák aláírása, ill. a görbék és pontok felirata 
a közlemény szövege nélkül is érthető legyen.

Az ábraszövegeket külön lapon (is) kérjük össze
gyűjtve közölni.

Mivel a Folyóirat hasábszélessége 8  cm, az ábrák 
tervezett végleges mérete ennél kisebb legyen. Kéthasábos 
ábrák csak kivételesen indokoltak. A  fényképek fényes 
papíron készüljenek, minél erősebb kontrasztúak legye
nek, és a tárgynak csak a bemutatni kívánt részét ábrá
zolják. A  fénykép felesleges felületét vágjuk le. Az ábrák 
ceruzarajza — a közlésre tervezett nagyság legalább két
szeres méretében (akár A4-es méretben) — olyan rész
letes és pontos legyen, hogy a klisékészítéshez szükséges 
tusrajz közvetlen másolással készülhessen.

10. Minden kézirat végén magyar nyelvű és angol 
nyelvű rövid összefoglalást kell közölni a dolgozat címé
nek fordításával együtt, továbbá meg kell adni az intéz
ményt, amelyben a munka készült.

11. Ajánlatos, hogy a szerzők kéziratukról másola
tot tartsanak maguknál, minthogy a szerkesztőség kézi
ratot nem ad vissza.

12. Kérjük a kefelevonatokat sürgősen kijavítani, 
és postafordultával a szerkesztőség címére (1521 Buda
pest, Gellért tér 4.) visszaküldeni. Tekintve, hogy a szer
kesztőséget ütemterv köti, amennyiben a kefelevonato
kat azok kézbevételétől számított hat napon belül nem 
kapja vissza, akkor a szerkesztőség úgy tekinti, hogy a 
kefelevonatban javítani való nem volt, s a közlemény a 
kefelevonatnak megfelelően fog megjelenni. A  hibákat 
a margón kell kijavítani. Kézirattól eltérő átszövegezé- 
sek mellőzendők.

13. A szerzők közleményükről 25 db különlenyo- 
matot kapnak díjmentesen.

14. Folyóiratunk számítógépes szedéssel készül. Kér
jük a Tisztelt szerzőket, hogy amennyiben közleményü
ket szövegszerkesztő programmal írják, úgy a kézirattal 
együtt küldjék be szerkesztőségünkbe a szöveget tartal
mazó mágneslemezt is. így gyorsabban és kevesebb hi
bával készül el a kefelevonat. Ajánljuk szövegszerkesz
tésre az ÉKSZER programot: forgalmazza a CheMicro 
Kft, 1105 Budapest, Salamon utca 13/a, megrendelhe
tő a 131—3847-es telefonszámon. Más szövegszerkesz
tők használata esetén ASCII, vagy CWI szabvány sze
rinti szöveget kérünk. A beküldött lemezt a szerzőnek 
visszaküldjük, vagy azonnal adunk helyette másikat.



Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY

101. évfolyam, 8. szám, 1995. augusztus

Főszerkesztő: Pungor Ernő 
Szerkesztő: Hangos Istvánné

Szerkesztőbizottság:
Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger 
Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Hollósi 
Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kőrös Endre, 
Leisztner László, Liptáik András, Mázor László, 
Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy 
Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Sohár 
Pál, Szabó Zoltán , Szepesi Gábor, Tüdős Ferenc,
Vértes Attila és Zrínyi Miklós

Műszaki újdonságok rovatvezetője: Pólós László

A szerkesztőbizottság külföldi tagjai:
Bárány Sándor (Ukrajna), Bodor Miklós (USA), 
Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kana
da), Fendler János (USA), Hegedűs Lajos (USA), 
Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), 
Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts 
Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársa
ság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlá
via), Pretsch Ernő (Svájc), Rabó Gyula (USA) és 
Somorjai Gábor (USA)

Magyar Kémikusok Egyesülete 
tudományos folyóirata 
Megjelenik havonta

TARTALOM
Szekeres Márta, Tombácz Etelka és Dékány Imre: 

Kationos tenzidek adszorpciója változó töl
tésű szilikafelületeken ..................................... 311

Pitlik János, Gunda Tamás, Balta Gyula és Jekő 
József: Újabb eredmények a 3-vinil-cefalospo- 
rinok kémiájában ............................................ 321

Regdon Ibolya, Dékány Imre és Nagy Lajos György:
A felületi hidrofóbitás hatása az 1-butanol- 
víz elegyek szelektív adszorpciójára ............... 331

Braun Tibor, Konkoly-Thege Ilona, Rausch Henrik, 
Süvegh Károly és Vértes Attila: A neutronbesu
gárzás hatása polikristályos buckminsterful- 
lerénre ..............................................................338

Cserháti Csaba, Веке Dezső és M.R. Rijnders: Pe
riodikus szerkezet kialakulása szilárdfázisú 
reakcióval többalkotós ötvözetekben ..............342

CONTENTS
M. Szekeres, E. Tombácz and I. Dékány: Adsorp

tion of cationic surfactants on silica surfaces 
with different surface charge .......................... 311

J. Pitlik, T. Gunda, Gy. Batta and J. Jekő: Re
cent developments in the chemistry of 3- 
vinylcephalosporins......................................... 321

I. Regdon, I. Dékány and L.G. Nagy: The effect 
of the surface hydrophobicity on selective 1- 
butanol adsorption from water ....................... 331

T. Braun, I. Konkoly-Thege, H. Rausch, K. Sü
vegh and A. Vértes: Dose effect in neutron- 
irradiated Сбо: A positron lifetime spectro
scopy and DSC study ..................................... 338

Cs. Cserháti, D. Веке and M.R. Rijnders: Periodic 
layer formation during solid state reactions 
in multicomponent systems ............................342



Tájékoztató munkatársaink részére
1. A  Magyar Kémiai Folyóirat eredeti tudományos 

kutatási eredményeket közöl a kémia minden ágából, 
részletes közlemények, előzetes közlemények vagy rövid 
közlemények alakjában. Nemzetközi folyóiratban tör
tént idegen nyelvű közlés nem akadálya a magyarul való 
megjelentetésnek.

Felkérés alapján összefoglaló közleményeket is 
megjelentetünk.

