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„Az egész Egyesületért vagyunk együtt 
és külön-külön is felelősek”

7 4 Cl *

Kálmán Alajos akadémikusnak, az MKE elnökének újévi köszöntője

Bár a keresztény időszámítás kezdete egy önkényes 
megállapodás, mégis 2000. évének köszöntése nagy fele
lőség, szinte zavarbaejtő feladat. Ezentúl ezer évig a szü
letési anyakönyvi kivonatok, a világ eseményeit rögzítő 
annalesek, a napi tudósítások, vagy éppen az áruházi 
számlák évdátumai 2-vel kezdődnek majd. S ez felveti a 
szorongató kérdést, lesz-e még a kék bolygón utódja a ho
mo sapiensnek, aki majd az első 3-ast leírja, lesz-e még ki 
ezt olvassa, s lesz e még kék bolygó? Persze előbbre is 
tarthatnánk az időszámításban, ha pl. a város alapításától 
(ab űrbe condita) rónánk az éveket, mert akkor már 2753-t 
írnánk. Talán onnan könnyebb volna a jövőbe látni? Alig
ha! Az első milleniumkor, amikor István királyunk 
Asztrik apátot a szent koronáért Szilveszter pápához küld
te a keresztény Európa a végítélet napjától rettegett. Ezer 
év múltával, a középkor gazdasági nyomorából, a késői 
népvándorlások és inváziók káoszából, vallásháborúkból, 
majd a még szörnyűbb világégésekből kikecmeregve Eu
rópa, s az általa a földrajzi felfedezésekkel napjaink glo
balizálódásába hajszolt Világ ma ismét végveszélytől ret
teg. Retteg a számítógépek működtette adatbázisok, bank 
és biztonsági rendszerek stb összeomlásától. Kérdés, mi
től fognak az azt megélők 3000-ben rettegni? De szabad-e 
ilyen kérdést feltenni? Nem jobb-e a római Catullust kö
vetni mondván „Tu ne quaesieris scire ne fás”, mint bot
csinálta Nostradamusként talmi jóslatokkal az amúgy is 
elbizonytalanodott emberek tűrőképességét tovább terhel
ni? Mi magyarok amúgy is pesszimista nép vagyunk. Bár 
a XI-XIII. században szenteket, majd a XV-XVIII. szá
zadban hősöket, s végül a XIX-XX. században művésze
ket és tudósokat adtunk a világnak, átokként hordozzuk 
magunkon sorsunkat. S voltak oly „igazak”, akik a bűnös 
nép érzetét még súlykolták is belénk. De éppen, tatártól, 
töröktől, némettől, orosztól megfogyva, két világháború
tól s három szörnyű, egyre hosszabb diktatúrától megté
pázva, angoltól, franciától, majd szovjettől területünkben 
megcsonkítva itt vagyunk! Vagyunk, megőrizve azt a fur
csa, senkivel nem rokonítható nyelvet, mellyen a halotti 
beszéd íródott, s amellyen - sokan úgy vélik - sajátos lo
gikával gondolkodunk és alkotunk, ha hagynak bennün
ket! Szent István után ezer évvel e múltat és jövendőt 
bűnhődött nép joggal várja békésebb és jobb helyét a glo
balizálódó világban, hogy végre otthon, s ne számkivetett 
legyen.

„Él magyar, áll Buda még! A múlt csak példa legyen 
most,

S égve honért, bizton nézzen előre szemünk”
írta Kisfaludy, de a patetikus jövőbenézés már nem vá

lasz gondjainkra, épp úgy veszélyes, mint Catullus „carpe 
diem”-je. Most amikor a 2000-t dátumként először papír
ra vetjük több valós okunk van a dies irae-1 félni, mint 
eleinknek ezer éve. De nem a komputer rendszerek össze
omlására gondolok, ez feltehetően kisebb, nagyobb bosz- 
szúságok, netán károk után kezelhető lesz. Gondolok itt a 
kék bolygó biodiverzitásának, ökológiai egyensúlyának s 
benne az emberhez méltó élet feltételeinek fenntartható
ságára. Hogy ne nyelje el az ükunokáink ükunokáit az ál
talunk és közvetlen utódaink által felhalmozott szemét, 
s éltük ne Madách XIV. színéhez legyen hasonló.

Tudományos gondolkodásunk megköveteli, hogy az 
emberi haladást, mely a duecento/trecento Európájában, a 
katedrálisok korában meglendült, majd a reneszánszon, a 
reformáción s a felvilágosodáson át továbbgyorsulva nap
jainkban a tudományos forradalom immár exponenciális 
robbanását követi, kezelni, s ha kell szabályozni tudjuk. 
Természetesen csak rövid időkre extrapolálhatunk, s csak 
akkor, ha a figyelembeveendő paramétereket felderítet
tük. S ebben nekünk vegyészeknek a felelősége sokszoro
san nagyobb honfitársainknál. Nem azért mert okosabbak 
vagyunk, mint más diszciplínában járatos tanult bará
taink, hanem azért mert a kémia nemcsak új és újabb 
anyagokat termel, hanem képes (s kell, hogy az legyen) a 
globalizált folyamatokban minden hulladéknak tűnő, 
vagy annak kezelt terméket is visszaforgatni, azaz valahol 
hasznosítani. A fizika, a csillagászat tágíthatja az ismert 
univerzum határait, a biológia, pontosabban a molekuláris 
biológia (mely azért csak-csak kémia) feltárhatja geneti
kai kódjainkat, s megválaszolhatja ebből eredő halandó 
voltunk gyengéit, sőt ápolhatja azokat, de kémia nélkül 
sem mikro sem makro környezetünk nem birkózhat meg 
a túlnépesedés, a túlfogyasztás, s az ebből eredő globális 
elszennyeződés problémáival. A sokat emlegetett kör
nyezetbarát technológiák ismert és ellenőrzött kémiai 
folyamatok nélkül nem művelhetők, nem realizálhatók. 
Bármily tökélyre visszük a számítógépi modellezést, 
a rendszer generálást, végül is azoknak optimalizált de 
mégiscsak lombikban, és különböző léptékű reaktorokban 
megvalósuló kémiai folyamatokban kell megtestesülniük. 
Ez a mi dolguk, s ez nem is kevés!
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Mit tegyünk tehát? Dermedjünk meg a felismert szemé
lyes vagy kollektív felelősségtől, vagy rettenjünk el a csak 
sejthető, de igazán meg nem fogalmazható baljós jövő
képtől? Válaszul Molnár Ferenc „Az Aruvimi erdő titka” 
című novellájából idézek:

„Stanley úr úgy hatolt át az erdőn, hogy minden egyes 
indát külön vágott el, minden gyökeret külön fűrészelt át, 
minden egyes keresztben fekvő törzsön kézzel-lábbal ka
paszkodott keresztül.... Stanley úrban az tartotta a lelket,
hogy mikor ment, sohasem az egész erdőt nézte, sohasem 
az egészre gondolt, hanem mindig csak azzal az egyetlen 
darab fával vagy ággal foglalkozott, ami éppen útját állta. 
Stanley úr mesterségesen megölte magában az általánosí
tásra való hajlamot..... Ha minden percben az egésszel ál
lott volna szemben elcsüggedt volna. De mert mindig csak 
a lába elé nézett, megjött a bátorsága, mert így szólt: ez
zel az egy rongyos kiálló gyökérrel elbírok."

Molnár Ferenc Stanley portréja a Livingstone beteg
ágyához tudatosan eljutni kívánó emberi célszerűség pél
dája.

A magunk háza táján legyen ilyen „Stanley” típusú lé
pés az új IB munkájának tökéletesítése. Új főtitkárunk 
Körtvélyessy Gyula, számos kérdésben előrelépni kíván
va, hozzákezdett valamihez, ami néha fájdalmas! Rossz, 
vagy alig jó szokásokat megszüntetve, de legalább kurtít
va óvni kell pl. az egyesületben helyüket megtalált 
kémikusokat olyan gondolkodásmódtól melyben a termé
szetes módon érvényesítendő személyi érdekeken túl is, 
mindent csak a pénz motivál. Aldozathozatalokra képte
len társadalom sem kicsiben sem nagyban nem boldogul

hat. Újra hangsúlyozom annak fontosságát, hogy az új IB 
tagjainak érezniük kell egyesületi szintű jogaikat és köte
lességeiket. Tudatosodnia kell annak a szemléletnek, hogy 
nem egy-egy szakterületért, netán egy brilliáns konferen
cia anyagi sikeréért, hanem az egész egyesületért vagyunk 
együtt és külön-külön is felelősek.

S ha így jobbítottuk az egyesületi életünket akkor egye
sületi és nemzeti szinten egyaránt egyik legfontosabb 
dolgunk a kémiának diákhoz s felnőtthöz vonzóan szóló 
oktatása lesz, melyben az igényesség nem megy az érthe
tőség s a befogadhatóság rovására. Ez a tudatos tudati ne
velés záloga mindannak amiben hiszek, s amit a kék boly
gó jövőjéért aggódó hangyaemberként megfogalmaztam.

Mindezekhez természetesen általánosan is művelt em
berfőkre van szükség. A nemzeti irodalmunkból és a vi
lágörökségből egyaránt merítő vegyészek sohasem voltak 
ritkák. Nyáron London múzeumaiban véletlenül három 
kollégával (két professzorral) találkoztam. Van soraink
ban oly zeneesztéta, kinek tollából csodás és mélyenszán- 
tó Wagner tanulmányokat olvashattam. De van kitűnő 
filmesztéta is. Örülök, hogy a barátaim! A százötven éve 
születetett első elnökünk Fabinyi Rudolf (1849-1920) is 
efféle nagyság volt, nemcsak kitűnő szerves kémikus. Le
gyünk is minél többen ilyenek, mert csak az egyetemes 
emberi kultúrában élő s abból táplálkozó kémikus, ve
gyész, egyén és közösség lesz képes, hogy a XXL század
ban valóban Prométeusz és ne Epiméteusz legyen.

A Magyar Kémikusok Egyesülete valamennyi tagjának 
kellemes ünnepeket és boldog újévet kívánok!
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„Az MKL-nél vállalt feladatot szolgálatnak tekintem...”
Az MKL új felelős szerkesztőjének programja

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az 1B döntése 
nyomán 55. évfolyamába lépő MKL szerkesztésében 
a jövőben közelebbről részt vehetek, és átvehetem a 
stafétabotot Szekeres Gábortól.

Most mindenek előtt az általam rendkívül nagyra be
csült és tisztelt Szekeres Gábor felelős szerkesztő úr múl
hatatlan érdemeit szeretném kiemelni, aki több évtizedes 
munkásságával beírta magát a magyar kémiai újságírás 
történetébe. Kialakította a lap arculatát és nagy igényes
séggel, energikusan és fáradtságot nem kímélve irányítot
ta az MKL szerkesztését. Az általa kitaposott széles úton 
kell tovább haladnunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy a 
továbbiakban is lapunk szerkesztő bizottságának elnöke 
marad és egyben az irodalmi szerkesztői feladatok ellátá
sára is vállalkozott. Kontrollját mindig igényeljük. Öröm
mel vesszük, hogy Szekeres úr tehát csak részben vonul 
vissza és további felügyeletére számíthatunk.

Szekeres Gábor mellett szűkebb szerkesztőségünk 
másik tagja Gál Miklós, aki a körünkből nemrég távozott, 
a poszton ugyancsak évtizedekig kiemelkedően tevékeny
kedő, rendkívül igényes Kindl Ervin olvasószerkesztőt 
váltja fel. Az évek óta e feladatkörben foglalkoztatott 
Léderer Péter tördelőszerkesztővel és Süli Erika szer
kesztőségi titkárral teljes a szűkebb szerkesztőségi csapa
tunk. A Süli-Léderer-Gál- Szekeres-Rácz csapat képezi 
tehát az MKL szűkebb szerkesztőségét, a lap kiadói fe l
adatait pedig továbbra is Gálosi György ügyvezető igaz
gató látja el.

Az MKE IB 1999. szeptember 16-án fogadta el az MKL 
küldetését, mely szerint az „MKL az MKE tagok és széle
sebben a kémia és a vegyipar iránt érdeklődők folyóirata, 
akiket a kémia és a vegyipar (kivéve a műanyag-feldolgo
zást és alkalmazást és a gumiipari technológiákat) újdon
ságairól és az e területeket érintő hírekről összefoglaló és 
közérthető módon, magyarul tájékoztatja.” A megfogal
mazás tükrözi a lap megújítására közelmúltban indított ol
vasói vita eredményeit és egyben a felelős szerkesztő vé
leményét is.

Ha az MKL-t a kémia és a vegyipar iránt érdeklődők 
lapjának szeretnénk, akkor el kell juttatnunk a mostaninál 
szélesebb olvasóközönséghöz. Ma lapunk mintegy 600 
példányban jut el az előfizetőkhez és a rövidített különle- 
nyomatot 3000 egyesületi tagunk kapja meg. A küldetés
hez igazodva a jövőben szeretnénk, ha lapunk eljutna va
lamennyi egyesületi tagunkhoz (ezzel együtt megszüntet
ve a különlenyomatot). Erre vonatkozó javaslatunkat 
egyesületünk 2000. májusi közgyűlésére kívánjuk benyúj
tani. A többletköltségeket az egyesületi tagdíj növelésével

és hirdetési bevételekből tervezzük fedezni. A példány
szám növelése reményeink szerint egyben javítja a lap 
hirdetéshordozó értékét is, növelve hirdetési bevételein
ket. A többletbevételekre azért is szükségünk van, mert 
szerkesztőinket és a jövőben rovatvezetőinket a jelenlegi
nél magasabb díjazásban szeretnénk részesíteni a velük 
szembeni követelmények szigorú meghatározása és telje
sítésük számonkérése mellett és a szerzői, lektori honorá
riumok kérdését is rendezni szeretnénk. Kiadási költsége
inket vissza kívánjuk fogni a különlenyomat már említett 
megszüntetésével, a lap terjedelmének mérséklésével 40 
oldalra a mostani 48 oldalról, és a szedési ráfordítások 
csökkentésével a floppy-s cikkbeérkeztetés útján.

Továbbra sem témánk a műanyag-feldolgozás és alkal
mazás, valamint a gumiipari technológia, hiszen e témák
kal külön folyóiratok foglalkoznak.

Összefoglaló jellegű és közérthető cikkeket, magyar 
nyelven kívánunk közzétenni. Általános szabályként cik
keink terjedelmét négy lapoldalban kívánjuk korlátozni 
(ez nem vonatkozik a már elfogadott cikkekre). A tömör 
fogalmazás elsősorban a szerzők feladata. A rövidítés 
miatt lapszámainkban több cikk elhelyezésére lesz lehető
ségünk. Cikkeinknek közérthetőnek, Körtvélyessy megfo
galmazása szerint olyannak kell lennie, hogy egy volt 
petrikes (középfokú végzettségű vegyész) is megértse 
azokat. Lapunk magyar nyelvű, feladatunknak kell tekin
tenünk a helyes magyar kémia nyelv alkalmazását.

Lapszerkesztésünket a jövőben úgy igyekszünk irányí
tani, hogy számaink a sokszínűség megtartása mellett 
egy-egy legalább 3-cikkes vezértémát tartalmazzanak. 
A beérkezett vélemények alapján blokkjaink között az ed
diginél nagyobb szerepet kívánunk adni a gazdaságnak és 
a pénzügyeknek.

A szerkesztőbizottság támogatását és véleménynyilvá
nítását igényeljük. Szeretnénk, ha amellett, hogy a tisztelt 
szerkesztőbizottság továbbra is véleményt nyilvánítana az 
elmúlt időszak lapszámairól, féléves lapszerkesztési terve
inket ülésein rendszeresen felülvizsgálná és észrevételezné 
azokat. Köszönettel vennénk egyedi cikkekre vonatkozó 
javaslatukat is, csakúgy, mint a hirdetések szerzésében va
ló közreműködésüket is.

Az MKL-nél vállalt feladatot szolgálatnak tekintem, és 
nyitott vagyok bármilyen lapunkat érintő megkereséssel 
szemben. Kérem Tisztelt Olvasóinkat, hogy észrevételei
ket juttassák el szerkesztőségünknek.

Rácz László
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Magyar ipar -  európai jogvédelem*
D R . B E N D Z S E L  M IK L Ó S **

Elnök Ür, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Közgyűlés!

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a magyar műszaki 
értelmiség egyik nagy hagyományú, csaknem az egész szá
zadot hatékony munkássággal élő egyesülete tisztújító köz
gyűlésén néhány gondolattal hozzájárulhatok ahhoz, hogy 
mit hoz az ezredforduló gondolatköre a hazai műszaki tuda
tosság egy kiváltképp sikeres tevékenységi körében, neve
zetesen a vegyészet, a kémia ipari és a természettudomány 
területén. Kérdésünk: mit mutat a magyar ipar az európai 
iparjogvédelem tükrében most '99-ben, mit mutat 2002 
horizontján és mit mutat a következő évezred első évtize
dében. Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszolhassuk, a ren
delkezésemre álló idő tükrében néhány megszorítással kell 
éljek; európai jogvédelmen most kizárólag a szellemi tulaj
don fogalmával kapcsolatos szabályzásokat fogom érteni, 
és a magyar műszakiak kimagaslóan szabadalomtudatos 
vegyész-társadalma körében azt gondolom, hogy üdvözlen
dő, hogyha majd a szabadalompolitika, licencpolitika vidé
kéről próbálok szomszédos területekre elkalandozni.

Ahhoz, hogy ezt az áttekintést megtehessük, engedjék 
meg, hogy bevezetőül az év első hónapjaiban elhangzott 
gazdaságpolitikai intonációkból idézzek néhányat, mert 
ezek tükrében szükséges megítélni egy biztos alapokkal 
bíró és a változás jelenségeit, jeleit ugyancsak magán vise
lő ágazat, a hazai vegyipar jövőjét. A következő idézetek 
autentikus személyek nyilatkozatai a magyar ipar '98-as és 
'99-es várakozásairól és eredményeiről: „A vártnál kedve
zőbb a gazdasági növekedés; az export és az ipari termelés 
dinamikusan növekedik; a külföldi működőtőke beáramlá
sa folytatódik; a munkanélküliségi ráta csökken; fogyasz
tásbővülést eredményeznek a meghozott élénkítő intézke
dések; az infláció gyorsabban mérséklődik a vártnál; és ke
zelhető a pénzügyi egyensúly.” Ha a makrogazdaság egy 
ilyen diagnózisnak örvend, akkor azt kellene mondanunk, 
hogy gyakorlatilag minden a legnagyobb rendben van. Ez
zel szemben azt kell megállapítani, hogy a magyar gazda
ság bárka, amelynek biztos navigálásra, menet közben át
épített új hajótestre, új vitorlákra van szüksége, és ebben az 
Önök iparága nagyon sokat tehet és tesz is. Mi módon? 
Még néhány adattal kell Önöket untassam, hogy megkap
jam azt a „tőkesúlyt”, amellyel el lehet indulni ezen a há
borgó tengeren. Az export-import folyamatok, vagy a gaz
dasági növekedés folyamatai mind-mind azt mutatták, 
hogy '97—98 és a remélt '99-es évek a magyar iparban úgy 
lesznek a növekedés évei, hogy az export-import olló nem 
nyílik 1-2 százaléknál jobban, más szavakkal '98-ban a 
műszaki fejlesztés és a beruházási befektetések követelmé
nyei mindösszesen 2-2,7 milliárd dolláros negatív külön
bözeiét mutatnak az import és az export között. Lényegé

* A Magyar Kémikusok Egyesületének 1999. évi Tisztújító Köz
gyűlésén május 14-én elhangzott előadás szerkesztett változata.

** a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke

mkl

ben növekvő export és növekvő gazdasági mutatók mellett 
az ipari termékek egyenesen 24,6 százalékos növekményt 
eredményeztek a tavalyi évben '97-hez, képest; ezen belül 
azt kell mondanom, hogy a gépipar ma bizonyítottan húzó
ágazattá vált, a vegyipar pedig még átépítési nehézségekkel 
küzd. Remélem, hogy rá tudok mutatni azokra a tartalékok
ra, amelyek újra sikerágazattá teszik a magyar vegyipart. 
Nos, az ipari termékek 24,6 százalékos növekedése a kivi
telben úgy valósult meg, hogy ennek 80-85 százalékát a 
gépipar szolgáltatta. Emellett a vegyipari export lényegé
ben 4,3 százalékkal csökkent a múlt évben az előzőekhez 
képest. Általában a magyar ipar teljesítményében a vegy
ipar '90-ben még 22 százalékot, tavaly pedig 18,5 százalé
kot képviselt.

A vegyipari értékesítés -  a pozitív adatokra áttérve -  
a múlt évben 1100 milliárd forintnyi tömegű volt, és ez 4-5 
százalékos növekedést jelent; persze az inflációs tükörben 
érezzük, hogy ennek a reálértéke mit jelent; 60 százalékos 
belföldi, 40 százalékos külföldi értékesítést mutatott fel 
a magyar vegyipar. Dinamizálás, bővülő termékválaszték, 
technológiai, informatikai „megtermékenyítés” és az Euró
pai Uniós célországok tekintetében súlyponti szerep elfog
lalása, ezeket a pontokat kell megvizsgálni a vegyipar jövő
jében is, hogy milyen feltételekkel lehet erről is beszélni az 
Önök területén. Magyarországon a vegyipar ipari mutatói
ban hagyományosan a kőolaj-feldolgozás, illetve a mű
anyag- és gumiipar egyharmad-egyharmad arányt testesít 
meg körülbelül, és az iparjogvédelemben igen presztízses, 
és a szakmai kultúra egyik bázisát adó gyógyszeripar 15-16 
százalékot képvisel. Éves szinten a magyar vegyiparban 
a beruházások összértéke 250 millió dollárra tehető és ha 
ezt összevetjük azzal a más irányú ismerettel, hogy egy 
világszerte bevezetett új originális gyógyszertermék teljes 
kifejlesztése és világszerte való elterjesztése a mértékadó 
szakirodalom szerint az évtized végén minimum 350 millió 
dollárba kerül, akkor azt kell mondani, hogy ezek a beruhá
zási források olyan szűkösek, hogy az ágazat bizonyos érte
lemben „kenyéren és vízen” produkál még mindig igen el
ismerésre méltó eredményeket. Ugyanakkor azt is le kell 
szögeznünk, hogy ezek a csökkenő tendenciák: a műanyag
alapanyaggyártás 10 százalékos, a növényvédőszergyártás 
50 százalékos, a gyógyszergyártás 9-10 százalékos múlt évr 
csökkenése valamifajta erőgyűjtéssel párosulnak. Ez az erő
gyűjtés nyilvánvalóan abban rejlik, hogy az „Agenda 
2000”-ben és az 1998. novemberi brüsszeli országje
lentésünkben Magyarország vegyipara úgy szerepel, mint 
amelyik sikeres végrehajtás után lényegében végére jutott 
a privatizációs és strukturális átalakításoknak, és jelenleg az 
új tulajdonosi struktúra és a remélhetőleg növekvő direkt és 
indirekt K+F invesztíciók, valamint a szabályzási rendszer 
együttesen olyan emelő erővel fognak bírni, hogy új forrá
sokat képeznek majd a kémiai kutatásokhoz, alkalmazott 
vegyipari technológiák és új kutatási-fejlesztési eredmé
nyek kidolgozásához.

Akkor, amikor megpróbáltam összevetni, -  bár erre nem 
szólt a felkérésem, de ez óhatatlanul indokolt a magyar
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iparstruktúra fényében -  a vegyipart és a gépipart, akkor 
azt kerestem, hogy melyek azok a jelenségek, amik a vegy
ipar területén hasonlóan üstökön ragadhatok, mint a gép
ipar fejlesztése terén. Azt látom, hogy a gépipar, legyen ott 
szó szerszámgépiparról, erőgépekről, energiaipari gépek
ről, legyen szó új megmunkálási technológiákról, az elmúlt
8-10 évben hazánkban döntően az informatikai alkalma
zott technológiák beemelése és integrálása révén, valamint 
új típusú termékek új kombinatív, mozaikelvű konstruktőri 
megerősödése révén fejlődött. A vegyiparban azt kell lát
nunk, hogy az informatika és a biológia, az alkalmazott 
biológia miként tud a kémia számára ilyen „emeltyűül” 
szolgálni, amikor a kémia saját törvényű vizsgálati rendjét, 
módszertanát, szemléletmódját, természettudományos 
alapállását fel nem adva, olyan világpiaci szándékok és ér
dekek hálójába lehet juttatni ezt az ágazatot, ahova áramlik 
a pénz, ahová most összpontosul a piaci figyelem. A Ma
gyar Szabadalmi Hivatal monitorozó funkciójából adódóan 
igen érdekes volt azt figyelemmel kísérni, ahogy az elmúlt
5-6 évben a vegyipari világcégek és részben a magyar 
vegyipari cégek bizonyos körei profilt váltottak. Ez a pro
filváltás úgy ment végbe, hogy lényegében keresték azokat 
az agrártechnikai, növényvédelmi, élelmiszeripari alkalma
zásokat, amelyek okszerűen köthetők azokhoz a laboratóri
umi és kutatási bázisokhoz, amelyek eddig klasszikus 
vegyipari feladatokkal voltak ellátva. A Dow Chemical, 
vagy a Rhone-Poulenc, vagy a Novartis az elmúlt 3 évben 
olyan kivásárlásokat eszközölt, amelyeknek, kicsinyben, 
kismintás méretekben megvannak a hazai partnerei, illetve 
párhuzamos eseményei. Meghatározó részesedést vásárol
tak és szereztek például a vetőmagiparban, a mezőgazda- 
sági élelmiszer-feldolgozásban, olyan új horizontális és 
vertikális monopóliumokat hoztak létre, amellyel lényegé
ben ellátási, szociális, élelmiszeripari funkciókat tudnak 
multinacionális méretekben megvalósítani. Teszik ezt az
zal, hogy a kutatási profiljukat szélesítették. Az eddigi nö
vényvédelmi attitűd párosult bizonyos olyan vetőmag-re
zisztencia és egyéb géntechnológiai, biotechnológiai kuta
tásokkal, amelyekkel párhuzamos ágazatokat és piacokat 
tudtak összefogni egy kézben.

Lényegében az lehetne mondani, hogy e téren az első 
zöld forradalom, körülbelül 20-30 évvel ezelőtt a követke
ző hármas szakma-kulturális felismerésre támaszkodott 
a világban: szabadalmazott hibrid növényeket új öntözési 
kultúrával és lényegében olyan technológiával, élelmiszer- 
ipari feldolgozással kell piacra vinni, amelyekben a döntő 
tényező a hozamok állandó növelése volt. Példánknál 
maradva és folytatva a gondolatot, ma a kémikusoknak, 
a vegyészeknek és a molekuláris biológia képviselőinek, 
akik együtt dolgoznak Önökkel, azok a célkitűzéseik, hogy 
új tulajdonságokat honosítsanak meg, hogy új funkciókat 
párosítsanak, gyors alkalmazkodóképességű növény- és ál
lattenyésztési eredményeket vegyi úton, élelmiszeripari, ké
miai eszközökkel segítsenek és emellett fogyasztóvédelmi 
és új szociális, néha sznobériától sem mentes attitűdöket, pi
aci attitűdöket szolgáljanak ki. Jelenleg az USA-ban -  és ez 
a zárórésze ennek a kis példának -  a szója, a kukorica és 
a gyapot vetésterületének 50 százaléka géntechnológiailag 
kezelt, vegyipari laboratóriumokban és alkalmazott bioló
giai laboratóriumokban kidolgozott olyan vetőmagokra

települ, amelyek kultúrájában új típusú műtrágya, új típusú 
serkentő és ugyanakkor oltalmazó, védő anyagok szük
ségesek. Új technológiákat igényelnek ezek az anyagok, és 
mindez, ahogyan Elnök úr fogalmazott a bevezetőjében, el
képzelhetetlen a kémikusok alkotó együttműködése, szem
léletük figyelembevétele nélkül.

Tisztelt Közgyűlés!

Mi tehát úgy becsüljük, hogy a vegyipar klasszikus fel
adata akár ha a magyar ipar itt most szükségből elnagyolt 
struktúráját vesszük, a kőolajipart, a műanyag-, a gumiipart, 
illetve az imént emlegetett gyógyszeripart és az összes köz
tes emlegetettet, a következő: feltétlenül a nyitottságnak, 
valamiképpen a múlt századi kémikusok világában a mole
kuláris mikrobiológiáig jutó folyamatát kell kicsiben, 5-10 
év alatt a mai kultúra szintjén megvalósítani. A Magyar 
Szabadalmi Hivatalnak, vagy az Európai Szabadalmi Hiva
talnak a bejelentési struktúrája azt mutatja, hogy a klasszi
kus eljárások, a klasszikus kémiai szabadalmak helyett vagy 
mellett növekszenek az imént előhozott példákkal illusztrál
ható olyan alkalmazások, amelyekben a kémikus alkalma
zott tudós, aki lényegében valamilyen piaci megrendelést 
szolgál technológiai tudásával, találékonyságával, és még 
ha olyan saját fajú, öntörvényű kutatási területen is dolgo
zik, mint a gyógyszerkutatás, valójában nagyon is megcél
zott hatáseffektusú, nagyon is megcélzott piaci meghatáro
zottságú, egyenesen a piac, a marketing szempontok által 
meghatározott fejlesztéssel lehet a felszínen maradni.

Mit jelent ez pillanatnyilag a magyar ipar tükrében az új 
originális szellemi termékek piacán? Magyarországon 
hagyományosan a teljes hazai bejelentési struktúrának egy- 
harmadát, a külföldi bejelentések 40 százalékát kémiai 
fogantatású találmányok alkották. Ugyanakkor a '90-es 
években azt kell mondjuk, fájdalom, hogy meredeken csök
kenő trendet mutat a belföldi szabadalmaztatható, „magyar 
anyakönyvű” találmányoknak gyakorisága, amelyekből is
mert strukturális okokból még 1993-ig is bezárólag egy 
nagyságrenddel vagy fél nagyságrenddel több született. Me
lyek ezek az ismert strukturális okok? A magyar vegyipar, 
különösen a gyógyszeripar kénytelen volt elszenvedni egy 
világpiaci nagykorúsítási folyamatot, 1994-ben 3-4 éves 
tárgyalás eredményeképpen Magyarország bizonyos diktá
tumoknak engedve, és természetesen igazodva a világ 
trendjéhez, bevezette a termékoltalmat. Az 1994. évi VII. 
törvénnyel az év közepétől és emellett a régióban utolsóként 
kitartva, bevezette azt az Önök által jól ismert pipe-line 
oltalmi konstrukciót, amelynek révén a külföldi konkuren
cia amolyan behozatali szabadalomra nyert jogot. Ugyanak
kor élelmes, akár magyar piaci szereplők is külföldön szer
zett, bizonyos zárt szegmensben született szabadalmaikat, 
automatikusan érvényesíthették, itt Magyarországon. Az 
idézett brüsszeli tanulmányok elismeréssel szóltak a ma
gyar szellemi szféra és a magyar vegyipar mondjuk így rea
gáló- és tűrőképességéről, mert komoly megrázkódtatás az 
eljárási technológiaorientált kutatás átállítása termékorien
tált kutatássá. Ehhez tőke, más típusú kutatásvezetés, 
komoly infrastruktúra szükséges, és ma azt mondhatjuk, 
hogy a magyar gyógyszeripar a világtermeléshez képest 
töredéknyi, 1 százalék alatti tőkeelátottsággal, 1,5-2 száza
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léknyi intellektuális részesedéssel, a tudományos publicitás
ban 2,5-3 százalékos kihozatallal, viszont a találmányi 
bejelentésekben, szabadalmakban a tőkeprezentáció alatt 
szerepel. Hiszen kétágú harapófogó szorítja az Önök ágaza
tát. Nemcsak arról van szó, hogy igazodnia kellett az új 
kutatás-fejlesztési meghatározottságokhoz, és orientáció- 
váltáshoz, hanem arról is szó van, hogy ma pillanatnyilag 
a magyar vegyipar privatizációjának ünnepelt befejezése 
azzal egyenlő, hogy lényegében a működőtőke behozatal és 
a túlélési stratégiák egyvágányúsága következtében a ma
gyar vegyipari K+F szféra meghatározó tömege bizony kül
földi kézen van. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen e hazai 
potenciál többségének a külföldi tulajdonos számára olyan 
típusú kutatásokat kell végeznie, amelyek felhasználási jo
ga és felhasználási kompetenciája nincs magyar kezekben. 
A tudományos-kutatási fejlesztési indikátorok síkján ennek 
a legfájdalmasabb következményét a Magyar Szabadalmi 
Hivatalban lehet észlelni, mert korábban a teljes magyar 
ipar keresztmetszetében a vegyipar és azon belül a gyógy
szeripar volt hosszú évekig, évtizedekig az első helyen. 
Ez azt jelenti, hogy a magyar gyógyszergyárak évente Ma
gyarországon 1970-től, az utolsó előtti szabadalmi törvény 
hatályba lépésétől évente mintegy 100-150 szabadalmi be
jelentést tettek és évente 60-80-90 új szabadalmat élveztek. 
Ezzel szemben 1998-ban a magyar gyógyszergyárak össze
sen 14 szolgálati szabadalmi bejelentését fogadta a nemzeti 
hatóság. Senki nem hiheti azt, hogy éppen ez a termékeny, 
és tudományos iskolákban ma is teljes elismerésnek örven
dő szakma, amelyet Önök itt most képviselnek, bármilyen 
mértékben ekkorafajta recessziót mondhatna magáénak. 
Arról van szó, hogy ezek az úgynevezett bérkutatások a kül
földi tulajdonos kezében más és más értékesítési stratégiá
nak vannak kitéve, és nem egy esetben észleljük, hogy ma
gyar feltalálók külföldi tulajdonosú és külföldi székhelyű 
cég bejegyzett alkalmazottaiként kapnak, szereznek oltal
mat Magyarországon. A vegyiparban eddig megszokott és 
rendkívül nagy elismerést keltő szabadalmaztatási mutatók 
nemzeti indikátorként irrelevánsakká váltak hazánkban. 
Az Önök segítségével, a Magyar Kémikusok Egyesülete se
gítségével nyerhetünk objektív képet a magyar vegyipar és 
kémikus társadalom szellemi tevékenységéről; ez iparpoliti
kai érdek, és ennek a metodikáját meg kell találnunk. Ezzel 
a jelenségtömeggel küzdenek azok az országok (például 
Finnország), amelyek korábban, de nem túl régen, részben 
az európai szabadalmi egyezményhez való csatlakozás, 
részben a termékoltalom nem túl régi bevezetése kapcsán 
átmentek az itt vázolt tünetek többségén. Nem most mentek 
át a nemzetközi tulajdonlási struktúra kialakításán és a he
terogén iparszerkezetet átalakító áldozatok tisztítófürdőjén, 
azt folyamatos, több évtizedes fejlődéssel vészelték át, illet
ve élték túl.

Tisztelt Közgyűlés!

Ezeknek a kicsit borongós szimptómáknak a magunk 
mögött hagyásával a címbéli fogalompár másik feléről is 
kell néhány szót szólnom. A magyar szellemi tulajdon véde
lem '91—’96 között arra kapott mandátumot a Társulási Meg
állapodásban, hogy ennek az évtizednek a közepétől az 
Európai Unió államaiban honos és a nemzetközi harmoni
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zációs törekvéseknek megfelelő szintű oltalmi rendszert 
alakítson ki. Ennek első lépését éppen Önök érezték a bőrü
kön, az imént említett termékoltalom bevezetésével. Máso
dik lépése 1996. január elsejétől az új szabadalmi törvény 
hatálybalépése volt, amely harmonizációs teljesítmény, azt 
kell mondani, hogy mindmáig elismerést váltott ki illetékes 
körökben. Ennek a legkézzelfoghatóbb jele az, hogy 1997. 
évtől élvezett megfigyelői tagságunkat követően ennek az 
évnek a januárjában Magyarország 2002. július 1-jei hatály- 
lyal meghívást kapott az Európai Szabadalmi Egyezmény 
teljes jogú tagországaként csatlakozásra. Más szavakkal 
azon kevés területek közé tartozik a magyar műszaki szelle
mi alkotásvédelem, amelynek definitiv forgatókönyvbe 
foglalható csatlakozási menetrendje van, és már politikai 
döntés erősitette meg azt a tényt, hogy 2002 közepétől 
egyenrangú tagként részesei vagyunk a kutatás-fejlesztést is 
gyorsítani képes Európai Szabadalmi Együttműködésnek. 
Igaz-e ez, vagy éppen arról van szó, hogy olyan rendszernek 
leszünk színleg egyenrangú tagjai, amelynek a fő mozgásai 
magukkal fognak sodorni bennünket? Nos, azt mondhatjuk, 
hogy az eljárásrend, anyagi jogi rendezés, a szabadalmazha
tóság kritériumainak megítélése tekintetében elengedhetet
len volt a felzárkózás. Csak egy példa. Az Európai Szaba
dalmi Egyezménynek 15 uniós tagországán kívül még 
Svájccal az élen 4 egyéb tagállama is van, s azért küzdenek 
jelenleg, hogy a biotechnológiai anyagok, illetve a szoftver
orientált találmányok szabadalmi oltalmának részben már 
a múlt évben megjelent, a számítógép-orientált találmányok 
tekintetében a következő negyedévekben várt közösségi 
szabályozását valami módon beépítsék és a joggyakorlat, 
az oltalomképesség táguló tere hasson ösztönzőleg, remél
hetőleg az Önök által is művelt kutatási területekre. Azt le
het mondani, hogy aki ebből a szabadalmi oltalmi rendszer
ből kimarad, az leíratik. Magyarország most 1999. augusz
tus 1-étől egyenrangú tagja az 5. kutatási-fejlesztési prog
ramnak, és ettől kezdve jogot szerez arra, hogy bármelyik 
magyar, akár vegyipari kutató műhely bizonyos konzorciu
mi struktúrában uniós egyetemekkel, ipari kutatóintézetek
kel pályázzon annak a feltételezésével, hogy a magyaror
szági szereplőkre érvényes szellemi termékvédelmet, 
licencpolitikai szabályozást kell majd alkalmaznia, ha az 
együttműködés vezetője éppen a magyar műhely lesz; ha ez 
megfelel az európainak, akkor azt kell mondanunk, hogy jó 
időben léptünk. Viszont nagyon-nagyon oda kell arra figyel
nünk, hogy bizonyos eminens nemzeti érdekeink ne sérülje
nek sem a vegyészet területén, sem más területen. Erre is 
mondok két példát itt a szabadalmi harmonizációnál marad
va. Az Európai Uniós tárgyalások egyik benyújtott magyar 
derogációs igénye az SPC-nek, a kiegészítő oltalmi tanúsít
ványnak magyarországi bevezetésével kapcsolatos fenntar
tásunk, nevezetesen az a fenntartás, hogy a gyógyszertermé
kek szabadalmi oltalmának a meghosszabbítását ne legyünk 
kénytelenek a csatlakozás remélt, 2002. évétől számított öt 
éven keresztül még alkalmazni, mert ebben az esetben ket
tős, ha nem hármas hátrányba kerültünk. Az első pont 
lényegében a már eddig is jelentős piaci pozícióvesztéssel 
szembenéző magyar gyárak, gyártókapacitások újabb ver
senyhátránya, a másik az a szociális effektus, hogy tudniil
lik ha a generikus gyártás lehetősége kitolódik újabb 5 év
vel, ebben az esetben ennek egyrészt a szakmakultúrára ko
moly veszélyt jelentő következményei lesznek, másrészt
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pedig a gyógyszerár alakításában, a szociális társadalom- 
biztosítási rendszer egészségügyi ágazatában évente 50 mil
liárd forintra becsült többletköltség keletkezne, amely az 
5 év alatt 250 milliárd forinttal ragadható meg.

Egy másik kérdés. Ahhoz, hogy elkerüljük ezeket a prob
lémákat és a gazdaság felkészüljön a társadalombiztosítás 
gyógyszertámogatásra fordítandó keretének növelésére, va
lamint arra, hogy a lakosság életszínvonalának emelkedésé
vel párhuzamosan növekedjen a beteghozzájárulás mértéke 
és aránya, nos ehhez erre a derogációra van szükség. írta ezt 
le a magyar kormányzat ezelőtt 12-14 hónappal, adta elő 
tavaly szeptemberben, és ezen az alapon kell tárgyalnia 
Brüsszelben a magyar tárgyaló delegációnak az SPC beve
zetéséről, derogációs igényéről. Ugyanakkor tudható, hogy 
a társadalombiztosítás és a gyógyszertámogatás reformjá
ban az itt felidézett és érvanyagul szolgáló attribútum 
együttes kapcsán ma nem éppen afelé haladunk, hogy meg
engedhetnénk, hogy volna miből szorgalmazni a gyógyszer
ártámogatási keret növelését. Ezzel az apró kitérővel szeret
tem volna csak arra rámutatni, hogy miközben a kodifiká- 
ciós keretek rendben vannak, miközben tűrjük, szenvedjük 
a tulajdonosváltással összefüggő, szakmakultúrára külön
böző nyomásokat gyakorló hatásokat, eközben azt lehet 
mondani, hogy miután a gazdaság egy nagy összefüggő 
egész, ezért bármelyik ponton avatkozunk be, annak bizony 
komoly hatásai vannak esetleg az egész csomag másik olda
lán, és ezt a magyar vegyipar működési szellemi tulajdon
védelmi szabályzásában is tapasztalni lehet. Hasonló típusú 
kollúziókat, problémákat idézhetnék az ipari formatervezés
től a védj egykultúra közösségi és nemzeti oltalmi rendsze
rének az ütközéséig, de az idő rövidségére való tekintettel 
ettől el kell most tekintsek. Azt gondolom, hogy minden
képpen le kell szögeznünk, hogy a vállalati jog átvilágított 
témacsokrában, amely egy a megtárgyalásra kerülő 31 jog
harmonizációs vizsgált csatlakozási területből, a vegyipar 
és a kutatás-fejlesztés, amely külön témakört is élvez, olyan 
kitüntetett figyelmet kap, amelyre nézve azt kell mondani, 
hogy nem lehet egyutas érvelési rendszerrel sikerre jutni, és 
a következő 18 hónapban nagyon valószínű, hogy ez is egy 
olyan terület, ahol a magyar kutatásfejlesztésnek, a magyar 
integrációs tárgyaló delegáció ipari innovációval kapcsola
tos vélekedésének az alakításába azokat a magas presztízsű 
társadalmi szervezeteket is be kell vonni, amelyeknek 
nobilis képviselője az Önök egyesülete. Mindenképpen 
szükség van arra, hogy ahol lehet és ahol kell, kerekedjünk 
felül az alszektorok és ipari ágazatok külön érdekein, és 
próbáljunk megfogalmazni olyan szakmakultúrát mentő 
csatlakozási érvanyagokat, amelyekhez hű is tud maradni 
a csatlakozási időpontjáig a magyar kormányzat.