2. A  közlemények tartalmáért és közölhetőségéért 
a szerzők felelősek.

3. Kérjük munkatársainkat, hogy közleményeiket 
tömören fogalmazva, de jól érthetően, lehetőleg rövid 
mondatokkal írják meg. Az általánosan elfogadott szak- 
kifejezéseket, vegyületeket a „Kémiai helyesírási szótár" 
(Fodorné Csányi Piroska, Fábián Pál, Hőnyi Ede; Műsza
ki Könyvkiadó, Budapest, 1982) szerint kell írni.

4. A  közleményekben csak az Sí és más törvényes 
mértékegységek használata megengedett. Munkatársa
ink figyelmébe ajánljuk az e tárgykörben a Folyóirat 
1979 novemberi számában megjelent közleményt (85. 
523. 1979).

5. A  közlemény címe konkrétan tájékoztasson a 
tartalomról, de lehetőleg rövid legyen.

A bevezetés tartalmazza a munka célkitűzéseit és 
tárgyát, röviden hivatkozzék a tárgyban mások, valamint 
a szerző által elért előző eredményekre. Hosszabb törté
neti áttekintésnek csak kivételesen indokolt esetben van 
helye.

A  kísérleteken alapuló közlemény fő részét a kísér
leti módszer leírása, az eredmények közlése és tárgyalása 
képezze. Hosszabb cikkekben ajánlatos e részeket egy
mástól alcímekkel elválasztani. Elméleti közlemények
ben az eredmények közlése előtt az elmélet alapelgon
dolásait kell vegyészek számára érthető módon ismertet
ni.

A kísérleti módszer leírása tömör legyen, de mégis 
tartalmazzon minden adatot, ami lehetővé teszi a kísér
leti munkának szakemberek általi megismétlését, ill. a 
módszer felhasználását más esetekben.

A számszerű kísérleti eredményeket vagy táblázat
ban, vagy grafikonban közöljék a szerzők.

A kísérleti adatokból egyértelműen folyó következ
tetéseket általában célszerű közvetlen a kísérleti ered
ményekkel kapcsolatban közölni. Ezek általánosabb jel
legű megvitatása, valamint az elméleti következtetések 
az eredmények értékelése, ill. tárgyalása fejezetbe tartoz
nak.

6. Az előzetes közlemények rövid beszámolók folya
matban levő kutatások olyan szakaszának eredményei
ről, amelyekről feltehető, hogy gyors közlésük elősegíti 
az adott tárgykörben dolgozó más kutatók munkáját, s 
egyben biztosítják a szerző prioritását.

7. A rövid közlemények az adott tárggyal kapcsolat
ban befejezett kutatómunka kisebb jelentőségű, de még
is általános érdekű eredményeit, ill. kísérleti módszerek 
vagy készülékek leírását ismertetik. Terjedelmük ne le
gyen nagyobb hat gépelt oldalnál.

8. Műszaki újdonságok rovatunkban, —  az igények
től függően — a szerzők újonnan kifejlesztett műszereit, 
laboratóriumi eszközeit, készülékeit, illetve mérési mód
szereit kívánjuk ismertetni.

9. A  kéziratokat 2-es sortávolsággal gépelve, a 
lapnak csak egyik oldalára írva kérjük beküldeni.

A  szerzők keresztnevét is kérjük feltüntetni, továb
bá minden szerző munkahelyének levélcímét.

A hivatkozásoknál kérjük megadni a szerzők ke
resztnevének kezdőbetűit és vezetéknevét, továbbá a fo

lyóirat szokásos rövidített nevét, a kötetszámot, a közle
mény kezdő oldalszámát és az évszámot. Kérjük, hogy 
ezeket az adatokat a folyóirat szokásainak megfelelő 
sorrendben, módon és az irodalmi hivatkozásokat külön 
lapon összegyűjtve küldjék be munkatársaink.

A táblázatok szerkesztésére nagy gondot kell for
dítani, hogy az olvasó könnyen megállapíthassa az ered
ményekből kitűnő fő összefüggéseket, lényeges vonáso
kat.

Minden táblázatnak legyen külön címe, amely a 
közlemény szövegének elolvasása nélkül is utal tartal
mára és megadja, hogy milyen kísérleti körülmények kö
zött érvényesek a táblázat adatai. Az egyes adatokra vo
natkozó különleges megjegyzések csillag alatt a táblá
zat aljára kerüljenek. Az adatok mértékegységeit min
den oszlopban, ül. minden sorban pontosan meg kell ad
ni. A  táblázatokat külön lapokon kérjük beküldeni, a 
szövegben pedig megjelölni a táblázat helyét.

Az ábrák méretét úgy kell megválasztani, hogy a 
bemutatni kívánt összefüggés a szükséges pontossággal 
leolvasható legyen. Ne tervezzünk minden függvénygör
béhez ábrát, ugyanazon az ábrán több görbe is feltüntet
hető. Az ábrák aláírása, ill. a görbék és pontok felirata 
a közlemény szövege nélkül is érthető legyen.

Az ábraszövegeket külön lapon (is) kérjük össze
gyűjtve közölni.

Mivel a Folyóirat hasábszélessége 8 cm, az ábrák 
tervezett végleges mérete ennél kisebb legyen. Kéthasábos 
ábrák csak kivételesen indokoltak. A fényképek fényes 
papíron készüljenek, minél erősebb kontrasztúak legye
nek, és a tárgynak csak a bemutatni kívánt részét ábrá
zolják. A fénykép felesleges felületét vágjuk le. Az ábrák 
ceruzarajza — a közlésre tervezett nagyság legalább két
szeres méretében (akár A4-es méretben) —  olyan rész
letes és pontos legyen, hogy a klisékészítéshez szükséges 
tusrajz közvetlen másolással készülhessen.

10. Minden kézirat végén magyar nyelvű és angol 
nyelvű rövid összefoglalást kell közölni a dolgozat címé
nek fordításával együtt, továbbá meg kell adni az intéz
ményt, amelyben a munka készült.

11. Ajánlatos, hogy a szerzők kéziratukról másola
tot tartsanak maguknál, minthogy a szerkesztőség kézi
ratot nem ad vissza.

12. Kérjük a kefelevonatokat sürgősen kijavítani, 
és postafordultával a szerkesztőség címére (1521 Buda
pest, Gellért tér 4.) visszaküldeni. Tekintve, hogy a szer
kesztőséget ütemterv köti, amennyiben a kefelevonato
kat azok kézbevételétől számított hat napon belül nem 
kapja vissza, akkor a szerkesztőség úgy tekinti, hogy a 
kefelevonatban javítani való nem volt, s a közlemény a 
kefelevonatnak megfelelően fog megjelenni. A  hibákat 
a margón kell kijavítani. Kézirattól eltérő átszövegezé- 
sek mellőzendők.

13. A  szerzők közleményükről 25 db különlenyo- 
matot kapnak díjmentesen.

14. Folyóiratunk számítógépes szedéssel készül. Kér
jük a Tisztelt szerzőket, hogy amennyiben közleményü
ket szövegszerkesztő programmal írják, úgy a kézirattal 
együtt küldjék be szerkesztőségünkbe a szöveget tartal
mazó mágneslemezt is. így gyorsabban és kevesebb hi
bával készül el a kefelevonat. Ajánljuk szövegszerkesz
tésre az ÉKSZER programot: forgalmazza a CheMicro 
Kft, 1105 Budapest, Salamon utca 13/a, megrendelhe
tő a 131—3847-es telefonszámon. Más szövegszerkesz
tők használata esetén ASCII, vagy CWI szabvány sze
rinti szöveget kérünk. A beküldött lemezt a szerzőnek 
visszaküldjük, vagy azonnal adunk helyette másikat.
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Tájékoztató munkatársaink részére

1. A  Magyar Kémiai Folyóirat eredeti tudományos 
kutatási eredményeket közöl a kémia minden ágából, 
részletes közlemények, előzetes közlemények vagy rövid 
közlemények alakjában. Nemzetközi folyóiratban tör
tént idegen nyelvű közlés nem akadálya a magyarul való 
megjelentetésnek.

Felkérés alapján összefoglaló közleményeket is 
megjelentetünk.

2. A közlemények tartalmáért és közölhetőségéért 
a szerzők felelősek.

3. Kérjük munkatársainkat, hogy közleményeiket 
tömören fogalmazva, de jól érthetően, lehetőleg rövid 
mondatokkal írják meg. Az általánosan elfogadott szak- 
kifejezéseket, vegyületeket a „Kémiai helyesírási szótár" 
(Fodorné Csányi Piroska, Fábián Pál, Hőnyi Ede-, Műsza
ki Könyvkiadó, Budapest, 1982) szerint kell írni.

4. A  közleményekben csak az Sí és más törvényes 
mértékegységek használata megengedett. Munkatársa
ink figyelmébe ajánljuk az e tárgykörben a Folyóirat 
1979 novemberi számában megjelent közleményt (85. 
523. 1979).

5. A  közlemény címe konkrétan tájékoztasson a 
tartalomról, de lehetőleg rövid legyen.

A  bevezetés tartalmazza a munka célkitűzéseit és 
tárgyát, röviden hivatkozzék a tárgyban mások, valamint 
a szerző által elért előző eredményekre. Hosszabb törté
neti áttekintésnek csak kivételesen indokolt esetben van 
helye.

A  kísérleteken alapuló közlemény fő részét a kísér
leti módszer leírása, az eredmények közlése és tárgyalása 
képezze. Hosszabb cikkekben ajánlatos e részeket egy
mástól alcímekkel elválasztani. Elméleti közlemények
ben az eredmények közlése előtt az elmélet alapelgon
dolásait kell vegyészek számára érthető módon ismertet
ni.

A kísérleti módszer leírása tömör legyen, de mégis 
tartalmazzon minden adatot, ami lehetővé teszi a kísér
leti munkának szakemberek általi megismétlését, ill. a 
módszer felhasználását más esetekben.

A  számszerű kísérleti eredményeket vagy táblázat
ban, vagy grafikonban közöljék a szerzők.

A kísérleti adatokból egyértelműen folyó következ
tetéseket általában célszerű közvetlen a kísérleti ered
ményekkel kapcsolatban közölni. Ezek általánosabb jel
legű megvitatása, valamint az elméleti következtetések 
az eredmények értékelése, ill. tárgyalása fejezetbe tartoz
nak.

6. Az előzetes közlemények rövid beszámolók folya
matban levő kutatások olyan szakaszának eredményei
ről, amelyekről feltehető, hogy gyors közlésük elősegíti 
az adott tárgykörben dolgozó más kutatók munkáját, s 
egyben biztosítják a szerző prioritását.

7. A  rövid közlemények az adott tárggyal kapcsolat
ban befejezett kutatómunka kisebb jelentőségű, de még
is általános érdekű eredményeit, ill. kísérleti módszerek 
vagy készülékek leírását ismertetik. Terjedelmük ne le
gyen nagyobb hat gépelt oldalnál.

8. Műszaki újdonságok rovatunkban, — az igények
től függően — a szerzők újonnan kifejlesztett műszereit, 
laboratóriumi eszközeit, készülékeit, illetve mérési mód
szereit kívánjuk ismertetni.

9. A  kéziratokat 2-es sortávolsággal gépelve, a 
lapnak csak egyik oldalára írva kérjük beküldeni.

A  szerzők keresztnevét is kérjük feltüntetni, továb
bá minden szerző munkahelyének levélcímét.

A  hivatkozásoknál kérjük megadni a szerzők ke
resztnevének kezdőbetűit és vezetéknevét, továbbá a fo

lyóirat szokásos rövidített nevét, a kötetszámot, a közle
mény kezdő oldalszámát és az évszámot. Kérjük, hogy 
ezeket az adatokat a folyóirat szokásainak megfelelő 
sorrendben, módon és az irodalmi hivatkozásokat külön 
lapon összegyűjtve küldjék be munkatársaink.

A  táblázatok szerkesztésére nagy gondot kell for
dítani, hogy az olvasó könnyen megállapíthassa az ered
ményekből kitűnő fő összefüggéseket, lényeges vonáso
kat.