Összességében a hivatkozott Agenda 2000 forrásteremtő 
volta, az 5. kutatási-fejlesztési programba való magyar be
fizetések, az a fajta kormányzati eltökéltség, amely növeli a 
központi forrású K+F pénzkereteket, ez mind-mind azt mu
tatja, hogy legalább megkapaszkodunk, legalább azt lehet 
mondani, hogy felvesszük a kesztyűt azzal a hatással szem
ben, amit a külföld piacszerző ereje jelent. Magyarország az 
elmúlt 3 évben folyamatosan növekedve, a világon nemzet
közi síkon tett PCT szabadalmi bejelentések 56 százaléká
ban célország. Ez egy hatalmas eredmény, átütő eredmény, 
ez azt jelenti, hogy pillanatnyilag a szabadalmi igények 
megfogalmazása pillanatában Magyarország célpiac,

célország. Másik kérdés, hogy a világban általában mintegy 
50-60 százalékban érdekvesztés tapasztalható ezeknek a 
szabadalmi valóra váltásában. Nálunk ez az érdekvesztés 
75-80 százalékos, azaz ilyen megjelöléseknek mindössze
sen az egyötöde az, amelyik végül is magyar szabadalmat 
akar és tud élvezni ebben az országban.

Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és Uraim!

Összegeznünk kell, hogy az eddig áttekintett és kicsit 
egymás mellé vágott „hasábfákból” mi építhető? Úgy vé
lem, hogy a hazai iparban, struktúrában gazdasági növe
kedés motorjául szegődő ágazatok sorrendjében a vegyipar
nak dobogós helye van, és ezen a helyzeten Önöknek sok 
lehetősége van tovább javítani, de strukturális és kormány
zati erőfeszítések nélkül magukra volnának hagyva. A sza
bályzásban a komoly, a multinacionális és a belföldi tulaj
donosok szelektív K+F támogatási politikája, körültekintő, 
okos, piacvédő, csatlakozási stratégia megvalósítása és bi
zonyos értelemben olyan típusú kultúrát teremtő próbálko
zások felkarolása, melyhez az Önök segítségét kérem, 
szükséges ehhez. Mire gondolok itt, e zárógondolatok sorá
ban. Azt kell mondani, hogy az Önök közössége akár 
a MTESZ tagegyesületei között is a legszabadalomtudato- 
sabb, a leginkább a szellemi termék védelemnek, olta
lomnak fegyvertárával rendelkező szakmai társadalom. 
A Magyar Szabadalmi Hivatal eltökélt abban, hogy új tájé
koztatási és oktatási koncepciót kezdeményezzen, a mi sza
badalmi csatlakozásunk már kikövezett hároméves menet
rendjében olyan oktatási, felsőfokú, középfokú, távoktatási 
kezdeményezésekkel él, amelyhez licencet szerzett oktató
kat, tutorokat szeretne verbuválni, szeretne együttműködési 
stratégiai kooperációkat kialakítani a vegyipari egyetemek
kel, bizonyos nagy magyar vállalatokkal és természetesen 
magukkal a szakmai szövetségekkel. Ezeket a kezdeménye
zéseket a következő két negyedévben megfelelő körben 
fogjuk a januári csatlakozási döntésünkből deriváltan, ki- 
dolgozottan közismertté tenni, és eltökélt szándékunk, hogy 
létrehozzunk egy élő együttműködést a Magyar Kémikusok 
Egyesületével is.

A közelmúltban arra kaptam megbizatást, hogy egy új
szerű, konzultatív fórumot szervezzek, amely a magyar 
szellemi tulajdonvédelem hatóságokon és az eminens érde
kelteken kívüli szereplőinek a segítségével is foganatosító 
és bizalomerősítő intézkedéseket képes kezdeményezni. 
Mire gondolok? Azt észleljük, hogy nem a harmonizációs 
tevékenységeken, nem a miniszteriális tisztviselők buzgal
mán mérik pillanatnyi integrációs jelenlétünket, hanem 
azon, hogy mennyire vagyunk képesek jogtiszta és a szelle
mi tulajdon fogalmát és gyakorlatát tiszteletben tartó piaci 
magatartást indukálni az országban. Mennyire vagyunk fel
készült partnerek egy tudományos vagy termelési együtt
működésben a külföldiekkel, mennyire vagyunk képesek 
statisztikát, technikákat, szociálpolitikai, kereskedelempoli
tikai taktikákat és stratégiákat közösen kidolgozni. Ahhoz, 
hogy jogbiztonság legyen, szellemi közbiztonság legyen 
mind a tudományban, műszaki fejlesztésben, mind a hét
köznapok szintjén a budapesti Nagykörúton, hogy a hamis 
termékeknek, a kalózkodásnak, az utánzásnak, a jogosulat
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lan kutatási eredmény elsajátításnak gátat vessünk, ahhoz 
bírósági, esetenként bűnüldözési, vám és egyéb funkciók 
kulturált, gyors, akcionált fejlesztése szükséges. Konzulta
tív viszonyba kell kerülnie a szabadalmi hatóságnak elvi és 
konkrét problémák szintjén a versenyhatósággal, a fogyasz
tóvédelem intézménykörével stb. és olyan koherens szelle
mi hálót kell biztosítania, hogy ha valaki valamilyen ered
mény birtokába jutott, akkor azt, annak javait élvezhesse, 
hasznát húzhassa. Ma még Magyarországon számos feltétel 
szükséges ehhez!

Tisztelt Közgyűlés!

Tézisszerűen és elköszönve azt szeretném az Önök színe 
elé bocsátani, amit a kortárs gazdasági szociológiai iroda
lomban most nagyon divat elemezni, megpróbálván a neo
liberális közgazdaságtan üdvtanán túltekinteni. Fukuyama 
vagy Huntington művei tükrében jellegzetesen érdekes az 
amerikai gazdaságszociológia; Európát kicsit messzebbről 
figyelve arra hívják fel a figyelmet, hogy új fogalmakat 
kellene bevezetni. Az egyik ilyen a gazdasági bizalom 
fogalma. Nyilvánvalóan bizalmat csak elvárható reflexek 
hálójában lehet ébreszteni meg táplálni is. Tehát amint az 
előbb mondtam, hogy a magyar szellemi közbiztonság ér
dekében ezt oktatni kell, tudatosságot kell fejleszteni és 
egyáltalán be kell vinni a felsőoktatásba, a műhelyek, kuta
tásmenedzselések világába, a tudásipar menedzselésébe azt 
a szellemi termékgazdálkodási szemléletet, amely egy elfe
ledett, de létező fogalommal termelőerőnek tekinti a szelle
mi hozzáadott értéket. Nos, ezzel a törekvéssel tudunk csak 
előrejutni.

A másik feltételezés, vagy a másik fontos és aktuális ész
revétel Andrew Grove-tól, azaz Gróf Endrétől származik,

Ö S S Z E F O G L A L Á S  

Dr. Bendzsel Miklós: Magyar ipar -  európai jogvédelem

Az előadás május 14-én, a Magyar Kémikusok Egyesületének 
1999. évi Tisztújító Közgyűlésén hangzott el.
A magyar ipar helyzetének áttekintése 1989-től a következő év
ezred első évtizedéig ívelő horizonton, kiemelve a hazai műsza
ki tudatosság egy kiváltképp sikeres tevékenységi körét: a ve
gyészet, a kémia ipari és a természettudomány területét. Az át
tekintés választ keres arra a kérdésre, mit mutat a magyar ipar az 
európai iparjogvédelem tükrében, ezen belül milyen szerepet 
játszanak a kimagaslóan szabadalomtudatos vegyész-társada
lom jövőjében a szellemi tulajdon fogalmával kapcsolatos sza
bályzások, érintve a szabadalom- és lincencpolitika területeit. 
Ismerteti a Magyar Szabadalmi Hivatal égisze alatt létrehozan
dó szellemi tulajdonvédelemmel foglalkozó konzultatív fórum 
működésének fő irányait a magyar jogbiztonság, szellemi köz- 
biztonság megteremtése érdekében a hazai tudományos élet, 
műszaki fejlesztés és a hétköznapok szintjén.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 004(2000)]

aki az Intel elnök-vezérigazgatójaként nagy sikerű kötetet 
publikált tavaly. Rendkívül provokatív a címe ennek a kö
tetnek, hiszen azt fogalmazza meg, hogy „csak a para- 
noidok maradnak fenn”. De ezt azzal magyarázza, hogy 
állandó érzékenységgel kell lennünk a környező adottsága
inkkal kapcsolatban; stratégiai inflexiós pontként kell értel
meznünk a változásokat, és általában olyan magatartást 
kell kialakítanunk, hogy a változás ne frusztráljon ben
nünket, hanem legyen kellemes, legyen bizonyos érte
lemben önmegvalósító, provokatív ereje a változásnak. Ma 
Magyarországon ehhez minden feltétel adott! Úgy értem 
ahhoz is, hogy frusztráljanak bennünket, de ahhoz is, hogy 
a változásokhoz való gyors alkalmazkodási képességünket 
tornáztassuk és erősítsük.

Végezetül mottóként azt szeretném felidézni, hogy a 
Magyar Innovációs Nagydíjat egy rejtett alakzatot generá
ló szoftverfejlesztő cég nyerte el ezen a tavaszon. Ez a bi
zonyos szoftver hallatlan komoly profitot és nemzetközi 
elismerést nyert a biztonságtechnikában. A múlt héten 
kezembe került a Derwent hírlevele, amelyben idei sláger
kiadványukként a tudásipar, a rejtett értékek menedzsment
jének tankönyvét ajánlják. Azt mondják, hogy egy kutató
hely, egy vállalat rejtett kincse az a szellemi terméktöbblet 
és tömeg, amely már megszerzett jogok formájában, már 
birtokolt szabadalmak, szellemi termékek formájában, és 
az ott foglalkoztatottak agyában, és mentális tartalékaiban 
rendelkezésre áll. Én azt gondolom, hogy a magyar kémi
kus-társadalom mindig élenjárt abban, hogy ne csak a ta
pasztalható világ igazát, hanem mögötte a valódit keresse, 
ne csak a konkrét kihívásoknak feleljen meg, hanem tudo
mányos műhelyeket ápoljon.

Szellemi és gazdasági értelemben is virágzó egyesületi 
évet kívánva köszönöm figyelmüket.

S U M M A R Y

Dr. Miklós Bendzsel: Hungarian Industry -  European 
Intellectual Property Law

Presented by 14 May, 1999 at the General Meeting of the 
Hungarian Chemical Association.
The presentation outlines the condition of Hungarian industry 
covering the period from 1989 up to the end of the next decade 
after the millennium, highlighting the field of chemistry, one of 
the most sucessful branches of home industry armed with strong 
technical and scientific consciousness. The survey analyses the 
condition of the Hungarian industry in the context of European 
industrial property protection, with special regard to the future 
role played by the highly patent-oriented chemical society tak
ing into account the effects of intellectual property protection 
regulations, like those of patent and licencing policy. It intro
duces the main operational directions of the consultative body to 
be set up to manage intellectual property protection issues under 
the aegis of the Hungarian Patent Office in order to strengthen 
legal certainty, intellectual public safety on the level of the 
Hungarian scientific life, technical development and everyday 
life.
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A kémiai technológiák fejlődési trendjéről
PÁLMAI ZOLTÁN

Japánban 1971 óta már hatodik alkalommal készült 
technológiai és tudományos prognózis a National Institute 
of Science and Technology Policy irányításával [1], és az 
első előrejelzések valóságtartalmát is ellenőrizhették már. 
Az eredmények elég különbözőek, összességükben azon
ban jók. Annyira azok, hogy a német Bundesministerium 
für Forschung und Technologie megbízásából -  a japán 
módszert átvéve -  a Fraunhofer Institute elkészítette a né
met prognózist is [2]. Német-japán közös munkával aztán 
ezt össze is vetették az ötödik japán kötettel [3], megálla
pítva, hogy a két ország szakértői közel azonosnak látják 
a technológiai jövőt [4]. Azóta az előbbiek bázisán elké
szült már egy közös német-japán ún. „Mini-Delphy” [5], 
majd a második nagy német technológiai jövő-tanulmány
[6] is.

A legutóbbi, a japán és német kormányok által végezte
tett jövőkutatások révén 2025-ig tekinthetünk előre.

A mi technológiai jövőnk, ha versenyben akarunk ma
radni, aligha lehet más, mint ami a német jövőképből ki
olvasható. Különösen nem az Európai Unióban. Egy ma
gyar szakértői kör közreműködésével ezért nagyító alá 
vettük ezeket a technológiai prognózisokat, hogy minél 
több információt nyerhessünk belőlük.

Jelen közlemény ilyen közvetett módon a magyar ké
miai technológia jövőjébe kíván belelátni, és a kihívások
ról képet alkotni.

A módszer

Alap a Delphy-módszer

Az ilyen hosszú időre előre tekintő elemzéseknél bevált 
az ún. Delphy-módszer [7], amely a szakértők szuverén 
véleményalkotását szerencsésen ötvözi a kollektív böl
csesség nyújtotta előnyökkel. Ez iterációs eljárás, amely 
a szakértői csoport előkészítő elemzésén alapszik, amely
nek alapján előrejelzéseket (szcenáriókat, témákat) tartal
mazó kérdőív készül. A kérdőíveket kapják aztán meg 
a szakértők, és mondanak véleményt az előkészített 
témákról, de tehetnek javaslatot más szcenáriókra is. 
A visszaküldött kérdőíveket feldolgozzák, a válaszok, ja
vaslatok alapján a kérdőíveket a széles szakértői kör véle
ményéhez hozzáigazítják, és újra szétküldik. Ezen már 
lemérheti minden résztvevő, hogy a saját véleménye a be
vont szakmai közvéleményhez viszonyítva hol helyezke
dik el, és a névtelenséget megőrizve foglalhat újra állást. 
Végeztek kísérleteket több iterációs lépéssel, de azt álla
pították meg, hogy a második körben már olyan mértékű 
a vélemények konvergenciája, hogy jól összegezhetők 
a nézetek, nem érdemes tovább folytatni az eljárást. *

* Műegyetemi Innovációs Park Kft., Budapest

Természetesen a Delphy-módszer sem hibátlan, és a tu
dományos előrelátás is csak a lehetőségek mérlegelésre 
képes. Azoknak a lehetőségére, amelyeket nem lehet tel
jes körűen feltárni, és nem mind válnak valósággá. Ezek 
ellenére az 1971-ben készült első japán prognózis már 
a megbízhatóság szempontjából is értékelhető, és az ered
mény jó. Az akkor feltett 644 kérdés közül az ötödik fel
mérésnél 530 prognózis volt értékelhető. Azt lehetett 
megállapítani, hogy a prognózisok kereken 1/3-a teljesült, 
sőt részben másik harmada is megvalósult, és csak 1/3-a 
nem vált valóra. Az infrastruktúrával kapcsolatos két té
makörnél, az energiánál és közlekedésnél szembeötlően 
rossz az arány, de itt az olajválságot követő árrobbanások 
erősen közrejátszottak. Ez megerősíti azt a nyilvánvaló 
tényt, hogy technológián kívüli tényezők hatását nehéz 
technológiai megfontolásokkal figyelembe venni. Min
dent egybevetve az 1971. évi japán prognózis időtállónak 
bizonyult.

Az ilyen technológiai jövőkutatás [1] úgy indul, hogy a 
vizsgálandó technológiai területek kiválasztása és körül
határolása céljából szakértőkből álló prognózisbizottságot 
hoznak létre. Ez határozza meg azoknak a tématerületek
nek a körét, amelyekre aztán a vizsgálat irányul. Ezt kö
vetően a konkrét kérdések/témák/szcenáriók megfogal
mazására minden tématerülethez 5-15 szakértőből albi
zottságot hoznak létre. A legutóbbi német tanulmánynál 
12 szakterületet határoltak el, és összesen 1074 témát fo
galmaztak meg. A kérdőívekkel sok információt kémek 
be, amelyeket aztán feldolgoznak.

Fontosság

A jövőkutatásnál mindkét országban alkalmazott 
Delphy-módszer lehetővé teszi, hogy a résztvevők prog
nosztizált események fontosságát is minősítsék. A Fontos
ság oszlopban a „nagyon fontos”, „kevésbé fontos” és 
„szükségtelen” minősítést írhatták be. A vélemények szá
zalékos megoszlása alapján aztán a begyűjtött informá
ciók feldolgozása során súlyozott mutatót képeztek 
.(100% felel meg annak, ha az összes megkérdezett „na
gyon fontos”-t x-elt be; 98% jelentheti pl. azt, hogy a 
szakemberek 95%-a „nagyon fontos”, 5%-a „fontos” mi
nősítést adta stb.).

A második német feltett technológiai jövőtanulmány
ban a fontosságot öt különböző szempont szerint lehetett 
minősíteni:

-  az ismeretterjesztés (Fj),
-  a gazdaság (Fg),
-  a társadalmi fejlődés (Ft),
-  az ökológiai problémák megoldása (F6),
-  valamint a munka és foglalkoztatás (Fm) szempontjá

ból.
Zárójelben a továbbiakban alkalmazott jelölés olvas

ható.
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A megvalósulás ideje

A megvalósítás idejét 5 éves lépcsőkkel emelkedő idő
osztályokba való sorolással kérték meghatározni, és ebből 
számították ki a becslések értékét (M), az itt most nem 
részletezett szórást és e becslések megbízhatóságát.

A szükséges intézkedések

Véleményt kértek továbbá a vizsgálatba vont szakér
tőktől minden témánál a szükséges intézkedésekről is. 
A következők közül választhattak:

-  jobb képzés (IJ,
-  személyek cseréje az ipar és a kutató-fejlesztő intéz

mények között (Ics),
-  nemzetközi együttműködés (In),
-  K+F infrastruktúra fejlesztése (Ikf),
-  pénzügyi támogatás a fejlesztés finanszírozásához 

(államtól stb.) (It3),
-  szabályozók, törvények, rendeletek megváltoztatása 

( U  és egyéb.
A beérkezett válaszokat összesítették, amelyeknek az 

eredményeként %-os megoszlást kaptak, amely a szakér
tői kör súlyozott véleményét tükrözi arról, hogy az adott 
előrejelzésben megfogalmazott technológia milyen intéz
kedéseket kíván.

Következmények

Az előzővel azonos módszerrel értékelve véleményt 
kértek minden technológia várható következményéről is. 
A következőkből választhattak a szakértők:

-  környezet (KJ
-  biztonság (Kb)
-  szociális, kulturális-társadalmi (K,), valamint egyéb.
A prognosztizált technológiák felsorolt jellemzőinek

mértékegysége tehát -  természetesen a megvalósulás vár
ható évétől eltekintve -  a fentiek szerint %.

Minősítették és kódolták még a szakvéleményt adók 
szakmai ismereteit, a szcenáriókra vonatkozóan pedig 
Németország K+F színvonalát, amelyekre itt nem té
rünk ki.

Hazai adalékok

A japán, illetve német Delphy-elemzés áttanulmányo
zása ahhoz a megállapításhoz vezetett, hogy érdemes az 
egész adathalmazt egyetlen adatbázissá összevonni és bő
víthető a kinyerhető információk köre is. Ezekben a tanul
mányokban ugyanis a vizsgálat eredményeinek értékelése
-  néhány súlyponti kérdéskört kivéve, mint pl. az agy-, il
letve rákkutatás, nanométer léptékű struktúrák, ökológiai 
technológiák stb. -  lényegében az egyes tématerületek 
egyenkénti elemzésére koncentrálódott. Azt a lehetősé
get is kihasználtuk, amely az egész adatbázisban a kap
csolódó témák összevetéséből adódik. Ehhez az elemzést
-  a német tanulmány 12 tématerületére hazai szakértőinek 
közreműködésével -  négy szemponttal bő vitettük ki.

m kl

Ezek az innováció fázisai, a témák jellege, a technológia 
természete és a téma kapcsolatai más témakörökkel.

Aligha vitatható, hogy a fejlődés az energialapú tech
nológiáktól az információalapú technológiák felé tart. 
Érdemes tehát a technológia természetét e szerint is meg- 
különböztethetővé tenni. Három osztályt különítettünk 
el [8]:

-  Anyagtechnológia, amelynek alapvető jellegzetessé
ge a téma által megnevezett folyamat vagy dolog 
anyag mivolta.

-  Strukturáló technológia a dolgok és folyamatok szer
kezetének célszerű megváltoztatására irányul.

-  Információtechnológia, amelynek tipikus tárgya az 
információ, adat stb., jellegzetes terméke pedig a 
szoftver.

Az egységes értelmezés az anyagtechnológia esetében 
nem kérdéses, és vagy két évtizede az információtechno
lógia elkülönítése is kézenfekvő már. Csíráiban -  amint 
arra már utalás történt -  régtől létezik. Az információtech
nológia körébe sorolhatók mindazok a műveletek, ame
lyek az ismeretek érzékelésével, mérésével, tárolásával, 
átalakításával, továbbításával, feldolgozásával stb. kap
csolatosak. Ebben az értelemben az információtechnoló
gia egyszersmind anyagtechnológia is, hiszen fizikai 
megvalósítása anyagi folyamatok révén, energiafelhasz
nálással képzelhető csak el.

A strukturáló technológiával kapcsolatban rá kell mu
tatni arra, hogy egyre összetettebb tárgyak vesznek körül 
bennünket, és egyre bonyolultabbak azok az eszközök is, 
amelyekkel ezeket elkészítjük. Az összetett tárgyak, esz
közök szerkezetét, struktúráját gondosan megtervezett és 
végrehajtott, gyakran nagy mértékben strukturált gyártási 
folyamatokkal állítják elő. Egyébként mindig is voltak 
olyan eljárások, amelyekkel alkotóelemekből összetett 
termékeket állítottak elő.

A strukturálódás, mint folyamat más szempontból is fi
gyelmet érdemel. A különféle tevékenységeket -  gyártást 
-  kommunikációt stb. -  térben, időben tervezik, szervezik 
és hajtják végre. Az egymást követő, vagy éppen egyide
jű akciók megvalósítása, a köztük szükséges helyzet
vagy állapotváltozás, az időben és térben egymásra épülő 
műveletek hierarchiája gyakran az anyagtudománytól el
különülő diszciplínákra támaszkodik.

Tény, hogy szoros kapcsolat fedezhető fel az informá
ciótechnológia és a strukturáló ill. anyagtechnológia kö
zött, hiszen az anyagi dolgok és folyamatok megkívánt 
struktúrájának létrehozása a rendszer információtartalmá
nak növelését jelenti.

A „strukturáló” jelző megjelent már egyes technológiák 
konkrét megjelölésénél is. Gyulai J. [9] a félvezető tech
nológiáknál az egyes rétegemeletek kialakításához alkal
mazott egyik műveletcsoportot laterális strukturáló tech
nológiaként megnevezve tárgyalja. A mély tudományos 
megalapozással kifejlesztett teljes technológiai sor számí
tógépen modellezhető, és tervezhető már, amely az anyag- 
és információtechnológiák összekapcsolódásának is pél
dája.
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Mindez azt mutatja, hogy nem három különböző dolog
ról, hanem az általánosan értelmezett technológia három 
különböző oldaláról van itt szó, amelyek megkülönbözte
tése adott esetben a folyamatok jobb megértését segítheti. 
A fejlődési tendenciák pedig egyre markánsabban mutat
nak abba az irányba, hogy az alkalmazott -  tehát a fejlő
dés által lehetővé vált és a gazdaság, társadalom által igé
nyelt -  technológiák strukturálódása, komplex jellege 
erősödik.

Fejlődési trendek

A kémiai technológiák várható fejlődésének ebben az 
elemzésében a német tanulmány „Kémia és anyagok” 
(104 téma) témakör mellett -  az összes fejezetet átvizs
gálva -  mindazokat az előrejelzéseket is a vizsgálat 
körébe vontuk, amelyek ide kapcsolódnak. Az érintett té
makörök és az onnan átemelt témák száma a következő: 
„Információ és kommunikáció” (26 téma), „Szolgálta
tások és fogyasztás” (2 téma), „Menedzsment és terme
lés” (18 téma), „Egészséges életfolyamatok” (19 téma), 
„Mezőgazdaság és táplálkozás” (20 téma), „Környezet és 
természet” (7 téma), „Energia és alapanyagok” (31 téma), 
„Építkezés és lakás” (7 téma), „Közlekedés és szállítás” 
(8 téma), „Űrhajózás” (8 téma) és „Nagy kísérletek” (3 té
ma). A többi fejezetből összesen 141 témát emeltünk ki 
a kémiai technológiák vizsgálatához és kapcsoltunk a 
„Kémia és anyagok” témaköréhez, vagyis 245 témát ele
meztünk itt.

Noha az itt elemzett előrejelzés egésze deklaráltan 
30 évre tekint előre, a teljes munka időbeli középértéke 
2011-re esik. A szakértők szerint az összes technológiai 
esemény 65%-a a 2004-2012 időszakban valósul meg, 
amely jól érzékelhető a különböző technológiai fejleszté
sekre prognosztizált évszámok megoszlását szemléltető
1. ábrán. A várható technológiai fejlődés szóba jöhető al
ternatívái közül a vizsgálat szakértői a szerintük megvaló
suló technológiai jövő konkrét technológiáinak részlete
zésénél olyan témákat fogalmaztak meg, amelyek megva
lósulásának várható időpontja -  mintegy 14 éves közepes 
előre tekintéssel -  zömmel kb. 8 éves időintervallumba 
esik.

Hozzá kell ehhez tenni, hogy teljesen egybevágó ered
ményhez jutunk akkor is, ha a megvalósulás várható idő-

2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2025

1. ábra. A különböző időszakokban várhatóan megvalósuló 
előrejelzések száma (db).

pontjainak különböző szempontok szerint csoportosítását 
vizsgáljuk: akár az innováció kutatástól az elterjesztésig 
terjedő fázisok szerint csoportosítunk, akár a technológia 
természete szerint, a kép ugyanaz. E vizsgálódás kompe
tenciáján kívül esik az a kérdés, hogy milyen szakmai in
dokai lehetnek ennek. Tény, hogy más szakterületek ese
tében, így a gyártástechnológiánál, energetikánál, ökoló
giai témáknál stb. jellegzetes eltérések tapasztalhatók az 
előrejelzések egyes részhalmazai között, amelyek a kémi
ai technológiák körében nem tapasztalhatók.

Az egyes technológiai fejlesztések fontosságának meg
ítélésénél már szignifikáns különbségek mutatkoznak. 
A fontosságnak „A módszer” fejezetben ismertetett öt 
szempontja szerint elkülönítve a 2. ábra mutatja a szak
értői vélemények átlagát. Jól látszik, hogy a gazdasági 
tényezők dominálnak. Az ismeretszerzésnek és az ökoló
giai relációnak még van valamely súlya, de a társadalmi 
fejlődésnek és a foglalkoztatási kérdéseknek a fontosság 
megítélésénél már csak igen alacsony minősítés jutott.

A fejlesztések fontosságának értékelésénél érdemes az 
innováció folyamatát külön is megvizsgálni, mert a kuta
tás, fejlesztés, alkalmazás és elteijesztés fázisaira vonat
kozó előrejelzések átlagos fontossági mutatói jellegzete
sen eltérnek egymástól. A 2. ábra szerint a gazdasági 
érdek egyenletesen magas az innováció minden fázisában. 
Ez megint csak e technológiák sajátossága, mert más 
szakterületetekre általában az jellemző, hogy a fontosság 
megítélése az alkalmazás, elterjesztés felé haladva növek
szik. Az ismeretszerzés eső karakterisztikája érthető, vi
szont az ökológiának a gyakorlati alkalmazás felé növek
vő fontossága nem triviális. A fejlesztési fázisban lévő 
technológiák lehetnek ugyanannyira fontosak a környezet 
szempontjából, mint az elterjesztés stádiumában lévők, 
a tendencia mégis a 2. ábrán láthatóan alakul.

A részletek mellőzésével arra is rá kell mutatni, hogy -  
amint arra az előzőekben már utalás történt -  egyetlen 
adatbázisba vontuk össze valamennyi kémiai technológiai 
előterjesztést, noha ezeket különböző tudományterületek

2. ábra. A fejlesztések fontosságának megítélése 
az innováció különböző fázisaira vonatkozó előrejelzéseknél.

F, = ismeretszerzés; F  = gazdasági; F, = társadalmi;
Fö = ökológiai; Fm = foglalkoztatás
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szakértői dolgozták ki. Az eredeti (kémiai) alapcsoport és 
a kapcsolt csoport adatai meglehetősen jó egyezést mutat
nak, amely alátámasztja ezt az eljárást, de azért figyelmet 
érdemlő különbségek is vannak. Ilyen pl. az, hogy a gaz
dasági fontosság megítélése az alapcsoportnál 87%, 
a kapcsoltaknál csak 69%. A különbség a társadalmi és 
ökológia fontosság megítélésénél kompenzálódik, ame
lyek az utóbbiaknál 7-8%-ponttal nagyobb súlyt kaptak. 
Megmutatkozik ez a technológiai fejlődés várható követ
kezményeinek mérlegelésénél is. Az egész adatbázisra 
összevontan az a megállapítás tehető, hogy a következmé
nyek tekintetében a környezeti és a társadalmi fejlemé
nyek nagyjából egyforma súlyozást kaptak, kereken két
szer annyit, mint a biztonsági konzekvenciák. Viszont az 
alap- és kapcsolt témacsoportoknál érzékelhető különbség 
mutatkozik, az előbbinél a társadalmi, az utóbbinál a kör
nyezeti következmények ígérkeznek erősebbnek.

A jelzett technológiai fejlődéshez kapcsolódóan szük
ségesnek ítélt intézkedések súlyozása az egyes szempon
tok szerint megítélve eléggé eltérő, és az innováció egyes 
fázisaiban különböző (3. ábra). Főleg a nemzetközi 
együttműködés és a képzési színvonal javításának szüksé
gességénél látszik ez.

A fejlesztések várható idejének függvényében az intéz
kedések súlyának arányai az időben várhatóan változni 
fognak. A 4. ábra szerint a nemzetközi együttműködés 
szükségessége később nagyobb súlyt kap, hasonlóan a 
külső pénzügyi támogatásé is, ezzel szemben a kutatóhe
lyek és termelő vállalatok közti személycserék fontossága 
csökkenni fog.

Érdemes ezeket összevetni az 5. ábrával, amely az 
egyes időszakokban megvalósuló előrejelzések arányát 
szemlélteti. A fejlesztési (kutatás és fejlesztés) és a reali
tást (alkalmazás és elteijesztés) prognosztizáló előrejelzé
sek aránya a szakértői vélemények összesítése szerint az 
idő haladtával változik, sőt megfordul. A kezdetben domi
náló realizációs témák aránya csökken, a fejlesztésé nö
vekszik, és a vizsgált időszak végén 50% fölé emelkedik.

Összevetve ezt a tendenciát a 3. és 4. ábrákkal, az álla
pítható meg, hogy az arányváltozások egymással össz
hangban vannak. Pl. a nemzetközi együttműködés súlya 
időben emelkedő jellegű, amikor a fejlesztési témák rész-

—O- Ik
les

—A— In 
—o— Ikf 

KJ
— It

Kutatás Fejlesztés Alkalmazás Elteijesztés

3. ábra. A technológiai fejlődéshez kapcsolódóan szükséges 
intézkedések viszonylagos súlya.

4  = jobb képzés; 4 , = szakértők cseréje; In = együttműködés; I^ ~  
K+F infrastruktúra; ItS -  támogatás külsőktől; I, -  törvénykezés
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4. ábra. A szükséges intézkedések viszonylagos súlyának változása

2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025

5. ábra. A fejlesztési és realizációs témák arányának változása.

aránya is nő. A kutatásnál, fejlesztésnél pedig, és ez álta
lában ismert, nagyobb a nemzetközi kooperáció súlya, 
mint a realizációs ügyeknél.

Az 5. ábra egyébként is figyelmet érdemel. Azt mutat
ja, hogy a német technológiai jövőtanulmány alkalmazás
orientált, a fejlesztési és realizációs témák aránya közel 
1:2-höz. Ezen az átlagon belül változik a kettő aránya, nő 
a kutatás és fejlesztés súlya. Látszólag nagyon eredmény- 
orientált szemlélet ez, amely a közeljövőben a hasznosí
tásra helyezi a hangsúlyt, és későbbre ütemezi a kutatás- 
igényes technológiákat. Valójában az ilyen technológia 
fejlesztési stratégia beprogramozza a lemaradást az olyan 
szektorokkal szemben, ahol a K+F prioritásán őrködnek.

Elvben felvethető az is, hogy a realizációs témák több
sége már eleve tartalmazza a K+F fázist is, és ebben az 
esetben felesleges a fejlesztési aktivitás visszaszorulásá
nak veszélyéről beszélni. Csakhogy éppen a sok szakértő 
véleményének összesítéséből képzett adatbázis belső ösz- 
szefuggései azt mutatják, nem erről van szó. A realizációs 
témák többségének tudományos alapja már kidolgozott, a 
technológia kutatási feladatai nagyrészt megoldottak, a 
gyakorlati alkalmazás -  egyébként szakértelem-, munka- 
és költségigényes -  feladatai vannak hátra.

Mégiscsak igaznak kell lennie annak a megállapítás
nak, hogy itt bizony a műszaki fejlesztés tudományos
szakmai bázisának viszonylagos visszaszorulásáról van 
szó.
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Ennek a közvetett elemzéseken alapuló megállapítás
nak a valóságos igazságtartalmát természetesen minden 
egyes technológiai előrejelzésnél külön-külön, konkrétan 
lehet csak igazán megítélni. Ehhez is segítséget kíván 
nyújtani a következő fejezet, amely magukkal az előrejel
zésekkel foglalkozik.

Technológiai előrejelzések

Az előzőekben feltárt és elemzett trendek konkrét tech
nológiai tartalmának érzékeltetésére szolgáljon az itt kö
vetkező összeállítás. Ez egy sajátos „eseménynaptár”, 
amely a vizsgálatba vont széles szakértői kör véleménye 
szerint várható technológiai fejlődés egyes állomásait tar
talmazza.

A módszert tárgyaló fejezetben ismertettük, hogy ma
gukat a várható fejlesztési témákat -  a Delphy-módszer 
szabályai szerint -  egy viszonylag szűk szakértői csoport 
fogalmazta meg, és erről mond aztán véleményt a szakte
rület lényegesen szélesebb köre. A hazai elemzésnél ezt 
úgy finomítottuk, hogy a különböző szempontok szerint 
csökkenő sorrendbe állítottuk a 245 témát, és a további 
vizsgálatot az első 25%-ra vonatkozóan végeztük. így 
ugyanis már a témák kiválasztásánál is érvényesül a vizs
gálatba vont teljes szakértői kör véleménye, amelyet szak
mailag természetszerűleg erősebbnek tekintünk a témabi
zottságokénál. Minden témánál feltüntetjük mindazokat 
a szempontokat, amelyek szerint az adott téma a vizsgált 
25%-ba került. Érdekes módon ilyen szempontból a leg
erősebb előterjesztés a következő: „Biokémiai reakción 
alapuló ultramikrobioszenzorok alkalmazása gyógyászati 
célokra” (Fj F, Ik I„ IkfIt3 KJ, amelyek megvalósulása 2011- 
re várható. A zárójelben itt azok a szempontok találhatók, 
amelyek szerint e technológiai fejlesztést rangsoroltuk, 
vagyis hét szempont alapján is a kiemelt csoportba sorol
ható. „A módszer” fejezetben ismertetett rövidítések azt 
jelzik, hogy fontos a téma az ismeretszerzés és a társadal
mi fejlődés szerint, intézkedések szükségesek a jobb kép
zés, a nemzetközi együttműködés, a K+F infrastruktúra 
javítása, valamint külső (harmadik) fél pénzügyi támoga
tásának bevonása érdekében, végül jelentős következmé
nyekre lehet számítani szociális, kulturális-társadalmi vo
natkozásban.

Külön említésre érdemes még a következő három elő
rejelzés is, mint a szakértői kör által legerősebben ki
emelt:

1. Fontos kémiai reakcióknál az enzimatikus folyama
tok éppolyan hatékonyak, mint a mai kémiai folya
matok, s ezáltal mind az alapanyagok, mind a köztes 
termékek előállításánál, továbbá a finomvegyszerek 
esetében széles körű alkalmazást nyernek (2010, Fg 
É És É  Éő -̂k)’

2. Az egyes proteindomének szerepének, továbbá a 
proteinszerkezet és egyes szakaszai szerepének jobb 
megértése lehetővé teszi „méretre szabott” enzimek 
előállítását az anyagátalakulás minden területén tör
ténő széles körű felhasználásra (pl. kémiai szintézis, 
környezetre káros anyagok lebontása, élelmiszer

technika, orvostudomány, diagnosztika) (2010, Fi Ft 
I„ 1,3 Kk KJ.

3. Olyan bioszenzorok gyakorlati alkalmazása, ame
lyekkel egyetlen molekula azonosítható (2012, F, F, 
I„ Éf Kb KJ.

E kiemelt példák után következzenek tehát itt a naptári 
idő szerint sorolva a technológiai előrejelzések, amelyek 
legalább egy vizsgálati kritérium szerint a felső 25%-ba 
tartoznak (e kritériumoknak „A módszer” fejezetben kö
zölt jelének feltüntetésével), és a kémiai technológiák fej
lődése szempontjából kiemelést érdemelnek.

2004 A gyakorlatban fizikai és kémiai méréseket al
kalmaznak a fogyasztói reakciók (szokások) 
(például bizonyos élelmiszerek iránti előzetes 
vonzódás és elfogadási készség) előrejelzése cél
jából (Ics KJ.

2005 Olyan analitikai módszerek kerülnek széles körű 
bevezetésre, amelyek molekuláris szinten online 
módon vizsgálják és követik a kémiai reakciókat, 
a reakciók körülményei között (F, Ik Ics It3 Kb).
A szuperkritikus C 0 2, mint környezetkímélő ol
dószer (Ics Kb) széles körű bevezetésre kerül az 
ipari termelési folyamatokban.
A lakk-, ragasztóanyag és egyéb felületbevonó 
iparágakban, ahol ma főleg az oldószeres vagy 
víztartalmú rendszerek dominálnak, jelentős sze
rephez jutnak a portechnológiai módszerek (Fa Ics 
1,5 Kk).
A járműiparban használt polimeranyagokat keve
sebb monomerrel állítják elő, és használat után 
visszanyerhetőek lesznek (Fa Ics Itö). 
Fehérje-fehérje kölcsönhatási adatbankokat hoz
nak létre (F̂  I„ Kt).

2006 Több ezer kémiai vegyületet tartalmazó anyag
könyvtárat fognak a kémiai kombinatorika segít
ségével hatékonyan szintetizálni (Fj Ik Ics).
Orvosi célokra biokémiai reakciókon alapuló 
ultramikro bioszenzorokat vezetnek be a gyakor
latba (F, F, Ics Ikf KJ.
Az igen értékes kivonatok előállításában (például 
gyógyszeripar, finomvegyipar, fehérjék) a sejt
struktúrákat ipari méretekben általánosan alkal
mazzák (Fg Ics I„ Kb).
A gyémántnál keményebb szén-nitridet állítanak 
elő nagyüzemileg, amely alkalmas magas hőmér
sékletű és nagy teljesítményű félvezetőkben való 
felhasználásra (Fg).
Új szintézisen alapuló eljárásokkal különösen a 
gyomirtó-, rovarirtó- és gombaölőszerek biológi
ai lebonthatósága lényegesen javul (Fö KJ. 
Eljárást fejlesztenek ki, amellyel méretre szabott 
polikondenzációs szerkezeti anyagokat állítanak 
elő (Fg Fm Ics Kk).
Hulladékok szerves összetevőinek kezelésére 
metán erjesztési technika és égetés által kombi
nált eljárások kerülnek alkalmazásra (Fa KJ.

2007 Kifejlesztenek egy műholdra szerelt szenzort, 
amely kis gázmennyiségek — pl. C 02, metán -  in
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gadozásait figyeli az alsó és a felső troposzférá
ban (F, F , In KJ.
Feltárják az élelmiszerek szerkezeti felépítését, 
valamint az élelmiszer alkotó elemeinek és 
azok élelmiszertechnológiai tulajdonságait (F, F,
Ik IcsK,).
Az ivóvíz feltárásában a nitrát-kivonó eljárásokat 
széles körben alkalmazzák (Fö Itö Kk).
Olyan biokompatibilis és bioaktív műanyagot 
fejlesztenek ki, amely csonttörések rögzítését 
közvetlenül a törési helyen teszi lehetővé, és 8 
hét alatt biológiailag lebomlik (Fi F, I„ Kt).

2008 Mérőberendezéseket fejlesztenek ki űrhajókra, a 
legkisebb ózonmennyiségek meghatározására, 
1% alatti mérési hibával (a jelenlegi mérési hiba 
kb. 10%) (Fi Fö I„).
Polimerszálakat fejlesztenek ki, amelyek szakító
szilárdsága az elméleti érték 40%-át, rugalmassá
gi modulusa pedig 90%-át éri el (elméleti szakí
tószilárdság 20 GPa, elméleti rugalmassági mo
dulus 250 GPa)(FgFmIcs).
Elterjednek az olyan műszálak, amelyek szintu- 
lajdonságai és használati kényelme a bőrhöz, a 
gyapothoz vagy a gyapjúhoz hasonlít (F, Fm Ics). 
A mesterséges, igen magas hatékonyságú katali
zátorok kifejlesztése, amelyek közel normál hő
mérsékleten és nyomáson vegyipari termékeket 
képesek előállítani (Fm Ics).
Új katalitikus rendszereket fejlesztenek ki arra, 
hogy epoxidokat oxigénnel történő direkt oxidá
cióval technikailag előállítsanak (Fg Ics It3).
Új molekulahatások felismerése, illetve ismert 
molekulahatások optimalizálása céljából az 
evolúciós mechanizmuson alapuló eljárásokat 
szerszámokként elterjedten használnak mind az 
alapkutatásban, mind az ipari kutatásban (F< F, In 
ÚK,).
Olyan biotechnológiai, illetve kémiai-fizikai el
járások állnak rendelkezésre, amelyekkel tartály
hajók balesetéből adódó olajszennyeződéseket 
hatékonyan és kömyezetkimélő módon lehet el
távolítani (F6 In It5 KJ.
A káros anyagokat tartalmazó talajok (például 
nehézfémek, növényvédőszerek) mentesítésére 
alkalmas eljárások széles körű, nagy területű el
terjedése (Fö Ikf Itö).