Minden táblázatnak legyen külön címe, amely a 
közlemény szövegének elolvasása nélkül is utal tartal
mára és megadja, hogy milyen kísérleti körülmények kö
zött érvényesek a táblázat adatai. Az egyes adatokra vo
natkozó különleges megjegyzések csillag alatt a táblá
zat aljára kerüljenek. Az adatok mértékegységeit min
den oszlopban, ill. minden sorban pontosan meg kell ad
ni. A  táblázatokat külön lapokon kérjük beküldeni, a 
szövegben pedig megjelölni a táblázat helyét.

Az ábrák méretét úgy kell megválasztani, hogy a 
bemutatni kívánt összefüggés a szükséges pontossággal 
leolvasható legyen. Ne tervezzünk minden függvénygör
béhez ábrát, ugyanazon az ábrán több görbe is feltüntet
hető. Az ábrák aláírása, ill. a görbék és pontok felirata 
a közlemény szövege nélkül is érthető legyen.

Az ábraszövegeket külön lapon (is) kérjük össze
gyűjtve közölni.

Mivel a Folyóirat hasábszélessége 8 cm, az ábrák 
tervezett végleges mérete ennél kisebb legyen. Kéthasábos 
ábrák csak kivételesen indokoltak. A fényképek fényes 
papíron készüljenek, minél erősebb kontrasztúak legye
nek, és a tárgynak csak a bemutatni kívánt részét ábrá
zolják. A  fénykép felesleges felületét vágjuk le. Az ábrák 
ceruzarajza — a közlésre tervezett nagyság legalább két
szeres méretében (akár A4-es méretben) —  olyan rész
letes és pontos legyen, hogy a klisékészítéshez szükséges 
tusrajz közvetlen másolással készülhessen.

10. Minden kézirat végén magyar nyelvű és angol 
nyelvű rövid összefoglalást kell közölni a dolgozat címé
nek fordításával együtt, továbbá meg kell adni az intéz
ményt, amelyben a munka készült.

11. Ajánlatos, hogy a szerzők kéziratukról másola
tot tartsanak maguknál, minthogy a szerkesztőség kézi
ratot nem ad vissza.

12. Kérjük a kefelevonatokat sürgősen kijavítani, 
és postafordultával a szerkesztőség címére (1521 Buda
pest, Gellért tér 4.) visszaküldeni. Tekintve, hogy a szer
kesztőséget ütemterv köti, amennyiben a kefelevonato
kat azok kézbevételétől számított hat napon belül nem 
kapja vissza, akkor a szerkesztőség úgy tekinti, hogy a 
kefelevonatban javítani való nem volt, s a közlemény a 
kefelevonatnak megfelelően fog megjelenni. A hibákat 
a margón kell kijavítani. Kézirattól eltérő átszövegezé- 
sek mellőzendők.

13. A szerzők közleményükről 25 db különlenyo- 
matot kapnak díjmentesen.

14. Folyóiratunk számítógépes szedéssel készül. Kér
jük a Tisztelt szerzőket, hogy amennyiben közleményü
ket szövegszerkesztő programmal írják, úgy a kézirattal 
együtt küldjék be szerkesztőségünkbe a szöveget tartal
mazó mágneslemezt is. így gyorsabban és kevesebb hi
bával készül el a kefelevonat. Ajánljuk szövegszerkesz
tésre az ÉKSZER programot: forgalmazza a CheMicro 
Kft, 1105 Budapest, Salamon utca 13/a, megrendelhe
tő a 131—3847-es telefonszámon. Más szövegszerkesz
tők használata esetén ASCII, vagy CWI szabvány sze
rinti szöveget kérünk. A  beküldött lemezt a szerzőnek 
visszaküldjük, vagy azonnal adunk helyette másikat.



Magyar Kémiai Folyóirat
H U N G A R I A N  J O U R N A L  O F  C H E M I S T R Y

101. évfolyam, 10. szám, 1995. október

Főszerkesztő: Pungor Ernő 
Szerkesztő: Hangos Istvánné

Szerkesztőbizottság:
Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger 
Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Hollósi 
Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kőrös Endre, 
Leisztner László, Lipták András, Mázor László, 
Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy 
Miklós, Nagynál István, Náray-Szabó Gábor, Sohár
Pál, Szabó Zoltán Szepesi Gábor, Tüdős Ferenc,
Vértes Attila és Zrínyi Miklós

Műszaki újdonságok rovatvezetője: Pólós László

Bárány Sándor (Ukrajna), Bodor Miklós (USA), 
Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kana
da), Fendler János (USA), Hegedűs Lajos (USA), 
Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), 
Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts 
Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársa
ság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlá
via), Pretsch Ernő (Svájc), Rabó Gyula (USA) és 
Somorjai Gábor (USA)

A szerkesztőbizottság külföldi tagjai:

Magyar Kémikusok Egyesülete 
tudományos folyóirata 
Megjelenik havonta

TARTALOM

Beck Mihály: Szabó Zoltán Gábor, 1908-1995 . . .4 0 7
Paulik Ferenc: A magyar termoanalitika fél 

évszázada .....................................................................409
Arnold. Miklós: Néhány megjegyzés a fizikai

kémiai folyamatok modellezéséró'l ..................... 4 l8

Mastalir Agnes, Notheisz Ferenc, Bartók Mihály, Ki
rály Zoltán és Dékány Imre Az eló'kezelés hatá
sa Pt-graphimet szerkezetére és katalitikus 
aktivitására ..................................................................424

Nagy Anita, Nagy Géza, Szegletes József, Tolokán 
Antal és Fehér Zsófia: Redoxi mediátorral mó
dosított grafitelektródra épülő' új elektroana- 
litikai m éréstechnika........ ........................................ 430

Nagy András, Földes-Berezsnich Tamara, Gyöngy
halmi Ida és Tüdős Ferenc: A gyökös kopoli- 
merizáció kinetikája, XV. ....................................... 438

Műszaki újdonságok

Bertényi Zsuzsa, Szatura Zsuzsa, Tóth Árpád és 
Fodor Péter: Réztartalmú növényvédó'szerek
tisztaságvizsgálata .................................................. 446

Hírek ................................................................................ 451

CONTENTS

M. Beck: Zoltán G. Szabó, 1908-1995 ....................407
F. Paulik: Half century of Hungarian thermo-

analytic ......................................................................... 409
M. Arnold: Notes on the modelling of physico

chemical processes .................................................... 418
A. Mastalir, F. Notheisz, M. Bartók, Z. Király and 

I. Dékány: The effect of pretreatment on 
the structure and activity of Pt-graphimet 
catalyst ..........................................................................424

A. Nagy, G. Nagy, J. Szegletes, A. Tolokán and 
Zs. Fehér: Novel electroanalytical method 
based on redox mediator modified carbon 
e lec tro d es...................................................   430

A. Nagy, T. Földes-Berezsnich, I. Gyöngyhalmi és F.
Tüdős: Kinetics of radical copolymerization .. 438 

Technical novelties
Zs. Bertényi, Zs. Szatura, Á. Tóth and P. Fodor: 

Purity test of plant protectives containing
copper ................ ....................................................... 446

News ............................................................................... 451



Tájékoztató munkatársaink részére

1. A  Magyar Kémiai Folyóirat eredeti tudományos 
kutatási eredményeket közöl a kémia minden ágából, 
részletes közlemények, előzetes közlemények vagy rövid 
közlemények alakjában. Nemzetközi folyóiratban tör
tént idegen nyelvű közlés nem akadálya a magyarul való 
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a szerzők felelősek.
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dolásait kell vegyészek számára érthető módon ismertet
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a margón kell kijavítani. Kézirattól eltérő átszövegezé- 
sek mellőzendők.

13. A szerzők közleményükről 25 db különlenyo- 
matot kapnak díjmentesen.

14. Folyóiratunk számítógépes szedéssel készül. Kér
jük a Tisztelt szerzőket, hogy amennyiben közleményü
ket szövegszerkesztő programmal írják, úgy a kézirattal 
együtt küldjék be szerkesztőségünkbe a szöveget tartal
mazó mágneslemezt is. így gyorsabban és kevesebb hi
bával készül el a kefelevonat. Ajánljuk szövegszerkesz
tésre az ÉKSZER programot: forgalmazza a CheMicro 
Kft, 1105 Budapest, Salamon utca 13/a, megrendelhe
tő a 131—3847-es telefonszámon. Más szövegszerkesz
tők használata esetén ASCII, vagy CWI szabvány sze
rinti szöveget kérünk. A  beküldött lemezt a szerzőnek 
visszaküldjük, vagy azonnal adunk helyette másikat.
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Tájékoztató munkatársaink részére

1. A Magyar Kémiai Folyóirat eredeti tudományos 
kutatási eredményeket közöl a kémia minden ágából, 
részletes közlemények, előzetes közlemények vagy rövid 
közlemények alakjában. Nemzetközi folyóiratban tör
tént idegen nyelvű közlés nem akadálya a magyarul való 
megjelentetésnek.

Felkérés alapján összefoglaló közleményeket is 
megjelentetünk.

2. A közlemények tartalmáért és közölhetőségéért 
a szerzők felelősek.

3. Kérjük munkatársainkat, hogy közleményeiket 
tömören fogalmazva, de jól érthetően, lehetőleg rövid 
mondatokkal írják meg. Az általánosan elfogadott szak- 
kifejezéseket, vegyületeket a „Kémiai helyesírási szótár" 
(Fodorné Csányi Piroska, Fábián Pál, Hőnyi Ede; Műsza
ki Könyvkiadó, Budapest, 1982) szerint kell írni.

4. A  közleményekben csak az Sí és más törvényes 
mértékegységek használata megengedett. Munkatársa
ink figyelmébe ajánljuk az e tárgykörben a Folyóirat 
1979 novemberi számában megjelent közleményt (85. 
523. 1979).

5. A közlemény címe konkrétan tájékoztasson a 
tartalomról, de lehetőleg rövid legyen.

A  bevezetés tartalmazza a munka célkitűzéseit és 
tárgyát, röviden hivatkozzék a tárgyban mások, valamint 
a szerző által elért előző eredményekre. Hosszabb törté
neti áttekintésnek csak kivételesen indokolt esetben van 
helye.

A  kísérleteken alapuló közlemény fő részét a kísér
leti módszer leírása, az eredmények közlése és tárgyalása 
képezze. Hosszabb cikkekben ajánlatos e részeket egy
mástól alcímekkel elválasztani. Elméleti közlemények
ben az eredmények közlése előtt az elmélet alapelgon
dolásait kell vegyészek számára érthető módon ismertet
ni.

A  kísérleti módszer leírása tömör legyen, de mégis 
tartalmazzon minden adatot, ami lehetővé teszi a kísér
leti munkának szakemberek általi megismétlését, ill. a 
módszer felhasználását más esetekben.

A  számszerű kísérleti eredményeket vagy táblázat
ban, vagy grafikonban közöljék a szerzők.

A  kísérleti adatokból egyértelműen folyó következ
tetéseket általában célszerű közvetlen a kísérleti ered
ményekkel kapcsolatban közölni. Ezek általánosabb jel
legű megvitatása, valamint az elméleti következtetések 
az eredmények értékelése, ill. tárgyalása fejezetbe tartoz
nak.

6. Az előzetes közlemények rövid beszámolók folya
matban levő kutatások olyan szakaszának eredményei
ről, amelyekről feltehető, hogy gyors közlésük elősegíti 
az adott tárgykörben dolgozó más kutatók munkáját, s 
egyben biztosítják a szerző prioritását.

7. A  rövid közlemények az adott tárggyal kapcsolat
ban befejezett kutatómunka kisebb jelentőségű, de még
is általános érdekű eredményeit, ill. kísérleti módszerek 
vagy készülékek leírását ismertetik. Terjedelmük ne le
gyen nagyobb hat gépelt oldalnál.

8. Műszaki újdonságok rovatunkban, — az igények
től függően — a szerzők újonnan kifejlesztett műszereit, 
laboratóriumi eszközeit, készülékeit, illetve mérési mód
szereit kívánjuk ismertetni.

9. A kéziratokat 2-es sortávolsággal gépelve, a 
lapnak csak egyik oldalára írva kérjük beküldeni.

A  szerzők keresztnevét is kérjük feltüntetni, továb
bá minden szerző munkahelyének levélcímét.