2009 A bevonatok felülete általában hidrofob/hidrofil 
tulajdonságaira kapcsolható (F, Ics It3).
Ionvezető üvegek széles körű alkalmazást 
nyernek a szilárdtest-elemekben és szenzorokban
(Fg U
450 °C-ig terjedő tartós hőállandóságú polimerek 
helyettesitik a fémes vagy keramikus szerkezeti 
anyagokat (Fg Ics Kk).
Feltárják, megvilágítják az anyagcsere genetikai 
és fiziológiai szabályozását a növényekben és a 
fákban, így lehetővé válik a hatékonyság célirá
nyos növelése, a jelentős megújuló nyersanyagok 
(például olajok és zsírok, keményítő, rostok) és

mkl

újszerű ipari termékek (például újszerű mezőgaz
dasági vegyszerek, gyógyszerek, oltóanyagok, 
biológiailag lebomló műanyagok, építőipari kö
tőanyagok) szintézise (F, Fg Ik Ics In).
Stabil anyagokból készült szenzorok terjednek el, 
amelyek implantátumként életfontosságú gyógy
szerek adagolását irányítják (Ik It3 K,).

2010 Módszert fejlesztenek ki, amellyel a glikoprotein 
hatása térbeli szerkezete alapján prognosztizálha
tó (F, I„ K,).
Olyan katalizátorokat fejlesztenek ki, amelyek 
megvalósítják a szelektív CH-aktiválást a memb
ránban, ezáltal lehetővé válik a metánból történő 
direkt metanol szintézis (F3 It3 Kk).
A gyakorlati szintézisek esetében a reakciót és az 
anyagelválasztást lényegében egy folyamattá 
egyesítve egyazon készülékben valósítják meg, 
pl. reaktív desztillációval vagy membránreaktor
ral (Fg Ia IkfKk).
A termikus elválasztási módszereket (desztillá
ciós folyamatok) a vegyiparban kb. 30%-ban 
kromatográfiás, illetve membránalapú folyama
tok váltják fel (Ics Ikf Kk).
Az eddig alkalmazott, a talajvíz és a felszíni vi
zek (biológiai) kémiai összetételét célzó megfi
gyelési stratégiákat (mintavétel és laboratóriumi 
vizsgálat) az adott külső környezetet is elviselő 
helyszíni mérő-érzékelő rendszerekkel helyette
sítik. Ennek célja a csapadék és felszíni vizek 
időbeli és területegységre vonatkozó sűrűségi 
értékeinek lényegesen pontosabb meghatározása 
(Fö Itö Kú.
Magas teljesítményű és tapadású acélragasztó ki- 
fejlesztésével az acélépítészet jelentősen ész- 
szerűsödik (Fm Ics Kb).
A heterogén katalízis céljaira szolgáló új katali
zátorokat gyakorlatilag csak a könyvtári szilárd- 
test-anyaglisták átvizsgálásával fogják azonosí
tani (F, Fg Ik It3).
A tároló, írható-olvasható, valamint kapcsoló tu
lajdonságokkal rendelkező polimerek elektroni
kai és informatikai alkalmazása (F, Ik). 
Számítógépes szimulációs eljárás gyakorlati al
kalmazására kerül sor, amellyel elméleti műkö
dési modellek alapján membránok készíthetők
№ Ics U

2011 Az önszerveződés jelenségének felhasználásával 
szervetlen és szerves szerkezeti anyagokat cél
zottan fognak előállítani (F, Ik).
Különleges szerkezeti tulajdonságokkal bíró, 
szervetlen polimerkompozitokat állítanak elő 
iparilag, élő szervezeteket utánzó minták (pl. 
kagylóhéjak) alapján (F, Ik Ics).
Olyan eljárások állnak rendelkezésre, amelyek
kel a talajvizek a helyszínen megtisztíthatók a 
nehézfémektől és szerves vegyületekből álló ká
ros anyagoktól (Fö Ikf Ita Kk).

2012 A kémiai összetételek és az ezekből következő, 
önszervező tercier szerkezetek közötti összefug-
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gések polimereknél és polimer-keverékeknél 
messzemenően ismertekké válnak, s új műanya
gokkal fogják alkalmazni őket (F, Ik Ics). 
Számítógépes szimulációval lehetővé válik a szi
lárdtest-katalizátorok összetételének és felépíté
sének definiálása (F, Ik It3).
Általánosan alkalmazzák a nagyon összetett (mo
lekuláris, sőt atomos) struktúrák létrehozását 
szolgáló eljárásokat (kvantumelemek, nanoelekt- 
ronika, molekuláris elektronika) (F, Ik In Ikf). 
Gyakorlati alkalmazásba veszik a nagy felületű, 
amorf szilícium napelemeket, amelyek energiaát
alakítási hatásfoka 20% fölött van (Fö Ikf It3 Kk). 
A különleges vegyipari termékek előállításához 
szintetizáló berendezéseket alkalmaznak, ame
lyek multiplen mini-reaktorokból állnak (Fm Ik Ikf 
Къ).
A folyamatos technológiai NH3-szintézis és a gáz 
halmazállapotba való visszaalakítás (NH3, NOx), 
illetve a nitrogénatmoszférába való visszavezetés 
(N2) helyett, a nitrogén nagyobb részét a bio
masszában hasznosítják a hígtrágya-, istállótrá
gya-, fekália- és hulladékfeltárás veszteségcsök
kentési megoldásaival fogyasztási, takarmányo
zási, feldolgozási céllal, legalább még 3-4-szer 
(Fö Ás I,31,ö Kk).

2013 Gyakorlati alkalmazásba vesznek olyan szinteti
kus membránokat, amelyek aktív transzportme
chanizmus révén a biológiai membránokkal ana
lóg módon működnek (F, Kk).
Vizsgálati módszereket fejlesztenek ki, amelyek 
segítségével kémiai anyagok toxieitása megjó
solható (Fj F, I„ It3 Kb).
A hidrogén-peroxid közvetlen szintézise hidro
génből és oxigénből széles körű alkalmazást nyer
(les 1,3 Kb).
A polimer/nanoskálájú szervetlen-anyag alapú 
napelemeket nagy lemezekben ablaküvegként al
kalmazzák (Fg Fm Ics It3 Kk).
Eljárást fejlesztenek ki, amelynek segítségével 
üvegtáblára nagy felületű félvezető egykristályos 
rétegeket hoznak létre (Fg Ikf It3 Kk).
Megvalósul a szobahőfokon szupravezető anya
gok ipari alkalmazása (Fg Fm In).
Olyan finomítási eljárást hoznak létre, amely a ti
tán kinyerését éppúgy gazdaságossá teszi, mint 
az alumíniumét (Fg It3 Kk).

2014 Olyan magas polimerizációs fokú anyagok gya
korlati alkalmazásra kerül sor, amelyek szobahő
mérsékleten az elektromos áramot a rézhez ha
sonlóan vezetik (F, Kk).

2015 Katalizátorokat építőszekrény elv alapján a szük
séges komponensekből méretre szabottan lehet 
készíteni (F| Fg Ik It3).
Olyan kilúgozási módszert (solution mining) al
kalmaznak a gyakorlatban, amellyel nagy mély
ségben előforduló fémlerakódások, mint pl. réz
érc vagy szulfidásványok ólom vagy cink tarta

lommal, feloldhatók és a felszínre szivattyúzha
tok (Fg I„ Kk).
Szerves szupravezető anyagokat hoznak létre, 
amelyek kritikus hőmérséklete 77 K fölött van (F|
Ik u

2016 Kifejlesztik a szilícium szeletekre történő hete- 
roepitaxiás eljárás anyagok fajtájától független 
módszerét.

2017 Fémalumínium előállítására nem-elektrokémiai 
módszereket vezetnek be a gyakorlatban (Fg Ikf). 
Gyakorlati alkalmazásba veszik azt a módszert, 
amelynek során a víz napsugárzás hatására disz- 
szociál (Fö IkfIt3Kb).
Új katalizátorokkal lehetővé válik, hogy a C 0 2-t 
és napenergiával ellátott hidrogént metán vagy 
hangyasav előállítására használjunk (Fö Ikf It3).

2018 Olyan gépjárművek és gépek általános alkalma
zása, amelyek benzin vagy alkohol helyett hidro
gént használnak hajtóanyagként (F0 Kb).
10% fölé emelkedik a hidrogén-meghajtású jár
művek aránya, amelyek hidrogént tároló fémve- 
gyületekkel vannak ellátva.

2019 Gyakorlati alkalmazásra kerül a hidrogénnek, 
mint energiahordozónak termokémiai módszerrel 
történő előállítására szolgáló eljárás (Fö Ikf Kb). 
Gyakorlati alkalmazást nyernek olyan eljárások, 
amelyekkel az égetőművek CO,-je megköthető 
(Fö I,öKk).

2020 Érzékelő- és döntési képességekkel rendelkező 
bioanalóg anyagokat fejlesztenek ki (F, Ikf Kt). 
Olyan módszert vesznek gyakorlati alkalmazás
ba, amelynél a C 0 2 kibocsátás a felére csökkent
hető (Fö In It3 Kk). '
A járművek és építészet területén a passzív bevo
natokat, mint lakkok, festékek, aktív kémiai 
rendszerekkel helyettesítik, amelyek pl. áramter
melés, hőtárolás, illetve leadás, levegőt károsító 
anyagok átalakítása vagy világítás célját szolgál
ják (Fö It3 KJ.
Olyan géntechnikával megváltoztatott növénye
ket és mikroorganizmusokat fejlesztenek és al
kalmaznak a környezetvédelemben, amelyek 
NOx rezisztensek vagy a levegő NOx-tartalmát 
csökkentik (Fö Ics It3 Itö Kk).
Elterjed a metanol-üzemű üzemanyag-cellás, 
elektromos autó (Fö IIÖ).

2021 Önregeneráló polimereket fejlesztenek ki (F, Ik In
K k).
Hidrogén hajtóanyag alkalmazásával a repülés 
okozta káros anyag-tartalmat a levegőben a felé
re csökkentik (Fö I„ Itö Kb).
Elterjednek a hidrogén-üzemű Otto-motorok (Fa
I,a K b) .

Olyan szupravezető anyag kifejlesztésére kerül 
sor, amelynek átmeneti hőmérséklete normál hő
mérsékleten van (Fg Fm Ics It3 Kk).
A termikus elválasztási módszereket (desztillá
ciós folyamatok) a vegyiparban kb. 30%-ban
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kromatográfiás, illetve membránalapú folyama
tok váltják fel (Fi Fg Ik).

2023 Tisztázzák minden olyan molekula szerkezetét, 
amely a jelátvitelben részt vesz (F, Ft I„ K,). 
Napenergiából előállított hidrogént kínálnak a vi
lág erőteljesen napsütötte területeiről, amelynek 
előállítási költségei (adó nélkül) legfeljebb 20%- 
kal haladják meg a hagyományos ásványolaj ter
mékekét (olaj és benzin) (Fö I„ Itö Kb).

2024 A világmindenségben gyárakat építenek anyagok 
előállítására, amelyekben a nagy vákuumot és a 
súlytalanságot hasznosítják (Fi I„).

Összefoglalóan mindehhez csak annyit lehet hozzáten
ni, hogy természetesen a tényleges fejlődés előre nem lát
ható, tehát biztosan nem, vagy nem egészen az fog meg
valósulni, amelyet most szakértők ezrei elénk vetítenek. 
Mégis fontos információkról van szó, hiszen azt viszont 
hitelesen mutatja, hogy sok szakértő miként vélekedik ma 
a technológiai fejlődés kilátásairól.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Pálmai Zoltán: A kémiai technológiák fejlődési trendjéről

12 szakmai területen Delphy-módszerű technológiával jövőta
nulmány készült Németországban, amelyet egy magyar szakér
tői csoport kiegészitő vizsgálatokat végezve egyetlen adatbázis
sá vont össze. A ma kialakult technológiai jövőképet kémiai 
technológiák köréből 245 előrejelzés mutatja, amelyet a külön
böző szempontok szerint rangsoroltak. E közlemény a legfonto
sabbnak ítélt technológiai előrejelzéseket mutatja be.

[Magy. Kém. Lapja,55,009(2000)]

Szűcs András (szolgáltatás), Dr. Toldy Ferenc és Dr. Vaj
da György (energia), Dr. Vidor Ferenc (építés), Dr. 
Závodszky Péter (biotechnológia). E névsor fémjelzi a 
munka színvonalát.
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S U M M A R Y

Z. Pálmai: On the Development Trends of Chemical Technology

A technological survey based on the Delphy-method has been 
completed in Germany, covering the future of 12 professional 
fields. The conclusions of this prognosis were complemented 
with the results of additional examinations by a Hungarian 
expert team, and were integrated into a unified database as well. 
The characteristic views of today on the future of chemical tech
nologies are shown through 245 forecasts, which are ranked by 
different aspects. This publication presents the technological 
prognoses considered to be the most important.
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Évfordulónaptár 2000.
Magyar vonatkozású kémia- és vegyipartörténeti évfordulók

P R Ó D E R  IS T V Á N *

5 éve

1995-ben a Teva (Izrael legnagyobb gyógyszeripari cé
ge) vette meg a Biogal Rt. részvényeinek 78%-át.

1995-ben az Akzo-Nobel Coatings Rt. (a TVK festék
gyárából alakult vegyes vállalat) teljesen külföldi tulaj
donba (holland, svéd) került.

1995-ben a Tiszai Vegyi Kombinát volt Geotextília üze
me Kft.-vé alakult. A 100 millió Ft-os alaptőke 25,1%-a a 
TVK-é, 74,9%-a a holland Acquest Invest BV tulajdona.

1995-ben a Richter Gedeon Rt. eladta a Dorogi Hul
ladékégető Kft.-ben még meglévő részesedését is a fran
cia Sico és Sicomay cégeknek, így azok 100%-ban tulaj
donosok lettek.

1995. jún. 20-án a TVK Rt. igazgatósága a Műtrágya- 
gyár végleges leállítása mellett határozott. Több mint 
30 év után megszűnt a műtrágyagyártás a TVK Rt.-nél.

1995. aug. 16-án a TVK Rt. Polipropilén gyárában si
keres kísérletet folytattak le Solvay-katalizátor alkalmazá
sával.

1995 nyarán helyezték üzembe a Graboplast Rt.-nél 
Európa legnagyobb folyadéktartalmú aeroszolok meg
bontására használt elektroszűrőjét.

1995 szeptemberében a Zoltek amerikai vállalatcsoport 
megszerezte a Magyar Viscosa Rt. közel 80%-os tulajdo
nát.

1995 novemberétől a Petrogáz Kft., a MOL-csoport 
régi tagja a MOL-Chem Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.-ben folytatja működését.

1995. jan. 4-én hunyt el Wigner Jenő Nobel-díjas fizi
kus. Munkásságát Budapesten vegyészmérnökként kezd
te, majd Berlinben és Göttingenben fizikusként folytatta. 
A harmincas évektől kezdődően hat évtizeden át az ame
rikai Princeton egyetemen kutatott és oktatott. Az 1963- 
ban elnyert fizikai Nobel-díj indoklása: „Wigner Jenőnek 
az atommag és az elemi részecskék elméletéhez adott 
hozzájárulásáért, elsősorban az alapvető szimmetriaelvek 
felfedezéséért és alkalmazásáért.”

1995. jún. 16-án hunyt el Szabó Zoltán Gábor nemzet
közileg elismert kémikus, akadémikus, a Szegedi Tudo
mányegyetem (1947-67) és az ELTE professzora 
(1965-1979). Elsősorban a reakciókinetika és a heterogén 
katalízis területén ért el fontos eredményeket, amelyeket 
több mint háromszáz közleményben és számos könyvben 
tett közzé.

10 éve

1990. januárjában a Tiszai Finomító és az olasz 
Snamprogetti licencszerződést kötött izobutilén gyártá
sára.

* Magyar Vegyészeti Múzeum, Várpalota

1990. febr. 1-jén a Péti Nitrogénműveket egy nyolctagú 
konzorcium a Chemolimpex közvetítésével megvásárolta 
és megalakította a Nitrogénművek Rt.-t.

1990. febr. 7-én műanyag hulladékokat feldolgozó üze
met avattak Veszprémvarsányban a Gabonaforgalmi és 
Malomipari Vállalat malomépülete helyén.

1990. ápr. 2-án megalakult a Magyar Gyógyszer
gyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ). Alapszabá
lya szerint elsősorban szakmai, gazdasági és tudományos 
érdekképviseletet ellátó országos szervezet.

1990. ápr. 11-én az Alkaloida Vegyészeti Gyárban (ICN 
Magyarország) az innovációs tevékenység fejlesztésére 
kutatóbázist avattak.

1990. máj. 1-jén a Tiszai Vegyi Kombinát Festékgyára 
AKZO-TVK Festékgyártó és Kereskedelmi Rt.-vé ala
kult. A részvények 51%-a a holland AKZO-Coatings 
International BV, 49%-a a TVK tulajdonába került. 
A részvénytársaság volt a TVK első olyan vegyes vállala
ta, amelynek alaptőkéje több mint egymilliárd Ft, a kül
földi partner részesedése pedig meghaladta az 50%-ot.

1990. jún. 5-én alakult meg a Magyar Vegyipari Szö
vetség (MAVESZ). Az alapító vállalatok és intézmények 
a magyar vegyipar termelésének több mint 90%-át képvi
selték.

1990. nov. 13-án adták át a Taurus nyíregyházi gyárá
ban az új gumiabroncs-szövet üzem szövetitató sorát. Az 
üzem világbanki hitelből épült.

1990. febr. 4-én hunyt el Bognár Rezső kétszeres Kos- 
suth-díjas egyetemi tanár, az MTA tagja, a Debreceni 
Akadémiai Bizottság alapító elnöke. A KLTE Szerves Ké
miai Intézetének élén új kutatási iskolát teremtett. A szén
hidra tkémiai kutatások nemzetközi hírű művelője volt.

15 éve

1985. jan. 1-jén kezdte meg a működését a Graboplast 
és a Chemolimpex által alapított önálló kereskedelmi vál
lalat, a Grabochem.

1985. febr. 7-én új PVC-padló gyártó üzemet avattak a 
Pannonplast (Hungária Műanyagfeldolgozó Vállalat) 
nagytétényi gyárában. A japán gépekkel felszerelt új gyár
egységben üvegszál fátyollal erősített padlóburkoló anya
got gyártanak.

1985 első negyedévében a Pannonplast debreceni gyár
egységében megkezdték a melegvízálló PVC-csövek 
(CPVC-csövek) és csőkötő idomok gyártását külföldről 
vásárolt klórozott PVC-ből.

1985 májusában polipropilén szálgyártó üzemet he
lyeztek üzembe a Graboplast Győri Pamutszövő- és Mű
bőrgyárban.
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1985. jún. 8-án kezdték meg a Péti Nitrogénművek 
(Nitrogénművek Rt.) új argongyárának próbaüzemelteté
sét. Az új gyár évi kétmillió m3 argongázt állít elő.

1985. jún. 11-én a Péti Nitrogénművek a finn Rosenlew 
cégtől olyan szennyvízbesűrítő rendszert vásárolt, amely
nek segítségével a technológiai rendszerből kikerülő ható
anyagokat ismét fel lehet használni a műtrágyagyártás
ban.

1985 augusztusában a Tiszamenti Vegyiművekben fel
épült egy évi 30 kt kapacitású folyékony szuszpenziós 
műtrágyagyártó üzem.

1985. aug. 6-án beszüntette működését a pécsi benzin
bontó. A Dél-dunántúli Gázművek mecsekaljai üzemében 
1968 óta állítottak elő benzinből városi gázt. Az üzem a 
későbbiek folyamán földgázbontóként működött, majd a 
vezetékrendszer korszerűsítése és a földgázra való teljes 
átállás szükségtelenné tette üzemeltetését.

1985. nov. 15-én adták át rendeltetésének az MTA Deb
receni Atommagkutató Intézetében felépített részecske- 
gyorsító berendezést, az első magyar ciklotront. A tudo
mányos beruházás költsége 300 millió Ft volt.

1985. dec. 30-án befejezték a vasérctermelést hazánk 
egyetlen vasércbányájában, Rudabányán.

1985. ápr. 19-én hunyt el Wolfram Ervin akadémikus, 
az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára, tudományos rek
tor-helyettese, a kolloidkémiai kutatás és oktatás kiemel
kedő egyénisége.

1985. okt. 25-én hunyt el Korányi György a kémiai tu
dományok doktora, egyetemi tanár. Jelentős kutatásszer
vező tevékenységet fejtett ki a hazai szilikátipari kutatás, 
a növényvédőszer kutatás, a biológiailag aktív vegyületek 
kutatása terén.

20 éve

1980januárjában a Hungária Műanyagfeldolgozó Vál
lalat szombathelyi gyáregységében színes PVC-fóliák fe
lületi mintázását kezdték meg a H. Rost u. Со. GmbH. 
hamburgi céggel kötött megállapodás alapján.

1980 márciusában a Tiszai Vegyi Kombinátban elkez
dődött a polipropilén gégecsövek, a Kordel kötöző zsinó
rok, valamint a 120 és 220 1-es hordók gyártása.

1980. okt. 8-án avatták fel a Mosonmagyaróvári Tim
föld- és Műkorundgyár új műkorundüzemét. A 300 millió 
Ft-os beruházással létesült üzem terméke a csiszolóesz
köz-gyártás alapanyaga.

1980 októberében a Borsodi Vegyi Kombinátban meg
kezdték a kemény PVC harmonikaajtók üzemszerű gyár
tását.

1980. okt. 31-én avatták fel a 7,5 milliárd forintért fel
épült Tiszai Kőolajipari Vállalatot.

1980 novemberében helyezték üzembe a Nitrokémia 
15 kt/év kapacitású ftálsavanhidrid üzemét.

1980. márc. 8-án hunyt el Bruckner Győző akadémi
kus, a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Szer
ves Kémiai Tanszékének professzora. Legjelentősebb tu
dományos eredményei a peptidkémiai kutatások területén 
születtek. A kutatás mellett 1952-ben jelent meg először a 
Szerves kémia című könyve, amely nemcsak tankönyv,

mkl

hanem évek során egyre bővülve újabb kiadásokban, a to
vábbképzés és kutatás egyik legmegbízhatóbb forrásmun
kája.

1980. máj 15-én hunyt el Lőrinc Andor vegyészmér
nök, a kémiai tudományok kandidátusa, az Alkalmazott 
Kémiai és Kolorisztikai Laboratórium vezetője. Legna
gyobb érdeme az alkalmazott kémiai illetőleg kolorisz
tikai kutatások összehangolása a vonatkozó preparatív 
kutatással. A Kolorisztikai Értesítővel irodalmi fórumot 
teremtett. Hosszú ideig volt a Magyar Kémikusok Egye
sületének főtitkárhelyettese.

1980. nov. 9-én hunyt el Szőkefalvi-Nagy Zoltán, főis
kolai tanár, kémiatörténész. Oktató munkája mellett a ma
gyarországi kémia történetének kiemelkedő kutatója, aki 
eredményeit mintegy kétszáz dolgozatban és Szabadváry 
Ferenc szerzőtársaként írott könyvében: A kémia történe
te Magyarországon (Bp., 1972), bocsátotta közre.

25 éve

1975. jan. 19-én kezdték meg a termelést a Tiszai Ve
gyi Kombinát 250 kt/év etilént, 125 kt/év propilént és 
80 kt/év C4-frakciót előállító olefinüzemében.

1975 februárjában indították meg a Taurus Gumiipari 
Vállalat abroncsgyárának új üzemét. Az üzem kapacitása 
évente százezer acélradiál tehergépkocsi gumiabroncs.

1975 első negyedévében indult meg a termelés a Péti 
Nitrogénművek nagykapacitású műtrágyagyárának üze
meiben.

1975. máj. 24-én hunyt el Gloetzer József vegyészmér
nök. A szén és koksz elgázosításával, talajmechanikai, 
energiagazdálkodási és tüzeléstechnikai kérdésekkel fog
lalkozott.

1975. okt. 5-én hunyt el Mucskai László vegyészmér
nök, a kémiai tudományok kandidátusa. A salétromsav 
gyártással, a benzin desztillációval kapcsolatban végzett 
kutatásokat. Szakcikkei, könyvei hőcserélők méretezésé
vel, kristályosítással foglalkoznak.

1975. okt. 10-én hunyt el Schlattner Jenő Kossuth-díjas 
gépészmérnök, a kémiai tudományok kandidátusa. Nevé
hez fűződik a magyar barnakőszén-lepárlás kifejlesztése. 
1933-ban tervei és szabadalma alapján építették az első 
komplex barnakőszén-lepárló telepet Dorogon. Speciális 
kokszoló kemencét (Schlattner-kemence) tervezett.

1975. okt. 27-én hunyt el Pulay Gábor István vegyész
mérnök, a kémiai tudományok kandidátusa. A mezőgaz
dasági mikrobiológia tanszékvezető egyetemi tanára volt 
a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaró
vári Karán. A tejipari mikrobiológia, ill. biokémia kérdé
seivel foglalkozott.

1975. nov. 29-én hunyt el Korach Mór vegyészmérnök, 
egyetemi tanár, az MTA tagja. Főleg kerámiai kutatások
kal foglalkozott. Nagy jelentőségűek a gráfelméletnek a 
kémiai technológiai folyamatoknál való alkalmazására 
tett kezdeményezései.

1975. dec. 5-én hunyt el Sarudi Imre vegyészmérnök, a 
kémiai tudományok kandidátusa. Az ásványvíz- és élel
miszervizsgálatok terén számos új meghatározást dolgo
zott ki.
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30 éve 40 éve

1970 közepén kezdte meg a termelést a Borsodi Vegyi 
Kombinát évi 24 kt teljesítményű PVC II. gyára. A BVK 
PVC-gyártó kapacitása ezzel a beruházással évi 30 kt-ra 
bővült.

1970 októberében helyezték üzembe a Tiszai Vegyi 
Kombinát évi 24 kt teljesítményű polietilén gyárának po- 
limerizációs részlegét. Kezdetben külföldről vásárolt eti
lént használtak fel, az etilénüzem később, 1971 márciusá
ban kezdett termelni.

1970 végén a Dunai Kőolajipari Vállalatnál üzembe he
lyeztek egy 700 kt/év kapacitású gázolaj-kénmentesítő 
üzemet. Ebben az évben indult meg a vállalatnál a petrol
kémiai benzolgyártás is 12 kt/év teljesítménnyel.

1970-ben a Pest Megyei Műanyagipari Vállalat (Soly
már) két extrúderrel megkezdte a poliolefin-csövek gyár
tását.

1970-ben a GRABOPLAST Győri Pamutszövő és Mű
bőrgyárban elkezdődött a poliuretán filmképzőjű műbő
rök előállítása.

1970. febr. 21-én hunyt el Erdey László kétszeres Kos- 
suth-díjas fízikokémikus, analitikus, az MTA és számos 
külföldi egyesület tagja, a Budapesti Műszaki Egyetem 
Általános és Analitikai Kémiai Tanszékének tanszékveze
tő professzora, a Magyar Kémikusok Egyesülete Analiti
kai Szakosztályának elnöke. Úttörő munkásságot fejtett ki 
a kemilumineszcenciás indikátorok alkalmazásában. Leg
fontosabb kutatásai közé tartoztak a termikus analitikus 
vizsgálatok, egyik alkotója volt a világszabadalmat jelen
tő derivatográfnak. Nagy szerepe volt a hazai kémiai ku
tatás korszerű megszervezésében, a műszeres- és szerves 
analitika oktatásában, valamint a szakmérnök képzésben.

1970. febr. 25-én hunyt el Hevesi Gyula vegyészmér
nök, közgazdász, Kossuth-díjas, az MTA tagja. 1956-60- 
ban az MTA titkára, 1960-1967 között az MTA alelnöke 
volt.

1970. júl. 7-én nyílt meg a Magyar Vegyészeti Múzeum 
állandó kiállítása a részben felújított Thury-várban Várpa
lotán.

1970. szept. 14-én halt meg Kőszegi Dénes analitikus 
vegyész, gyógyszerkémikus, egyetemi tanár, a kémiai tu
dományok kandidátusa. Főleg a klasszikus analitika, 
gyógyszervizsgálat, a hazai cellulózgyártás technológiájá
nak kidolgozása foglalkoztatta.

1970. okt. 21-én hunyt el Bittera Gyula vegyészmér
nök, a magyar illóolajipar megteremtője, az első hazai il
lóolajgyár igazgatója.

1970. nov. 29-én hunyt el Bayer Jenő kémia-fizika sza
kos tanár, a kémiai tudományok kandidátusa. A Kőbányai 
Gyógyszerárugyárban növényi eredetű gyógyszeralap
anyagok és gyógyszerkészítmények kutatásával foglalko
zott.

1970. dec. 19-én hunyt el Rády György vegyészmér
nök, egyetemi docens. A Budapesti Műszaki Egyetem Al
kalmazott Kémia Tanszékének tanszékvezető helyettese 
volt. Nem vizes közegben végbemenő reakciók tanulmá
nyozásával foglalkozott, új fotometriás módszereket dol
gozott ki.

1960-ban alapították a Dunai Kőolajipari Vállalatot, az 
ország legnagyobb kőolaj-feldolgozó üzemét.

1960-ban kezdett termelni a Tiszai Vegyi Kombinát 
Lakkfesték és Műtrágyagyára.

1960-ban a Budapesti Kénsavgyár (ma: Budapesti Ve
gyiművek) szuperfoszfát üzemében folyamatos feltáró be
rendezést helyeztek üzembe.

1960-ban alakult meg Veszprémben az MTA Műszaki 
Kémiai Kutató Intézete (MÜKKI). Az intézet a Budapes
ti Műszaki Egyetemen és a Veszprémi Vegyipari Egyete
men már működött tanszéki kutatócsoportok bevonásával 
létesült.

1960-ban BIOGAL Gyógyszerárugyár néven egyesült 
a Debreceni Gyógyszergyár és a Hajdúsági Gyógyszer- 
gyár.

1960-ban a leállított Borsodi Kokszművek helyén meg
kezdték az első 60001/év kapacitású PVC gyár létesítését. 
A gyár építésére Berentei Vegyiművek néven új vállalat 
alakult, amely 1963-ban egyesült a Borsodi Vegyi Kombi
náttal (BVK PVC I. gyára). A PVC I. gyár Uhde-Hoechst 
eljárással karbidacetilén alapon állított elő szuszpenziós 
PVC-t.

1960-ban kezdték meg a Tiszai Vegyi Kombinát Nitro
génműtrágya gyárának építését.

1960. ápr. 14-én hunyt el Nyúl Gyula vegyészmérnök, 
a kémiai tudományok kandidátusa. Varga József profesz- 
szor minisztersége idején, a II. világháború alatt a Mű
egyetem Kémiai Technológiai Tanszékét vezette. 1950-től 
a Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Intézet tudomá
nyos osztályvezetőjeként, főleg a kőolaj-feldolgozó ipar 
fejlesztésével foglalkozott.

1960. júl. 16-án hunyt el Sólyom Barna Zoltán ve
gyészmérnök, egyetemi tanár. Műszaki igazgatója volt 
a Hungária Guttapercha és Gumigyárnak. 1950-52 között 
a Szerves Vegyipari Kutató Intézet osztályvezetője, majd 
a Műszaki Gumigyár kémiai és fizikai laboratóriumának 
vezetője. 1953-tól a Bőr-, Cipő- és Szőrmeipari Kutató In
tézet tudományos munkatársa. Anyagvizsgáló műszerek 
szerkesztése kapcsolódik munkásságához.

1960. szept. 25-én hunyt el Gerencséry Béla vegyész
mérnök, élelmiszervegyész. Az Agrártudományi Egyete
men a Mezőgazdasági Iparok Tanszékének tanára, majd 
1949-től az Élelmiszeripari Technikum tanára. Számos 
tankönyvet írt az élelmiszeripari oktatás számára.

50 éve

1950. jan. 1-jén jött létre a Gyógyszeripari Kutató Inté
zet Budapesten. Feladata volt a magyar gyógyszeripar 
korszerűsítésének és fejlesztésének megalapozása.

1950februárjában a dr. Wander Rt. gyógyszergyárhoz 
öt üzemet csatoltak, úgymint a Palik és Tsai, a Krom- 
pecher, az Octan, az Egger Leó és Egger I., valamint a 
Medichemia Rt. gyógyszergyártó üzemeket. Az összevo
nással jött létre az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár 
(1985 óta EGIS Gyógyszergyár).
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1950februárjában indult meg a termelés a Magyar Ve
gyiművek (1956 óta Egyesült Vegyiművek) új, szintetikus 
ecetsav üzemében. Ugyanebben az évben kezdődött meg 
a vállalatnál a szintetikus aceton előállítása és a Higosan 
növényvédőszer (nedves csávázószer) gyártása. Később 
gazdasági okokból ezeket az üzemeket leállították.

1950-ben a Budapesti Kénsavgyár (1962 óta Budapesti 
Vegyiművek) Kén utcai gyártelepén új bórsav és bórax 
üzem épült fel. Az év végére a vállalat szuperfoszfát üze
me a II. feltáró berendezéssel bővült.

1950 májusában jelölték ki a Tiszamenti Vegyiművek 
végleges telephelyét Szolnokon.

1950. nov. 2-án indult meg a termelés az Almásfüzitői 
Timfoldgyárban.

1950-ben a CHINOIN-ban Földi Zoltán és Kőnig Rezső 
kutatócsoportja megoldotta a penicillin hazai előállítását.

1950 óta üzemel a Mosonmagyaróvári Timföldgyár 
elektrokorund üzeme.

1950-ben létesítették az Inotai Alumíniumkohót.
1950-ben alapították a Vegyiműveket Tervező Vállala

tot (VEGYTERV).
1950-ben alapították a Vegyipari Termelőeszköz Keres

kedelmi Vállalat (VEGYTEK) jogelődjét, a Vegyipari 
Készletező Vállalatot.

1950. dec. 4-én hunyt el Széki Tibor vegyész, akadémi
kus. A kolozsvári Egyetemen Fabinyi Rudolf munkatársa, 
majd a Szegeden újonnan alapított Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszékének vezetője. 1934-től a Buda
pesti Tudományegyetemen az analitikai és gyógyszeré
szeti kémia tanára. Főleg a színezékek kémiájával foglal
kozott, de jelentősek a trombózis elleni gyógyszerek elő
állítására folytatott kutatásai is.

60 éve

1940. jan. 10-én hunyt el Tangl Károly fizikus, egyete
mi tanár, az MTA tagja. Potenciálelmélettel, a folyadékok 
és gázok dielcktromos állandójának vizsgálatával foglal
kozott.

1940. márc. 27-én hunyt el Szigeth Gábor gépészmér
nök, egyetemi tanár. Részt vett a Péti Ammóniagyár terve
zésében, indításában. Különleges barnakőszén-lepárlási 
eljárás kifejlesztésében működött közre. Az ún. Sziget- 
Didier eljárást a Péti Nitrogénműveknél 1967-ig ammó- 
nia-szintézisgáz előállítására használták.

1940. jún. 20-án hunyt el Weszelszky Gyula kémikus, 
gyógyszerész, a Földtani Társulat hidrológiai szakosztá
lyának elnöke. Lengyel Béla munkatársaként kezdett ra
diokémiával foglalkozni, majd 1918-tól a budapesti Tudo
mányegyetem Radiológiai Intézetének volt a vezetője. Az 
általa kifejlesztett emanációmérő módszert széles körben 
alkalmazták.

70 éve

1930-ban alapította az I. G. Farbenindustrie a Magyar 
Pharma Gyógyáru Rt.-t, a Reanal Finomvegyszergyár 
jogelődjét.

mkl

1930-ban építették fel Dorogon a Schlattner-féle szén
lepárlót, amely a dorogi barnaszén vegyipari feldolgozá
sát lehetővé tette.

1930. szept. 27-én hunyt el Balló Mátyás kémikus, az 
MTA tagja, a pesti főreáliskola kémia tanára, a Fővárosi 
Vegyészeti és Tápszervizsgáló Intézet első igazgatója.

75 éve

1925. márc. l-jén indult meg a termelés Peremartonban 
az Ipari Robbanóanyaggyár Rt. feketelőpor üzemében.

1925-ben nyújtotta be első szabadalmát Kabay János 
morfiumnak közvetlenül mákból való előállítására.

1925. aug. 17-én hunyt el EggerLeo gyógyszerész gyá
ros. Dr. Egger Leó és Egger Izidor Gyógyszerészeti és Ve
gyészeti Cikkek Gyára elnevezéssel üzemet alapított, 
amely később gyárrá bővült Kőbányán. O hozta forgalom
ba a német Neosalvarsan injekcióhoz hasonló készít
ményt, a magyar Revivalt. Gyógyszergyára 1949-ben be
olvadt a Dr. Wander Gyógyszer- és Tápszergyár Rt.-be 
(EGYT, ill. ma: EGIS).

80 éve

1920. jan. 11-én született Teles Iván vegyészmérnök, 
a kémiai tudományok kandidátusa. Műanyagipari kutatá
sokkal, a folyadékfázisú heterogén katalízis mechanizmu
sának vizsgálatával, elektronikus mérőműszerek szer
kesztésével foglalkozott.

1920. jan. 16-án hunyt el Krenner József Sándor mi- 
neralógus, műegyetemi tanár, akadémikus. Korának egyik 
legjobb ásvány ismerője volt, számos új ásványt fedezett 
fel, ezeknek egy részét hazai tudósokról nevezte el. 1877- 
ben Nagyág híres aranybányájában új arany-ezüst-tellúr 
ércet fedezett fel, amelyet róla krenneritnek neveztek el.

1920. márc 7-én hunyt el Fabinyi Rubolf a kolozsvári 
egyetem vegyész professzora, majd rektora, az MTA tag
ja, a modem magyar szerves kémiai kutatás egyik megala
pozója. „Vegytani Lapok” cimen ő jelentette meg az első 
hazai kémiai szakfolyóiratot (1882-1889). A Magyar 
Kémikusok Egyesületének egyik megszervezője és első 
elnöke volt. Nagy jelentőségűek a molekulasúly meghatá
rozásával és a festőanyagokkal kapcsolatos kutatásai.

1920. szept. 12-én született Bácskai Gyula vegyész, 
a kémiai tudományok kandidátusa, c. egyetemi tanár. Tu
dományos munkásságának középpontjában a korrózió je
lenségének elméleti és gyakorlati vizsgálata áll, kiemelten 
foglalkozott a vason keletkező kémiai védőrétegek kor
róziógátló hatásával.

1920. okt. 23-án született Horvai Rezső vegyész, a ké
miai tudományok kandidátusa. A szegedi Tudományegye
tem Kísérleti Fizikai Tanszékének munkatársai volt. Kuta
tásaiban a molekuláris lumineszcencia témakörével fog
lalkozott.

1920. december 3-án született Hága László vegyész
mérnök, a kémiai tudományok kandidátusa. A szőnyi Kő
olajipari Vállalatnál dolgozott, majd a százhalombattai 
Dunai Kőolajipari Vállalat főtechnológusa lett. Közremű
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ködött a gyár tervezésének, üzembe helyezésének, a ter
melés megindításának minden munkafolyamatában.

100 éve

1900. január 1-jén lépett életbe az a hírhedt új nyers
olajtörvény, amely a nyersolaj behozatali vámját arányta
lanul növelve, a magyar kőolajipart teljesen a Monarchia 
olajtermelő országai érdekeinek rendelte alá.

1900. márc. 21-én született Imre Lajos kémikus, egye
temi tanár. A budapesti Tudományegyetemen, a kolozsvá
ri Egyetemen, a debreceni Egyetemen tanított. A radioké
mia első nemzetközi hírű magyarországi képviselője volt. 
Jelentős iskolát hozott létre.

1900. márc. 23-án hunyt el Zsolnay Vilmos keramikus
művész, a pécsi porcelángyár felvirágoztatója. Közremű
ködött a Wartha Vince által felfedezett eozinmázas tech
nológia kidolgozásában, s elsőként alkalmazta dísztárgya
in. Ő találta fel többek között az épületdíszítésre ma is al
kalmazott pirogránitot.

1900. júl. 7-én született Kánig Rezső vegyészmérnök, 
gyógyszerkémikus. A CHINOIN gyár főmérnöke, vezér- 
igazgatója, majd a Kutatási Főosztály vezetője volt. Tevé
kenysége jelentős a magyar gyógyszeripar történetében. 
Számos gyógyszerkészítmény előállításának kidolgozója. 
Nevéhez kapcsolódik az Ultraseptyl világszabadalma.

1900. nov. 8-án született Csiky János vegyész, főisko
lai tanár. A Műegyetemen, a Kertészeti Főiskolán végzett 
tevékenysége után 1945-ben Brazíliában, majd az USA- 
ban dolgozott. Az atlantai Főiskola vegyészmérnöki kará
nak lett a dékánja. Kutatási területe a talajkémia, fizikai 
kémia.

1900. dec. 10-én született Baskai Ernő vegyészmérnök, 
a Közgazdasági Egyetem Kémiai Technológiai Tanszék
ének professzora. Jelentős tevékenységet fejtett ki a kémi
ai ismeretterjesztés terén.

1900. máj. 26-án született Schay Géza fiziko-kémikus, 
egyetemi tanár, akadémikus. Az MTA Központi Kémiai 
Intézetének volt az igazgatója. Adszorpciós és reak
ciókinetikai kutatásokkal foglalkozott.

110 éve

1890-ben a pozsonyi Dinamit-Nobel gyárban megkezd
ték a füstnélküli lőpor gyártását 2 t/nap kapacitással.

1890. jan. 18-án alapították a budapesti Pasteur-intéze- 
tet.

1890-ben alapították a Magyar Ruggyantaárugyár rész
vénytársaságot.

1890. jan. 10-én halt meg Wágner Dániel, az első ma
gyar vegyészdoktor. Doktori címét Bécsben szerezte 
1825-ben. Pesti gyógyszertárának laboratóriumából fej
lesztette ki az első pesti vegyészeti gyárat. O honosította 
meg hazánkban a törvényszéki kémiai elemzéseket.

1890. ápr. 22-én született Romwalter Alfréd vegyész, 
akadémikus, a Műegyetem Bánya- és Erdőmémöki Kara 
Elemző Vegytani tanszékének professzora. Jelentősek az

ásványi szenek kémiájával és technológiájával kapcsola
tos kutatásai.

1890. máj. 11-én halt meg Stoczek József akadémikus, 
a Magyar Tudományos Akadémia másodelnöke, a József 
Ipartanoda első magyar igazgatója.

1890. máj. 26-án született Vendl Mária mineralógus, 
tanár. Az első nő volt hazánkban, aki tudományos fokoza
tot ért el. Ásványok kristálytani vizsgálatával, kőzettani és 
meteoritkutatásokkal foglalkozott.

1890. júl. 20-án született Grofcsik János vegyészmér
nök, a Veszprémi Vegyipari Egyetem Szilikátkémiai Tan
székének professzora. A kerámiaégetés során lezajló fo
lyamatok kutatásával és a kerámiai nyersanyagok, vala
mint késztermékek vizsgálatával foglalkozott.

1890. aug. 9-én született Piánk Jenő vegyészmérnök, 
Ilosvay Lajos munkatársa, majd utódjaként a Műegyetem 
Általános Kémiai Tanszékének professzora. Több ízben 
volt a Vegyészmérnöki Kar dékánja, és hosszú időn át a 
Magyar Chemiai Folyóirat szerkesztője. Szervetlen kémi
ai elemzési módszerek kidolgozása mellett gázanalitikai 
munkássága volt jelentős.

120 éve

1880-ban Krayer Emil Budapesten az Akácfa utcában 
kis gyantafőző műhelyt és festéküzletet nyitott. Ez lett az 
alapja a Krayer-gyámak, mai legnagyobb festékgyárunk 
(BUDALAKK) jogelődjének.

1880. jún. 10-én született Szathmáry László vegyész
mérnök, a budapesti Kereskedelmi Akadémia kémia taná
ra, a Kis Akadémia nevű tudományos kérdésekkel foglal
kozó baráti társaság elnöke. Jelentős és értékes a magyar 
kémia történetének feltárásával kapcsolatos kutató és pub
likációs munkássága.

125 éve

1875-ben a Steiner és Grossman cég enyvgyárat alapí
tott Pozsonyban.

1875-ben Erzsébetfalván gyufagyárat létesítettek.
1875. júl. 13-án született Vük Mihály vegyészmér

nök, műegyetemi tanár, a kémiai tudományok doktora. 
1921-1946 között a Műegyetemen az Élelmiszerkémiai 
Tanszéket vezette. Főként borkémiái kutatásaival vált is
mertté. Munkássága hazai viszonylatban úttörő a lisztké
miai, konzerv- és erjedésipari kutatások terén.

150 éve

1850-ben a Pozsony melletti Bősing és Czajla közötti 
területen, Tschida Ferenc kénsavgyárat alapított. E gyár
ban kezdték el hazánkban az ólomkamrás kénsavgyártást, 
amihez itt használtak először kén helyett kénkovaldot. Az 
ehelyütt talált kénkovaldból előzőleg, még a napóleoni 
háborúk idején ként állítottak elő lőporgyártás céljaira.

1850. szept. 19-én legfelsőbb elhatározással a József 
Ipartanodát és a bölcsészkari Mérnöki Intézetet egyesítet
ték. (Az Institutum Geometricumot a pesti tudomány
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egyetem bölcsészkarán 1782-ben alapították, és a ferenc- 
rendiek kertjének a Reáltanoda utcára néző kis épületé
ben, a mai Egyetemi Könyvtár helyén működött.) Az 
1851/52. tanévben már mint egyesített technikai intézet 
folytatta működését a József Ipartanoda, melyben a ké
miát két évfolyamban tanították: az általános kémiát heti 
egy, a technikai kémiát heti 6 órában.

1850. júl. 29-én hunyt el Kerekes Ferenc a Debreceni 
Református Kollégium tanára. Munkássága matematikai, 
kémiai és pedagógiai jellegű volt.

175 éve

1825-ben Telkibányán kőedénygyárat alapítottak. 
Nyersanyagát a közeli Boglyas-hegyen bányászták. Há
romnegyed évszázadig működött az üzem, de nem állta 
meg a versenyt az osztrák és a cseh porcelánnal. Munká
sai 1906-ban Hollóházára mentek, az ottani gyárban he
lyezkedtek el.

200 éve

1800-ban jelent meg Mitterpacher Lajosnak, a pesti 
Tudományegyetem tanárának „Praelectiones technologi- 
cae” c. könyve, melyben az akkori vegyipar gyártmányai
ra (salétromsav és kénsav készítése, festés, lepárlás, ola
jok kivonása stb.) is kitér. Előzőleg (1794-ben) 
Mitterpacher írta a „Technológia Oeconomica” c. tan

könyvet, az első magyar technológiai munkát, melyben 
már az egyetemi vegyészeti oktatás csírái is felfedezhe
tők.

1800-ban adták ki Kolozsvárott Nyúlás Ferenc erdélyi 
orvos munkáját: „Az Erdély országi orvos vizeknek bon
tásáról közönségesen” címmel, amely az első magyar 
nyelvű analitikai könyv volt.

1800-ban Budán jelent meg Winterl Jakab professzor
nak a „Prolusiones ad chemian saeculi decimi nőni” (Fel
készülés a 19. sz. kémiájához) című könyve. E művet 
Johann Christian Oersted latinról németre fordította és 
1803-ban kiadta Regensburgban „Matériáién zu einer 
Chemie des neuzehnten Jahrhunderts” címen.

1800-ban Dercsényi János orvos és mineralógus timsó- 
főző üzeme megkezdte a termelést. A főző üzemet 
Podhering és Kölcsin között építették fel.

1800-ban Szarvason Tessedik Sámuel kezdeményezé
sére megindították az első répacukorfőzőt.

1800. jan. 11-én született Jedlik Ányos István egyetemi 
tanár, bencés rendi szerzetes. A győri Bencés Gimnázium, 
a pozsonyi Királyi Akadémia, majd a budapesti Tudo
mányegyetem fizikatanára. Számos ismert és fontos felfe
dezést tett a fizika területén, elektromotort szerkesztett, 
felfedezte a dinamóelektromos elvet, optikai rácsot, köny- 
nyű, papírcellás akkumulátort készített. Közel 50 évi taná
ri tevékenység után 1878-ban vonult nyugdíjba, 95 éves 
korában hunyt el.

HIRDESSEN A MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJÁBAN

Hirdetési tarifák 2000. évre

Terjedelem Fekete-fehér Színes belív Borító III. Borító IV.

Egész oldal 70e Ft 130 eFt +20% +30%
Féloldal 40 eFt 80 eFt

Negyedoldal 30 eFt

Araink az AFA-t nem tartalmazzák.

Színrebontott film átadása esetén oldalanként 12 eFt, féloldalanként 6 eFt, és negyedoldalanként 3 eFt enged
ményt adunk. Többszöri megjelenéskor fekete-fehér hirdetés esetén számonként 15%, színes hirdetés esetén 
pedig számonként 25% engedményt biztosítunk.
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Könyvismertetés

N. N. Greenwood -  A. Earnshaw:

Az elemek kémiája

1900 oldal. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1999.

A Chemistry of the Elements magyar nyelvű fordítása, 
fordították a KLTE és a JATE Szervetlen és Analitikai 
Kémia Tanszékének munkatársai Kiss Tamás és Sóvágó 
Imre vezetésével.

Norman Greenwood és Alán Earnshaw „Chemistry of 
the Elements” című monográfiája 1984 óta a szervetlen 
kémia hazai egyetemi oktatásában -  az előadók és a hall
gatók körében egyaránt -  általánosan használt szakkönyv. 
A mű világszerte kedvező fogadtatásra talált, aminek a 
nyolc utánnyomás és az 1997-ben megjelent átdolgozott 
kiadás ékes bizonyítéka. Az elmúlt években az átmeneti
fémek kémiája terén folyó kutatások, a fémorganikus 
komplexek és clusterek szintézisére kidolgozott új mód
szerek, valamint az új vegyületek szerkezetkutatásával és 
-igazolásával kapcsolatos eredmények a szervetlen kémia 
ismeretanyagát rendkívül nagy mértékben gyarapították, 
és a látványos fejlődés e téren napjainkban is folytatódik.

A „Chemistry of the Elements” 1997. évi átdolgozott 
kiadása -  mely a magyar fordítás alapjául szolgált -  az 
1984. évi kiadáshoz képest jelentősen bővült. Szinte alig 
található olyan fejezet, amely ne gazdagodott volna lénye
gesen a 90-es évek felfedezéseinek áttekintésével, például 
a fullerénekre, a hidrogénclusterekre, vagy 2-H2 kötések
re vonatkozó új ismeretekkel. Az átdolgozott kiadás vitat
hatatlanul korszerűbb, és az átdolgozás együtt járt a ko
rábbi anyag ésszerű szelektálásával. Kimaradtak pl. ipari 
üzemcsarnokok fotói, üzemek madártávlati felvételei, 
amelyek ipar- és eljárástörténetileg bizonnyal érdekesek, 
de tudományos jelentőségük nincs.

A sok újdonságot, a szakirodalomban még alig megho
nosodott új kifejezést, fogalmat tartalmazó szöveg fordí
tása természetesen számos problémát vetett fel. így az új 
kifejezések magyarosítása idő előtt aligha célszerű. A kü
lönféle clusterek görög vagy latin eredetű elnevezése a 
szakkönyvekben és cikkekben szinte kizárólag eredeti he

lyesírással szerepel (closo, nido, arachno stb.) Kár, hogy 
e nemzetközileg elfogadott írásmód helyett a fordításban 
a fonetikus írásmódot használják. A „magyarítás” és a fo
netikus írásmód u. i. gyakran furcsa eredménnyel járhat, 
mint például a capped szó „fedett’’-nek fordítása esetében 
(lehetne inkább csúcsos, vagy sapkás), vagy ha az igen 
gyakori .v/Ji7ce<7-szerkczetet fonetikusan „szpájkd”-nak ír
nánk.

Annak ellenére, hogy a könyv hatalmas ismeretanyaga 
kétségtelenül igen értékes forrásul szolgálhat kutatónak, 
oktatónak, a magyar kiadás (éppúgy, mint az eredeti) tan
könyvként aligha használható.

Szinte teljesen hiányoznak belőle a kémiai szerkezetre 
vonatkozó elméleti és kvantumkémiai ismeretek (így pl. 
az igen szemléletes VSEPR sztereomodell) és az adatok 
rengetegében óhatatlanul eltéved, tanácstalanná válik a 
vizsgára készülő diák. Legfeljebb, az alapismeretek birto
kában, szemléltető példák után búvárkodhat a műben a 
hallgató. Ebből a szempontból sokkal nagyobb hasznát 
vehetik a könyvnek az oktatók, mert az elméleti ismeretek 
szemléltetésére, alátámasztására gazdag, didaktikus és 
változatos anyagot találhatnak benne. Ennél is nagyobb 
segítség a mű a kutatók számára, adatforrásként, a kutató
munka tervezéséhez, eredményeik értelmezéséhez és alá
támasztásához.

Kérdés azonban, vajon az oktatók és kutatók számára 
szükség volt-e a nagy terjedelmű kézikönyv lefordítására, 
s hogy a könnyebb hozzáférhetőség az anyaghoz ellensú
lyozza-e a hallgatók vonatkozásában azt a hátrányt, hogy 
a fordítás által elvész az angol szaknyelv megismerésére 
és gyakorlására, az eredeti kiadás olvasásakor fennálló le
hetőség.

Kétségtelen viszont, hogy e terület kutatói, a szervetlen 
kémiát előadó oktatók, a doktoranduszok és diplomások 
munkáját jól szolgálja majd a magyar kiadás. Köszönet 
illeti tehát a fordítókat az eredeti műhöz hű és méltó 
magyar nyelvű változat hozzáértő elkészítésének nagy 
munkájáért és a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. szakembereit 
a könyv színvonalas kivitelezéséért.

Sohár Pál

Az Rt. székhelye:
1023 Budapest 

Bécsi út 4.
Telefon: 345-7171 
Telefax: 335-3561 

Kereskedelmi Iroda:
Telefon: 345-7141 
Telefax: 335-0684

Az Rt. fióktelepe:
2443 Százhalombatta, Pf. 10

Telefon: (23) 553-353 
Telefax: (23) 354-009

DUNASTYR
Polisztirolgyártó Rt.

Áruszállítási cím: 
Százhalombatta,

MÓL Rt. Dunai Finomító 
Gyártelep

A DUNASTYR Rt. olasz-magyar 
vegyes vállalat.
Az EniChem S.p.A. licence alap
ján ütésálló (EDISTIR®) és ha- 
bosítható (EXTIR®) polisztirol- 
granulátumokat gyárt és forgal
maz. Elsőrendű alkalmazástech
nikai szolgáltatás!
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S Z E R K E S Z T I: K E G L E V IC S  G Y Ö R G Y  ÉS 
K Ö R T V É L Y E S S Y  G Y U L A

Heterogén katalízissel kapcsolatos kutatások 
a József Attila Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszékén

M O L N Á R  Á R P Á D *

A JATE Szerves Kémiai Tanszékén fo
lyó, heterogén katalízissel kapcsolatos ku
tatások kezdetei az 1950-es évekre nyúl
nak vissza. Fodor Gábor akadémikus, a 
Tanszék akkori vezetője és Mészáros Lajos 
az akkor fő kutatási profilt jelentő alka
loidkutatásokhoz kapcsolódóan szabadal
mi oltalmat nyertek furán furfurolból, he
terogén katalitikus körülmények közötti 
előállítására. Az eljárás a furfurol nehéz- 
fém-oxidokon történő oxidációja révén 
képződő furánkarbonsav spontán dekar- 
boxilezésén alapult [1]. A termék furán a 
tropánalkaloidok Robinson-szintéziséhez 
szükséges szukcindialdehid kiindulási 
anyaga volt.

Kovács Ödön docens, aki 1957-ben, Fo
dor professzor távozása után lett a Tanszék 
vezetője, több új kutatási irányt indított, 
így foglalkozni kezdtek a kis gyűrűk és 
1,3-difunkciós rendszerek kémiájával. 
A későbbiek szempontjából szerencsés 
egybeesésnek tekinthető, hogy Bartók Mi
hály, akinek kutatási témája -  e progra
mokhoz kapcsolódóan -  oxetánok tanul
mányozása volt, 1958-ban 3 hónapot töl
tött a Zelinszkij Intézetben. Itt N. 1. Sujkin 
professzor vezetésével szubsztituált gyű
rűs éterek heterogén katalizátorokon vég
bemenő átalakulásait vizsgálta. Tulajdon
képpen ezt az időszakot tekinthetjük úgy, 
mint amely meghatározóvá vált mind 
Bartók akadémikus pályafutása, mind a 
kutatóműhely szempontjából. Ez az indu
lás később együttműködéssé fejlődött, 
amelynek eredményeként két kandidátusi 
értekezés született (Bartók Mihály 1965, 
Apjok József 1969).

Az 1970-es évekre kialakultak a 
mintegy két évtizeden keresztül művelt, 
jellegüket tekintve alapkutatáshoz tartozó 
irányok a heterogén katalízis területén.

* JATE Szerves Kémia Tanszék, Szeged

A fő kutatási irány szerves vegyületek 
fémek által katalizált reakcióinak vizs
gálata, különös tekintettel a lejátszódó 
folyamatok mechanizmusára és sztereo
kémiájára. Ezen belül részletes vizsgála
tok folytak gyűrűs éterek (oxiránok, 
oxetánok, oxolánok és oxánok) hidrogén 
jelenlétében, Pt-, Pd-, Ni- és Cu-katalizá- 
torok hatására lejátszódó, gyűrűnyílással 
járó átalakulásainak (oxovegyületek kép
ződésével járó izomerizáció és hidro- 
genolízis) kinetikájára és sztereokémiájá
ra vonatkozóan [2]. A kutatások kiterjed
tek 1,3-dioxa-cikloalkánok hasonló célú 
vizsgálatára is [3, 4]. A difunkciós 
rendszerek tanulmányozása elsősorban 
diolok és származékaik rézkatalizátorok 
jelenlétében történő dehidratálására vo
natkozó mechanizmus vizsgálatokat ölelt 
fel L-'j, másrészt új megfigyelések szü
lettek 1,3-aminoalkoholok hasonló reak
ciói területén, valamint egyéb difunkciós 
vegyületek átalakításában is [6]. A gyűrűs 
vegyületek témaköre később kibővült 
cikloalkánok (szubsztituált ciklopropá- 
nok [7] és ciklobutánok [8]) hasonló célú 
vizsgálatával. Jelentős eredmények szü
lettek ugyanakkor módosított Raney- 
nikkellel végzett aszimmetrikus hidrogé- 
nezésekben [9], ill. új típusú fémkatalizá
torok, nevezetesen amorf ötvözetek [10] 
és interkalált fémek [11] katalitikus tulaj
donságainak megismerése területén is. 
E kutatások eredményeként kandidátusi 
értekezések születtek (Molnár Árpád 
1979, Notheisz Ferenc 1983, Pálinkó Ist
ván 1990, Zsigmond Ágnes 1993, Katona 
Tamás 1994, Török Béla 1995, Kiss Já
nos 1996, Mastalír Ágnes 1996), ill. az e 
területen dolgozó kutatók tollából megje
lent egy, a heterogén fémkatalizált reakci
ók sztereokémiájával foglalkozó mono
gráfia [12].

Fentiek mellett egy másik kutatási 
irány, az elektrofil katalizátorokkal, első

sorban zeolitokkal és fémoxidokkal végre
hajtott vizsgálatok -  diolok dehidratálása, 
epoxidok gyűrűnyitásának és oxolánok de
hidratálása sztereokémiája -  is új felisme
résekhez vezettek [13].

Az 1990-es évek lényeges változásokat 
hoztak. Az ezekben az években akadémi
ai doktori fokozatot szerzett kutatók 
(Molnár Árpád 1990, Notheisz Ferenc 
1995) új, önálló kutatási irányok művelé
sét kezdték (felület- és szerkezetmódosí
tással készült katalizátorok és alkalmazá
suk szerves kémiai szintézisekben, ill. 
„ship-in-a-bottle” típusú katalizátorok 
előállítása és vizsgálata). 1996-ban 
ugyanakkor létrejött az MTA Organikus 
Katalízis Kutatócsoport, amelyek alapve
tő kutatási célkitűzése aszimmetrikus he
terogén katalitikus hidrogénezések tanul
mányozása. E területen a C=0 kötés mó
dosított Pt-katalizátorokon történő enan- 
tioszelektív redukciójára vonatkozóan 
születtek új megfigyelések [14, 15]. Ezen 
új kutatási irányok egyúttal a jövőbeli fej
lődés valószínű irányait is jelzik.

A kutatóhely jelentős, eredményes 
kutatási együttműködéseket alakított ki 
külföldi kutatócsoportokkal. Ezek közül 
kiemeljük a szovjet (Zelinszkij Intézet, 
Moszkva, prof. N. I. Sujkin; Lomono
szov Egyetem, Moszkva, prof. A. F. Plate; 
Odesszai Állami Egyetem, prof. A. V. 
Bogatszkij); Egyesült Államokbeli (Sout
hern Illinois University, Carbondale, prof. 
G. V. Smith; University of Southern 
California, Loker Hydrocarbon Rese
arch Institute, Los Angeles, prof. G. A. 
Oláh) és svéd kutatókkal (Stockholm 
University, Arrhenius Laboratory, prof. 
J.-E. Backvall) létrejött kapcsolatokat. 
Ezek eredményességét -  a közösen mű
velt kutatások eredményeit bemutató pub
likációkon túlmenően -  két közös mono
gráfia megjelenése is bizonyítja (Oláh, G. 
A., Molnár A.: Hydrocarbon Chemistry. 
Wiley, New York, 1995; Smith, G. V, 
Notheisz F: Heterogeneous Catalysis in 
Organic Chemistry, Academic Press, San 
Diego, 1999).
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A közlemény a JATE Szerves Kémiai Tan
szék heterogén katalízissel foglalkozó ku
tatóhelyének négy évtizedes történetéről, 
tevékenységéről és eredményeiről ad rö
vid összefoglalást.
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S U M M A R Y

Á. Molnár: History of Research on 
Heterogeneous Catalysis at the 
Department of Organic Chemistry, 
József Attila University

A brief review on the 40 year history, 
research activities and achievements of the 
heterogeneous catalysis research group at 
the Department of Organic Chemistry, 
József Attila University is given.

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK_______

Vegyipari jellegű tevékenységet folytató társaságok

Az MTA SZTAKI időről időre CD-n köz
readja a hazai társaságok jegyzékét és főbb 
adatait. Az alábbiakban az 1999. július vé
gi összeállításból tüntetjük fel a TEÁOR 
’98 kódok alatti vegyipari jellegű tevé
kenységet folytató társaságok tevékenysé- 
genkénti számát, és soronként feltüntetjük 
azt is, hogy az összes társaságból hánynak 
volt az alapításkori alaptőkéje legfeljebb 
3 MFt és legalább 100 MFt.

A táblázat oszlopait értelmetlen összesí
teni, hiszen az adatbázis a társaság alap
szabályában szereplő tevékenységek fi
gyelembe vételével készült, és egy társa
ság több tevékenységet is megjelölhet az 
alapszabályában. Azt mindenesetre megál
lapíthatjuk, hogy a hazai vegyi cégek szá
ma meghaladja az 1.900-t, hiszen az egyéb 
vegyi áru gyártással 1.911 társaság foglal
kozik. Kiemelkedő számú társaság jelölte

meg tevékenységként a tisztító- és 
testápolószerek gyártását, a szerves és 
szervetlen vegyipart, valamint a vegyipari 
kutatást és kísérleti fejlesztést.

Az is jól kivehető a táblázat adataiból, 
hogy a vegyipari társaságok zöme kisvál
lalkozás, amelyek alaptőkéje nem haladja 
meg a mai kft. minimumot, a 3 MFt-ot. Vi
szonylag szerény a legalább 100 MFt alap
tőkéjű hazai vegyi cégek száma, ilyenek 
legnagyobb számban egyéb vegyi áru 
gyártásban és a szerves és szervetlen vegy
iparban működnek.

RL

Vegyipari jellegű tevékenységet folytató társaságok Magyarországon
1. táblázat

Tevékenység megnevezés Összes társaság, db Legfeljebb 3 MFt 
alaptőkéjfiek, db

Legalább 100 MFt 
alaptőkéjűek, db

Kőolaj-feldolgozás 261 174 26
Kokszgyártás 16 12 1
Ipari gázgyártás 72 41 24
Szerves és szervetlen vegyipar 1.510 1.117 133
Műtrágyagyártás 372 215 44
Műanyagalapanyag gyártás 856 606 55
Növény védőszer-gyártás 410 271 43
Festék- és bevonóanyag 
gyártás

673 480 55

Gyógyszergyártás 487 326 74
Tisztító- és testápoló-szerek 1.578 1.230 96
Egyéb vegyi áru gyártás 1.911 1.399 150
Vegyi szálak gyártása 286 184 28
Vegyipari kutatás, kísérleti 
fejlesztés

1.261 947 59
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Kétszázak klubja 1998.

A Figyelő 1999. októberi különszámá- 
ban Kurcz Adrienné főszerkesztésében 
megjelent a legnagyobb magyarországi 
vállalkozások 1998. évi teljesítményének 
értékelése. Forrásként az 1998. évi társasá
gi adóbevallás adatai szolgáltak. A rangso
rolást az értékesítés nettó árbevétele alap
ján készítették, de összeállításuk még szá
mos más mutatót is tartalmaz. A követke
zőkben e kiadvány bázisán elemezzük a 
„Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, vegy
ipar” ágazat szereplését, először a nemzet- 
gazdaságihoz viszonyítva, majd kitérve 
az ágazatunkba tartozó TOP200-S társasá
gokra.

A felmérés visszaigazolja, hogy a nettó 
árbevétel alapján ágazatunk üzleti koncent
ráltsága kiemelkedően átlagon felüli (ld. 
1. táblázat). ATOP200-ba került hazai vál
lalatok adták a nemzetgazdasági szintű 
nettó árbevétel 39%-át, ezen belül ágaza
tunk TOP200-as cégei a teljes ágazati net
tó árbevétel 67,7%-át. [Még nagyobb az 
ágazati koncentráltság a villamos-, gáz-, 
gőz- és vízellátásban (86,6%), a posta, táv
közlésnél (82,7%), és a dohánytermékek 
gyártásában (69,2%)]. Bár ágazatunk a 
népgazdasági szintű nettó árbevételben 
csupán 6,6%-ban részesedik, a legnagyob
bakat tömörítő TOP200 csoport nettó árbe
vételének 11,5%-át cégeink adják.

Ágazatunk munkaerő-igényessége átlag 
feletti. A TOP200-S cégek foglalkoztatják 
az összes alkalmazott 22,3%-át, ezen belül 
ágazatunk nagyjai a teljes ágazati össz- 
létszám 45,1%-át dolgoztatják. Ágazatunk 
az összes hazai alkalmazottnak csupán 
4,9%-t foglalkoztatja, de a TOP200-S cé
gek létszámából ágazatunk 9,9%-kal ré
szesedik.

A TOP200-as társaságok birtokolják a 
népgazdasági szinten lekötött alaptőke 
43,3%-át, ágazatunkon belül ez az arány 
jóval nagyobb: 76,7%. A kokszgyártás, kő
olaj-feldolgozás és vegyipar egészében a 
harmadik legnagyobb lekötött tőkéjű nem
zetgazdasági ágazat (a villamos-, gáz-, 
gőz- és vízellátás, valamint az ingatlan
ügyletek, gazdasági szolgáltatás ágazatok 
után), részesedése 9,9%. A TOP200-on be
lül ágazatunk már a második helyet foglal
ja el (a villamos-, gáz-, gőz- és vízellátás 
mögött) 17,5%-os részesedéssel.

Ágazatunk nemzetgazdasági szinten ki
ugróan nagy hozzáadott érték termelő. 
A TOP200-a társaságok adják a nemzet- 
gazdaság hozzáadott értékének 40,7%-át, 
ágazatunkon belül pedig 71,2%-át. Ágaza
tunk részesedése a nemzetgazdasági hoz
záadott értékből 10,3% (ennek nagyságá
ban csak a gépipar és a kereskedelem előzi 
meg), a TOP200-n belül pedig 18% (ná
lunk csak a gépipar jobb).

A kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás és 
vegyipar a második legnagyobb adózás 
előtti profitot hozó nemzetgazdasági ága
zat (a gépipar mögött). A TOP200-as válla
latok a nemzetgazdasági szintű adózás 
előtti eredmény 59%-át hozták, ágazatun
kon belül pedig 80,6%-át. Részarányunk 
az összprofitból nemzetgazdasági szinten 
17,2%, a TOP200 listán pedig 23,4%.

A TOP200-bán szereplő vegyipari cége
ink főbb adatait, a társasági név után záró
jelben a rangsort feltüntetve a 2. táblázat 
mutatja (a „na” jelölés arra utal, hogy a 
társaság az adatközléshez nem járult 
hozzá).

A kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, 
vegyipar ágazat nettó árbevételének több 
mint felét a MÓL adja és az üzemi ered
ményszint kivételével minden mutatója ki
magaslik társai közül. Az üzemi eredmény 
szint itt azt mutatja, hogy az üzemi tevé
kenység eredménye hány százalékát teszi 
ki a nettó árbevételnek. E teljesítménymu
tató tekintetében a legjobb ágazati szerep
lő a Richter Gedeon volt. A legexportori
entáltabb ágazati társaságunk 1998-ban a 
Dunastyr, amely nettó árbevételének 
76,3%-át exportból kapta. A legnagyobb 
arányú adózás előtti eredményt az átlagos 
statisztikai létszámra vetítve a TVK (4,77 
MFt/fő), a saját tőkére vetítve pedig a 
Chinoin (27,5%) érte el.

RL

1. táblázat
A vegyipar ágazat súlya a magyar nemzetgazdaságban

Me.: %
Megnevezés Nettó árbevétel Létszám Saját tőke Hozzáadott

érték
Adózás előtti 

eredmény
Nemzetgazd.
TOP200/nemzet-gazd. összes

39 22,3 43,3 40,7 59

Ágazati TOP200/ágazati 
összes

67,7 45,1 76,7 7l;2 80,6

Ágazati összes/nemzet- 
gazdasági összes

6,6 4,9 9,9 10,3 17,2

Ágazati TOP200/nemzet- 
gazdasági TOP200

11,5 9,9 17,5 18 23,4
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A TOP 200-ban szereplő vegyipari cégek főbb mutatói
2. táblázat

Társaság Nettó árbevétel, 
MFt

Export,
MFt

Átlagos 
statisztikai 
létszám, fő

Saját tőke, 
MFt

Üzemi
eredmény,

MFt

Adózás előtti 
eredmény, 

MFt ’

Üzemi 
eredmény 
szint, %

MÓL (1.) 575.465 77.317 14.056 353.660 60.958 63.931 10,59
TVK (16.) 85.187 41.523 3.264 71.596 14.990 15.581 17,60
BorsodChem
(28.)

61.161 42.652 2.744 37.862 8.139 8.552 13,31

Richter (36.) 55.345 37.570 4.732 85.073 13.277 16.824 23,99
Chinoin (60.) 40.131 27.580 2.454 27.162 8.138 7.482 20,28
Egis (71.) 31.810 16.744 2.793 39.739 4.726 5.381 14,86
Biogal (91.) na na na na na Na Na
Henkel (96.) 23.215 5.618 747 4.875 na Na Na
Nitrogénmű
vek (138.)

16.919 2.821 na na na Na Na

Dunastyr (157.) 14.350 10.946 150 2.342 701 420 8,74
Taurus (160.) 14.076 10.141 1.117 1.184 855 -176 6,07
ICN (161.) 13.990 9.248 1.775 7.178 222 -1.202 1,59
Pharmavit
(164.)

13.922 6.278 429 4.016 301 -129 2,16

Zoltek (184.) 
Ágazat összesen

12.730
982.877

8.208 1.454
38.219

6.636
870.233

799 903
128.789

6,28

Pavláth E. Attila az Amerikai Kémikusok Egyesületének 
(ÁCS) elnöke 2001. évre

Pavláth Attila és Alan Schriesheim pá
lyáztak az ÁCS 2001. évi elnöki tisztjére 
és a sikeres pályázó az ÁCS Igazgatóta
nácsának is tagja lesz 2000-től 2002-ig. 
A választásban valamennyi egyesületi tag 
részt vett: az 1999. október elejéig kipostá
zott szavazólapokat bejelölve november 
15-ig lehetett visszaküldeni. A jelöltek 
nyilatkozatait elnöki elképzeléseikről a 
C&EN 1999. szeptember 13-i száma 
(p.42) hozta le. A következőkben a győztes 
Pavláth Attila életútját és elnökjelölti nyi
latkozatát ismertetjük.

Pavláth Attila 1930-ban született, a Bu
dapesti Műszaki Egyetemen szerzett mér
nöki oklevelet 1952-ben, majd az MTA-n 
„Ph.D.” címet 1955-ben. 1955-ben és 
1956-ban az MTA-tól kutatói díjat kap. 
1958-tól az ÁCS tagja. Ma Albany-ban 
(Kaliforniában) az USA Mezőgazdasági 
Minisztérium -  Nyugati Régió Kutatási 
Központ vezető tudósa (szakterülete a fo
lyamatkémia és folyamatmérnöki tudomá
nyok) és az ÁCS különböző bizottságainak

tivistája. Nagyszámú közlemény, szaba
dalom és könyv/fejezet szerzője.

Pavláth Attila választási közleményé
ben azzal indít, hogy az ACS-n belül itt az 
ideje a változtatásoknak, ami alatt a tagság

megbecsülésének javítását, bíráló vélemé
nyük meghallgatását és aktivizálásukat ér
ti. Hivatkozik több évtizedes egyesületi te
vékenységére és arra, hogy tudja, miként 
kell aktivizálni a tagságot és elérni együtt
működésüket. A vegyészek stabil foglal
koztatása, a kutatási támogatások növelése 
és a kémia társadalmi elfogadottságának 
javítása érdekében aktívan keresni fogja a 
tagság bevonását. Az amerikai kémikuso
kat érő kihívások sorában öt témát említ:

-  az ipar csökkenti az akadémiai kuta
tóhelyek számát,

-  konfliktus van az ipari rövidtávú pro
fitérdek és a hosszútávú kutatás irán
ti igény között,

-  a kreativitást segítő stabil foglalkoz
tatási atmoszféra nehezen biztosít
ható a gyakori létszámcsökkentések 
mellett,

-  biztosítani kell a vegyipari szakembe
rek szakismeretének frissen tartását,

-  a kémia igazságtalan támadásoknak 
van kitéve és más szakmákhoz képest 
alulértékelt.

A kihívásokra a választ azzal kezdi, 
hogy azokat már régen felismerték, de ke
vés történt a megoldásukra. A közösen el
fogadható megoldások érdekében

-  meg kell találni a szakember kereslet
kínálat egyensúlyát, nem lehet hiány 
akkor, amikor számosán korai nyug
díjazásiak,

-  a tudománynak és az iparnak együtt 
kell működnie a kémia oktatás meg
változtatásában, hogy az újonnan 
végzettek az életre legyenek felké
szítve,

-  meg kell állítani a tagság erodálását. 
Az elmúlt 15 évben a tagság csaknem 
felét elvesztették. E kihívás megvála
szolására figyelembe kell venni a tag
ság bírálatát,

-  a fiatalabb tagokat vezető pozíciókba 
kell helyezni az ACS-ben. Az egyesü
letből kilépett tagok zöme 35 éven 
aluli, ezért figyelembe kell venni és 
szolgálni kell igényeiket,

-  bővíteni kell az együttműködést 
a külföldi kémikus egyesületekkel a 
kémikusok érdekeinek világszintű 
védelme és előmozdítása érdekében.

Pavláth Attila szerint fel kell ismemi, 
hogy ma többre van szükség, mint folyó
iratokra és ülésezésekre. Végül is mi mind
nyájan együtt vagyunk ebben (a szakmá
ban), fejezi be nyilatkozatát. Nyilatkozatai 
a www.pavlath.org címen érhetők el.

Következő számunkban bővebben is
mertetjük szakmai munkásságát és köz- 
zétesszük lapunknak dott nyilatkozatát.

RL
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Az „Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért” 
közalapítvány 1998. évi működéséről

Az 1996-ban alapított és a Cégbíróság 
végzése alapján 1998. január 1. óta köz
hasznú társaságként működő „Alapítvány 
a Magyarországi Gyógyszerkutatásért” 
közalapítvány 1998-ban tovább folytatta 
adományokból alaptőkéjének gyarapítását. 
Az alaptőke évi kamatát a hazai gyógy
szerkutatás és gyógyszertechnológiai kuta
tások és ezekhez kapcsolódó tudományte
rületek fejlődésének támogatására kíván
ják fordítani.

Az alapítvány vagyona 1998. december 
31-én 3.500 ezer forint, amelyből 2.820 
ezer forint értékpapírokban (részben 
MATAV részvényekben, részben CA Rt.

különböző befektetési alapjaiban), 611 
ezer forint az OTP-nál vezetett forintszám
lán van befektetve. 1998-ban az alapítvány 
vagyona a Richter Gedeon, az Egis, 
a Chinoin, a Biogal, az Ásta Medica, az 
ICN Magyarország, a Pharmacia-Upjohn 
gyógyszergyárak támogatása nyomán 
2.300 ezer forinttal gyarapodott.

1998-ban alapítványi keretein belül ke
rült megrendezésre Dobogókőn a „Gyógy
szerkémiai és Gyógyszertechnológiai 
Szimpózium '98” rendezvény, amelyen 
mintegy 160 kutató vett részt, és megemlé
keztek Kabay János, az Alkaloida gyógy
szergyár alapítójának életútjáról, tevé

„Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért” 
közhasznú szervezet 2000. évi támogatás politikája

Az „Alapítvány a Magyarországi 
Gyógyszerkutatásért” közhasznú szervezet 
kuratóriuma Dobogókőn 1999. szeptember 
24-én megtartott ülésén határozatot hozott 
az Alapítvány célkitűzésének megfelelően 
eredményes fiatal kutatók munkájának tá
mogatásáról 2000. évben.

1. A kuratórium tagjai egyhangúlag fo
gadták el a 2000. szeptember 16-19. között 
Budapesten rendezendő EUFEPS 2000 
konferencián résztvevő 35 évesnél fiata
labb kutatók részvételének 150 ezer forint
tal történő támogatását. Az egyénenként 
30 ezer forint összegű támogatás odaítélé
sére a konferencia Tudományos Bizottsá
gát kérik fel.

2. A 2000-ben megrendezésre kerülő 
V. Clauder Ottó Emlékverseny az Alapít
vány, a gyakorlat számára legtöbb újdon
ságot tartalmazó előadás szerzőjének kuta
tásaihoz 30 ezer forintos támogatást nyújt.

A támogatás az Emlékverseny eredmény- 
hirdetésén kerül átnyújtásra.

3. Az Alapítvány 15-15 ezer forint ku
tatási támogatást nyújt az Országos Tudo
mányos Diákköri Konferenciákon három, 
a kémiai, gyógyszerészeti és orvosi kutatá
sokban, a gyakorlat számára legtöbb új
donságot tartalmazó pályázatot benyújtott 
1-1 hallgatónak az adott zsűri javaslata 
alapjau.

4. Az Alapítvány a „Gyógyszerkémiai 
és Gyógyszertechnológiai Szimpózium 
2000 ”-re 35 évesnél fiatalabb kutatók által 
benyújtott előadások közül kivonata alap
ján az MTA Gyógyszerkémiai és Gyógy
szertechnológiai Munkabizottság titkára és 
az Alapítvány kuratóriumának képviselője 
által kiválasztott 4 előadás szerzőjének 
részvételi költségét fedezi.

5. Az Alapítvány kuratóriuma pályáza
tot hirdet gyógyszerkutatással, gyógyszer

HÍREK AZ IPARBÓL

Egis Gyógyszergyár Rt.

1999-ben tíz éve az Egis kutatási igaz
gatója dr. Blaskó Gábor. Ezalatt a cég 104 
készítményt törzskönyvezett és egy saját 
molekulája a Fázis II. szakasz után van. 
Két saját molekulájuk van a Servier-nél 
preklinikai vizsgálati szakaszban.

Az elmúlt 4 évben 5 millió dollár beru
házásával teljesen megújították az Egis 
számítógépes rendszerét. A SAP3 modul
jaiból 1999 augusztusáig beüzemelték a 
pénzügyit, a kontrollingot, az értékesítésit, 
az anyagbeszerzésit és a termelésirányítá
sit.

mkl

kenységéről. A rendezvény 128 ezer forin
tos eredménye az alapítvány vagyonát gya
rapította. Az alapítvány működtetésére 
1998-ban 143 ezer forintot fordítottak.

Az alapítvány 1998. évi működését és 
gazdálkodását a kuratórium 1999. május 
13-án tartott ülésén tekintette át, ahol a 
pénzügyi mérleg egyhangúlag került elfo
gadásra. A kuratórium ülésén az alapítvány 
titkára dr. Mátyus Péter más irányú elfog
laltságai miatt felmentését kérte, akinek az 
alapítvány működésének megkezdése ér
dekében végzett munkáját az alapítók 
megköszönték. Az alapítvány titkári poszt
ját 1999. május 15-től dr. Zelkó Romána 
látja el.

H. I.

fejlesztéssel és forgalmazással foglalkozó 
kutatási munka egyszeri 80 ezer forintos 
támogatására a kémia, a gyógyszerészet és 
az orvosi tudományok területén. A támoga
tás elnyerésére az 1999. május 31. és 2000. 
május 31. között egyetemi Ph D. fokozatot 
szerzett kutatók pályázhatnak a fenti terü
leteken készült doktori disszertáció tézisé
vel, melyhez csatolni kell a disszertáció té
májából megjelent közlemények 1-1 kü
lönlenyomatát. A részletes pályázati felhí
vást az Alapítvány kuratóriumának elnöke 
2000. február 28-ig küldi meg az egyete
mek tudományos rektorhelyetteseinek. 
A legjobb dolgozat kiválasztását a Kurató
rium által felkért három, független, tudo
mányos minősítéssel rendelkező szakem
ber végzi. A támogatást elnyert kutató 
meghívást kap a „Gyógyszerkémiai és 
Gyógyszertechnológiai Szimpózium 2000” 
rendezvényére, ahol előadásban számol be 
eredményeiről. A támogatás átnyújtására 
az előadás előtt kerül sor.

H .  1 .

1999-ben befejeződik az átfogó tartály
parki rekonstrukció. Ennek keretében 
kettősfalú, ALUTRON tartályok kerülnek 
biztonsági jelzőrendszerrel, túltöltésjelző- 
vel és gőzvisszavezetővei a régiek helyére. 
Ezek is kifogástalan állapotban voltak, de 
nem feleltek meg a mai szigorú környezet- 
védelmi előírásoknak.

Az oldószertelepen 1999 tavaszán 738 
m2-es, ősszel 1014 m2-es fedett oldószertá
roló épült.
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Befejeződött a Kísérleti III. üzemben a 
félüzem beruházása. Ennek keretében a 
GMP előírásoknak megfelelő, szűrt leve
gőjű, steril gyártási térben lehet az új 
gyógyszerkészítmények kísérleti adagjait 
az engedélyeztetési dokumentáció elkészí
téséhez előállítani. Ezáltal csak a szüksé
ges mennyiségű tabletta készül, nem tíz
szer annyi, mint az eddig alkalmazott gyár
tó sorokban, a hozzá tartozó előkészületi 
és tisztítási műveletek is megtakaríthatóak, 
így a beruházás mintegy 500 MFt-os érté
ke igen hamar megtérül majd. A második 
menetben, 1999 őszén tablettabevonó, ho
mogenizáló és a pelletek előállításához 
szükséges vibrációs szita állt üzembe.

Szeméttömörítő berendezést helyeztek 
üzembe. Ezzel az üzemekben képződött 
veszélyes hulladékok zárt rendszerben ke
rülnek a 6 MFt-os berendezésbe és az kb. 
ötöd térfogatra préseli össze a hulladékot, 
így a szállítási költség jelentősen csök
kenthető.

Októberben a német Bundestag dele
gációja járt, Mihályi György műszaki 
vezérigazgató-helyettesnél a Bökényíöldi 
injekcióüzemben. Arra a kérdésre, hogy 
mit vár az Egis az EU csatlakozástól, 
Mihályi György -  nagy meglepetésre -  azt 
válaszolta, hogy semmit, hiszen a gyógy
szeriparnak és benne az Egisnek már eddig 
is meg kellett felelnie a legmagasabb köve
telményeknek. hogy ezen a piacon érvé
nyesülni tudjon.

Humán Rt.