A  h iv a tk o zá so k n á l  kérjük m egadni a szerzők k e
resztnevének  kezdőbetű it é s  vezetéknevét, továbbá a fo 

lyóirat szokásos rövidített nevét, a kötetszámot, a közi „ 
mény kezdő oldalszámát és az évszámot. Kérjük, h \  
ezeket az adatokat a folyóirat szokásainak megft 
sorrendben, módon és az irodalmi hivatkozásokat kü 
lapon összegyűjtve küldjék be munkatársaink.

A táblázatok szerkesztésére nagy gondot kell 
dítani, hogy az olvasó könnyen megállapíthassa az e 
ményekből kitűnő fő összefüggéseket, lényeges von; 
kát.

Minden táblázatnak legyen külön címe, amei_ 
közlemény szövegének elolvasása nélkül is utal tarU 
mára és megadja, hogy milyen kísérleti körülmények k. 
zött érvényesek a táblázat adatai. Az egyes adatokra ve 
natkozó különleges megjegyzések csillag alatt a tábla 
zat aljára kerüljenek. Az adatok mértékegységeit min 
den oszlopban, Ш. minden sorban pontosan meg kell ad
ni. A táblázatokat külön lapokon kérjük beküldeni, a 
szövegben pedig megjelölni a táblázat helyét.

Az ábrák méretét úgy kell megválasztani, hogy a 
bemutatni kívánt összefüggés a szükséges pontossággal 
leolvasható legyen. Ne tervezzünk minden függvénygör
béhez ábrát, ugyanazon az ábrán több görbe is feltüntet
hető. Az ábrák aláírása, ill. a görbék és pontok felirata 
a közlemény szövege nélkül is érthető legyen.

Az ábraszövegeket külön lapon (is) kérjük össze
gyűjtve közölni.

Mivel a Folyóirat hasábszélessége 8 cm, az ábrák 
tervezett végleges mérete ennél kisebb legyen. Kéthasábos 
ábrák csak kivételesen indokoltak. A  fényképek fényes 
papíron készüljenek, minél erősebb kontrasztúak legye
nek, és a tárgynak csak a bemutatni kívánt részét ábrá
zolják. A fénykép felesleges felületét vágjuk le. Az ábrák 
ceruzarajza — a közlésre tervezett nagyság legalább két
szeres méretében (akár A4-es méretben) —  olyan rész
letes és pontos legyen, hogy a klisékészítéshez szükséges 
tusrajz közvetlen másolással készülhessen.

10. Minden kézirat végén magyar nyelvű és angol 
nyelvű rövid összefoglalást kell közölni a dolgozat címé
nek fordításával együtt, továbbá meg kell adni az intéz
ményt, amelyben a munka készült.

11. Ajánlatos, hogy a szerzők kéziratukról másola
tot tartsanak maguknál, minthogy a szerkesztőség kézi
ratot nem ad vissza.

12. Kérjük a kefelevonatokat sürgősen kijavítani, 
és postafordultával a szerkesztőség címére (1521 Buda
pest, Gellért tér 4.) visszaküldeni. Tekintve, hogy a szer
kesztőséget ütemterv köti, amennyiben a kefelevonato
kat azok kézbevételétől számított hat napon belül nem 
kapja vissza, akkor a szerkesztőség úgy tekinti, hogy a 
kefelevonatban javítani való nem volt, s a közlemény a 
kefelevonatnak megfelelően fog megjelenni. A  hibákat 
a margón kell kijavítani. Kézirattól eltérő átszövegezé- 
sek mellőzendők.

13. A szerzők közleményükről 25 db különlenyo- 
matot kapnak díjmentesen.

14. Folyóiratunk számítógépes szedéssel készül. Kér
jük a Tisztelt szerzőket, hogy amennyiben közleményü
ket szövegszerkesztő programmal írják, úgy a kézirattal 
együtt küldjék be szerkesztőségünkbe a szöveget tartal
mazó mágneslemezt is. így gyorsabban és kevesebb hi
bával készül el a kefelevonat. Ajánljuk szövegszerkesz
tésre az ÉKSZER programot: forgalmazza a CheMicro 
Kft, 1105 Budapest, Salamon utca 13/a, megrendelhe
tő a 131—3847-es telefonszámon. Más szövegszerkesz
tők használata esetén ASCII, vagy CWI szabvány sze
rinti szöveget kérünk. A  beküldött lemezt a szerzőnek 
visszaküldjük, vagy azonnal adunk helyette másikat.
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Tájékoztató munkatársaink részére

1. A Magyar Kémiai Folyóirat eredeti tudományos 
atási eredményeket közöl a kémia minden ágából,

részletes közlemények, előzetes közlemények vagy rövid 
közlemények alakjában. Nemzetközi folyóiratban tör
tént idegen nyelvű közlés nem akadálya a magyarul való 
megjelentetésnek.

Felkérés alapján összefoglaló közleményeket is 
megjelentetünk.

2. A közlemények tartalmáért és közölhetőségéért 
a szerzők felelősek.

3. Kérjük munkatársainkat, hogy közleményeiket 
tömören fogalmazva, de jól érthetően, lehetőleg rövid 
mondatokkal írják meg. Az általánosan elfogadott szak- 
kifejezéseket, vegyületeket a „Kémiai helyesírási szótár" 
(Fokomé Csányi Piroska, Fábián Pál, Hőnyi Ede-, Műsza
ki Könyvkiadó, Budapest, 1982) szerint kell írni.

4. A közleményekben csak az Sí és más törvényes 
mértékegységek használata megengedett. Munkatársa
ink figyelmébe ajánljuk az e tárgykörben a Folyóirat 
1979 novemberi számában megjelent közleményt (85. 
523. 1979).

5. A közlemény címe konkrétan tájékoztasson a 
tartalomról, de lehetőleg rövid legyen.

A  bevezetés tartalmazza a munka célkitűzéseit és 
tárgyát, röviden hivatkozzék a tárgyban mások, valamint 
a szerző által elért előző eredményekre. Hosszabb törté
neti áttekintésnek csak kivételesen indokolt esetben van 
helye.