Új helyzet állhat elő akkor, ha a cég 
többségi tulajdonosát, a kanadai Novo- 
pharm-ot megvásárolja az izraeli Teva, 
a Biogal közel 100%-os tulajdonosa. 
A Teva generikus gyógyszereket értékesít, 
elsősorban az USA-ba, és ez segítheti a 
Humán termékeinek piacra jutását. Külön
legesen fontos lehet az új rákellenes szer, a 
taxalbin piacra kerülésében a Teva szerepe. 
Másrészt a Teva felhasználhatja a Humán 
hazai nagykereskedelmi hálózatát. A Teva 
végül befektetőként is jelentkezhet, hiszen 
a Humán 25%-os, az APV Rt. tulajdonába 
lévő részvénycsomagja eladásra vár.

Richter Gedeon Rt.

Hét új terméket hoz piacra a cég. Ezek 
közül az amlodipin hatóanyagú, Normo- 
dipine néven forgalmazott vérnyomás- 
csökkentőről már beszámoltunk. A tera- 
zozin (Hyron) és a fínasterid (Prosterid) 
hatóanyagú prosztata megnagyobbodás 
elleni, a Pausogest hormonpótló szer, 
a flukonazol (Mycosyst és Mycosyst 
GYNO) hatóanyagú gombaölőszer, a flu-

oxetin hatóanyagú (Deprexin) vérnyomás
csökkentő szer és a Quamatel Mini pedig 
gyomorsavtúltengés ellen hatékony.

2000 januárjában indul a munka a Doro
gi Fióktelepen létesült Szintetikus nagy
laboratóriumban. Ez teljesen megfelel a 
cGMP (current Good Manufacturing 
Practice) előírásainak. Feladata egyrészt az 
új molekulákból preklinikai és klinikai 
mennyiségek előállítása, a fejlesztők által 
átadott laboratóriumi eljárások méretnöve
lése és a termelési problémák megoldása. 
A gyártási sor végén igen magas színvona
lú tiszta térben történik a centrifugálás, 
szárítás, csomagolás, mérés és címkézés.

Sógor András lett a Biztonságtechnikai, 
tűz- és környezetvédelmi főosztály vezető
je, mivel dr. Farkas Jenő nyugdíjba vonult.

Szeptembertől Vaczó István lett a Ve- 
gyianyag-beszerzési osztály vezetője.

Westpharma Rt.

Ketté választják a céget: a gyógyszer 
nagykereskedelmi üzletágat az ugyanilyen 
nevű német cég tulajdonában lévő Phoenix 
Pharma Rt., a kiskereskedelmet pedig a né
met UTA Pharma venné meg.

A hazai gyógyszer nagykereskedelem
ben piacvezető a Hungaropharma, 30%- 
kal (tulajdonos az APV Rt.), ugyanennyit 
képvisel(ne) a Phoenix Pharma és a 
Westpharma Rt. együtt, míg a Medimpex 
részesedése 12%. 10% alatt van mind a 
Humantrade és a Béres Rt. kereskedelmi 
cége, a Bellis Rt.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

Az USA kormánya 279 ezer dollárral tá
mogatja egy olyan tanulmány elkészítését, 
mely a Dunai Finomító szennyvízkibocsá
tásának egyharmadára való csökkentését 
alapozza meg. A tanulmányt a Millenium 
Science Engineering végzi, a MÓL Rt. 60 
ezer dollárral járul hozzá a tanulmány el
készítéséhez.

Nyár végétől termel Százhalombattán a 
volt benzinreformáló-1 üzem átalakításá
val létrehozott Petróleumhidrogénező. En
nek célja, hogy kénmentes repülőgép 
üzemanyagokat és speciális benzineket 
gyártson petróleumokból. Az elért kéntar
talom 0,2-0,3 ppm, több nagyságrenddel 
jobb, mint a jelenlegi repülőbenzin szab
vány 3000 ppm értéke.

Budapesti Vegyiművek Rt.

Szeptember végével leállították a Kén 
utcai termelést. Ennek oka a növény

védőszer gyártásban a cég további piac
vesztése.

Hungaropec Rt.

Benyújtották a rudabányai hulladékége
tő környezetvédelmi hatástanulmányát. 
A tervezett beruházás összege 10-12 mrd 
forint. Az engedélyek birtokában 2000 má
sodik felében kezdődne a beruházás, évi 
40 kt ipari hulladék égetésére. Mint isme
retes, a Hungaropec a francia Tredi és a 
Budapesti Vegyiművek leányvállalataként 
alakult a garéi klórozott benzolhulladék 
égetésére, de ez nem valósulhatott meg a 
környezetvédők ellenállása miatt.

Florin Rt.

A tervezettnél 100 MFt-tal kisebb, 1,6 
mrd-os tavalyi bevétellel szemben, mely 
az orosz piac miatt következett be, idén ka
pacitásproblémák várhatók. A kozmetikai 
termékeket gyártó szegedi cég 1999-ben 
már az első háromnegyed évben 1,3 mrd- 
ot, év végére pedig a tervezett 1,8 mrd-os 
árbevételt el fogja érni. Szerepet játszik 
ebben az orosz iac megindulása, a Caola- 
Alfa öncsődje. A kapacitás növelése érde
kében októberben szerződést kötöttek az 
Egyesült Vegyiművekkel kozmetikai kré
mek előállítására.

Norit Kozmetikai Kft.

Ez a neve a Csopak Tája MGTSZ-ből 
1983-ban alakult Anaconda Kozmetikai 
Kft-nek 1997 óta. Kétszáz terméket 70 fő 
állít elő ISO 9001 szerint 1997-ben auditált 
minőségügyi rendszerben. Megkezdték 
-  elsőként a kozmetikai cégek közül -  
a Helyes Gyártási Gyakorlat (Good Manu
facturing Practice, GMP) bevezetését. Ez a 
gyógyszeriparban jól ismert és nálunk is 
elterjedt eljárásmód Nyugaton egyre job
ban megkövetelt a kozmetikai cégek szá
mára is.

Messer Hungarogáz Kft.

A tíz éves cég 7 mrd-os árbevételt ter
vez és több, mint egy mrd-os nyereséget. 
Ipari, egészségügyi és élelmiszeripari gá
zokat forgalmaznak. A német tulajdonos a 
tíz év alatt 750 millió márkát fektetett be 
Magyarországon.

Nitrogénművek Rt.

Változatlanul nehézzé teszi a cég hely
zetét az orosz és ukrán nitrogénműtrágya 
import az alacsony árak miatt, még akkor
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A magyar vegyipar és kémiatudomány

is, ha 1999 január 1-től 5200 Ft/t vámpót
lékot vetnek ki ezekre. A hazai termékek 
piaci részesedése tovább esett, kétharmad
ról felére.

Hosszú távon a jelenlegi 200 kt/év nit
rogénműtrágya felhasználást meg kellene 
duplázni az EU átlagos szintjére, de ennek 
főként gazdasági akadályai vannak (a ter
melőknek nincs rá pénze).

Kaposplast Kft.

A Pannonplast tulajdonában lévő kapos
vári fóliagyártó cég 1999-ben 900 MFt ár
bevételre és 100 MFt-nyi adózás előtti 
eredményre számít. 175 dolgozót foglal
koztatnak és auditált ISO 9002 minőség- 
biztosítási rendszer szerint gyártott termé
keiket 16 országba exportálják.

Gyógyszerkutató Intézet Kft.

Az amerikai IVAX Corp. vásárolta meg 
a Kft teljes tulajdonát a Dmg Research 
Institute-tól. Utóbbit az amerikai Para- 
mount cég befektetési céllal hozta létre, 
hogy aztán a tőzsdén a DRI részvényei jól 
szerepeljenek, majd ebből haszon kép
ződjék. Azonban az USA-ban a biotechno

Technológiai ajánlatok

p l489.TO Electro Catalytic Treatment 
of Industrial Waste waters 

pl493.TO Portable Electrolytic So
dium Hypoclorite generator 

pl522.TO Optical integrated circuit 
to fiber ribbon coupling 
process using a microma
chine silicon platform 

pl524.TO An Innovative Extraction 
Method of Natural Mole
cules for Medicines

lógiai cégek részvényértéke azóta folya
matosan lefelé megy a tőzsdén.

Az új tulajdonos, az IVAX Corp., flori
dai gyógyszercég. Főként generikus (lejárt 
szabadalmú) gyógyszereket gyárt és for
galmaz, de egyre inkább aktív az eredeti 
gyógyszerek kifejlesztésében és a gyógy
szerkiszerelésben, főként a szilárd porfor
mák pontos adagolásában is új megoldáso
kat alkalmaz. Holding rendszerben műkö
dik, tehát az anyavállalatnak több 
leányvállalata van Floridában, Svájcban, 
Hollandiában, Kínában stb.

A Gyógyszerkutató Intézet 5/6-nyi 
tulajdonát 1998 áprilisában vette meg 
az IDR a hazai gyógyszergyáraktól és 
az Egészségbiztosítási Önkormányzattól. 
A Richter megtartotta 1/6-nyi tulajdonát. 
Egyidejűleg az IDR felemelte a 200 MFt- 
os alaptőkét, így a Richter tulajdona 1/8-ra 
csökkent. Most teljes tulajdonváltás tör
tént: a Richter rész a holland, a többi a 
svájci IVAX leányvállalatokhoz került.

Ezt a tulajdonosváltást ugyanaz a Bodor 
Miklós, floridai professzor menedzselte, 
aki a másfél évvel ezelőttit, de ebben az 
esetben kifejezetten szakmái befektetésről 
van szó, mely biztosíthatja az Intézet jövő
jét. Ő lett az ügyvezető igazgató, míg 
dr. Sitnay Antal az eddigi, majd augusztus
ban menesztett kutatási igazgató lett az ál

Technológiai igények

pl513.TR Mobile or portable concrete 
batching plant

pl552.TR Technologies to Improve the 
Adhesive Power of PuCl 
ON PVC

P1558.TR Technologies to Improve 
Fire-Resistance and Smoke 
Emission Characteristics of 
PuCl Adhesives

talános helyettese, cégvezető. Az előző 
ügyvezető igazgató, dr. Steve Kanzer ügy
véd és általános helyettese, dr. Galamb Vil
mos távoztak az Intézettől.

Körtvélyessy Gyula 

llletékcsökkenés

Megszűnik az orosz importot sújtó sta
tisztikai illeték és vámkezelési díj 2000. 
január 1-től. Ezt Chikán Attila gazdasági 
miniszter jelentette be a két éves szünet 
után 1999. október közepére összehívott 
magyar-orosz kereskedelmi kormányközi 
munkabizottság ülésén. Az intézkedés
2000-től öt százalékkal olcsóbbá teszi 
az orosz termékeket (műtrágyát, mű
anyagokat stb.) Magyarországon. Cserébe 
az orosz fél várhatóan lemond a magyar 
importot is érintő tervezett vámemelési 
szándékáról. A vegyesbizottsági ülésen 
arról is döntöttek, hogy piaci indíttatású 
állami rásegítéssel igyekeznek növelni 
a kétoldalú forgalmat. Magyar részről 
elsősorban az agrárgazdasági, vegy- és 
gyógyszeripari kivitel növelését, orosz 
részről pedig a gépipari export bővítését 
szorgalmazták.

RL

K+F Partnerkeresések

pl541.R&DPS PROCHITO -  High 
Quality Chitosam

p 1567. R&D PS Development of a 
sensor for high- 
throughput screening 
of new potential drugs 
using drug-metabolis
ing cytochromes P450 

p i611.R&D PS Development of auto
parts in plastic

További információ: Szabó Eszter 
Tel.: (06-1 )-266-3123; fax:(06-l)-338- 

2702; e-mail: szeszter@omk.omikk.hu

Sz. G.

EU partnerkeresés a kémiai kutatásban
Technológiai ajánlatok, igények, illetve partnerkeresések
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Sc^eáületi
Cornides István 

(1920-1999)

Nagy veszteség érte tudományos éle
tünket, november 1.-én elhunyt dr. 
Cornides István professzor, a Magyar 
Kémikusok Egyesülete Tömegspektro- 
metriai Társaságának örökös tiszteletbeli 
elnöke.

Személyében tanítványai, munkatársai 
és tisztelői a magyar tömegspektroszkópia 
megalapítóját, a szakterület nemzetközi hí
rű kutatóját és a Társaság leghatékonyabb 
szervező egyéniségét veszítették el. Aktív 
szereplője volt a magyar tudományos köz
életnek, legutóbb az MKE ezévi közgyűlé
sén választották újra meg a Díjbizottság el
nökének.

Fizikus volt, az ELTE elődjén a Páz
mány Péter Tudományegyetemen végzett. 
Szakmai pályafutását is itt, Békésy György, 
a későbbi Nobel-díjas professzor vezette 
Kísérleti Fizikai Tanszéken kezdte meg. 
Alapos elméleti tudását és kivételes kísér
letező képességét egyaránt hasznosítva az 
akkoriban világszerte is csak kezdődő tö- 
megspektrométeres kutatásokba kapcsoló
dott be. Ő tervezte és építette az első 
magyarországi dinamikus elven működő 
tömegspektrométert és lerakta az alkalma
zott tömegspektroszkópiai kutatás alapjait 
(pl. gázok analízise, izotóparány mérés 
stb.). Oktatási tevékenységében a legjelen
tősebb a vegyészhallgatók számára tartott 
fizika kollégium volt. Akkori tanítványai 
közül számosán váltak a tudományos élet

Jelen vannak: Banai E., Bognár J., 
Gálosi Gy., Hencsei P, Hermecz 
Kalaus Gy., Kálmán A., Körtvélyessy Gy., 
Pallos L.

Kimentették magukat: Erdős Pné, 
Gimesi 0., Hlavay J., Jedlovszky P.

Hiányzik: -

Az 1999. szeptember 16-i ülés 
határozatainak végrehajtása.

A Titkárság munkájának megújítása

1/1999 A titkársági dolgozókról az adat
lapok elkészültek. Ezek Gálosi Gy.-nél és 
Hencsei B-nál találhatóak. Tartalmazzák a

jelentős személyiségeivé mind hazánkban, 
mind külföldön.

Pályáját azonban kettétörte az 1956-os 
forradalom utáni megtorlás, amit az egye
temi forradalmi bizottság elnökeként kel
lett elszenvednie.

Majdnem egy évtizedes „számkivetés” 
után (mialatt a kazincbarcikai BVK mun
katársa és az ottani technikum óraadó fizi
ka tanára volt) a budapesti Bányászati Ku
tató Intézetben a tömegspektroszkópiás la
boratórium létrehozását kapta feladatul. Itt 
kezdte el azon kutatásait is, melyek nem
zetközi szakmai elismerést váltottak ki. Je
lentős eredményeket ért el a szikraionfor- 
rásos tömegspektrometriás szilárdtest ana
lízisben, valamint az izotóparány-mérés 
geológiai alkalmazása területén: a termé
szetes szén-dioxid előfordulások eredetét 
vizsgálta a Kárpát-medencében.

Mivel 1990-ig Budapesten egyetemi 
oktatásra lehetősége nem volt, a szenvedé
lyes oktató fáradságot nem kímélve a nyit- 
rai Tanárképző Főiskolán (később Egyete
men) tartott kurzusokat magyar és szlovák 
nyelven. A főiskola szakirányú oktatóinak 
tudományos fejlődését (kandidátusi és 
doktori cím megszerzése) azzal is segítet
te, hogy megteremtette a feltételeit egy 
tömegspektrometriás kutató laboratórium 
kialakításának, ahol munkatársaival jelen
tős eredményeket ért el a klaszterkémia te
rületén. Egyéniségét jól jellemzi, hogy

dolgozók végzettségét, életkorát, rövid fel
adatleírását, fizetését, munkaidejét (alkal
mi dolgozó, nyugdíjas vagy 8 órás). 5 fő 
főállású és 3 alkalmi dolgozó teszi ki a Tit
kárság létszámát.

2/1999 A törzsidő kiírásra került a Tit
kárság ajtajára és a határozat megjelenik a 
havi közleményben.

3/1999 folyamatos feladat
4/1999 A konferenciák szervezésénél és 

lebonyolításánál elvégzendő feladatokra 
Bognár J. átdolgozta az összeállítását. 
A szétosztott új anyagra nézve az IB tagok 
véleményüket, kiegészítésüket Bognár J.- 
nak juttatják el október végéig, aki ezek és 
a jelenleg érvényben lévő ügyrend alapján

mindig fellépett a magyar nyelvű oktatást 
Nyitrán időről-időre megszüntetni kívánó 
szándékok ellen.

A rendszerváltozás után hivatalosan is 
rehabilitálták és az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetemen is megkapta az egyetemi 
tanári címet.

Tudományos munkássága elismerése
ként 1997-ben Ő kapta meg a Magyar Ké
mikusok Egyesülete e néven először ado
mányozott Náray-Szabó István díját.

Oktatói és kutatói tevékenysége mellett 
meghatározó szerepe volt a tömegspekt- 
roszkópusokat összefogó szervezetek ala
pításában és működtetésében. Kezdemé
nyezésére alakult meg 1958-ban a Magyar 
Kémikusok Egyesületében a Tömegspekt
roszkópiás Szakcsoport, melynek 1958-tól 
1964-ig és 1970-től 1984-ig elnöke volt. 
A Magyar Tudományos Akadémián a 
tömegspektroszkópusok a Spektrokémiai 
Munkabizottsághoz csatlakoztak, melynek 
e területet képviselő bizottsági tagja szin
tén Ő volt.

Döntő szerepe volt abban, hogy a Ma
gyar Kémikusok Egyesülete elnyerte a 13. 
Nemzetközi Tömegspektrometriai Konfe
rencia (IMSC) szervezésének jogát. Tudo
mányszervező munkásságának csúcspont
ja volt, hogy a szervező bizottság elnöke
ként, fáradtságot nem ismerve, sikerre vit
te az 1994-es IMSC-t. E, nemzetközi szer
vezetek által is elismert munkáért kapta 
meg a Than Károly emlékérmet.

Tanítványai, munkatársai, barátai és az 
egész magyar törmegspektroszkópus társa
dalom kegyelettel őrzi emlékét.

Borossay József 
Horváth Gyula

véglegesíti az anyagot. Ezt követően 
Gálosi Gy.-nek átadja, kipróbálásra.

5/1999 Nem jött létre még megbeszélés 
Körtvélyessy, Gálosi Gy. és az eddig hasz
nált programot készítő Molnár úr között, 
de utóbbi megkapta a határozatban szerep
lő igényeket, melyeket a 2000 kompatibi
litás eléréséhez úgyis szükséges átalakítá
soknál figyelembe vesz.

6/1999 folyamatos feladat 
7/1999 A vonatkozó MTESZ könyvelé

si szerződést Banai E. átvizsgálta és meg
állapította, hogy egyrészt nemcsak köny
velést, hanem sok egyéb szolgáltatást is 
tartalmaz, másfelől igen alapos. Gondos
kodni kell a szerződésben rögzítettek ma
radéktalan végrehajtásáról.

Felelős: Gálosi György Határidő: fo 
lyamatos

Jegyzőkönyv
az Intéző Bizottság 1999. október 14-i üléséről
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Egyesületi élet

A Gazdasági Bizottságban fognak a 
részletekkel foglalkozni.

8/1999 Körtvélyessy tárgyalt az Analiti
kai Szakosztály elnökével, Liptay Gy.-e 1 
és megállapodás született az Elválasz
tástudományi Társasággal való kapcsolat- 
felvétel módjáról.

9/1999 A határozattal egybehangzóan 
Gálosi Gy. a MKL új felelős szerkesztőjé
től, Rácz L.-tói is megbízást kapott a meg
felelő rovat vezetésére: az ő feladata lesz a 
konferenciák elnökeitől a szakmai beszá
molók bekérése.

10/1999 A Titkárságra beérkezett kül
földi és hazai folyóiratok elhelyezésének 
határideje még nem járt le.

A Magyar Kémikusok Lapja 
szerkesztő- és profilváltása 

és a Magyar Kémiai Folyóirat 
apportálása

A két témára vonatkozó 11-13/1999 ha
tározatokkal kapcsolatban Kálmán A. be
terjesztette a Wiley-VCH „Owners- 
Partners” október 8-9-i weinheimi találko
zójáról készített emlékeztetőjét (érdeklő
dők számára a titkárságon rendelkezésre 
áll). Ennek lényege, hogy három lapról van 
szó: a Chemistry esetén a 3%-os partnersé
günket úgy kell tulajdonná változtatni, 
hogy a várhatóan évi 3750 DEM-es royal- 
ty visszaadásával a 7500 Euros alaptőke 
kölcsönt visszafizetjük. Ezután a royalty 
szabadon felhasznáható. Az EurJIC és az 
EurJOC (szervetlen és szerves) folyó
iratokhoz való csatlakozáshoz a MKF-KK 
alkalmatlanná lett nyilvánítva, mert ma
gyar nyelvű. Az Acta Chimica Hungarica, 
az MTA lapja alkalmas apport. A részlete
ket Tóm Dieck professzor majdani buda
pesti látogatásán kell véglegesíteni. A la
pokhoz való csatlakozás előnyös, hiszen

igen jelentős nyereséget érnek el, amiből 
royaltyt fizetnek.

Újabb határozatok:
14/1999 Az IB felhatalmazza Kálmán 

A-1, hogy az EurJIC/JOC-hoz való csatla
kozáshoz az előzetes szerződést az MKE- 
MTA között tárgyalja meg és elfogadásra 
az IB elé terjessze be.

15/1999 A Gazdasági Bizottság Banai 
E. elnökletével formálisan megalakult. 
Tagjai: Banai E. elnök, Bognár J., Gálosi 
Gy., Keszeg M., Körtvélyessy Gy. A  követ
kező hetekben alakuló ülést kell összehív
ni. Felelős: Banai E.

16/1999 Az IB számára minden hónap
ban az MKE gazdasági helyzetéről adato
kat kell szolgáltatni. Hogy ezek milyen 
adatok, azt a Gazdasági Bizottság határoz
za meg első ülésén. Felelős: Gálosi Gy.

Augusztus 30-ával az MKE bevétele 87 
MFt, kiadása 84 MFt volt.

17/1999 Az IB felkérte Kálmán A.-t, 
hogy az MKE Felügyelő Bizottságának el
nökével vegye fel a kapcsolatot, a Bizott
ság formális megalakulására és ügyrendjé
nek kialakítására.

Az elmaradt napirendi pontok 
megtárgyalása

Az elmúlt évek személyi kifizetéseinek 
áttekintése

Banai E. javaslatára a témát a Gazdasá
gi T ttság elé utalta az IB.

Az IB reszortjainak elosztása

A jelenlevők elfogadták a még a szep
temberi ülésre beterjesztett javaslatot.

18/1999 Az IB felkérte Pallos L-1, hogy 
az MKE díjak értékállóságának megőrzési

Jegyzőkönyv
az Intéző Bizottság 1999. november 11 -i üléséről

Jelen vannak: Banai E., Bognár J., 
Gimesi O., Hencsei P, Plermecz Hlavay
J., Kalaus Gy., Körtvélyessy Gy., Pallos L. 

Kimentette magát: Kálmán A.
Hiányzik: Erdős Pné, Jedlovszky P.

Az előző ülések határozatainak 
végrehajtása

A Titkárság munkájának megújítása

4/1999 A konferenciák szervezésénél és 
lebonyolításánál elvégzendő feladatokat

Bognár J. a jelenleg érvényben lévő ügy
rend alapján véglegesíti. Ezt követően 
Gálosi Gy.- nek átadja, kipróbálásra. 
Hlavay J. átadja saját összeállítását e té
makörre.

5/1999 A Körtvélyessy, Gálosi Gy. és az 
eddig használt, a konferenciaszervezést 
segítő programot készítő Molnár István 
közötti megbeszélésen határozat született, 
hogy Acces-ben készül új program. 
Molnár István elküldte az árajánlatát. 
Körtvélyessy Gy. kérte az IB tagokat, hogy 
segítsék más ajánlatok beérkezését, mert
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módjáról terjesszen be javaslatot a követ
kező IB ülésre.

A konferenciák szervezési 
ügymenetére készített anyag 

megtárgyalása

Előterjesztő: Bognár János
Lásd a 4/1999 határozatot fent. További 

határozat:
19/1999 A konferenciák szakmai érté

kelését az elnökök által készített beszámo
ló anyag és a gyűjtött visszajelzések alap
ján a Műszaki Tudományos Bizottság, az 
elért gazdasági eredményt és annak a terv
vel való összevetését pedig a Gazdasági 
Bizottság tárgyalja meg és arról félévente 
az IB előtt beszámolnak. Felelősök: a bi
zottsági elnökök.

Egyebek

Nem történt még meg a Zemplén Géza 
díjhoz az MKE hozzájárulás átutalása. Fe
lelős: Gálosi Gy.

20/1999 Az MKE 20 OOOFt-os díjat biz
tosít - az elmúlt évekhez hasonlóan - a tu
dományos diákköri pályamunkák közül 
egynek a díjazására. Feltétel: arra érdemes 
legyen és a díjátadásnál egyértelműen ki- 
nyilvánításra kerüljön, hogy az az MKE 
különdíja. Ezért az IB felkéri Pallos L -1 
hogy ezt személyes jelenlétével biztosítsa.

Körtvélyessy Gy. beszámolt a borsodi 
térségben tett elnöki-főtitkári-igazgatói lá
togatásról (Borsodchem, ÉMV, Porán). Az 
útról emlékeztető készült, a titkárságon 
megtekinthető. Kovács F. László elnök-ve
zérigazgató úr az oktatásban és a vegyipar 
környezetvédelmi image-ának növelésében 
lát fontos feladatokat az MKE számára.

Az emlékeztetőt készítette:
Körtvélyessy Gy. főtitkár

egy jó programmal (is) kívánja segíteni a 
Titkárság munkáját.

10/1999 A Titkárságra beérkezett kül
földi és hazai folyóiratok elhelyezése még 
nem oldódott meg. Új határidő: november 
30. Felelős: Gálosi Gy.

15/1999 A Gazdasági Bizottság Banai 
E. elnökletével megállapodott az alakuló 
ülés időpontjában.

Az október közepei adatok szerint az 
MKE bevétele 104 MFt, kiadása 103 MFt 
volt, de a költségadatok még változhatnak. 
Ebből támogatási bevétel 15 MFt, kiad
ványbevétel 3, költség 15, rendezvénybe- 
vétel 75, költség 61, működési bevétel 8, 
költség 14 MFt. Banai E. felhívta a figyel
met a rendezvényekből származó ered
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mény vártnál kisebb volumenére, melynek 
oka a tervezettnél nagyobb költség.

Egyéb

17/1999 Kálmán A -nak az MKE Fel
ügyelő Bizottságának elnökével való kap
csolatfelvételéről, a Bizottság megalakulá
sáról -  távolléte miatt -  nem esett szó.

18/1999 Pallos L. beszámolt az MKE 
díjak értékállóságának megőrzési módjá
val kapcsolatos vizsgálatairól. Főbb meg
állapításai: Az inflációkövetés megfelelő, 
megfontolandónak tartja, hogy nem meg
felelő pályázatok esetén ne adjunk ki díjat. 
Az MKE tagja a Zemplén és a Varga díj 
kuratóriumának és rendszeresen juttat az 
ifjúságnak is különdíjakat (TDK, Ifjúsági 
Nívódíj stb.)

20/1999 Meg kell vizsgálni annak a le
hetőségét, hogy a számunkra érdekes 
egyetemeken az évnyitón, mikoris a nagy
számújelenlévő miatt a legnagyobb PR ér
téke van, az MKE képviseltesse magát, ne
vezzék meg az adott egyetemen átadott 
MKE díjakat. Felelős: Kálmán A.

Hermecz I. jelezte, hogy lehetősége van 
a sajtó felé PR anyagok eljuttatására, azok 
megjelenése persze már nem rajta múlik.

Körtvélyessy Gy. megemlékezett 
Cornides István haláláról.

Tájékoztatta az IB tagokat arról a sajná
latos tényről is, hogy Jedlovszky Pál, az IB 
tagja, a Számítástechnikai és Kibernetikai 
Szakosztály elnöke az ESCAPE-9 és 
PRÉS’99 közös konferencia szervezési és 
elszámolási problémái miatt október 21-én 
Kálmán Alajos elnökhöz írt levelében 
mind MKE, mind IB tagságáról lemondott.

21/1999 Az IB felkérte a főtitkárt, hogy 
a következő IB ülés előtt részletes írásos 
anyagot juttasson el a tagokhoz az ügyről, 
hogy a kérdés tanulságait az ülésen meg
tárgyalhassák.

Az egyesületi kitüntetések, 
jutalmak jóváhagyása

A Szakosztályok által az „Egyesületi ki
váló munkáért” oklevélre beterjesztett ja
vaslatokat az IB elfogadta, kivéve abban 
az esetben, mikor az illető már tavaly is ka
pott ilyen oklevelet.

Az 1999 évi nagyrendezvények 
(ESCAPE-9, INTERFACES 99 és 
IATMO) szervezéséért előterjesztett „ní- 
vódíjakkal” kapcsolatban az IB a döntést a 
következő ülésre halasztotta.

BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL

III. Nemzetközi Kémia- és Vegyipartörténeti Konferencia
(Budapest, 1999. július 2-4.)

A Magyar Kémikusok Egyesülete és az 
Országos Műszaki Múzeum 1999. július 
2-4. között rendezték meg Budapesten a 
Magyar Kultúra Alapítvány épületében (I. 
kér. Szentháromság tér 6.) a III. Nemzet
közi Kémia- és Vegyipartörténeti Konfe
renciát. (Az előző két hasonló konferencia 
1991-ben Veszprémben, ill. 1995-ben 
Egerben volt). A rendezvény a FECS 
(Federation of European Chemical 
Societies = Európai Kémikusegyesületek 
Szövetsége) védnökségével került meg
rendezésre. A konferencián 13 országból 
érkezett 50 résztvevő 6 szekcióban 29 elő
adást hallgatott meg.

A konferencia elnöke, Prof. Dr. 
Szabadváry Ferenc akadémikus bevezető 
gondolataiban az előző két kémia- és 
vegyipartörténeti konferencia tapasztalata
it összegezte és az európai kémiatörténeti 
kutatások új irányaira hívta fel a figyelmet. 
A konferenciát Prof. Dr. Kálmán Alajos 
akadémikus, a Magyar Kémikusok Egye
sülete elnöke nyitotta meg. Széles ívű tör

téneti áttekintést adott arról, hogy a kémia 
tudománya és a vegyipar fejlődése hogyan 
alakította át mindennapi életünket és egész 
világunkat az elmúlt évszázadokban. 
A megnyitó részeként Prof. Dr. Niinistö, 
Lauri (Finnország), a FECS elnöke a Szö
vetség történetéről, a 2000. év méltó meg
ünneplésére tett előkészületeiről, valamint 
Kémiatörténeti Munkacsoportjának ebben 
játszott szerepéről beszélt. Prof. Dr. 
Deelstra, Hendrik (Belgium), a FECS Ké
miatörténeti Munkacsoportjának elnöke a 
munkacsoport tevékenységéről, az európai 
kémiai közéletben betöltött szerepéről, 
millenneumi projektjéről szólt.

Az első szekcióban a kémiatörténet 
egyes kiemelkedő alakjainak életrajzait is
mertették az előadók.

Niinistö, Lauri (Finnország) és 
Kaufmann, George B. (USA) közös elő
adása „Cári Clausius a ruténium felfedezé
se” címmel azt vizsgálta, hogy a Pt-cso- 
portba tartozó hat elem közül a ruténiumot 
miért fedezték fel 40 évvel később, mint a

Egyebek

Hlavay J. jelezte, hogy rendszeresen 
kap meghivókat a MTESZ-ből, melyek 
alapján az MKE-t minőségügyi kérdések
ben megbízottként kellene képviselnie. 
Ő ilyen megbízást nem kapott.

22/1999 Tisztázandó a félreértés. Fele
lős: Gálosi Gy.

Ugyancsak ő kérte, hogy az IB vizsgál
ja meg a 96-os MKE küldetés aktualitását. 
A szakosztályban igény van „helyi” mis- 
sion statement kidolgozására, melynek az 
általános küldetésen kell alapulnia.

23/1999 A főtitkár vitaanyagot állít erről 
össze, azt közreadja a tagok között és a kö
vetkező ülésen megtárgyalják.

A következő IB ülés december 9-én fél 
négy órakor lesz. Előzetes napirend: a ha
tározatok végrehajtása, Jedlovszky P. kilé
pésének tanulságai, a Nívódíjak kérdése, 
az MKE küldetése, döntés a számítógépes 
rendezvényszervezési programról.

Az emlékeztetőt készítette:
Körtvélyessy Gy. főtitkár

rádiumot, a palládiumot, az ozmiumot és 
az irídiumot, melyeket a nyers platinából 
már 1803-1804-ben sikerült kinyerni. Is
mertette a Dorpat (Tartu, ma Észtország) 
egyetemén tanult és tanított Cári Clausius 
életútját. Kitért arra, hogy a Vilnoban és 
Dorpatban működött J. Sniadecki és G. W. 
Osann maguknak követelték az új elem 
felfedezésének jogát, valamint szólt 
Berzelius szerepéről a felfedezésben.

Hornix, Willem J. (Hollandia) az első 
kémiai Nobel-díjról beszélt, amelyet J. J. 
van’t Hoff holland kémikus kapott 1901- 
ben a kémiai dinamika és az oldatokban 
fellépő ozmózisnyomás terén elért ered
ményeiért. A kémiai dinamika, azaz a re
akciósebesség és a kémiai egyensúly kine
tikus molekuláris elméletét elfogadták, az 
oldatokban beálló kémiai egyensúly ter
modinamikai megalapozását azonban so
kan vitatták. Az előadó felteszi a kérdést, 
hogy a Nobel-díj odaítélése vajon a bizott
ság bátor lépése volt-e egy még el nem 
dőlt vita válaszaként, vagy az ion-elmélet 
iskolája lobbizásának eredménye? Min
denesetre ezután gyors egymásutánban 
osztottak kémiai Nobel-díjakat (Arrhenius- 
nak 1903-ban, Ostwaldnak pedig 1909- 
ben).

Szintén egy Nobel-díj történetét fesze
gette Palló Gábor (Magyarország) előadá
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sa Szent-Györgyi Albertról és a biológiai 
oxidációról mint a biokémia korai szaka
szának egyik nagy jelentőségű felismeré
séről. Szent-Györgyi Szegeden és Hans 
Krebs Berlinben és Cambridge-ben körül
belül egy időben ismerték fel a ma citrom- 
sav-ciklusként (vagy Krebs-ciklusként) is
mert anyagcserefolyamatokat, amely felis
meréséért mindketten Nobel-díjat kaptak: 
Szent-Györgyi 1937-ben, Krebs viszont 
csak 1953-ban. Az előadás párhuzamba ál
lítja a két tudós munkásságát.

Szabadváry Ferenc (Magyarország) a 
XVIII. század végének egyik legnagyobb 
hazai kémiai eredményéről, a tellúr felfe
dezéséről tartott előadást. A felfedezés az 
osztrák Franz Joseph Müller nagyszebeni 
bányafőtanácsos (1742-1825) nevéhez fű
ződik, aki két évig vitatkozott Anton 
Ruprechttel, a Selmecbányái Bányászati 
Akadémia kémia professzorával egy új 
elemről, amelyet az erdélyi aranyércben 
találtak. A felfedezést a berlini Klaproth 
professzor igazolta, aki az új elemnek a tel- 
lurium nevet adta.*

Lewicki, Wilhelm (Németország) a 
Justus Liebig vándorkiállítást (1998-2003) 
ismertette mint Liebig leszármazottja, aki 
könyvtárat és múzeumot létesít hires ősé
nek tiszteletére. A kiállítás Liebig életét és 
munkásságát, valamint különböző orszá
gokban munkálkodott tanítványait mutatja 
be. Ez a kiállítás várhatóan 2000. januárjá
tól a MTESZ Kossuth-téri székházában 
látható lesz.

„Dmitrij Mendelejev és a kémiai Nobel- 
díj” címmel tartott előadást Tansjö, Levi 
(Svédország) egy minden vegyész előtt is
mert témáról.

„Ignacy Moscicky (1867-1946) a tudo
mány és a technika történetében” címmel 
Lichocka, Halina (Lengyelország) ismer
tette egy méltánytalanul mellőzött nagy 
lengyel feltaláló és technikus életét, aki 
mellesleg az állam elnöke is volt 1926 és 
1939 között. Rigai műegyetemi tanulmá
nyai után a fiatal mérnök Londonban ké
pezte tovább magát a Finsbury Műegyete
men és a Szabadalmi Hivatalban. Később 
Svájcba költözött, ahol kutató tanársegéd 
lett a Fribourgi Egyetemen. Itt a kémiai la
boratóriumban módszert dolgozott ki sa
létromsav nyerésére levegőből és vízből. A 
salétromsav gyártását módszerével 1903- 
ban vezették be Svájcban. A módszer a nit
rogén nagyfeszültségű kemencében ger
jesztett elektromos kisülésekkel végzett 
oxidációján alapult. Mivel egy évvel ké
sőbb két norvég tudós, Birkeland és Eyde

* A témában lásd az előadó közleményét a 
Magy. Kém. Lapja 1999. évi 7-8. számában a 
334. oldalon. A szerk.

mid

hasonló elven működő kemencét szerkesz
tett a nitrogén oxidációjára, Moscicky több 
évig dolgozott kemencéje tökéletesítésén. 
Eljárására szabadalmat kapott Svájcban, 
Franciaországban, Németországban és 
Ausztriában. Egyik legérdekesebb techno
lógiai megoldása abban állt, hogy váltóára
mú ívvel mágneses térben az ívfény forgá
sát idézte elő. Ezen az elven működő üze
met létesítettek a svájci Chippisben. Az el
ső világháború idején ez az üzem fedezte 
Svájc teljes salétromsav- és nitrát-szükség
letét. 1912-ben Lengyelországba visszatér
ve, Moscicky a Lwowi Műegyetem fizika- 
professzora lett. Későbbi vegyészi érdek
lődése a helyi ásványi kincsek, elsősorban 
a földgáz és kőolaj felé fordult.

Jobst Kázmér (Magyarország) a Buda
pesti Műszaki Egyetem első kémia pro
fesszora, Nendtvich Károly (1811-1892) 
életét és munkásságát ismertette. A német 
eredetű pécsi családból származó 
Nendtvich, aki orvosi diplomát szerzett a 
budapesti tudományegyetemen, a magyar 
kémiai nyelv egyetemi használatának be
vezetésével szerzett halhatatlan érdemeket. 
Mint a reformkor politikájának meggyőző- 
déses hívét, a szabadságharc bukása után 
perbe fogták. Már 1836 óta dolgozott a 
pesti egyetem Kémiai Intézetében. 1847- 
ben nevezték ki a József Ipariskolába, 
amelyet 1855-ben politechnikumi, majd 
1871-ben műegyetemi rangra emeltek. Itt 
Nendtvich nyugdíjazásáig (1881) mint a 
kémia tanszék első professzora működött. 
Munkássága középpontjában a kémiai 
elemzés, valamint az akkori Magyarország 
különböző szén-, ásványvíz-, mészkő- és 
aszfalt-fajtáinak elemzése állt. Számos 
magyar nyelvű tankönyvet is írt vegyész
hallgatók számára. 1845-ben választották a 
Magyar Tudományos Akadémia első ve
gyész-tagjává.

Kovner, M. A. (Oroszország) előadásá
nak tárgya Hans Gustav Hellmann, a kvan
tumkémia klasszikusának életrajza volt. 
Az 1903-ban Wilhelmshafenben született 
német tudós a kiéli és stuttgarti egyeteme
ken tanult, majd Hannoverben dolgozott a 
Műszaki és Állatorvosi Főiskolán. A náciz
mus elől 1934-ben a Szovjetunióba emig
rált. Itt A. N. Bach és Frumkin akadémiku
sok meghívására a moszkvai L. ja. Karpov 
Intézetbe került, ahol rövid idő alatt 
(1934-1938) munkatársaival több, mint 40 
tudományos cikket írt. Ő volt a világ első 
kvantumkémia témájú könyvének szerző
je. Koholt vádak alapján 1938-ban kémke
désért agyonlőtték, majd 1957-ben teljes 
mértékben rehabilitálták.

Berényi Zsuzsanna Ágnes (Magyaror
szág) Benedek Marcellnek (1885-1969), a 
szabadkőművesség magyarországi tör
vénytelenné nyilvánítása (1950) előtti

utolsó nagymesterének több, alkímiáról 
szóló drámáját elemezte. Ezek a drámák 
Bárdóczi Sándorról (1735-1809) szóltak, 
és tanulságuk az, hogy nehéz időkben néha 
bölcsebb, ha a tudós ismereteit megtartja 
magának és az utókornak.

A második szekció „A tudományos ké
mia története” címet viselte.

Deelstra, H. A. és Joos, P. (Belgium) az 
élelmiszerkémia mint új kémiai diszciplína 
belgiumi kialakulásáról szólt. A 19. szá
zadban a vízszennyeződés és az élelmi
szerhamisítás egyre inkább az érdeklődés 
középpontjába került, és a vegyészek ko
moly szerepet játszottak a közegészség- 
ügyben, új élelmiszer- és vízelemzési mód
szerek bevezetésével. Egyúttal a kutatók 
egyre nagyobb érdeklődést tanúsítottak 
a különböző élelmiszerek összetétele iránt. 
A 19. század végén a kormányok vegyé
szeket kezdtek alkalmazni az élelmiszer
minőség ellenőrzésére. Az előadás az élel
miszerkémia mint új diszciplína belgiumi 
kialakulásának három szempontját világít
ja meg: a képzést, a foglalkozássá válást és 
a tudományos tevékenységet. Az élelmi- 
szeripari tárgyak beállítása a gyógyszeré
szek tantervébe a négy belga egyetemen 
együtt járt az élelmiszerhamisításra vonat
kozó belga törvények megalkotásával. Az 
élelmiszervegyészet mint foglalkozás ki
alakulása összefüggött az 1887-ben meg
alakult Belga Kémikusegyesület már 
1889-ben létrehozott „Élelmiszer és 
Higiéné” szakcsoportjának sikeres tevé
kenységével. A 19. század második felében 
számos nemzetközi tudományos kongresz- 
szust rendeztek Brüsszelben. Az élelmi
szervegyészek, többségükben gyógyszeré
szek, kiemelkedő szerepet játszottak eze
ken a kongresszusokon, ahol következés
képpen az élelmiszerkémia fontos terület 
volt. A szerzők kitértek az élelmi
szerkémiával kapcsolatos főbb témákra.

Farkas József (Magyarország) a tudo
mányosan megalapozott élelmiszertartósí
tás rövid történetét ismertette. A táplálko
zás alapvető emberi szükséglet. A földön 
és a tengerben termett élelmiszer nyers
anyagok előállítása, tartósítása és élelmi 
termékekké alakítása évmilliókra nyúlik 
vissza. Az alapvető tartósítási eljárásokat 
véletlenül fedezték fel és empirikus úton 
fejlesztették tovább. A ma alkalmazott 
főbb élelmiszertechnológiák az utolsó 200 
év és az 1760-ban kezdődött ipari forrada
lom vívmányai. Az előadás néhány alapve
tő tartósítási eljárás főbb jellemzőit ismer
tette ebből a korszakból, amilyen a hőke
zelés, a szárítás, a hűtés és a fagyasztás, az 
erjesztés és a vegyszeres tartósítás. Mind
ezek kialakításában a kémiai ismereteknek 
nagy szerepe volt. Az utolsó 60 év fő 
irányzata az élelmiszertartósítás során a
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tartósított termékek érzékszervi és tápér
tékbeli elváltozásaihoz vezető kémiai vál
tozások minimumra szorítása volt, a mik
robiológiai biztonság és a tárolási stabilitás 
egyidejű biztosítása mellett. A szerző a hő
kezelési eljárások és a nem-hőkezeléses 
módszerek (ionizáló sugárzás, nagy hidro
sztatikai nyomással és pulzáló nagyfe
szültségű elektromos térben való feldolgo
zás) jelenlegi kutatási-fejlesztési irányait 
ismertette. Végül tisztelettel adózott azok
nak a magyar tudósoknak, akik a múltban 
jelentősen hozzájárultak az élelmiszertar
tósító ipar tudományos megalapozásához 
és technológiai fejlesztéséhez.

Próder István -  Vargáné Nagy Katalin 
(Magyarország) a Kabay házaspár életét és 
munkásságát mutatta be. Ok közös kutatá
saik alapján technológiát dolgoztak ki 
morfin előállítására mákszalmából. Az Al
kaloida gyárat Tiszavasváriban (az alapí
táskor Bíidszentmihály) családjuk vagyo
nából alapították és vitték sikerre a gyári 
termelést. Kabay János korai halálával egy 
nagy ívű magyar kémikus-pálya tört meg.

Burguete, Maria C. (Portugália) -  
Hoppé, Brigitte (Németország) „A kémia 
új ágai a XX. században (a számítógépes 
kémia története)” című előadásukban a ké
mia legújabb paradigma-váltásának törté
netét elemezték. Bemutatták, hogy Éliás 
Corey (kémiai Nobel-díj, 1990) munkássá
gának hatására a kémiai és a gyógyszeré
szeti kutatás napjainkban hogyan használ
ja a számítógépes grafika lehetőségeit. Az 
új gyógyászati hatóanyagok kidolgozásá
hoz adatbázisokban tárolt szerkezetkönyv
tárakat használnak.

A „Kémia a közönség számára a kiállí
tásokban” című szekció a kémia bemutatá
sának igen nehéz feladatát vállaló megol
dásokból adott válogatást.

Felhammer, Wolf Peter (Németország) 
„A kémia az európai múzeum-projektben” 
címmel arról számolt be, hogyan fogják 
a XXI. század elején egy Európa-szerte 
vándoroItatandó kiállításban a kémia- 
kömyezet-társadalmi fejlődés gondolat
körét bemutatni. A videoklipekkel is il
lusztrált előadás a Deutsches Museum, 
München saját leendő kémia-kiállításának 
alapgondolatát „kémia az egész világ és 
kémia vagy te magad is” finomítja tovább. 
A kiállítás célja, hogy a közönség számára 
a kémia jelentőségét elfogulatlanul bemu
tassa.

Varella, Evangelia A. (Görögország) a 
krétai Chania kémiai múzeumát mutatta 
be. Az 1895-ben alapított laboratórium a 
sziget mezőgazdasági termékeinek (bor, 
olívaolaj, szappan, sajt és természetes szí
nezékek) minőségellenőrzését szolgálta és 
analíziseket végzett a régészek, a helyi 
kórház és a helyi bíróság megrendelésére.

Működését az 1930-as évek végén szüntet
ték meg, de a teljes berendezés az eredeti 
helyen megmaradt. Múzeummá alakítását 
a szerző harcolta ki.

Strbanova, Sona (Cseh Köztársaság) 
diavetítéses sétára hívta meg a hallgatósá
got Prágába, mint a kémiatörténet szabad
téri múzeumába. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a kémiatörténet múzeumban őrzött 
emlékeit jól feldolgozzák és ismertetik. Az 
utcákat, épületeket, híres tudósok szülő- és 
munkahelyét, szobrokat és emléktáblákat 
viszont kevéssé méltatják, pedig igen fon
tos tudni, hogy a tudomány milyen társa
dalmi környezetben működött. Prága ké
miatörténeti emlékei a XIV. századra nyúl
nak vissza, és kiemelkedőek közülük a Fa- 
ust-ház mint a XV. századi alkimisták 
munkahelye, vagy pl. Einstein prágai tar
tózkodásának és kapcsolatainak emlékei.

A „Tudományos elméletek” című szek
cióban mélyreható tudományfilozófiai elő
adások mellett kémiai elméletek fejlődésé
ről hallhattunk.

Inczédy János (Magyarország) „A tudo
mányos értelmiség szerepe és felelőssége a 
világ alakításában” című előadásában arról 
szólt, hogy az embernek adatott meg az az 
egyedüli kiváltság, hogy összegyűjtse, 
rögzítse és megőrizze az információkat, tu
dományt hozzon létre, és mesterséges 
rendszereket szerkesszen. A cselekedetek 
hajtóereje az információ, amelyet érzék
szerveink közvetlenül gyűjtenek. A tudo
mányos elvek és eszmék létrehozásának 
segítségével azonban a hozzáférhető infor
mációk skálája a történelem során kibővült 
és óriásira növekedett az utóbbi évszázad
okban. A felgyülemlett információknak a 
következő nemzedékek számára való át
adására és hasznosítására sokéves iskolai 
és egyetemi tanulmányok szükségesek. Az 
első egyetemek a XII. században kezdték 
működésüket, az első műszaki karok vi
szont csak a XVII-XVIII. században jelen
tek meg. A civilizált társadalomban kifej
lődött életformák megőrzésére az intézmé
nyes oktatási formák nélkülözhetetlenné 
váltak. Az utolsó két évszázadban teljesen 
megfordult a mezőgazdaságban, az ipar
ban és a szolgáltató ágazatokban dolgozók 
aránya. A fenntartható fejlődés tervezése 
és megvalósítása hozzáértő, magasan kép
zett, széles látókörű értelmiséget kíván. Az 
emberiség a döntéshozásban a szabad aka
rat egyedülálló kiváltságát sok millió évvel 
ezelőtt nyerte. Ahhoz, hogy ezzel a megkü
lönböztető adománnyal élni tudjunk, alá
zatosnak és fegyelmezettnek kell lennünk, 
hogy a Föld borzalmas katasztrófáit elke
rüljük, amelyeket a sok millió tiszteletre 
méltó évre visszatekintő bioszféra tűrőké
pességét semmibe vevő fennhéjázás okoz
hat.

Beck Mihály T. (Magyarország): 
„A rossz tudomány társadalmi konstruk
ció” című előadásában azt fejtegette, hogy 
a tudományszociológia egy bizonyos isko
lája szerint a tudomány társadalmi konst
rukció. Kétségtelen, hogy a tudományos 
kutatás folyamatában a szubjektív elemek 
és a társadalmi helyzet fontos szerepet ját
szanak, azonban az alaposan tanulmányo
zott problémák vizsgálatának eredményei
ben ez csak műtermékek esetére érvényes. 
Ezt az állítást bizonyítja a hidegfúzió ana
litikai kutatása és a parapszichológiái vizs
gálatok.

Hronszky Imre (Magyarország) a dal- 
toni atomelmélet paradigmaváltást előidé
ző szerepét értékelte újra. Thomas Kuhn 
„A tudományos forradalmak szerkezete” 
című munkájából ismert, hogy paradigma
változásokra akkor kerül sor, ha a meglévő 
elmélet alapján a kutatott jelenségek már 
nehezen értelmezhetők. Hronszky Imre 
szerint a klasszikus kémiai atomelméletet 
nem a kémia tudományának belső válsága, 
hanem egy kívülről jelentkező paradigma
jelölt elmélet hozta létre.

Pérez-Bustamante, J. A. (Spanyolor
szág) „A fémek misztikájának és metafizi
kájának néhány történelmi aspektusa” cí
mű előadásában történelmi áttekintést 
adott a témáról az ókortól Lavoisier-ig. 
Különös figyelmet szentelt a jatrokémia és 
a flogiszton-elmélet korszakainak, össze
foglalva a szemléleteket és elméleteket, 
melyeket a XVI-XVIII. század kiemelke
dő kémikusai vallottak. Bőven illusztrálta 
az előadást a korszakban készített tábláza
tokkal és ábrázolásokkal.

Rosner, Róbert W. (Ausztria) a Habs
burg-monarchia országai természettudósa
inak a flogiszton-elmélet híveihez való vi
szonyát elemezte. A 18. század végén a 
Lavoisier által kezdeményezett kémiai for
radalom sokáig a flogiszton-elmélet hívei
nek ellenállásába ütközött. Német nyelvte
rületen gyakran szembeállították a „német 
flogiszton-elméletet” a „francia elmélet
tel”, amint az az 1784-ben alapított „Crells 
Chemische Annáién” c. folyóiratban kö
zölt cikkekből kitűnik. A Habsburg korona 
államainak legtöbb vegyésze Bécsben, 
Prágában és Selmecbányán azonban igen 
hamar Lavoisier elméletei mellett tört lán
dzsát és igyekezett azokat terjeszteni és kí
sérleti úton és alátámasztani. így a Selmec
bányán végzett kísérletek bárium-, magné
zium- és alumíniumsók és -oxidok reduk
ciója révén a megfelelő fémek előállítására 
azt a célt szolgálták, hogy Lavoisier elmé
letét a földfémek „fémesedésére” igazol
ják. Ezeket a kísérleteket a német vegyé
szek bírálták, mert nem tudták értelmezni. 
Különösen J. Andreas Scherer természet- 
tudós foglalkozott több írásában részlete
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sen a flogiszton-elmélet híveinek elképze
léseivel és kimutatta, hogy a flogiszton- 
elmélet alátámasztására végzett kísérletek 
Lavoisier elmélete alapján is értelmezhe
tők. A szerző annak az elméletnek ad han
got, miszerint a két, Bécsben működött és 
Nyugat-Európa vegyészeivel szoros kap
csolatban állt nagy holland természettu
dósnak, Ingenhousznak és Jacquinnek 
küszíinhető, hogy a besztercebányai, prá
gai és bécsi vegyészek olyan gyorsan 
Lavoisier eszméi mellé álltak.

Az „Évszázadok kémiai technológiái” 
c. szekcióban Varella, Evangelia A. (Gö
rögország) a régi görögök és rómaiak desz
tillációs eljárásairól beszélt. A desztilláció 
a kémiai eljárások közül aránylag lassan 
fejlődött. Már Arisztotelész is fáradozott az 
eljárás és elméleti alapjai magyarázatán, az 
idősb Plinius, Dioszkuridész és Vitruvius 
pedig az alkalmazásáról közölt érdekes 
adatokat. Sokkal fontosabb azonban a késő 
ókor alkimisztikus irodalma, amely szá
mos pontos receptet közölt az eljáráshoz. 
Rendszerint szervetlen vegyületek szubli- 
málásáról volt szó, de a szövegek több bo
nyolult, üvegből, agyagból vagy vörösréz
ből készült desztilláló berendezés leírását 
is tartalmazták. Gondosan ügyeltek a hő
mérséklet ellenőrzésére. Újabb, iszlám ere
detű fejlődést az i. sz. X. században lehet 
találni. Ekkor szerves desztillátumok, első
sorban illő olajok szerepelnek a keletrómai 
császári udvar hivatalos gyógyszerkészít
ményei között, és újabb hűtési módszere
ket is ismertetnek. Az előadás az ókori szö
vegek és gyér ásatási leletek kapcsán meg
kísérli a desztilláció fejlődését feltérképez
ni az antik világban.

Suhling, Lothar (Németország): „A 
.Styropor' élménye -  avagy hogyan alkot
tak meg 50 évvel ezelőtt Ludwigshafenben 
egy új műanyaghabot, amely meghódította 
a világpiacot” címen tartott előadást. Az 
alapkísérleteket az új polisztirol műanyag
hab létrehozásához 1949 őszén végezték a 
Badische Anilin- und Sodafabrik (BASF) 
laboratóriumaiban. A feltaláló, a morva 
származású D k Fritz Stastny mérnök 
(1908-1985) cégen belül és kívül nagyon 
sok gáncsoskodással és bizalmatlansággal 
találkozott, míg végül nagyüzemi gyártás
ra alkalmas lett az anyag és az eljárás. 
A nagyon sikeres terméket még gyártják, 
de már elfoglalta a helyét a Deutsches 
Museum, Bonn, „Kutatás és technika 
Németországban 1945 után” c. kiállításá
ban.

A „Kémiai könyvtárak és kémikus 
egyesületek” c. szekcióban Lewicki, 
Wilhelm (Németország) „Egy kémia-,

gyógyszer -és mezőgazdaságtörténeti ma
gánkönyvtár Ludwigshafenben” címmel a 
Liebig-könyvtárat és a hozzá kapcsolódó 
más kémiatörténeti emlékhelyeket, könyv
tárakat, kiállításokat mutatta be. Diavetíté
se elvitt Európa számos országába, és sok 
kevéssé ismert kémiatörténeti emlékre hív
ta fel a figyelmet.

Zsámboki Miklós (Magyarország) az ál
tala vezetett Egyetemi Könyvtár, Miskolc, 
állományának egy kiemelkedő részéről, a 
XVIII. századi Selmeci Muzeális Könyv
tárról tartott előadást. Felidézte a négy 
évvel korábbi, II. Kémia- és Vegyipar
történeti konferencia ottani látogatásának 
pillanatait is.

Vámos Éva Katalin „Vegyésznők a 
Magyar Kémikusok Egyesületében 
(1907-1997)” címmel tartott előadásában 
elmondta, hogy a kémia előkelő helyet 
foglalt el a nőknek a budapesti egyetem 
Bölcsészkarán folytatott természettudomá
nyos tanulmányai között 1895 óta. Ezért 
érdemes megnézni tevékenységüket a Ma
gyar Kémikusok Egyesületében. Ezt 1907- 
ben alapították azzal a céllal, hogy fejlesz- 
sze a vegyészek társadalmi életét és szak
mai szellemét, továbbá képviselje érdekei
ket. Programja szerint küzdött a kémia 
nem kellő megbecsülése ellen és a kémia- 
oktatás fejlesztéséért. Támogatta a vegyé
szek megfelelő bérezését, valamint a köz- 
szolgálatban tevékenykedő és a magánla
boratóriumokban alkalmazott vegyészek 
fizetései közötti különbségek megszünte
tését. Az egyesületben a nőtagok száma 
mindie is nagy volt. 1995-ben 5260 tag kö
zül 2hz0 (46%) volt nő. Az egyesület hiva
talos folyóirata, a Magyar Kémikusok 
Lapja, mindig is tekintélyes közlési hely
nek számított és igen népszerű volt a ma
gyar vegyészek körében.A folyóiratban 
megjelent cikkek száma 1947 és 1997 kö
zött 53 (1992) és 152 (1967) között válto
zott, azaz füzetenként átlagban 4 és 12 kö
zött volt. A női szerzők részvétele a publi
kációkban az 1947. és 1949. évtől eltekint
ve az első évtizedben igen csekély volt. 
Volt azonban a folyóiratnak egy szabadal
mi kérdésekkel foglalkozó rovata, melyet 
Tavyné Bernauer Magda, az első magyar 
női szabadalmi ügyvivő vezetett. A nők ál
tal, ill. női társszerzők részvételével a tár
gyalt 47 évben összesen közölt 579 cikk 
kb. egyharmada analitikai jellegű volt és 
nagyobb részüket a műszeres analízis al
kotta, beleértve a kromatográfiát, a ter- 
moanalizist és a radiokémiái módszereket. 
A szerves kémia a műanyagokkal, gumi
val, és ioncserélőkkel a női szerzők által 
kedvelt másik témakör volt. A fizikai és a
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szervetlen kémia, beleértve a kolloid és ra
diokémiát, ugyancsak a nők által művelt 
vezető témakörök közé tartozott. Az általá
ban férfifoglalkozásnak tartott technológia 
a nők által írt cikkek mintegy 10%-át tette 
ki. Az Egyesület tisztségviselői között 
azonban nem találhatók nők tagsági ará
nyuknak megfelelő létszámban. Tehát ösz- 
szefoglalva megállapítható, hogy bár
mennyire is támogatta a Magyar Kémiku
sok Egyesülete annak szakmai tevékenysé
gét, közlési, bemutatkozási lehetőséget 
csak a már elért eredmények számára tu
dott biztosítani. így a nők szerepe az Egye
sületben legfeljebb pozícióikat és a mun
kában elért eredményeiket tükrözhette.

1999. július 1-jén, a Konferencia rész
vevőinek érkezési napján a FECS Kémia
történeti Munkacsoportjának Millenniumi 
Bizottsága tartott ülést, melyen véglegesí
tették az egyes országok által javasolt sze
mélyek listáiból azon 100 kémikus nevét 
(történetiek és élők egyaránt), akikről java
solják a megemlékezést a 2000. év alkal
mából a tagegyesületeknek. 1999. július 3- 
án délután a teljes FECS Kémiatörténeti 
Munkacsoport tartott ülést, ahol a követke
ző évek feladatait beszélték meg. Megál
lapodtak abban, hogy a soronkövetkező 
IUHPS (Nemzetközi Tudománytörténeti 
és -fdozófiai Unió: International Union fór 
the History and Philosophy of Science) 
világkonferencia, melyen szekcióként szo
kott a FECS szerepelni, Európán kívül, 
Mexikóban kerül megrendezésre. Éppen 
ezért javasolják, hogy 2001-ben 
Thessalonikiben rendezzennek ehelyett 
külön FECS kémiatörténeti konferenciát. 
Egyöntetűen elfogadták azt is, hogy 2003- 
ban, a szokásos négyéves intervallumban 
ismét Magyarország adjon otthont a ren
dezvénynek.

AIII. Kémia- és Vegyipartörténeti Kon
ferencia résztvevői a rendezvény napjaiban 
számos szakmai és kulturális programon 
vettek részt. így meglátogatták az Orszá
gos Műszaki Múzeum Öntödei Múzeumát, 
a Szentendrei Néprajzi Múzeumot, meg
hallgatták ősi magyar népi hangszerek be
mutatóját.

A rendezvény pontos, gondos szervezé
séért a Magyar Kémikusok Egyesülete ré
széről Gálosi György ügyvezető igazgatót, 
Mihályi Terézia igazgató-helyettest és An
tal Ildikó nemzetközi titkárt illeti a köszö- . 
net.

Vámos Éva
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Közép-európai NMR konferencia -  
BRUKER készülék alkalmazók fóruma
Szeged, 1999. szeptember 2-3.

A modem szerkezetkutatás egyik legdi
namikusabban fejlődő ága a mágneses 
magrezonancia (NMR) spektroszkópia. Az 
NMR spektroszkópia területén megfigyel
hető lélegzetelállító fejlődés eredménye
ként napjainkra ez a módszer azon túlme
nően, hogy a kémiai szerkezetkutatásban 
alapvető, s talán a leghatékonyabb mód
szerré vált, bebizonyította nélkülözhetet
lenségét a biokémia, biológia, sőt az orvo
si diagnosztika területén is. A korlátozott 
anyagi lehetőségek ellenére a módszer ha
zánkban is örvendetes módon egyre elter
jedtebb, bár a műszerezettség még mindig 
alatta marad az igényeknek. A hazai műve
lők a sokszor mostoha körülmények elle
nére is számos nemzetközi szintű ered
ményt értek el.

A módszer magyarországi alkalmazói 
az NMR Munkabizottság rendezvényeinek 
keretében rendszeresen találkoznak és be
számolnak eredményeikről. A legújabb 
összejövetelre 1999 szeptember elején ke
rült sor Szegeden, a Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetemen. Ezúttal az 
európai integrációs törekvések keretében a 
közép-kelet-európai régió szakemberei 
számára nyílt tudományos fórum. A nagy
sikerű konferencián több mint 80 kutató il
letve Phd hallgató vett részt, elsősorban a 
régió országaiból (Magyarország, Szlové
nia, Ausztria, Csehország, Horvátország), 
ezenkívül Németországból és az Egyesült 
Királyságból is rangos előadók csatlakoz
tak. A magyar rendezők (Magyar Kémiku
sok Egyesülete és a Magyar Tudományos 
Akadémia Kémiai Osztályának NMR 
Munkabizottsága), mellett a Bruker 
Analytik GmbH (Németország) is csatla
kozott a szervezéshez és a konferenciához 
kapcsolódva már hagyományos felhaszná
lói találkozóját tartotta meg -  első ízben 
külön a régió országai számára.

Az első napon került sor a mintegy 20 
poszter bemutatására, melyek számára a 
kétnapos rendezvény alatt folyamatos 
diszkussziós lehetőség nyílt. Ezt követte az 
NMR berendezések egyik élvonalbeli 
gyártójának, a Bruker cég fejlesztőinek 
előadássorozata, melynek keretében a leg
újabb hardware és software fejlesztéseik 
eredményeiről számoltak be. A délután 
hátralévő részében nagy érdeklődéssel fo
gadott műszerdemonstráció zajlott az 
egyetem újonnan épített BRUKER Avance 
DRX-500 NMR készülékén, amely az 
1997. évi OMFB K+F infrastruktúra fej

lesztési pályázatán nyert beruházás kereté
ben került beüzemelésre.

A második napon hangzottak el a plená
ris és tudományos előadások. Külön örö
münkre szolgált, hogy az NMR spektrosz
kópia vezető, nemzetközi hírű szakembe
reit sikerült plenáris előadónak megnyerni.

Stefan Berger professzor (Lipcsei Egye
tem, Németország) a gradiens spektro
szkópia újabb eredményeiről tartott beszá
molót. A gradiens pulzusok eredetileg az 
NMR spektroszkópia orvosi diagnosztikai 
alkalmazása során kerültek bevezetésre. 
A nagyfelbontású NMR spektroszkópiá
ban az utóbbi 8-10 évben is rohamosan el
terjedtek, a legtöbb standardnak tekinthető 
kétdimenziós módszernek (COSY, 
HMQC, HMBC) megszületett a gradiens 
pulzusokkal kombinált változata. Ezen 
technikák előnye elsősorban a kisebb idő
igény, így a gyorsabban megszerezhető in
formáció. A NMR spektroszkópia bioké
miai alkalmazásának hatalmas lendületet 
adott a gradiens technika. Berger profesz- 
szor előadásában néhány, a szerves kémiá
ban sikeresen alkalmazható gardiens pul
zusokat használó új pulzusszekvenciát mu
tatott be, mint a gradiens NOESY, vagy a 
gradiens HMBC egy új verziója. Több új, 
kutatócsoportja által kifejlesztett olyan 
pulzusszekvenciát is ismertetett, melyek 
hasznosnak bizonyulhatnak a nehezen 
megszerezhető, de rendkívül fontos NMR 
paraméter, a távol-ható l3C-‘H csatolási ál
landó meghatározásánál.

Frank G. Riddell professzor (St. 
Andrews Egyetem, St. Andrews, Egyesült 

.Királyság) a szilárd fázisú NMR spekt
roszkópiában elért újabb eredményeit is
mertette. Mára már nemcsak hogy a szilárd 
fázisban fellépő dipoláris kiszélesedést si
került technikailag rutin szinten kiküszö
bölni, de szinte az összes kétdimenziós 
NMR mérés is megvalósítható szilárd fá
zisban is. Riddel professzor egy korábban 
megjelent könyve a heterociklusos vegyü- 
letek -  döntően oldatban történő konfor
mációs vizsgálatáról -  ma is alapvető iro
dalmi forrás. Beszámolójában rámutatott, 
hogy a szilárd fázisú NMR technika a mo
lekulák konformációjának felderítésében 
ma ugyanolyan fontos, mint az oldatok 
nagyfelbontású spektroszkópiai vizsgálata, 
sőt az anyagtudomány számára alapvető új 
információkat is képes adni. Rendkívül ér
dekes eredményeket mutatott be ezen a te
rületen, különösen érdekfeszítő volt elő
adásának azon része, melyben szerves mo

lekulák szilárd állapotban is kimutatható 
dinamikus sajátságait elemezte.

Vladimír Sklenar professzor (Masaryk 
Egyetem, Bmo, Csehország) előadásában 
a nukleinsavak NMR vizsgálatában elért 
eredményeit mutatta be. A biomolekulák 
NMR spektroszkópiai vizsgálata során a 
nyolcvanas években mind a proteinek, 
mind a nukleinsavak területén jelentős 
eredmények születtek. A kilencvenes évek
ben azonban a proteinek kutatása került in
kább előtérbe, melynek oka alapvetően az 
volt, hogy a legújabb, elsősorban háromdi
menziós NMR módszerek a proteinek 
szerkezetére vonatkozóan több informáci
ót adnak, ugyanakkor az ilyen vizsgálatok
hoz alapvetően szükséges 13C és 15N jelzett 
nukleinsavak előállítása közel sem olyan 
egyszerű, mint a jelzett proteineké. A ne
hézségek leküzdésére Sklenar professzor 
számos új pulzusprogramot, mérési techni
kát dolgozott ki, melyek ennek a területnek 
speciális igényéhez alkalmazkodnak. 
Erdeményei alapján remény van arra, hogy 
a biokémoi ezen fontos területén is az 
NMR spektroszkópia lényeges és haté
kony segítséget nyújt a további fejlődés
hez.

A plenáris előadásokon kívül 11 további 
tudományos előadásra került sor a konfe
rencia hivatalos nyelvén, angolul, melye
ket nagyfokú érdeklődés és élénk disz
kusszió fogadott. Az NMR spektroszkópia 
hazai és külföldi egyetemi bázisain kívül a 
hazai Richter Gedeon Rt. NMR laboratóri
umának munkatársai tartották a sikeres 
előadásokat. Az előadások sorának egyik 
meglepő mozzanata volt, bár más-más 
megközelítéssel négy különböző munka
helyről származó előadás is a ciklodextrin 
kémiához kapcsolódott.

A szegedi vendéglátók ideális körülmé
nyeket biztosítottak a szimpózium lebo
nyolításához, lelkes és lelkiismeretes mun
kájuk eredményeként a diszkussziók este -  
immár kötetlenebb formában -  egy tiszai 
motoroshajó fedélzetén folytatódhattak. 
Kikötés után a legelszántabbak pedig ha
lászlé kóstolás után kívánhattak sikeres 
folytatást a szegedi NMR rendezvények
nek.

A szponzorok támogatása révén sikerült 
a rendezvényt részvételi díj nélkül megva
lósítani így a széleskörű részvételt pl. PhD 
hallgatók számára is lehetővé tenni. A kon
ferencia programjáról igényes kiadvány 
készült.

Dr. Szölőssy Áron
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MKE HÍREK

A Magyar Magnézium Társaság ülése

A Magyar Magnézium Társaság (mint 
az MKE és SDRM tagja) 1999. október 
20-án tartotta negyedéves előadói ülését, 
az MKE 1/109. termében. Az elnöki kö
szöntő után Takácsné Hájos M. -  Kiss A. S. 
-  Csikkelné Szolnoki A.: A céklarépa ásvá- 
nyielem-tartalmának változása a fajták 
függvényében és a répatestben c. kutatási 
eredményét Takácsné ismertette. Előadá
sában bemutatta, hogy az ásványi elemtar
talom, illetve a magnéziumtartalom, legke
vesebb a Bonéi (1330 mg/kg), legtöbb a 
Detroit (1930 mg/kg) fajtában. Nemcsak 
fajtánként mutat jelentős változást a mag
néziumtartalom, hanem répatesten belül is. 
így a héj közelében a leggazdagabb ásvá
nyi elemekben a cékla, amely a répatest 
belseje felé csökken, 40-50%-kal. Ezeket 
az eredményeket szemléletes oszlopdiag
ramokon mutatta be. Ezen kívül a 
(Ca+Na):(Mg+K) ionarány a céklában 1 
alatt van. A cékla fogyasztása ezáltal csök
kenti az emberi és állati szervezetben lévő, 
nem kívánatos, nagy 2-2,5 arányt. Ideális 
lenne az 1 arányérték. Az előadás végén 
néhány, nálunk szokatlan cékla ételt is is
mertetett az előadó.

Kémikusok kitüntetése a magyar 
tudomány napja alkalmából

1999. november első hetében a magyar 
tudomány napja alkalmából ötven hazai 
kutatót és tudóst részesítettek különböző 
díjakban, közülük néhányan kémikusok.

A Magyar Tudományos Akadémia el
nöksége, kiemelkedő tudományos életműve 
elismeréseként Eötvös József koszorúval 
tüntette ki Paulik Ferencet, a kémiai tudo
mányok doktorát, a BME ny. tudományos 
tanácsadóját. Fivérével néhai Paulik Jenő
vel közösen kidolgozott derivativ termő- 
gravimetria új utakat tört a termoanali- 
tikában, a kvázi-izobár körülmények között 
elvégezhető vizsgálati körülményeket biz
tosító méréstechnika pedig lehetővé tette a 
termoanalitikai görbék forradalmian új 
szempontok szerinti értelmezését. Az új 
méréstechnika a Magyar Optikai Művek ál
tal mintegy négyezer példányban legyártott 
derivatográfban öltött testet. Paulik Ferenc 
négy könyvet, három könyvrészletet és 175 
szakcikket írt, kutatásairól közel 200 elő
adást tartott, zömmel külföldön. 1998. vé
géig bezárólag a Scientific Citation Index 
több ezer olyan dolgozatot tart nyilván, 
amelyek kutatási eredményeire hivatkoz
nak. 27 találmánya közül csak kettő nem

Az előadáshoz Kuli Vilma, Gilingerné 
Pankotai Mária és Szöllösi János értékes 
hozzászólásaikban kiemelték a céklafo
gyasztás kedvező dietetikai hatását és a 
céklatest ásványi elemtartalmának a talaj
tól való függőségét is.

Szöllösi János: A magnézium szerepe a 
férfiak infertilitásának kezelésében c. elő
adását számos diaképpel illusztrálta. Logi
kusan levezetve mutatta be a munkatársai
val együtt kapott eredményeket, igazolva, 
hogy a magnézium miért fokozza a sper
mium képződését és azok motilitását. Elő
adásában az irodalomból eddig nem ismert 
és általuk felismert Mg:Zn arány (1-2) fon
tosságát is ismertette. Eszerint mind a ki
sebb, mind a nagyobb arányérték káros, el
sősorban a torz spermiumszám növekedé
se miatt.

Hozzászólásában Kuti Vilma felhívta a 
figyelmet a terhesség alatt megnövekvő 
magnéziumigényre, amelynek biztosítása 
csökkenti a koraszülés bekövetkeztét. 
Szöllösi válaszában közölte, hogy mind ő, 
mind nőgyógyász kollegái, a terhesgondo
zásban javasolják és felírják a magnéziu
mot, mint „preventív gyógyszert”.

valósult meg. Számos funkciója mellett 
egyesületünk Termoanalitikai Szakcsoport
jának volt elnöke ill. társelnöke 1965. és 
1992. között. 1998-ban egyesületünk 
Náray-Szabó István-díjjal tüntette ki.

Az Arany János Közalapítvány a Tudo
mányért kuratóriuma kimagasló tudomá
nyos eredményeiért, valamint iskolaterem
tő tevékenységéért és a tudományos után
pótlás nevelése terén végzett kiemelkedő 
munkájáért közalapítványi nagydíjban ré
szesítette Beck Mihály akadémikust.

Az Arany János Közalapítvány a Tudo
mányért Oláh György Szakkuratóriuma az 
1999. évi Oláh György -  díjat Somsák 
Lászlónak, a kémiai tudomány kandidátu
sának ítélte oda a kvatemer anomer-cent- 
rumot tartalmazó szénhidrátok előállítása 
és gyökös átalakítása területén elért ered
ményeiért. A díjazott behatóan tanulmá
nyozta a halogeno-cianidok előállítását és 
nukleofílekkel történő átalakításukat. Szé
les körben alkalmazott módszert dolgozott 
ki az 1-ciano-, 1-ciano-2-hidroxi-glikál 
észterek előállítására, mely vegyületek al
kalmas kiindulási anyagul szolgáltak 
glikozidáz és glikogén foszforiláz enzi
meket gátló glikálszármazékok és gli- 
kozilidén-spiroheterociklusok szintézisé
hez. Utóbbi vegyületek a diabetes mellitus

mkl

Kiss A. Sándor elnöki beszámolójában 
kitért a Székelyudvarhelyen és Olsztyn- 
ban tartott magnézium-szimpóziumokra, 
azokon való sikeres részvételünkre. Tájé
koztatást adott arról, hogy a 6. Európai 
Magnézium Kongresszus (Budapest) pro- 
ceedingje elkészült és annak postázása a 
kongresszus résztvevői számára folyamat
ban van.

Az elnök felhívta a figyelmet a 2000. 
szeptember 10-15. között Vichy-ben 
(Franciaország) rendezendő „MAG 2000” 
címmel tartandó nemzetközi magnézium
szimpóziumra. Erre kedvezményes közös 
utazást szervezünk, melyre előzetes jelent
kezés vagy az MKE Titkárságán (Mihályi 
Terézia) vagy az elnöknél már most lehet
séges. A Magyar Magnézium Szimpóziu
mot, tekintve a nemzetközi nagyrendez
vényt, 2001-re halászijuk el.

Végül vázlatos irodalmi ismertetőt tar
tott a krónikus alkoholisták, ólom- (faze
kasok) és króm- (bőrt cserzők) mérgezet
tek magnéziumos-terápiájában elért ered
ményekről és a magnéziumnak az oxigén 
szabadgyököket eltávolító antioxidánsok 
képződésében való szerepéről.

A legközelebbi előadói ülést 2000 már
ciusában a Debreceni Agráregyetemen ter
vezzük megtartani.

Kiss A. Sándor

(cukorbetegség) gyógyításában potenciális 
farmakonoknak tekinthetők. Tudományos 
munkáját nemzetközileg is messzemenően 
elismerik.

A Magyar Tudományos Akadémia a fi
zikai kémia területén az előző 5-10 éves 
időszakban elért nemzetközi jelentőségű 
magyar tudományos eredmény elismerésé
re -  a Tungsram Rt anyagi támogatásával -  
Polányi Mihály-dijat alapított, a Kuratóri
um a födíjat Nagypál Istvánnak, a kémiai 
tudomány doktorának, az ifjúsági díjat pe
dig megosztva Tóth Ágotának és Horváth 
Dezsőnek ítélte oda. Felsoroltak vala
mennyien a JATE Fizikai Kémiai Tanszé
kén dolgoznak.

A General Electric International Hun
gary egyik idei ösztöndíját nyerte el Felhősi 
Ilona, PhD, az MTA Kémiai Kutatóközpont 
munkatársa. Pályázatának témája: „Kör
nyezetbarát mono- és multirétegek korró
zióvédelmi alkalmazásának kifejlesztése”.

A Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke 
szabadalmi nívódíjat adott át Fodor József 
vegyészmérnöknek, a műszaki tudomá
nyok kandidátusának.

Gratulálunk díjazott kiválóságainknak.

Z.P.É.
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KÖVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Czerman János: Néhány gondolat hő
cserélők elszennyeződéséről

Guczi László -  Somorjai A. Gábor -  
Eppler S. Aaron -  Pászti Zoltán -  Pető 
Gábor -  Rupprechter Günter. „Hightech 
modellkatalizátorok: Elektron Sugaras

Litográfia (ESL) és Pulzus Lézer 
Párologtatás (PLP) technikákkal előállított 

katalizátor rendszerek
Kovács József, Egyházy Tibor, Pam 

Cong Tac: Nitrogén-oxid szelektív katali

tikus redukciója nem állandósult állapotú 

reaktorban I.

Szejtli József. A CYCLOLAB Ciklo- 

dextrin Kutató-Fejlesztő Laboratórium 

Kft.

Sztaricskai Ferenc: Antibiotikum

kémiai kutatások a Debreceni Egyetemen

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK 
TARTALMÁBÓL

Magyar Kémiai Folyóirat

(105. évfolyam 9. szám,
1999. szeptember)

Bodor Miklós és Buchwald Péter: 
Retrometabolikus gyógyszertervezés: 
alapelvek, példák és számítógépes mód
szerek (Összefoglaló közlemény)

Lovas György, Dódony István, Rausch 
Henrik és Braun Tibor: Neutron
besugárzás hatása a kénszennyezést tartal
mazó C60-ra

Horányi György: Történelmi kalando
zások az elektrokémia alapfogalmai körül
II. Az elektrokémia kettőssége és a Fara- 
day-törvények 

Hírek

Műanyag és Gumi

(35. évfolyam 11. szám,
1999. november)

Nyeste Zsolt: Vízsugaras vágás alkal
mazása a műanyagok feldolgozásában 

dr. Lehoczki László; dr. Macskási 
Levente: Beszámoló a lillafüredi Mű
anyagkollokviumról

dr. Kozma Mihály; Kislinder Ervin: 
Műanyagok abráziós kopásának vizsgálata 

Németh András: Hegesztett poliamid 
kötések tönkremenetele és szilárdsági tu
lajdonságai

dr. Czajlik István; dr. Bezerédi Ákos; 
lile Attila; Farkas Kálmán; Tarr Sándor: 
Pántszalag gyártás optimalizálása

dr. Macskási Levente: A 41. bmói nem
zetközi gépipari vásár műanyagipari vo
natkozásai

Korróziós Figyelő

(39. évfolyam 5. szám, 1999.)

Dr. Badacsonyi Tivadar (1931-1999) 
Erdős Elemér (1913-1999) halálára 
Báder Enikő -  Bolyán László -  Kaptay 

György -  Báder Imre: Határfelületi energi
ák vizsgálata kerámia-fémolvadék rend
szerek korróziója szempontjából

Hajas János: A felületi feszültség sze
repe a festékhibák kialakulásában

Várhelyi Csaba -  Grünwald Ernő: 
Komplex vegyületek a galvántechnikában 
I. A komplexek galvántechnikai alkalma
zásának néhány általános kérdése

Dénes Éva -  Kőszegi Szilvia -  Szabó 
Péter János: Gyengén ötvözött acélok oxi
dációja 1180-1300 °C hőmérsékleten

Karbantartás & Diagnosztika

(6. évfolyam 3. szám,
1999. szeptember)

dr. Péczely György: A  TPM bevezetésé
ről

Gépállapot figyelés -  alapok. Melyik 
gépet figyeljük?

Stan Moore: Karbantartás világszínvo
nalon

Thomas E. Springer -  Spexx Bearings: 
A csapágyak ismerete hatalom

Véleménykérő levél. SPM műszer -  Mit 
tudtok róla?

dr. Péczely György: A  szerkesztőség 
megjegyzései -  Az SPM Magyarországon 
-  csodafegyver vagy sem?

Villamos motorok javítása -  mit veszünk 
át? Összeállította dr. Péczely György 

Vallomások Beszélgetés dr. Péczely 
Györggyel

Vallomások Beszélgetés dr. Sólyomvári 
Károllyal

Vallomások Beszélgetés dr. Dömötör 
Ferenccel

Olaj Szappan Kozmetika

(48. évfolyam 5. szám,
1999. szeptember-október)

Eőri Teréz: A repce jelentősége és ter
mesztése

Szentmihályi Klára, Then Mária, Illés 
Vendel, Bertalan Lóránt: A  lepkeszegmag 
olajának tanulmányozása. Szuperkritikus 
és hagyományos extrakcióval nyert minták 
összehasonlító értékelése

Szabó László Gy., Botz Lajos: A  fűzfa
kéreg szalicintartalma

Karlivits György: Margarinok, marga
rinkrémek és más kenhető zsiradékok az 
amerikai piacon

Lakner Zoltán: Adalékok a növényolaj
gazdaság piaci viszonyainak megismeré
séhez II. Az Európai Unió növényolaj ver
tikumának néhány jellemzője

Atra Ramadan, Vatai Gyula, Békássyné 
Molnár Erika: Izopropanol-víz elegy ab
szolutizálása pervaporációval

Héthelyi Éva, Pálfiné Ledniczky Mária, 
Wilde F. Peter: Aromás gyógynövények il
lóolajának és a HFC 134a oldószer extrak- 
tumának összehasonlító vizsgálata kapil- 
lárgázkromatográfiás (CGC) módszerrel 

Sallay Péter, Borsa Judit, Perdi Szilvia, 
Hórvölgyi Zoltán, Hernádi Sándor, Víg 
András: A tenzid hidroxi-etilezési fokának 
és a szál egyes jellemzőinek hatása a pa
mutszövetek moshatóságára

Vitéz Ferenc: Szabadalmi szemle
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Egyesületi élet

Magyar Vegyipar

(9. évfolyam 9. szám, 1999. szeptember)

MAVESZ-VDSZ találkozó 
A Műanyag-Csőgyártók Szövetsége el

nökségi üléséről
Műanyagipari Konferencia 
Rövid összefoglaló a Magyar Munka

adók és Gyáriparosok Országos Szövetsé
gének II. Közgyűléséről

Magyar Kozmetikai, Mosó- és Tisztító- 
szer Ipari Szövetség

Bemutatkozik Murányi István a Magyar 
Kozmetikai, Mosó- és Tisztítószer Ipari 
Szövetség titkára

Az Anacondától a Norit Kozmetikai 
Kft.-ig

Reflexiók dr. Csurgai Lajos cikkére 
A hónap körkérdése: Versenyhelyzet 

2010-ig
Balesetről múlt időben 
Személyi hírek 
Hírek a vegyiparból 
Kitekintő

Középiskolai Kémiai Lapok

(26. évfolyam 4. szám, 1999.)