A  kísérleteken alapuló közlemény fő részét a kísér
leti módszer leírása, az eredmények közlése és tárgyalása 
képezze. Hosszabb cikkekben ajánlatos e részeket egy
mástól alcímekkel elválasztani. Elméleti közlemények
ben az eredmények közlése előtt az elmélet alapelgon
dolásait kell vegyészek számára érthető módon ismertet
ni.

A  kísérleti módszer leírása tömör legyen, de mégis 
tartalmazzon minden adatot, ami lehetővé teszi a kísér
leti munkának szakemberek általi megismétlését, ill. a 
módszer felhasználását más esetekben.

A  számszerű kísérleti eredményeket vagy táblázat
ban, vagy grafikonban közöljék a szerzők.

A  kísérleti adatokból egyértelműen folyó következ
tetéseket általában célszerű közvetlen a kísérleti ered
ményekkel kapcsolatban közölni. Ezek általánosabb jel
legű megvitatása, valamint az elméleti következtetések 
az eredmények értékelése, Ш. tárgyalása fejezetbe tartoz
nak.

6. Az előzetes közlemények rövid beszámolók folya
matban levő kutatások olyan szakaszának eredményei
ről, amelyekről feltehető, hogy gyors közlésük elősegíti 
az adott tárgykörben dolgozó más kutatók munkáját, s 
egyben biztosítják a szerző prioritását.

7. A rövid közlemények az adott tárggyal kapcsolat
ban befejezett kutatómunka kisebb jelentőségű, de még
is általános érdekű eredményeit, ill. kísérleti módszerek 
vagy készülékek leírását ismertetik. Terjedelmük ne le
gyen nagyobb hat gépelt oldalnál.

8. Műszaki újdonságok rovatunkban, —  az igények
től függően — a szerzők újonnan kifejlesztett műszereit, 
laboratóriumi eszközeit, készülékeit, illetve mérési mód
szereit kívánjuk ismertetni.

9. A kéziratokat 2-es sortávolsággal gépelve, a 
lapnak csak egyik oldalára írva kérjük beküldeni,

A szerzők keresztnevét is kérjük feltüntetni, továb
bá minden szerző munkahelyének levélcímét.

A  h iva tk o zá so k n á l kérjük megadni a szerzők ke
resztnevének kezdőbetűit és vezetéknevét, továbbá a fo

lyóirat szokásos rövidített nevét, a kötetszámot, a közle
mény kezdő oldalszámát és az évszámot. Kérjük, hogy 
ezeket az adatokat a folyóirat szokásainak megfelelő 
sorrendben, módon és az irodalmi hivatkozásokat külön 
lapon összegyűjtve küldjék be munkatársaink.

A táblázatok szerkesztésére nagy gondot kell for
dítani, hogy az olvasó könnyen megállapíthassa az ered
ményekből kitűnő fő összefüggéseket, lényeges vonáso
kat.

Minden táblázatnak legyen külön címe, amely a 
közlemény szövegének elolvasása nélkül is utal tartal
mára és megadja, hogy milyen kísérleti körülmények kö
zött érvényesek a táblázat adatai. Az egyes adatokra vo
natkozó különleges megjegyzések csillag alatt a táblá
zat aljára kerüljenek. Az adatok mértékegységeit min
den oszlopban, ill. minden sorban pontosan meg kell ad
ni. A táblázatokat külön lapokon kérjük beküldeni, a 
szövegben pedig megjelölni a táblázat helyét.

Az ábrák méretét úgy kell megválasztani, hogy a 
bemutatni kívánt összefüggés a szükséges pontossággal 
leolvasható legyen. Ne tervezzünk minden függvénygör
béhez ábrát, ugyanazon az ábrán több görbe is feltüntet
hető. Az ábrák aláírása, ill. a görbék és pontok felirata 
a közlemény szövege nélkül is érthető legyen.

Az ábraszövegeket külön lapon (is) kérjük össze
gyűjtve közölni.

Mivel a Folyóirat hasábszélessége 8 cm, az ábrák 
tervezett végleges mérete ennél kisebb legyen. Kéthasábos 
ábrák csak kivételesen indokoltak. A fényképek fényes 
papíron készüljenek, minél erősebb kontrasztúak legye
nek, és a tárgynak csak a bemutatni kívánt részét ábrá
zolják. A fénykép felesleges felületét vágjuk le. Az ábrák 
ceruzarajza — a közlésre tervezett nagyság legalább két
szeres méretében (akár A4-es méretben) — olyan rész
letes és pontos legyen, hogy a klisékészítéshez szükséges 
tusrajz közvetlen másolással készülhessen.

10. Minden kézirat végén magyar nyelvű és angol 
nyelvű rövid összefoglalást kell közölni a dolgozat címé
nek fordításával együtt, továbbá meg kell adni az intéz
ményt, amelyben a munka készült.

11. Ajánlatos, hogy a szerzők kéziratukról másola
tot tartsanak maguknál, minthogy a szerkesztőség kézi
ratot nem ad vissza.

12. Kérjük a kefelevonatokat sürgősen kijavítani, 
és postafordultával a szerkesztőség címére (1521 Buda
pest, Gellért tér 4.) visszaküldeni. Tekintve, hogy a szer
kesztőséget ütemterv köti, amennyiben a kefelevonato
kat azok kézbevételétől számított hat napon belül nem 
kapja vissza, akkor a szerkesztőség úgy tekinti, hogy a 
kefelevonatban javítani való nem volt, s a közlemény a 
kefelevonatnak megfelelően fog megjelenni. A hibákat 
a margón kell kijavítani. Kézirattól eltérő átszövegezé- 
sek mellőzendők.