Fenyősné Kircsi Amália: „A” feladatok 
értékelő megoldása

Fenyősné Kircsi Amália: „A” feladatok 
I. forduló

Maleczkiné dr. Szeness Márta: „B” fel
adatok értékelő megoldása

Maleczkiné dr. Szeness Márta: „B” fel
adatok I. forduló

Soltész György dr.: „C” feladatok érté
kelő megoldása

Soltész György dr.: „C” feladatok I. for
duló

Kémia idegen nyelven
Maleczkiné dr. Szeness Márta: Angol 

fordítás
Mohai Béla dr. -  Mohainé Varga Kata

lin: Német fordítás
Fordításra kijelölt szövegek
Alan Slater: Supermarket: Super 

Chemistry

S^cmie , . .  S^ewtle . . , S$ewde ,

Ein grundlegendes Problem der 
Silikatchemie

Rózsahegyi M. dr. -  Wajand J. dr: 
Ügyeskedjünk polimerekkel

Hencsei Pál dr: Kémikusok az olimpián 
Nemzetközi Kémiai Diákolimpia 1999 
David Holzmann (ford.: Mikola Eva): 

A dohányzás
Kivonatok az 1998. évi Sárospataki 

Diákvegyész Napok előadásaiból
Karácsony Katalin: Szexferomon- 

csapdák használata napjainkban
Faragó Zsuzsanna: Ünnepi betegség 

(Lovak bénulásos izomfesték-vizelése) 
Andó Eszter: Az aranyhal tenyésztésé

ben használatos vegyszerek
Kutatási lehetőségek középiskolások- 

nak’99
Tóth Zoltán dr : Hírek, érdekességek fo

lyóiratokból
Könyvismertetés (dr. Bodor Endre) 
Pályázati felhívás: Európai Unió 

SOCRATES program
S.L.

A mindenen túlburjánzó 
adatáradást

a kémia menedzselni tudja

Az USA-beli MCL/Worldcom Telefon- 
társaság prognózisa szerint: míg az adat- 
forgalom évente 300%-kal fog nőni, addig 
a hangátvitel csak 5%-kal. Megoldásul az 
optikai jelátadás kínálkozik, de ebben már 
a hagyományos üvegszálas technika mel
lett a polimerszálak is szerepet fognak ját
szani. Míg az üvegszál nagy törésmutatója 
a benne haladó optikai jelet nem engedi 
még az íveknél sem a szál felületéből 
kitörni, addig a műanyagszálas optikai jel
vezetést fluorpolimer felülettel kell vissza
fogni, viszont alkalmas poli(metil-meta- 
krilát) és a polikarbonát szálmagok sokkal 
nagyobb átmérőjűek lehetnek, de ennek 
dacára kis görbületi ívek is képezhetők be
lőlük. Van egy hátrányuk: az egyenlőtlen 
sűrűség miatt szórják a jel fényét 
(Rayleigh-szóródás), de ezt a japán fejlesz
tők (Toray, Asahi, Mitsubishi) jórészt ki 
tudták küszöbölni.

A műanyagvezetők alkalmazási területe 
mindenekelőtt a járműveké (gépkocsi, vo
nat, renülőgép), ahol ilyen jelvezetőszálak 
század-ezres nagyságrendben szüksége
sek. Az optikai műanyagszálak előnyei a 
következők:

-  nagy átvivőképesség,
-  nagyobb hőállás (a PMMA szál az ed

digi 85 °C hőmérsékletű állékonyságával 
szemben már 145 °C-t is kibír),

-  csekély súly,
-  a környezetet alig szennyezi elektro

mágnesesen.
Reménybeli terület az ultrarövid-utas 

jelátvitel, mert a vezeték átmérőnövekedés 
exponenciális mértékben növeli meg az 
átviteli sebességet (125 mikronos mű
anyagszálra függőlegesen 850 nm-es lé
zerdiódából 64 csatornát lehet kialakítani 
és ezen 2,5 Gbitet átvinni; egyelőre még ki 
kell fejleszteni ehhez a megfelelő dugót).

[Forrás: Európa Chemie, Ausgabe 8, p 
7. (1999. március 15.)]

Családiház-villamoserőmü

A Plug Power o f Albany (N. Y. USA, 
Bedugaszolható villamosenergia Albany- 
ban nevű) cég az USA Energiahivatalának 
(DOE) anyagi támogatásával, annak telep
helyén felállította protoncserélős-membrá- 
nos üzemanyagcelláját, amelynek kifej
lesztése után családi házakat tudnak 7 kW 
villamosenergia teljesítménnyel közvetle
nül ellátni (ehhez hidrogéntartalmú primer 
üzemanyag szükséges: pl. hidrogén, föld
gáz, benzin).

A kereskedelmi potenciállal rendelkező 
berendezések kifejlesztésére a Plug Power 
of Albany társult a Detroit Edison villa
moscég DTE Energy Co. leányvállalatá
val, valamint a Mechanical Technology 
Inc. (Lantham, N. Y.) céggel.

A tervek szerint a fejlesztés első fázisa 
2001-re kerül a kereskedelmi forgalomba, 
berendezésenként 7000 dollárért; ill. a má
sodik fázisban 2005-ben 3000 USD-ért.

[Forrás: Chemical and Engineering 
News. 77. No 2, p 22 (1999. január 11.]
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A vegyipar Közép-Európa öt EU- 
kiválasztotta országában

Az Európai Unió, 1997-1999 közötti 
időszakban, a közeljövőben lehetséges 
csatlakozásra 5 országot ítélt alkalmasnak, 
jelesül: Lengyelország, Csehország, Ma
gyarország, Szlovénia, Észtország. Ezeket 
összesen 62 millió ember lakja, GDP-jük 
növekedési éves rátája 1997-98-ban 
4-7%-os volt és vegyiparuk összesített ér
tékesítése évi 15,8 milliárd USD-t tett ki 
(részletezve: Lengyelország 6,6; Magyar- 
ország 3,4; Csehország 3,3; Szlovénia 2,3; 
Észtország 0,3 milliárd USD). Közülük 
legkoncentráltabb a vegyipar Magyaror
szágon (Tiszai Vegyi Kombinát, 
BorsodChem) és legsokoldalúbb Cseh- és 
Lengyelországban a vegyipar. A legtöbb 
külföldi befektetést a cseh, a lengyel és a 
magyar vegyipar vonzotta az elmúlt közel 
évtizedes privatizáció során.

Az öt ország vegyiparának jellemző 
adatai az I. táblázat szerintiek.

[Forrás: Chemical News, 161. No 11, p 
56, 58. (1999. március 24.)]

Bogárcsáp-kemoszenzor

A növényi csalogató illatanyagok (fe- 
romonok) az evolúció során általában azért 
fejlődtek ki, hogy kétnemű virágok bepor
zását a rovarok elvégezzék (hiszen ezek 
számukra nemi ajzószerek) és ezzel a faj 
fennmaradását lehetővé tegyék; a hozzájuk 
„a szellők szárnyán” nagy távolságból ér
kező illatmolekulákat (rendszerint) a csáp
jaikon elhelyezkedő érzékelőikkel ideg- 
rendszerükben felismerjék és útjukat a vi
rágokhoz a növekvő illattöménység növe
kedéstől vezettetve megtalálják.

Ilyen első, rovarcsáp-elektronikai erő
sítő- és kijelzőrendszerről számoltak be 
német növénypatológusok a Német Mikro- 
elektronikai-Mikroműszer-Mérnöki Ipari 
Konferencián (GMM-VDE/VDI) a Fried- 
rich Wilhelm Egyetemen (Bonn) és a Tar
tományi Kutatóintézet (Eberswalde) által 
végzett kutatásról, melynek során a 
fenyődíszbogár csápjait egészítették ki 
mikroelektronikai elemekkel.

Ez a bogár petéit erdőégésen átesett 
fenyvesek elszenesedett kérgű csonka fái
ba rakja, ahol a kikelő lárvák dús táplálék-

1. táblázat

Ország Cég Telephely Termelő főprofil

Lengyelország Petrochimia Plock Plock petrolkémia
Zavody Chemiczne Police szilikát, TÍO2, műtrágya
Zavody Azotowe Pulavy műtrágya, kaprolaktám,

h 2o 2
Tarnovie Moscicad Tamov műtrágya, kaprolaktám, 

nylon-6
Zavody Azotnie Kedzierzyn oxoalkohol, műtrágya, 

zsíralkohol
Woclawek PVC, VCM

sóléelektrolízis,
műtrágya

Dwory Oswiecim gumi, PVC, EPS, PVA, 
butanol

Csehország Chempetrol Libomir petrolkémia
Spolana Neratovice szervetlen, gázok, 

kaprolaktám, alfaolefin
Kaucuk Kralupy PS, gumi
Moravske anilin, amin, műtrágya,
Chemicke Zavody gyanta, oxo
Synthesie Pardubice szerves oligomer, 

szervetlen, gumi
Desa Volaske műanyag, aromások,

Merizerci kátránykemikáliák
Chemicky Zavody Sokolov műtrágya, H20 2

Szlovénia Cinkarna Celje szervetlen
Hilus Donizale színezék, bevonat

Észtország Velsikol Khonktla Yarve benzoesav,
formalingyanta

Kiviter Tallin színezék, bevonat
Baltic Color Tallin színezék

ra lelnek. Ebben az esetben a feromon a 
guajakol (o-metoxifenol), mely az élő fa 
hőbomlása során keletkezik és azt a rovar 
több kilométer távolságból már egy bil- 
liomodrész töménységben (piko = 10'12) 
érzékeli.

Az ipari szenzorok ilyen illékony anya
gokat csak akkor ismernek fel, ha tömény
ségük a piko határértékét ezerszer megha
ladja (nano = 10'9), ehhez szekrény méretű 
berendezésre lenne szükség és ez messze 
nem olyan specifikus egy meghatározott 
feromonra, mint a rovar továbbéltetett 
csápja (piko érzékenységű mikro-zooro- 
botról van lényegében szó).

[Forrás: Európa Chemia, 11. Ausgabe, p 
20. (1999. április 12.)]

Új horizontok az acetil-szalicilsav 
előtt

Manapság a világszerte legnagyobb 
mennyiségben termelt gyógyszerható
anyag az acetil-szalicilsav. a Bayer német 
cég egy évszázada (1896) jelentette be a 
Német Szabadalmi Hivatalban az Aspirin 
márkanevet. Maga a Bayer 1998-ban 17,2 
milliárd tablettát állított belőle elő, a világ 
pedig 50 kilotonnát; mindez többféle ki
szerelésben és összetételben készült világ
szerte 200 cégnél eltérő gyógyászati célok
ra is (láz-, fájdalom- ill. gyulladás-csil
lapító). Az Aspirin a gyógyszerpiacon né
hány év alatt győzedelmeskedett.

Évezredes út vezetett idáig. A legrégibb 
idő óta Kínában ismerték fel hatását és 
használták, a mi világunkban ettől függet
lenül ismerte fel minden orvosok történel
mi előpéldája a görög Hippokrates, aki 
szárított ezüstfűzfa-kéreg vizes kivona
tát javallottá fájdalomcsillapító-szerként. 
Kémiailag a hatóanyagot csak a XIX. szá
zadban határozták meg szalicilsavként. 
Ennek az anyagnak azonban volt kellemet
len mellékhatása is (izgatta a nyálkahár
tyát, rosszullétet idézett elő és hányingert). 
A német Bayer cégnél Félix Hoffmann ve
gyésznek 1897-ben sikerült a szalicilsav 
fenilcsoportjának ecetsavas észterezése 
acetil-szalicilsavvá.

Az aszpirin hatásmechanizmusának fel
fedezéséig majd egy századot kellett még 
várni: ez 1971-ben történt, a felfedező Sir 
John Vane farmakológus volt, aki ezért 
1892-ben megkapta az orvosi Nobel-díjat. 
A szer hatása azon alapszik, hogy gátolja a 
szervezetben a prosztaglandin hormonsze
rű anyagok termelését, ami felerősíti a fáj
dalomérzetet. Ezidőtájt fedezték fel Ame
rikában, hogy gátolja a vérlemezkék 
agglomerálását is a vérplazmában, ami 
zárványokat (trombus) képezhet különösen
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az életfontosságú és lényeges szervek (agy, 
szív) éltető ereiben (hűdés, infarktus). Ma
napság az érintett szakmákban a veszé
lyeztetett egyedeknek preventíve adják az 
acetil-szalicilsavas gyógyszereket.

Jelenleg újabb alkalmazási területek 
után kutatnak és ebben már elérték a kö
vetkező eredményeket:

-  csökkenti a szemretina-károsodás 
(vakság) kialakulását krónikus cukorbe
tegségeknél,

-  korai stádiumban késlelteti az aggkori 
elbutulást jelentő Alzheimer-kór kialakulá
sát,

-  a vastagbélrák kialakulásának kocká
zatát 40-50%-kal csökkentheti, (Gábriel 
H. Küne járványspecialista az ausztráliai 
Melbourne bői és Friedel Marks a Német 
Rákkutató Intézetből, Heidelberg -  mind
ketten professzorok)

-  sokat repülő, ülő embereknél, pl. 
légiszemélyzetnél lassul az alsótest és a 
felsőcomb véráramlása, ez trombózis
veszélyt jelent, amit csökkenthet.

[Forrás: VDI-nachrichten, 53. No 10, p 
15. (1999. március 12.)]

Áramló közegek gyújtószikra
kisülései

Villamos szigetelőanyagok súrlódása 
elektromos feltöltődésiikre és egyenáramú 
szikrakisülésekre vezethet, ha cseppfolyós 
vagy fluid-por halmazállapotú anyagok 
csövekben vagy edényekben áramolnak, 
feltéve hogyha a fémedényzetet eleve nem 
csatlakoztatják földelővezeték-rendszer- 
hez. A cseppfolyós szerves anyagok leg
többje villamos-szigetelő (pl. benzin) és az 
edényfal irányában csökkenő áramlási 
sebességgradiens már önmagában is a ke
resztszelvényen belül eltérően egymáson- 
csúszó közegrétegekre vezet. Meggátolja 
azonban fémes (tehát önmagukban áram
vezető) szerkezetek földelt kapcsolatát 
azok belső vagy külső bélelő ill. szándéko
san felvitt borítórétege! Az így létrejött sta
tikus elektromos töltés kisülése, tűz- és 
robbanásveszélyes közegek esetén, súlyos 
üzemi veszélyhelyzetet teremthet. Ilyen 
anyagokkal és szerkezetekkel dolgozó ke
zelőknek meg kell ismemiök a statikus 
elektromosság feltöltődésének feltételeit, 
úgymint:

-  minden szigetelő tulajdonságú áram
ló folyadék más összetételbe jutva feltöl
tődhet (pl. szabad kifolyócsőnk),

-  különösen fel kell készülni szerves 
folyadékok áramoltatásánál,

-  bélelt vagy burkolt fémedények föl
delését csak a szigetelőanyagfilmek áthi
dalása biztosíthatja,

-  a legtöbb tűzoltóhab szigetelő villa
mos tulajdonságú,

-  a villamostargoncák gumiabroncsai is 
gátjai a földelésnek,

-  mozgó kések szigetelő anyagokon 
(pl. pázsit) villamosfeltöltést idézhetnek 
elő.

[Forrás: Hydrocarbon Processing. 77. 
No 12, p 109. (1998. december)]

Biológiailag elbomló műanyagok

Az Európai Unió olyan előírásokat is 
tervbe vett, amelyek környezetkímélő ter
mékekkel foglalkoznak, köztük olyanok
kal is, amelyek rendeltetésszerű használa
tuk után kiselejtezendők, viszont újrahasz
nosíthatok, semmiképpen se károsítsák 
deponiáikban a természetes környezetet. 
Ebbe a kategóriába tartoznak a kimustrált 
gépkocsik, ideértve azok karosszéria ele
meit.

A német Bayer világcég az érdekeltségi 
körébe tartozó Wolff (Walsrode) vállalatot 
arra késztette, hogy a Volkswagen gépko
csivállalattal közösen olyan új szerkezeti 
anyagot fejlesszen ki, mely mind a külső 
ajtó-, mind a belső borításokra újra fel
használható legyen, miután alkalmas idejét 
letöltötte.

A fejlesztés eredménye: vegyesen növé
nyi- és szintetikus alkatelemekből álló 
poli’- lemez, aminek fő szerkezeti alap
anyaga a hidroxi-propil-cellulózlaktid 
(HPCL), ami hőre lágyítással alakítható, 
de kihűlve a szilárdságot az eleve bekevert 
növényi rostok biztosítják, adhéziós tulaj
donságai pedig jobbak a biológiailag nem 
lebomló polipropilénénél, aminek gyártási 
költsége ugyan kisebb, mint a biológiailag 
lebomló HPCL-é, ez esetben azonban 
a biodegradabilitás számottevő előny. 
Ezért ilyet fejlesztett ki az USA-ban a Dow 
és a Cargill cég is politejsavból készült le
mez formájában, itt azonban a lebontható- 
ság előnyét és a költségesebb előállítási 
módot az értékelésnél egyaránt mérlegelni 
kell.

[Forrás: Chemical Week. 160. No 43, p 
92 (1998. november 11.)]

Bio- ill. géntechnikai perspektíva

Míg a biotechnika (biológiai eljárások a 
termelőtevékenységben pl. etilalkohol, 
komposzt, biogáz, sajt, kovász, ecet előál

lítása) egyidős az emberiség civilizációjá
val, addig a géntechnika a legújabb élettu
dományos felismerések következménye, 
ti. az élőlények örökletes molekuláris bio
lógiájának megváltoztatása. Rendelteté
sük, hogy ugyanazt a technológiai célt el
lentétes módszerekkel szolgálják: a bio
technika a célorganizmusok védelmével, a 
géntechnika a kórokozókkal szembeni im
munitás kifejlesztésével.

A biotechnika új alkalmazásai bizonyta
lanok. Azonos célokat általában gazdasá
gosabban lehet kémiai szintézissel elérni. 
Valószínűsíthető, hogy az eljövendő fej
lesztés mindenekelőtt a környezetvéde
lemre fog irányulni: ártalmas hulladékok 
lebontása a bioszféra paraméterein (hő
mérséklet, nedvességtartalom, légköri 
nyomás, bakteriális enzimek), valamint 
ennél kisebb mértékben: a kevesebb 
entalpiabevitellel járó biológiára.

A géntechnológia a legújabb felfedezé
seken alapszik (pl. hatócsoportcsere a gén- 
sebészeti enzimológia segítségével a dez- 
oxiribonukleinsav szerkezetben). Az utób
bi 4 évben az általa előállított anyagvolu
men a tízszeresére nőtt (regionálisan rész
letezve: az USA-ban 20,5 millió hektáron 
termesztenek génmanipulált növényfajtá
kat, Argentínában 4,4 millió hektáron, 
Kanadában 2,8 Mha-n, Franciaországban 
és Spanyolországban együttesen 22 000 
hektáron). Az így nyert termékek értéke 
1998-ban világszerte 1,5 milliárd USD-t 
tett ki. Az utolsó 3 év ilyen termelőfelíile- 
tének szintje rendre a következő volt: 
1996-ban 2,8 Mha, 1997-ben 12,8 Mha, 
1998-ban 27,8 millió hektár.

A génmódosított vetőmagvak résztöme
ge az USA-ban 74%-os volt, Argentínában 
15%-os, Kanadában 10%-os, Hollandiá
ban 1%, Francia- és Spanyolországnál 1 “Zó
nái kevesebb. Az egyes termesztett nö
vénycsaládokban a génmódosított vetések 
részaránya a következő volt: szójabab 
52%, kukorica 30%, repce ill. gyapot 
9-9%, paradicsom 1%. Azon génmanipu
lált magvak részaránya, melyek mind a 
gyomokkal, mind pedig a rovarokkal 
szemben rezisztensek voltak 1%-ot tett 
csupán ki, míg a csak gyomrezisz- 
tensekké 71%, a rovartámadást állóké 
28%-os volt.

[Forrás: Európa Chemie, 1999. No 10, 
április 1. p 3. és 9.]

S. Gy.
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TÁJÉKOZTATÓ MUNKATÁRSAINK RÉSZÉRE

Tartalmi célkitűzések

1. A Magyar Kémikusok Lapja 
(MKL) a Magyar Kémikusok Egye
sületének havonta megjelenő folyó
irata és hivatalos lapja. A lap az 
érdeklődőket a kémia és a vegyipar 
(kivéve a műanyag-feldolgozást és 
alkalmazást és a gumiipari technoló
giákat) újdonságairól és az e terüle
teket érintő hírekről összefoglaló és 
közérthető módon, magyar nyelven 
mérnöki szinten tájékoztatja.

2. A lap célja a gyakorlatban köz
vetlenül felhasználható, általános ér
deklődésre számító információk és 
aktuális egyesületi és szakmai hírek 
közlése főcikkek és szemleszerű 
blokkok formájában. Főcikkeink té
mái: alaptudományi összefoglalók, 
új gyártmányok és új technológiák, 
új gépek, készülékek és műveleti 
megoldások, folyamatirányítás, gya
korlati analitika, vállalatok élete és 
működése, hazai mérnöki megol
dások, egészségvédelem-biztonság- 
technika-kömyezetvédelem, üzem
technika, vegyigyár tervezés, vegy
ipari gazdasági és pénzügyek, ipar- 
politika. A blokkok címei: A vegy
ipar és kémiatudomány, Egyesületi 
hírek, Gyakorlatból a gyakorlatnak.

A Magyar Kémikusok Lapja nem 
fogad el elméleti témájú közle
ményt. Nem tartozik a lap célkitűzé
sei közé tudományos részeredmé
nyek ismertetése. A terjedelmi korlá
tok miatt a lap nem közöl átfogó jel
legű tanulmányokat, monográfiákat, 
teljes körű irodalmi szemlét. Kérjük 
Szerzőinket, kerüljék egy-egy téma 
terjedelmes és statikus bemutatását, 
ehelyett a nem túl széles szakmai te
rület újdonságait, fejlődésének irá
nyát vázolják, valamint új fogalmak, 
eljárások, módszerek gyakorlati is
mertetésére törekedjenek.

3. Kérjük szerzőinket, hogy mon
danivalóikat tömören és jó l  érthető
en fogalmazzák meg. Mellőzzék az 
öncélú történeti áttekintést, az általá
nos bevezetést, illetve ezeket csak a

közlemény megértéséhez okvetlenül 
szükséges terjedelemben adják meg.

Kéziratleadási szabályok 
és előírások

4. Kérjük, hogy közleményeik 
teljes terjedelme (a kézirattartozé
kokkal együtt) ne haladja meg a 
12 gépelt (egyenként 25 soros, so
ronként 50 leütéses) oldalt. A szi
gorú tartalmi korlátok miatt ajánla
tos, ha szerzőink előzetesen -  lehe
tőleg írásban -  konzultálnak a szer
kesztőséggel témaválasztásukról.

5. A közlemények tartalmáért és 
közölhetőségéért a szerzők felelő
sek.

6 . Kérjük a Word fór Windows 
fiié formátumban, a beszerkesztett 
ábrákkal elkészített közleményből 2  
kinyomtatott példányt a mágnesle
mezzel együtt küldjenek be szer
kesztőségünkbe (1027 Budapest, Fő 
u. 6 8 .), vagy a közleményt közvetle
nül, kinyomtatott példány nélkül a 
mail2 .mke@mtesz.hu elektronikus 
levelezési címre szíveskedjenek to
vábbítani. Átmenetileg, kivételes 
esetben nem fiié formátumú beadást 
is elfogadunk. A kéziratot és a mág
neslemezt elfogadó vagy elutasító 
nyilatkozattal, elfogadás esetén 
a szerkesztőségi/lektori észrevéte
lekkel visszaküldjük a beküldő szer
zőnek. Kérjük, hogy az elfogadott 
közleményeken a szükséges javítá
sokat végezzék el, és a javított válto
zatokat szíveskedjenek mielőbb el
juttatni a szerkesztőségbe. A nyom
dai munkák elkészülése után még 
kérjük a kefelevonatok gyors ellen
őrzését is a szerzőktől.

7. A közlemény címe legyen rö
vid és konkrétan tájékoztasson a tar
talomról. A bevezetés tartalmazza a 
munka célkitűzéseit és tárgyát, rövi
den hivatkozzék a tárgyban elért elő
ző eredményekre. A közlemény Jő 
részét a munka logikus szerkezetű 
(pl. kísérleti módszer -  eredmé

nyek -  értékelés), tömör és jól érthe
tő leírása képezze.

8 . A számszerű eredményeket 
táblázatban, vagy ábrán is be lehet 
mutatni. Ezeknek legyen címe és 
arab sorszáma, az adatok mérték- 
egységei szerepeljenek a megfelelő 
rovatokban és a szöveges részben 
legyen hivatkozás rájuk. Az ábrák 
méreteit úgy kell megválasztani, 
hogy lehetőleg ne haladja meg főcik
kek esetén a 80 mm-es hasábszéles
séget, de a bemutatni kívánt össze
függés a kellő pontossággal leol
vasható legyen. Fényképeket csak 
akkor közöljenek, ha az feltétlenül 
szükséges.

Az ábrák szám- vagy betűjelzésé
nek magyarázatát minden esetben az 
ábraaláírásban közöljük. A közlés 
módja: betű vagy szám (félzárójel, 
illetve pont nélkül, aláhúzva, utána 
kis betűvel kezdve a magyarázószö
veg, azután pontosvessző, majd a 
következő betű, ill. szám stb.). Nem 
fiié formátumú beadáskor az ábrákat 
a kicsinyítést elbíró vonal- és betű
vastagsággal, lehetőleg nyomdaké
szen (pauszon, vagy jó  minőségű 
másolaton, álló nagybetűkkel kez
dett kisbetűkkel feliratozva) kérjük; 
ha erre nincs lehetőség, méretará
nyos, vonalas ábrákat fogadunk el 
(ceruzarajz is megfelel).

A táblázatoknál a címet középre 
kell helyezni (nem fiié formátumú 
beadáskor kétszer aláhúzva), fölötte, 
jobb oldalt a táblázat számát kell 
megadni (nem fiié formátumú be
adáskor egyszer aláhúzva). Kérjük a 
táblázat oszlopait külön bevonalazni 
és a fejrovatokban levő szöveget a 
mértékegységtől vesszővel elválasz
tani.

Ezeken felül nem fiié formátumú 
kézirat esetén a táblázatok és az 
ábrák, valamint az ábracímek és 
ábraaláírások külön lapon készíten
dők el.

A közleményben alkalmazott kép
letekre, egyenletekre római számmal 
hivatkozzanak a szövegben. A mate
matikai egyenletek mennyiséget 
kifejező tényezőit dőlt betűsen kell 
szedni. Kérjük a nem magyar betű
jeleket, különleges írásjeleket a
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kézirat baloldali margóján (pl. görög 
alfa).

9. Az Irodalomjegyzékben meg 
adni a szerzők családnevét és utóne
vének kezdőbetűjét. Az utónév kez
dőbetűje után pontot, ha nem ma
gyar a szerző, az utónév előtt vesszőt 
kell tenni. Több szerző esetében az 
egyes neveket nagy kötőjellel kell 
elválasztani. Az utolsó családnév és 
az utónév után kettőspontot kell 
tenni, amit a mű címe követ. Idegen 
nyelvű könyv esetén az eredeti címet 
kell közölni, utána esetleg meg lehet 
adni a magyar címet is. Könyv
irodalomnál ezt követi a könyv ki
adójának megnevezése, a kiadás 
földrajzi helye (város), majd a ki
adás éve. Folyóiratcímek esetében a 
folyóirat rövidítése kerül a mű címe 
helyébe, utána pont következik. 
Ezután kell megadni az évfolyam 
számát (a kötetszámot) dőlt betűvel 
(nem fileformátumú beadáskor egy
szer aláhúzva) utána vesszővel, majd 
az idézet kezdő oldalszámát (utána 
ponttal), végül a megjelenés évét 
gömbölyű zárójelben. Kérjük, tün
tessék fel az összefoglaló közlemé
nyek végén azt is, hogy az irodalom 
és a saját anyagok összegyűjtését 
mikor zárták le (pl. Az irodalomgyűj
tés lezárva: évszám. hónap).

10. A kézirat végén meg kell adni 
a közlemény rövid (max. 10 gépelt 
soros) összefoglalását (tartalmi ki
vonatát) magyar és angol nyelven. 
Ez tartalmazza a szerző(k) neve(i)t, 
kettőspont után a közlemény címét, 
majd a rövid tartalmi ismertetést. 
Csak a magyar nyelvű összefoglaló 
alá, bal oldalon, a következő szöveg

alkalmazandó: [Magy. Kém. Lapja, 
évfolyamszám, kezdő oldal száma 
(évszám)].

A mértékegységek 
jelölése

11. Az alábbiakban külön felso
roljuk a leggyakrabban használt 
mértékegységek szabályos alakját.

Idő: másodperc: s; perc: min; óra: 
h; nap: d (nem mp, p, ó, nap).

Tömeg: gramm: g (nem gr); deka
gramm: dag, vagy dkg; kilogramm: 
kg; tonna: t (nem to).

Az anyagmennyiség mértékegy
ségének neve mól, jele azonban mól. 
Helytelen, ha az anyagmennyiség 
neve helyett a mólok számát vagy a 
mólszámot említjük.

Erő: Newton: N (nem kilopond). 
Nyomás: pascal (nem at vagy torr). 
Munka és energia: joule: J (nem ka
lória).
Hőmérséklet: Kelvin: K (nem °K), 
Celsius-fok: °C (nem C °). 
Frekvencia: hertz: Hz vagy s"1. 
Fordulatszám: Hz vagy s' 1 (nem 
ford/s vagy-ford/min). 
Hővezető-képesség: W"1-K' 1 = J s '1- 
m"1 K '1.
Hőái. iási tényező: J s-1 rrf2 K 1. 
Felületi feszültség: N m '1.
Dinamikai viszkozitás: N s m 2 (nem 
poise vagy centipoise).
Kinematikai viszkozitás: m '2, s"1 
(nem stokes).

A decimális szorzókat előtaggal, 
ún. prefixummal helyettesítjük. 
A tört és a szorzat alakú egység deci
mális többszöröseinek képzésekor a 
prefixumot az egység elé írjuk: pl. 
mN- S/ m2, Mn- Nm, kJ/kg. Összetett 
prefixumot nem szabad alkalmazni.

írásmód

12. Az általánosan elfogadott 
szakkifejezéseket, vegyületeket a 
„Kémiai helyesírási szótár” 
(Fodorné Csányi Piroska, Fábián 
Pál, Hőnyi Ede\ Műszaki Könyv
kiadó, Budapest, 1982) szerint kell 
írni. A magyar kémiai elnevezés és 
helyesírás szabályait a „Szervetlen 
kémiai nevezéktan” {Fodorné 
Csányi Piroska, Simándi László; 
Magyar Kémikusok Egyesülete, Bu
dapest, 1995) és az „Útmutató a 
szerves vegyülctek IUPAC-nevezék- 
tanához” {Nyitrai József, Nagy Jó
zsef; Magyar Kémikusok Egyesüle
te, 1998) című kiadványokban fog
laltak szerint kell alkalmazni. A mű
szaki helyesírás szabályait a „Mű
szaki helyesírási szótár” {Fodorné 
Csányi Piroska, Fábián Pál, 
Csengeni Pintér Péter; Műszaki 
Könyvkiadó, Budapest, 1990) sze
rint kell alkalmazni. A mértékegysé
gek használatára és jelölésére az 
1976. július 1-jén hatályba lépett 
8/1976. (IV. 27.) MT számú kor
mányrendelet kötelező.

1999. november
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Pavláth Attila, az Amerikai Kémiai Társaság 
2001. évi elnökének nyilatkozata lapunk részére í %

Januári számunkban hírt adtunk róla, Pavláth Attila lett 
az USA-ban 1999. november 15-én lezárult szavazásos 
elnökválasztás győztese, az Amerikai Kémiai Társaság 
(ÁCS) 2001. évi elnöke és egyben Igazgató-tanácsának 
tagja a 2000-2002. években. Első angol nyelvű megkere
sésünkre magyarul válaszolt, és többek között a követke
zőket írta: ,,Az ÁCS a világ legnagyobb tudományos 
egyesülete. Az a tény, hogy egy magyar fogja az egyesü
letet a 2 1 . századba bevezetni és új irányzattal, remélhető
leg ad megint a mi kis országunk hírnevéhez.” Most köz
zé tesszük lapunk részére eljuttatott nyilatkozatát.

Pavláth Attila az USA Mezőgazdasági Minisztérium 
Nyugati-régió Kutatási Központjában (Kalifornia, Al- 
bany) vezető kutatóvegyész. Iskoláit Magyarországon vé
gezte, a BME-n szerzett vegyészmérnöki oklevelet 1952- 
ben, majd az MTA-n vegyészként kandidátusi fokozatot. 
Magyarországot 1956-ban hagyta el, és a montreali 
(Kanada) McGill Egyetem kutatója lett. 1958-ban belé
pett a richmondi (Kalifornia-USA) Stauffer Vegyigyár 
Nyugati Kutatási Központjába, majd 1967-től jelenlegi 
munkahelyére, ahol különböző kutatási projektek veze
tője.

A fluorkémia egyik elismert korai úttörője, e témában 
nagyszámú -  részben Oláh Györggyel közös -  közlemé
nye jelent meg. Az elektromos kisülés egyik első szerves 
kémiai alkalmazója. A mezőgazdasági termékek alternatív 
energiahordozóként történő felhasználásának egyik kuta
tási vezetője. Legújabb kutatási területe a mezőgazdasági 
termékek (szénhidrátok, zsírok, proteinek) hasznosítása 
nem élelmezési célra. Hosszú munkássága során textil
kémiával is foglalkozott.

A fenti területek nemzetközileg elismert szakértője 
több mint 100 tudományos közleménnyel, 25 szabada
lommal, 3 könyvvel és számos könyvfejezettel és beszá
molóval. Nagyszámú előadást tartott az egész világon. 
Négy nyelven beszél. Három alkalommal választották be 
az ÁCS Igazgatótanácsába.

Pavláth Attila magyar nyelvű nyilatkozata lapunknak:
„Negyvenhárom éve, hogy a körülmények arra kény

szerítettek, hogy elhagyjam Magyarországot. Sokan vol
tunk, akik hasonló elhatározásra jutottunk, de ez nem je 
lenti azt, hogy elfelejtettük volna szülőföldünket. Termé

szetesen mindnyájan nagyon hálásak vagyunk új hazánk
nak, amely lehetőséget adott egy új élet kezdésére, amit 
lojalitásunkkal fizetünk meg, de a legnagyobb sikereink 
között sem felejtettük el, hogy honnan indultunk el.

Hogyan kerül valaki egy ausztriai menekült táborból az 
Amerikai Földművelődésügyi Minisztérium kutatási osz
tályvezetői székébe? Hogyan lesz egy kis ország vegyész- 
mérnökéből a világ legnagyobb tudományos egyesületé
nek elnöke? Erről hosszú oldalakat lehetne írni, de ez nem 
egyedüli eset. Az elmúlt évtizedek során beutaztam a vilá
got és a legvalószínűtlenebb helyeken akadtam össze ma
gyarokkal, akiknek a sikeres eredményei büszkeséget kelt
hetnek Magyarországon.

Megválasztásom előtt már kilenc évig az Amerikai Ké
mikus Társaság (ÁCS) igazgatóságának voltam tagja. 
Mint az első és az egyedüli közép-kelet-európai származá
sú igazgató különös figyelmet szenteltem arra, hogyan 
lehet segíteni azokat az országokat, amelyeket a fé l  év
század politikai elnyomása elválasztott a szabad világtól. 
Ennek során kapcsolatokat alakítottam ki a Magyar Ké
mikusok Egyesületével, és ezt mint az ÁCS elnöke tovább 
akarom fejleszteni. Remélem, hogy a közeljövőben lehető
ség lesz személyes találkozásra is az MKE vezetőivel.

A „webpage”-emről (http://www.pavlath.org) kitűnhet, 
hogy megválasztásom nem csupán a tudományos eredmé
nyeim következménye. Az egész világon komoly problé
mák merülnek fe l a kémiával kapcsolatban. A választások 
során mindig azt mondtam, hogy „ We are all in this 
together”, azaz mindnyájunkat érintenek a problémák, és 
„I t ’s time fa r  a change", azaz meg kell változtatni a mód
szereinket a problémáink megoldásához. Ez nem csupán 
az ACS-re vonatkozik, hanem az egész világra. Elnöksé
gem alatt ezen a vonalon fogok dolgozni, amiben a Ma
gyar Kémikusok Egyesületének segítségére is számítok. ”

Kálmán Alajos, az MKE elnöke meghívta Pavláth Attilát 
Egyesületünk 2000. májusi közgyűlésére, hogy díszven
dégként tartson előadást kutatómunkájáról.

Rácz
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Nitrogén-oxid katalitikus redukciója nem állandósult állapotú 
reaktorban I.
Irodalmi összefoglaló

KOVÁCS JÓZSEF* 
EGYHÁZY TIBOR* 

PAM CONG TAC*

Az alapjelenség leírása és bemutatása

A hetvenes évektől kezdve a szakirodalomban számos 
közlemény jelent meg, melyekben a szerzők azt állítják, 
illetve kísérleti úton bizonyítják, hogy mesterségesen lét
rehozott nem állandósult állapotú (unsteady-state) körül
mények mellett sok fiziko-kémiai folyamat a hagyomá
nyosan alkalmazott állandósult üzemmódban megfigyel- 
hetőnél intenzívebben játszódhat le. Horn [1] folyadék
elegy rektifikációjának matematikai modellezésével 
megállapította, Gelperin [2] pedig m-xilol-ecetsav-víz 
rendszer extrakciójának laboratóriumi vizsgálatával iga
zolta, hogy a folyamatparaméterek periodikus változtatá
sával az elegyek hatékonyabb szétválasztása érhető el. 
A műveleti paraméterek oszcilláló (nagyobb frekven
ciájú), illetve periódikus-ciklikus (relatíve kisebb frek
venciájú) változtatása „kedvező” eredményeket valószí
nűsített bizonyos kémiai reakciók lejátszatásánál is. Ray 
[3], illetve Laurence és Vasudean [4] műanyagpolimerizá- 
ció matematikai szimulációjával bizonyították, hogy a 
monomer-koncentráció periodikus változtatásával a ter
mék moltömegeloszlása mindkét irányban befolyásolha
tó. Szintén a matematikai modellezés módszerét alkal
mazva Baliley és Horn [5] arra a következtetésre jutott, 
hogy a technológiai paraméterek ciklikus változtatásával 
kedvező esetben létrehozható konverziótöbblet a hetero
gén katalitikus reakcióknál a hő- és komponenstranszport 
intenzifikálásával is magyarázható.

A kísérletek során, valamint a matematikai modelle
zéseknél kapott eredmények arra ösztönözték a kutatókat, 
hogy az „új” módszert a heterogén katalitikus reakcióknál 
is kipróbálják. A kiinduló anyagok összetételének perio
dikus változtatásával kialakított nem állandósult állapotú 
heterogén katalitikus folyamat elvi sémáját az 1. ábrán 
mutatjuk be. Az ábra nagyon jól szemlélteti, hogy az 
A komponenst 20 mol% koncentrációban tartalmazó gáz
elegy -  teljes átalakulást feltételezve -  a reaktort elhagy
va az első 10 perces időintervallumban a keletkező AB 
komponenst 25 mol% koncentrációban tartalmazná, míg a 
következő 20 percben az A komponenst 65 mol%-ban tar
talmazó gázelegy lép a katalitikus reaktorba. A reaktort el
hagyó gázelegyben elméletileg az AB termék koncentrá
ciója 53,8 mol% lenne. A katalitikus reaktorban a periodi
kus koncentráció-változtatásra kialakuló dinamikus reak
ciófeltétel következtében a ciklusra számolható AB ter

* Veszprémi Egyetem, Környezetmérnöki és Kémiai Technológia 
Tanszék, Veszprém

mkl

mék átlagos koncentrációja nagyobb, mint a fenti számolt 
érték.

Az 1. ábrán bemutatott, s elvi várakozást tükröző több
lethozamot Unni [6 ] laboratóriumi kisérletekkel a V2Os- 
katalizátoron lejátszatott S 02-oxidációval bizonyította. 
Renken [7] mérései szerint etilén ezüstkatalizátoron törté
nő oxidációjának szelektivitása ciklikus paraméter-len- 
getéssel növelhető. Az ammónia katalitikus konverziójá
nak példáján mind kísérleti úton, mind modellezés segít
ségével sokan tanulmányozták a paraméterlengetés hatá
sát.

Unger és Rinker [8 ] gázkromatográffal összekapcsolt 
mikroreaktorban az ammóniaképződés lényeges növeke
dését figyelte meg, amikor hidrogén vivőgázba a nitro
gént periodikusan vezette be. (A hidrogénmitrogén 
mólarány időkoordináta szerinti átlagos mólviszonya az 
„unsteady-state” üzemmódban ugyanúgy 3:1 volt, mint az 
összehasonlítást képező állandósult állapotú kísér
leteknél.) Egy későbbi munkájában Wilson és Rinker [9] 
megerősítette a korábban közzétett állításait. Hudgins és 
Silveston vezette kutatócsoport [10-12], valamint tőlük 
függetlenül Chiao [13] Berty-típusú gradiensmentes reak
torban, promotált vaskatalizátoron az ammónia szintézisét 
tanulmányozták. Mérési eredményekkel és matematikai 
modellezéssel egyaránt igazolták, hogy a reaktánsok kon
centrációjának időkoordináta szerinti periodikus lengeté- 
sével kedvező frekvencia- és amplitudóértékeknél az ál
landósult üzemmódhoz viszonyítva többlet ammónia kép
ződik. A többlet ammónia képződését kifejező tényező 
(vpr), amely természetesen tetszőleges kémiai reakcióra ál
talánosítható:

j  _  periodikus üzemmódra időátlagolt reakciósebesség_____________

állandósult állapotban észlelhető maximális reakciósebesség

( i )

A fentiekből kitűnik, hogy a reaktánsok koncent
rációjának lengetéséből és annak folyományaként kiala
kuló periodikus katalizátor hőmérséklet-változásokból 
adódóan a katalizátortöltet olyan nem állandósult állapot
ba kerülhet, amely a ciklusidő jelentős részében (nem ok
vetlenül a teljes ciklus időtartamában) előnyös a kémiai 
reakció lejátszatása (nagyobb hozam, vagy jobb szelek
tivitás) szempontjából. Mahdi és munkatársai [14] a reak
tánsok pulzáló bevezetésével kialakult, nem állandósult 
állapotú mikroreaktorban végzett mérésekkel Fe-katalizá- 
toron és Ru/Na-Y típusú zeolitkatalizátoron egyaránt 
többlet ammónia képződését igazolták. Az ammóniakép
ződés sebességét meghatározó disszociatív nitrogén- 
kemiszorpció sebessége vaskatalizátoron 2 0  %-kal nőtt
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I. ábra: A nem állandósult állapot kialakítása a kiindulóanyag összetételének periodikus változtatásával

(atmoszférikus nyomás, 810 K hőmérséklet), amely egy
értelműen a katalizátorfelület tranziens állapot hatására 
megnövekedő N-tárolóképességével függ össze. Egyházy 
és munkatársai [15] által KM-I-R katalizátoron az (1) 
egyenlettel definiált többlet ammónia képződését mutat
ták ki (=1,05-1,20), bizonyítván hogy a felület nitrogéntá
roló kapacitásának növekedése a tranziens állapothoz ve
zető bánnely módszer (lásd 1. és 2. ábrák) segítségével 
elérhető.