13. A szerzők közleményükről 25 db különlenyo- 
matot kapnak díjmentesen.

14. Folyóiratunk számítógépes szedéssel készül. Kér
jük a Tisztelt szerzőket, hogy amennyiben közleményü
ket szövegszerkesztő programmal írják, úgy a kézirattal 
együtt küldjék be szerkesztőségünkbe a szöveget tartal
mazó mágneslemezt is. így gyorsabban és kevesebb hi
bával készül el a kefelevonat. Ajánljuk szövegszerkesz
tésre az ÉKSZER programot: forgalmazza a CheMicro 
Kft, 1105 Budapest, Salamon utca 13/a, megrendelhe
tő a 131— 3847-es telefonszámon. Más szövegszerkesz
tők használata esetén ASCII, vagy CWI szabvány sze
rinti szöveget kérünk. A beküldött lemezt a szerzőnek 
visszaküldjük, vagy azonnal adunk helyette másikat.
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	Regdon Ibolya  - Dékány Imre  - Nagy Lajos György: A felületi hidrofóbitás hatása az 1-butanol-víz elegyek szelektív adszorpciójára������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Braun Tibor  - Konkoly-Thege Ilona  - Rausch Henrik  - Süvegh Károly  - Vértes Attila: A neutronbesugárzás hatása polikristályos buckminsterfullerénre�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Cserháti Csaba  - Beke Dezső  - Rijnders, M. R.: Periodikus szerkezet kialakulása szilárdfázisú reakcióval többalkotós ötvözetekben������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	1995 / 9. szám���������������������
	Braun Tibor  - Palágyi Stefán: Nyomelemek dúsítása és elválasztása poliuretán habszorbenseken����������������������������������������������������������������������������������������������������
	Seres László  - Nacsa Ágnes  - Neville, Arthur L.: A di(terc-butil)-peroxid termikus bomlása (CH3)2C=CH2 jelenlétében: a CH3-, (CH3)2CCH2CH3- és (CH3)2CCH2C(CH3)2CH2CH3-gyökök reakciói�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Barczáné Buvári Ágnes  - Bodnárné Gyarmathy Dóra  - Barcza Lajos: Hidroxipropil-b-ciklodextrinek: összefüggés fenolftalein-zárványkomplexeik stabilitása és az átlagos szubsztitúciós fok között�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Gál Dezső: Szabad gyökök szerepe fotodinamikus effektusokban, in vivo körülmények között�����������������������������������������������������������������������������������������������
	Kárpáti Péter  - Borszéki János: A Kálmán-szűrő alkalmazása az ICP-emissziós spektrometriában, II.���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Hudák Júlia  - Varga Viktor  - Grafné Harsányi Etelka: Szelénmeghatározás kinetikus elemzési módszerrel��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	KÖNYVISMERTETÉS����������������������
	HÍREK������������

	1995 / 10. szám����������������������
	Beck Mihály: Szabó Zoltán Gábor, 1908-1995�������������������������������������������������
	Paulik Ferenc: A magyar termoanalitika fél évszázada�����������������������������������������������������������
	Arnold Miklós: Néhány megjegyzés a fizikai-kémiai folyamatok modellezéséről����������������������������������������������������������������������������������
	Mastalir Ágnes  - Notheisz Ferenc  - Bartók Mihály  - Király Zoltán  - Dékány Imre: Az előkezelés hatása Pt-graphimet szerkezetére és katalitikus aktivitására���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Nagy Anita  - Nagy Géza  - Szegletes József  - Tolokán Antal  - Fehér Zsófia: Redoxi mediátorral módosított grafitelektródra épülő új elektroanalitikai méréstechnika����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Nagy András  - Földes-Berezsnich Tamara  - Gyöngyhalmi Ida  - Tüdős Ferenc: A gyökös kopolimerizáció kinetikája, XV.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	MŰSZAKI ÚJDONSÁGOK�������������������������
	Bertényi Zsuzsa  - Szatura Zsuzsa  - Tóth Árpád  - Fodor Péter: Réztartalmú növényvédőszerek tisztaságvizsgálata�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	HÍREK������������


	1995 / 11. szám����������������������
	Nagy Miklós  - Dékány Imre: 100 éve született Buzágh Aladár, a hazai kolloidkémiai oktatás és kutatás megalapozója�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Beneke, Klaus  - Lagaly, Gerhard: Buzágh Aladár tudományos munkássága a "Kolloid Zeitschrift" című folyóiratban����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Nagy Miklós  - Domján Attila  - Mészáros Róbert: Izopiesztikus módszer az adszorpciós réteg átlagos abszolút összetételének meghatározására szilárd-gőzelegy határfelületeken������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Pungor Ernő: Ionszelektív elektródok - analógiák és következtetések��������������������������������������������������������������������������
	Rohrsetzer Sándor  - Pászli István  - Bán Sándor  - Kovács Péter: A közegadszorpció és a stabilizáló ion töménységének szerepe a vas(III)-hidroxid-szol-koagulálásban és -peptizálhatóságban���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Burger Kálmán  - Nemesné Vetéssy Zsuzsanna  - Vankó György  - Homonnay Zoltán  - Vértes Attila: Szilárd szerves mikroemulzióban rögzített vas(II)aszkorbát-oldat Mössbauer-vizsgálata��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Hórvölgyi Zoltán  - Németh Sándor  - Fendler János: Részlegesen hidrofóbizált, gömb alakú szilika-, valamint üvegrészecskék monorétegeinek előállítása és vizsgálata Langmuir-filmmérlegben, I.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	HÍREK������������

	1995 / 12. szám����������������������
	Király Zoltán  - Turi László  - Dékány Imre  - Bean, Keith  - Vincent, Brian: Adszorpció, stabilitás és reológiai sajátságok organikus biner elegyekben, III.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Bárány Sándor: Monodiszperz szilícium-dioxid-szuszpenziók gyors koagulációjának kinetikája�������������������������������������������������������������������������������������������������
	Lakatos István  - Lakatosné Szabó Julianna: Krómionok diffúziója polimer/szilikát gélekben, I.�����������������������������������������������������������������������������������������������������
	Büki András  - Kárpátiné Smidróczki Éva  - Zrínyi Miklós: A Liesegang-jelenség kísérleti és elméleti vizsgálata����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Király Zoltán  - Dékány Imre  - Mastalir Ágnes  - Bartók Mihály: Palládium-szubkolloidok előállítása hidrofób rétegszilikátok S/L határfelületi adszorpciós rétegében����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Juhász A. Zoltán: Az aprításelmélet mechanokémiai vonatkozásai���������������������������������������������������������������������
	1995. évi név- és tárgymutató������������������������������������
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