A hetvenes évek közepétől kezdődően a kutatói törek
vések arra irányultak, hogy az eddig ismertett módszere
ken túl, milyen eljárásokkal hozható létre a katalizátortöl
tet mesterségesen kialakított nem állandósult állapota. 
Boreszkov és Matrosz közlemények sorozatában ismertet
te a szakirodalomban „orosz módszernek” nevezett eljá
rást, amelyben a nem állandósult állapotot a katalizátor
tölteten átvezetendő gázelegy áramlási irányának ciklikus 
változtatásával alakítják ki.

Az „új” eljárásról, az eljárás elméleti alapjairól, gya
korlati alkalmazásairól Matrosz orosz nyelven [16] és an
gol nyelven [17] jelentetett meg monográfiát. A gázáram
lási irányt periodikusan váltogató eljárásoknál a katalizá
tortöltet a regeneratív hőcserélő- és a katalizátor-funkció
kat egyaránt ellátja, ezért a reakcióelegy előmelegítésére 
általában nincs szükség, az ilyen típusú nem állandósult 
üzemmódú reaktorba ajánlatos hidegen bevezetni a reak- 
tánsok elegyét. A módszer különösen előnyösen alkal
mazható hőtani szempontból adiabatikusnak tekinthető, 
állóágyas reaktorokban, exoterm irreverzibilis és reverzi
bilis reakciók nem állandósult állapotú lejátszatására ki

a + в AB

2. ábra.: A nem állandósult állapot kialakítása a gázelegy áramlási 
irányának periodikus változtatásával

egészítő hőközlés (előmelegítés) és kedvező esetekben 
hőelvonás nélkül. A katalizátortöltet hősokkjának megelő
zése érdekében közbülső hőelvonást célszerű alkalmazni. 
Az endoterm reakciók külső hőbevitellel szintén sikeresen 
lejátszathatók, s a jobb hőátszármaztatási hatásfok érvé
nyesíthető. Az „orosz” módszer szerinti eljárás hőtanilag 
adiabatikus reaktorban történő lejátszatásának elvi vázla
ta a 2. ábrán látható. (A berendezésben nem túl nagy 
hőeffektussal kisért kémiai reakciók is lejátszathatók, ha a
2. ábra szerinti rekuperatív hőcserélőbe hűtőközeg helyett 
fűtőközeget (gőz, forró gázelegy) vezetünk be.) A gáz
elegy áramlási irányának váltogatásait automatikus mű
ködtetésű többfuratú csapok, többjáratú pillangószelepek, 
alkalmasan kialakított szelepcsoportok segítségével vég
zik. A reaktor teljes hasznos térfogata kitölthető katalizá
torral, vagy mint az a 2. ábrán látható, bizonyos mérték
ben a hőcserélő funkciót tökéletesen ellátó inért anyagok
kal is kiegészíthető a reaktor közepén elhelyezett, s általá
ban drága katalizátor. A nem állandósult állapotú adiaba
tikus reaktor működését a töltetben a gázelegy áramlásá
val azonos irányban, de annál nagyságrendekkel lassab
ban mozgó hőmérséklet és koncentrációfrontok (profilok) 
jellemzik. Az egy félciklusnyi időtartamra vonatkozó 
(ennyi ideig áramlik egy adott irányban, s ezen idő eltelté
vel fordul ellenkező irányba a gázelegy) redukált koordi
nátákkal értelmezett hőmérsékletprofilok és koncentrá
cióprofilok -  egy exoterm irreverzibilis reakció példáján -  
a 3. ábrán láthatók.

3. ábra:. A hőmérsékletfrontok és a koncentrációfrontok időbeni válto
zása az „orosz módszer" szerint kialakított nem állandósult állapotú 

katalitikus reaktorban

I -  állandósult állapot 2, 3 ciklusváltást követő 200 -  200 sec után
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Neophytides [18] Cu/Zn/Al20 3 katalizátortöltet alkal
mazásával részletesen vizsgálta a ciklusidőnek, a belépő 
gázelegy összetételének és hőmérsékletének hatását a 
metanolszintézis példáján. Megállapitotta, hogy a katali
zátorfelület relaxációs karakterisztikájának (a reakcióse
bességet befolyásoló felületi specieszek koncentráció
jának időbeni változásának) döntő szerepe van a hőmér
séklet- és koncentrációfrontok kialakulásában. Túl kicsi 
ciklusidőnél a felületi relaxáció következtében a kémiai 
folyamat oszcilláló karakterisztikát mutat, a lényegében 
gáz-szilárd hőcsere következtében a rendszer hőtani 
szempontból kvázi-állandósult állapotba kerül. Túl nagy 
ciklusidőnél a belépő gázelegy hőmérsékletét kell növel
ni, amely szintén a kvázi-állandósult hőtani állapot 
kialakulásához vezet. Alapvető tehát minden nem állan
dósult állapotban megvalósítandó folyamatnál az optimá
lis ciklusidő meghatározása, amely döntően a közeg 
áramlási sebességétől (közvetve a terheléstől) függ.

A ciklusidő optimális értékét nagy laboratóriumi méretű 
berendezésben elvégzett mérésekkel, vagy matematikai 
modellezéssel lehet meghatározni. Véleményünk szerint a 
kettő kombinációja a jó módszer. A matematikai modell 
helyessége, alkalmazhatósága viszonylag kevés kísérlettel 
is megítélhető, így jelentős költségcsökkentés érhető el. 
Az áramlási irány váltogatásával kialakított nem állandó
sult állapotú eljárások folyadék-gáz-szilárdtöltet kémiai 
rendszerekben is előnyösen alkalmazhatóak. Haure [19] 
csörgedező típusú (lassú folyadékáramlású) aktívszén töl
tetű reaktorban a vizes fázisban levő kén-dioxid levegő 
hatására bekövetkező oxidációját 26 °C belépő elegy hő
mérsékletnél vizsgálta. A víz áramlási sebességétől (0,03- 
1,75 m/s) és az irányváltás gyakoriságától (ciklusidő: 
1 - 1 0 0  perc) függően a hagyományos állandósult állapot
ban mért kén-dioxid oxidációhoz viszonyítva többlet 
oxidációt figyeltek meg, s a jelenséget a mozgó 
hőmérsékletfrontok hatására létrejövő kedvezőbb gáz- 
folyadék-szilárd tömegátadással és az S0 3 deszorpció 
meggyorsulásával magyarázták.

A komponensáram irányának periodikus változtatásá
val kialakított, nem állandósult üzemmódú katalitikus fo
lyamat lejátszatásakor az alábbi előnyöket lehet számí
tásba venni:

a) A katalizátorfelület a nem állandósult körülmények 
között dinamikusan működik, ezért a ciklusidő jelentős 
hányadában kialakulhat a szilárd katalizátorszemcsében 
olyan állapot, amely a hozam, illetve a szelektivitás növe
léséhez vezethet.

b) A töltet a katalizátorfunkció mellett a hőregenerátor 
— regeneratív hőcserélő -  szerepét is ellátja. Lehetővé vá
lik a rekuperatív hőcserélők elhagyása, egyszerűbb és ol
csóbb lesz a teljes technológia.

c) Kis szennyezőanyag-koncentrációjú, nagy térfogat- 
áramú ipari gázok előzetes felmelegítés nélkül is konver
tálhatók, ami igen jelentős energiamegtakarítást jelent. 
Jelenleg -  éppen a jelentős többletráfordítást igénylő hő
energia-szükséglet miatt -  az ipari véggázok károsanyag 
tartalma a környezetbe kerül.

d) A nem állandósult állapotban működő katalizátortöl
tet dinamikus tulajdonságainak következtében kialakuló

hőmérséklet- és koncentrációprofilok révén, a szelektivi
tás és a hozam szempontjából az optimálisát közelítő 
reakciókörülményeket lehet létrehozni a ciklusidő jelen
tős részében.

Munkánk alapvető célja annak vizsgálata, hogy az
a)-d) pontokban felsorolt, s elsősorban elméleti várako
zásokat tükröző szempontok miként érvényesülnek egy 
áramlási irány periodikus váltogatásával kialakított nem
állandósult állapotú állóágyas reaktorban, melyekben nit- 
rogén-oxidok katalitikus redukcióját valósítjuk meg.

A katalitikus denoxálás

A denoxálás fogalma és alapfolyamatai

A denoxálás elvileg legegyszerűbb módja az NO, NO, 
és N ,0  elemeikre bontása. Ismereteink szerint [20] ez a 
folyamat nagy nemesfémtartalmú alumínium-oxid hordo- 
zós katalizátorokon, s Cu-ZSM-5 típusú zeolitkatalizá- 
torokon jól nyomonkövethetően végbemegy, de a kis re
akciósebesség az ipari alkalmazást nem teszi lehetővé. 
Hordozós nemesfémkatalizátorok alkalmazásakor a nitro- 
gén-monoxid -  nitrogén-dioxid -  metán -  vízgőz -  oxigén 
-  szén-monoxid -  szén-dioxid -  nitrogén reakciórendszer
ben az 1. táblázatban feltüntetett reakciókkal kell számol
ni. A táblázatban feltüntettük a közölt reakciók reakció
hőjét és entrópiaváltozását 298 K hőmérsékletre és at
moszférikus nyomásra vonatkozóan. Az 1. táblázatban 
feltüntettük a folyamat megvalósítása szempontjából fon
tos hőmérséklet-tartományra az egyensúlyi állandók érté
két is. (Az egyensúlyi állandót a feltüntetett reakció
egyenletekben első helyen szereplő reagenskomponens 
sztöchiometriai koefficiensét egynek véve definiáltuk. Pl. 
a 3. reakció esetében

összefüggés értendő.)

A nemszelektív katalitikus denoxálásnál a nitrogén-oxi- 
dok redukciója csak A< 1 ,0  légfeleslegtényező tartomány
ban játszódik le [21]. Túlzottan reduktív összetételű gáz- 
elegyben (7.<0,95) a nitrogénatom túlzott redukciója am
móniaképződéshez vezethet, míg A>1 esetén a katalizátor 
utóégetőként (szénhidrogének ás a szén-monoxid oxidá
ciója történik) működik, a nitrogén-oxidok redukciója 
nem játszódik le. Zeng [22] utóbbi közleményében arról 
számolt be, hogy az üvegházhatást okozó N20  elemeire 
bontása kedvezően lejátszatható Ru/Al,03 katalizátoron 
is (reakciósebesség 400 °C hőmérsékleten 48 mmol 
N20-g‘‘-h'1). A nitrogén-oxidok sztöchiometriai oxigén
feleslegben lejátszatott redukciójának, a szelektív 
denoxálásnak a redukáló médium milyenségét tekintve 
több módja lehet. Az egy évtizeddel korábbi ismeretek 
szerint kizárólag az ammóniát tartották számon, mint sze
lektív redukcióra alkalmas ágenst. A zeolitkatalizátorok 
elterjedésével és azok környezetvédelmi technológiákban 
történő alkalmazásával [23] egyidőben számos közle
mény jelent meg arról, hogy alkalmas katalizátoron teli-
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A CH4-H2O-O2-NO-NO2-CO-CO2-N2 rendszerben lejátszódó 
legfontosabb reakcióegyenletek és a termodinamikai adatok

1. táb láza t

Sor
szám reakció A n r*

kJ
A sr*
J/K

KP
450 UC

KP
650 UC

1 CH4  + 202 —̂  CO2  + 2 H2 O -802,9 3,56 1,81*1058 4,83*1045

2 CH4  + H20  - »  3H2  + CO 206,4 215,3 8,71*10-4 2 ,6 8 6

3 2CO + 0 2  - »  2CC>2 -566,3 -169,1 1,0 2 * 10 16 3,94*10' 1

4 CO+ H2 O —̂  CO2  + H2 -41,2 -42,12 5,560 3,129

5 2 H2  + O2  —̂  2 H2 O -484,0 -84,8 1,31*1015 1,85*10"

6 2NO + 2H2  - >  2H20  + N2 -664,2 -113,7 7,49'1020 4,15*10'5

7 2NO + 2CO - »  2CC>2 + N2 -746,6 -197,9 5,86* 1021 8,76* 10 15

8 2 NO2  + 4CO —̂  4CC>2 +N2 -1199,3 -226,0 2,44‘1037 1,05* 1028

9 2N 02  - >  2NO + O2 113,6 141,0 0,407 3,067

10 2N 02  +CH4 - >  C 0 2  + 2H20  + N2 -869,5 115,7 3,13*1034 4,80*1027

11 4NO + CH4  —A CO2  + 2 H2 O + N2 -1163,4 -54,1 2 , 1 0* 10 20 5,91 * 1015

12 2NO + 5H2  —> 2NH3 +2H20 -756,7 -312,9 5,53* 1018 4,72*1012

tett és telítetlen C3-C4 szén-hidrogének is képesek oxigén
felesleg jelenlétében redukálni az N 0-N 0 2 nitrogén-oxi- 
dokat úgy, hogy a végtermékben N2 és C 0 2 jelenik meg. 
Misono [24] N 0 -0 2-C 3Hg-N 2 rendszerben vizsgálta a 
szelektív denoxálás folyamatát és megállapította, hogy a 
szelektív reakció hatékonyan végbemegy RE-ZSM-5, 
RE-Y és Cu-ZSM-5 zeolitkatalizátorokon (RE=La, Ce, 
Pr, Sm, Tb). A hordozó szerepét vizsgálva Misono méré
sekkel igazolta, hogy C e02-A l20 3 katalizátor ebben a 
rendszerben nem hatékony.

A C3-C4 szénhidrogéneket használó szelektív denoxá- 
lásra vonatkozó iradalom áttekintéséből megállapítható, 
hogy a zeolitkatalizátorok közül elsősorban a Cu-ZSM-5 
alkalmas a folyamat ipari megvalósítására. Mivel azonban 
ez a módszer még nem terjedt el, a mai mérnöki gyakor
lat az SCR (Selective Catalytic Reduction) folyamat fo
galmát mindig a nitrogén-oxidok ammóniával történő sze
lektív katalitikus redukciójával azonosítja.

SCR denoxálás ammóniával

Az ammóniával történő redukció lejátszódhat oxigén 
jelenlétében (sztöchiometriai mennyiségben és annak fe
leslegében) és annak hiányában (a sztöchiometriainál ki
sebb mennyiségben, illetve teljes oxigénhiányban). Az al
kalmazott katalizátortól függően kisebb nagyobb mérték
ben lejátszódik az NH3 oxidációja is, aminek mértéke a 
szelektivitásban nyilvánul meg. Az N 0-N H 3-0 ,  reakció
rendszerben lejátszódó fontosabb bruttó reakciók és azok 
termodinamikai adatai a 2. táblázatban találhatók.

Meg kell jegyezni, hogy az SCR heterogén katalitikus 
folyamat gázfázisra vonatkozó sztöchiometriáját tekintve 
a szakirodalom [25] nem mindenben egységes. Például: 
Marangis [26] zeolitkatalizátorokon végzett mérései sze
rint N 0-N H 3- 0 2 rendszerben (oxigénfeleslegben) a sze
lektív katalitikus reakciót az alábbi sztöchiometriai szerint 
képzeli el:

8 NO + 6 NH3+ 1/20, = 7N,+ 9H,0 (2)

A 2. táblázat 3. egyenletének és ez utóbbinak összeha
sonlításából adódó eltérés szembetűnő és kissé szokatlan. 
A probléma részletes taglalásának mellőzésével is megál
lapíthatjuk, hogy jelentős eltérés van a zeolithordozós és 
az anatáz, vagy az alumínium-oxid hordozós SCR kata
lizátorok működési mechanizmusa között. Az eltérő reak
ciómechanizmus, mint az látható, eltérő bruttó sztö
chiometriai egyenletekhez vezetett.

Az ammónia redukáló médiummal megvalósított sze
lektív katalitikus denoxálás ipari katalizátorai nemesfém 
(Pd,Pt), átmenetifém-oxid (V ,05, Fe,03, C r,03, M o03, 
WOj, MnO, vagy ezek keverék oxidjai) aktív anyagot tar
talmazó, szemcsézett vagy monolit szerkezetű, hordozós 
katalizátorok [27]. A keverékoxidok közül, elsősorban az 
Fe20 3-Cr,03-at hordozó nélkül is használják [28]. A hor
dozók: TiO, anatáz (ritkábban rutil) módosulata, y-Al20 3, 
nagy felületű S i02, Z r02. A kis hőmérsékletszinten üze
melő reaktorokban (T<200 °C) szóba jöhetnek a nagyobb 
fajlagos felületet biztositó gélszerű hordozó-formák is: 
aluminogél, szilikagél, titángél [29]. A különböző típusú 
denoxáló katalizátorok aktivitásának összehasonlítása a
4. ábrán látható.
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Reakcióegyenletek és termodinamikai adatok
2. táb láza t

Sor
szám reakció AHr*

kJ

A sr*
J/K

KP
250 °C

KP
450 °C

i 6NO + 4NH3 - »  5N2 + 6H20 -1808,5 5 7 ,4 3,8 '1030 1,8 1022

2 8NO + 2 NH3 —> 5N20  + 3F120 -947,0 -403,8 1,58109 8.4' 105

3 4NO + 4NH3 + 0 2  —̂  4N2  + 6H20 -1627,7 8 6 ,2 6 , 1 0 ' 1041 3,67'1030

4 4NO + 4NH3 + 3 0 2 - >  4N20  + 6H20 -1301,6 -2 0 2 ,0 5,56'1030 5,7'1021

5 4NH3 + 3 0 2 - »  2N2  + 6H20 -1267,0 143,9 3,46' 1033 6,41' 10 24

6 2NH3 + 2 0 2  - »  N20  + 3H20 -552,4 -0,08 2 ,0 ' 1 0 27 4,7 1019

7 4 NII3 + 502 —̂  4NO + 6H20 -907,1 2 0 1 ,6 1,96 1025 1 ,1 2  1 0 19

Kis hőmérsékleten (T=160-200 °C) ncmesfémtartalmú, 
míg közepes hőmérsékleteknél (T=250-400 °C) átmeneti- 
fém-oxid aktívanyagú hordozós katalizátorok alkalmaz
hatók. Amint az a 4. ábrából is megállapítható, különlege
sen nagy hőmérsékleteknél (T>500 °C) mordenit bázisú 
zeolitkatalizátoroktól várható csak a megfelelő NO redu
kálóképesség. Az átmenetifém-oxidok közül a vaná- 
dium-pentoxid rendelkezik a legnagyobb aktivitással 
(5. ábra) és egyúttal a legszélesebb hőmérséklet-tarto
mányban is ez az oxidféleség alkalmazható. A további ak
tivitási sorrend: M n02>Fe20 3>Cr20 3. Alkalmas keverék- 
oxid kombinációkkal (pl. Fe,03+Cr,03 vagy V ,05+Cr,05 

[30]) az aktivitás, illetve a szelektivitás, valamint az ipari
lag alkalmazható hőmérsékleti tartomány előnyösen 
módosítható.

A nitrogén-oxidok ammóniával történő szelektív katali
tikus redukciójához alkalmazható katalizátorok vala
mennyi típusánál megfigyelhető, hogy a denoxáló aktivi
tás és a vele szoros összefüggésben álló szelektivitás (az 
ammónia nitrogén-oxid redukcióban reagált móljainak vi-

4. ábra. Az NO redukció hömsérsekietfiiggése különböző 
katalizátorokon.

a, Mordenit b, Pt/Al20 3 c, V20 /T i0 2

szonya a komplex reakcióban résztvevő összes ammónia 
mólok számához) a hőmérséklet növelésével jelentősen 
csökken. A szelektivitás alapvetően attól függ, hogy az 
adott aktív anyagon az ammónia oxidációja (lásd 2. táblá
zat 5-7 számú egyenletei), mely reakció szerint és milyen 
mértékben megy végbe. Jellemző módon a nitrogén-oxid- 
tartalmú véggázok katalitikus ártalmatlanításával foglal
kozó kutatások egyik kevésbé művelt területe éppen a 
szelektivitás vizsgálata.

A nem állandósult állapot „orosz” módszerének a kata
litikus véggáztisztításban történő alkalmazásával számos 
közlemény [16, 31-34] foglalkozik. A gázelegy áramlási 
irányának ciklikus váltogatásával kialakított nem állandó
sult állapotú üzemmódot az SCR folyamatra Noszkov és 
munkatársai alkalmazták [35]. Az általuk javasolt megol
dásnál az axiális átömlésű reaktortöltetben a katalizátort

5. ábra: Az optimális aktivanyag-tartalomnál mért NO redukció hő
mérsékletfüggése különböző, aluminium-oxid hordozós átmenetifém

oxid katalizátorokon.

(térsebesség: 7400 h'1,a reagensek kezdeti mólaránya: 
N0:NH3:02= 1:1:5)

a, M n02 b, y2Os c, Cr20 } d, Fe20 3
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relatíve kis mennyiségben középen helyezik el, a hőre
generátor funkcióját a katalizátor alá és fölé egyenlő tér
fogatban elhelyezett inért töltetek látják el (lásd 2. ábra). 
Az eljárás továbbfejlesztett változatáról Noszkov későbbi 
közleményében [36] számol be. A katalizátort ez esetben 
is a töltet közepére teszik, de egy vagy több rétegben. Az 
ammónia bevezetése a reaktor több pontján is lehetséges, 
és a részáramok mennyisége szabályozható. Noszkov és 
munkatársai a hagyományos katalitikus denoxálással ösz- 
szevetve a nem állandósult állapotú üzemmód előnyét ki
zárólag abban látják, hogy a töltet regeneratív hőcserélő 
funkciójából adódó energiaigény-csökkenés olcsó meg
oldást tesz lehetővé.

Az SCR-eljárások alkalmazásánál kulcsprobléma a 
kezdeti NH3:NO mólarány szabályozása, mivel az ammó
nia feleslege további légszennyezést okozhat. Egy német 
szabadalom [37] tulajdonosai HZS-5 zeolitkatalizátor al
kalmazását javasolják, amelyen igen jó az NH3-adszorp- 
ció, és az N11, hőmérsékletfüggő adszorpcióját repre
zentáló koncentrációprofilok mozgását meghatározónak 
tekintik. A szerzők szerint az ammónia okozta légszeny- 
nyezés tovább csökkenthető, ha az ammónia bevezetését 
nem a teljes ciklusidőben, hanem annál rövidebb időtar
tamban, de arányosan nagyobb koncentrációk mellett 
végzik.

Az ipari megvalósítás helyzete és lehetősége

A tranziens körülmények hatására módosuló kompo
nens és hőátadás, és ezek laboratóriumi vizsgálata, mate
matikai modellezése a kutatómunkák előterébe került. 
A módszer ipari megvalósításáról -  a vonatkozó nagy
számú szabadalom [pl. 38-41] ellenére -  kevés informá
ció áll rendelkezésünkre. Bulgáriában színesfém-szulfi- 
dok pörkölésekor keletkező kén-dioxid oxidációjára 
használják az eljárást. Noszkov [42] arról számol be, hogy 
Oroszország nyugat-szibériai részén, Bijiszk óleumüze- 
mében 1000-8000 ppm NOx-tartalmú véggázt (11000 
m3/h) sikeresen denoxálnak a nem állandósult állapotú 
SCR-módszer megvalósításával. A gliwicei Erg Műanyag
gyárban 1985-ben egy 4000 m3/h és egy 18000 m3/h név
leges teljesítményű [43] berendezést építettek a laminált 
anyagok impregnáló kemencéinek füstgáztisztítására. 
A lengyel Comindex cég Ethylene Converter Swingtherm 
E márkanévvel látta el a gyümölcstárolókban képződő eti
lén katalitikus oxidációjára gyártott berendezésit. A gyár
tók kiemelik a berendezések nagyon jó energetikai hatás
fokát, kicsi helyigényét és széleskörű -elsősorban környe
zetvédelmi- felhasználhatóságát.
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Kovács József-  Egyházy Tibor- Parti Cong Tac: Nitrogén-oxid 
katalitikus redukciója nem állandósult állapotú reaktor
ban I. Irodalmi összefoglaló

A szerzők rövid áttekintést készítettek a nem állandósult állapo
tú heterogén katalitikus folyamatok szakirodalmából, részlete
sebben tanulmányozva a gázáramlás irányának periodikus vál
toztatásával létrehozott, nem állandósult állapotú katalizátorágy 
működését, a hőmérséklet- és koncentrációfrontok mozgását be
folyásoló paraméterek szerepét. A kén-dioxid oxidáció, az am
mónia- és a metanolszintézis példáján megállapítható, hogy 
mesterségesen létrehozott nem állandósult állapotban működő 
heterogén katalitikus reaktorokban kedvező műveleti paraméte
rek mellett a hagyományos reaktorokhoz viszonyítva többletho
zam érhető el. Az áramlási irány periodikus változtatásával ki
alakított berendezések energetikai szempontból is kedvezőek.

Magy. Kim. Lapja, 55, 046 (2000)

Naucsnüh Trudov, Akadémia Nauk SzSzSzR, Novoszibirszk 
„Nauka”, sz. 53 (1990)

[36] Noszkov, A. S. -  Babrova, L. N. -  Matros, Ju. Sh.: Reverse-process 
forNOx-off gases decontamination., Catal. Today, 17, 293 (1993)

[37] Hedden, K.: Verfahren zum Entfernen von Stick-stoffoxiden aus 
einem Abgas., 0 496 096 AL, Europische Patentanmedlung., 
(01.01.92).

[38] Reverse flow catalytic reactor for treatment of flue gases, PL 90- 
287340 19901016 sz. lengyel szabadalom

[39] Exhaust gas conversion process and apparatus, US 71-193851 
19711029 sz. amerikai szabadalom

[40] Method of oxidizing low-concentration sulfur dioxide to trioxide, 
SU 88-4376140 19880212 sz. szovjet szabadalom

[41] Apparatus for catalytic oxidation of gases under unsteady-state 
conditions, SU 87-4295536 19870811 sz. szovjet szabadalom

[42] Noszkov, A. S. -  Babrova, L. N. -  Matros, Ju. S.: Reverse-process 
for NOx-off gases decontamination., Catal. Today, 17, 293 (1993)

[43] Wojciechowski, J.: Swingtherm processes, Polimex-Cekop Gmbh, 
Polimex Symposium, Warsaw, May 20-22, 1985

Irodalomgyűjtés lezárva: 1998. december 1.

S U M M A R Y

J. Kovacs -  T. Egyhazy -  P., C., Tac: Catalytic Reduction of 
NOx in Non-steady State Reactor. I. Literature Review

A short review is given on the research studies from the non
steady heterogeneous catalytic processes, the dynamic proper
ties of catalyst bed operating in non-steady state created by peri
odic flow reversal are investigated in details. The temperature 
movements of the catalyst bed and the concentration profiles in 
the bed were also studied as a function of the catalyst condi
tions. Using the examples of the sulphur-dioxide oxidation, 
ammonia and methanol synthesis it can be stated that in artifi
cially created, non-steady state heterogeneous catalytic reactors, 
applying proper technological parameters one can achieve an 
excess product in comparison with traditional reactors. The 
equipment designed in accordance with the periodical changes 
of the flow direction are very useful in energy respects as well.
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Antibiotikum-kémiai kutatások a debreceni egyetemen*
S Z T A R IC S K A I F E R E N C **  

P E L Y V Á S  F. IS T V Á N **

Bevezetés

A debreceni antibiotikum kutatás gyökerei az 1952-ben 
a városba telepített penicillingyár -  mai nevén Biogal 
Gyógyszergyár -  alapításához nyúlnak vissza.

Az antibiotikumokkal kapcsolatos kémiai kutatások az 
alábbi négy témacsoportba sorolhatók:

1. Antibiotikumok izolációja és tisztítása
2. Antibiotikumok kimutatása és mennyiségi meghatá

rozása
3. Antibiotikumok szerkezetvizsgálata
4. Antibiotikumok és származékaik szerkezet-módosí- 

tása és szintézise
A KLTE Szerves Kémiai Tanszék és az MTA Antibio

tikum Kémiai Kutatócsoport*** munkatársai (a néhai 
Bognár Rezső akadémikus vezetésével) a debreceni BIO
GAL Gyógyszergyárral és a DOTE Gyógyszertani Intézet 
kutatóival közösen kapcsolódtak be az 1950-es években 
hazánkban beindított nagyarányú antibiotikum kutatási 
programba. Az elmúlt közel öt évtized során többirá
nyú nemzetközi együttműködést alakítottak ki a korábbi 
Szovjetunióban (Szent-Pétervár, Moszkva), Angliában 
(London, Oxdord), az Amerikai Egyesült Államokban 
(Nashwille, Lafayette, Urbana, Washington D. C.), Fran
ciaországban (Párizs, Gif-sur-Yvette), Németországban 
(Bochum, Hamburg), Belgiumban (Leuwen) és Japánban 
(Tokió) működő egyetemi tanszékekkel és kutatóintéze
tekkel.

1. Antibiotikumok izolációja és tisztítása

Debreceni kutatók, Vályi-Nagy és munkatársai 1954- 
ben egy Actinomyceta törzs tenyészfolyadékából izolálták 
a primicin-nek elnevezett antituberkulotikus hatású új an
tibiotikumot (1, /. ábra), melyet a Chinoin Gyógyszer- 
gyár Ebrimicin néven forgalmaz. Később mások igazol
ták, hogy az antibiotikum több aktív vegyület keverékéből 
áll.

A flavofungin-t ugyancsak debreceni kutatók izolálták 
1958-ban egy sivatagi homokból származó törzs, a 
Streplomyces flavofungini kultúrájából. Bár a flavofungin 
biológiailag hatásos különféle patogén gombák és 
élesztőfélékkel szemben, rendkívüli bomlékonysága miatt 
terápiás felhasználására nem kerülhetett sor.

* A szerkesztőség a szerzőket a közleményének megírására még a 
Hazai kémiai kutatási témák, kutatóhelyek, iskolák, műhelyek és intéz
mények sorozat indítása előtt kérte fel, ezért a közlemény nem a jelzett 
sorozatban, annak annotációjában foglalt követelményektől eltérő for
mában jelenik meg. A szerkesztőség

** MTA Antibiotikum Kémiai Kutatócsoport, Debrecen
*** MTA Antibiotikum Kémiai Kutatócsoport, alapítva 1961-ben a 

debreceni KLTE Szerves Kémiai Tanszékén

A Streptomyces flavofungini miceliumából -  a flavo
fungin (2 , 2. ábra) eltávolítását követően -  a dezer- 
tomicin-t izolálták mint második antibiotikumot és ipari 
eljárást fejlesztettek ki a dezertomicin tiszta állapotban 
való kinyerésére. A dezertomicin széles hatásspektrumú 
erősen toxikus vegyület. Antibakteriális aktivitása mellett 
gátolja a szaprofíta és fitopatogén gombák szaporodását, 
és az a hatás alacsonyabb koncentrációkban érhető el, 
mint az emberfertőző gombák elleni aktivitása. E tulaj
donsága folytán előnyösen alkalmazható a mikrológiai 
differenciál-diagnosztikában. A dezertomicin szerkezet
felderítésének fontosabb lépéseiről a későbbiekben (3.1.) 
adunk áttekintést.

Extrakciós eljárást dolgoztak ki és szabadalmaztattak a 
Streptomyces rimosus fermentlevéből az oxitetraciklin ki
nyerésére és átalakítására kristályos oxitetraciklin- 
dihidráttá.

2. Antibiotikumok kimutatása 
és mennyiségi meghatározása

Kolorimetriás eljárást dolgoztak ki a dezertomicint tar
talmazó preparátumok hatóanyagtartalmának mennyiségi 
meghatározására és az oxitetraciklin gyártás során kelet
kező biológiailag inaktív bomlástermékeinek kimutatásé-

Komponens A B C

r2= O-arabinóz hidrogén hidroxil

Index 1 ‘ 2 3

R,= butil pentil hcxil

1. ábra. A primicin (1) komponensek szerkezete 
Frank J. és munkatársai után (1987)

2. ábra. Az A- és B-jlavofungin (2a: R= H, 2b: R = CHj) szerkezete
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ra és meghatározására. Kémiai transzformációt követően 
biológiai értékmérésen alapuló meghatározási módszert 
fejlesztettek ki fermentfolyadékok vagy más elegyek 6 - 
amino-penicillánsav (amely a félszintetikus penicillinnek 
előállításának nélkülözhetetlen kiindulási anyaga) tartal
mának mérésére. HPLC módszert fejlesztettek ki a 
glikopeptid-típusú antibiotikumok kimutatására. Könyv- 
fejezetben foglalták össze [1] az antibiotikumok kimutatá
sához és szerkezetkutatásához használatos modem ultra
ibolya és látható-tartományú spektroszkópiai módszereket.

3. Antibiotikumok szerkezetvizsgálata

A szerkezetkutatás szépségét és egyben nehézségét az 
adta, hogy a vizsgált új antibiotikumok mindegyike eddig 
ismeretlen szerkezeti elv szerint épült fel. Először tehát ki 
kellett dolgozni a megfelelő szerkezetvizsgálati és lebon
tási módszereket.

3.1. Polién makrolid-antibiotikumok — oxo-pentaenek

Aflavofungin szerkezetvizsgálatának kezdeti szakaszá
ban az antibiotikum több, stabilabb származékát készítet
ték el, majd lebontással és spektroszkópiai vizsgálatokkal 
igazolták a molekula polihidroxi-pantaen-lakton jellegét. 
Megállapították, hogy a flavofungin két komponens (A és
B) keverékéből áll, melyek a 2a és 2b szerkezeti képletek
kel jellemezhetők (2. ábra). Eszerint a 2a,b a pentaén 
makrolidok egy új alcsoportjának, az oxo-pentaenek (for
dított laktonkötés) első reprezentánsai. Az A-flavofungint 
a későbbiekben az A-mikoticin-nel azonosnak találták. 
A két antibiotikum között eltérés csak az A- és B-kompo- 
nens arányában mutatkozott. A flavofungin teljes NMR- 
jel hozzárendelését egy- és kétdimenziós NMR-spekt- 
roszkópiai vizsgálatokkal végezték el és felderítették a 
molekula konformációs tulajdonságait is.

3.2. Óriás makrociklusos laktonok

A dezertomicin enyhe savas hidrolízise dezertomicin- 
aglikont és D-mannózt eredményezett. A dezertomicin 
olyan makrolid-típusú antibiotikum, amely szénhidrát 
komponensként D-mannopiranózt tartalmaz. A dezer- 
tomicin-komplex fő komponensének (A-dezerlomicin 3a,
3. ábra) vizsgálata során arra a következtetésre jutottak, 
hogy az antibiotikum egy 42-tagú makrolakton gyűrűt tar
talmaz, és egyike a legmagasabb gyűrűszámú nem-polién 
makrolidoknak. Az aglikonhoz a D-mannóz egység a 
C-22 atomon a-glikozidos kötéssel kapcsolódik, és a 
C-41 atomhoz pedig egy 5-amino-2-hidroxi-l-metil-pcn- 
til oldallánc kötődik. FAB-tömegspektrometriai vizsgála
tok alapján azonosították az antibiotikum B-komponens 
szerkezetét (3b), amelyben a C-46 atomhoz egy guanidi- 
no egység kapcsolódik.

Az elektrospray- és „matrix-assisted” lézer-deszorpciós 
és ionizációs tömegspektrometriai (LC/ES-MS, MALT1- 
TOF) vizsgálatok kimutatták, hogy a dezertomicin komp
lex több újabb komponenst (C, E, F és I) is tartalmaz

mkl

N é v M s R , R j

A - D e z e r t o m ic in  á g i ik o n 1 0 2 9  1 c h 3 v > H

3 a  A - D e z e r t o m i c i n 1 1 9 1  J M a n

3 b  B -  D e z e r to m i c in 1 2 3 3

c h Y ' .

C H 3 v >  N H  

. A .  ^ N H  m u
H O  '■‘i '  v

M a n

3 c  C - D e z c r to m i c in 1 2 6 1 M a n

3 d  D -  D e z e r to m i c in 1 1 9 0 “"O A M a n

3 e  E -  D e z e r to m i c in 1 3 5 3

h o ^ ^ / N H 2

M a n -M a n

3. ábra. A dezertomicin-komponensek szerkezete

(3c-e), amelyek többnyire csak a C-41 szénatomhoz kap
csolódó oldallánc összetételében különböznek. Az E- 
komponens (3e) pedig egy 2 molekula mannózból álló 
diszacharid egységet hordoz.

3.3. Glikopeptid antibiotikumok

A z  elmúlt több mint három és fél évtized során a Kuta
tócsoport egyik úttörő kutatási területe a szénhidráttartal
mú, glikopeptid antibiotikumok szerkezetvizsgálata [2 ]. 
Orosz és amerikai kutatókkal kooperálva részletesen ta
nulmányozták a vankomicin-típusú glikopeptid antibioti
kumok [A és B-aktinoidin, A és B-risztocetin (risz- 
tomicin), eremomicin, avoparcin] kémiai szerkezetét, to
vábbá az új amino-dezoxi és neutrális szénhidrátokból fel
épülő oligoszacharidok szerkezetét, szekvenciáját, az 
aglikonhoz való kapcsolódásuk módját és szintézisét.

Aktinoidin (A- és B-aktinoidin). Az A- és B-aktinoidin 
enyhe savas hidrolízise az aglikonokat, továbbá a szén
hidrát-komponenseket (D-mannóz, D-glükóz, L-akóza- 
min, L-aktinózamin) eredményezte. Az aglikonok további 
vizsgálata során megállapították, hogy míg az A-akti- 
noidin-aglikon felépítésében a-amino-4-hidroxi-D-fenile- 
cetsav szerepel, addig a B-variánsban ez az építőelem 
még egy C-3 helyzetű klóratomot is tartalmaz. A van
komicin-típusú antibiotikumokra jellemző közös szerke
zeti vonásokat figyelembe véve, továbbá a glikozidos kö
tések konfigurációjának NMR spektroszkópiai módsze
rekkel történt meghatározása után az A- és B-aktinoidinre 
a 4a és 4b szerkezetet adták meg (4. ábra).

Szintetikus szénhidrátkémiai és spektroszkópiai vizs
gálatokkal igazolták a tridezoxi-amino hexóz komponen
sek (L-akózamin és L-aktinózamin) és az akobióz [2-0- 
(3-amino-2,3,6-tridezoxi-a-L-araú/no-hexopiranozil)-(3- 
D-glükopiranozid] szerkezetét.
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NHj

4a A-Aktinoidin - X, = X2 = H, X3 = C1 
4b B-Aktinoidin - Xt =X3 = CI, X2 = H

4. ábra. Az aktinoidinek szerkezete

Risztocetin [A- és B-risztocetin (A- és B-risztomicin)]. 
A néhány év különbséggel izolált amerikai risztocetin és 
orosz risztomicin azonosságát debreceni kutatók bizonyí
tották. A különböző savas hidrolízis aktionoidsavat, risz- 
tomicinsavat két redukáló diszacharidot (rutinóz és riszto- 
bióz), két triszacharidot (risztotrióz, risztrióz) és egy új 
aminodezoxi-hexózt, az L-risztózamint eredményezett.

Az antibiotikum-aglikon további vizsgálatát amerikai 
kutatókkal együttműködve végezték el: tisztázták a risz- 
tomicinsav valamint az ágiikon szerkezetét. Az L- 
risztózamin (3-amino-2,3,6-tridezoxi-L-ribo-hexopira- 
nóz) ezideig a természetben nem volt ismert, viszont a 
későbbiekben, a debreceni kutatók munkájának eredmé
nyeként nagy preparatív jelentőségre tett szert [4, 5]. El
sőként végezték el az L-risztózamin szerkezetbizonyító 
szintézisét és jó hozamú, preparatív módszereket dolgoz
tak ki e cukor, C-4 epimerje, illetve D-enantiomerjének 
(D-risztózamin) előállítására. Az új oligoszacharid-kom- 
ponensek (risztobióz, risztotrióz) és a heterotetraszacharid 
oldallánc (risztotetróz) szerkezetét kémiai és spektroszkó
piai módszerekkel állapították meg és megoldották vala
mennyi oligoszacharid építőelem és a teljes tetraszacha- 
rid-szerkezet kémiai szintézisét [5].

A szénhidrát-ágiikon kötések konfigurációjának NMR- 
spektroszkópiai módszerekkel végzett meghatározásával 
az A-riszocetin (A-risztomicin) szerkezetére az 5 képletet 
(5. ábra) adták meg.

Elsőként mutattak rá, hogy a risztocetin és a risztomicin 
nemcsak szerkezetük, hanem biológiai hatásuk alapján is 
azonos értékűek, és előnyösen alkalmazhatók a von 
Willebrand-kórban szenvedő vérzékeny betegek diag
nosztizálására. Ez a betegség a VIII. faktor-komplex 
mennyiségi vagy minőségi zavarán alapuló vérzékenység; 
a hemosztázis genetikailag determinált molekuláris def- 
fektusa. Kimutatása elsődleges fontosságú különösen mű
téti beavatkozások előtt. A DOTE II. számú Belklinikájá
val együttműködve egy A risztomicin tartalmú labordiag
nosztikai készítményt fejlesztettek ki, amelyet a Reanal

5. ábra. A-Risztomicin (risztocetin) (5)

Finomvegyszergyár Aggistin Kit, illetve más aggregáló- 
szerekkel kombinálva Aggistin Plus néven hoz forgalom
ba. Orosz és német kutatókkal közösen vizsgálták a 
glikopeptid antibiotikumok, elsősorban az A-risztocetin, 
vankomicin és eremomicin hatásmechanizmusában szere
pet játszó kötődését a baktérium sejtfal-analóg oligopep- 
tidekhez (Ac-D-Ala-D-Ala) és a térszerkezet a dimerizá- 
ció szerepét a biológiai hatás kifejtésében.

Eremomicin. Német és orosz kutatókkal együttműködve 
megállapították, hogy az eremomicin molekulája elágazó
láncú aminodezoxi hexózként nem L-vankózamint, hanem 
3-C-ep/-L-vankózamint tartalmaz. Elvégezték az antibioti
kum néhány részlegesen dez-glikozilezett-származékának 
teljes 'H- és l3C-NMR jelhozzárendelését és ezzel megerő
sítették a korábban megállapított primer szerkezetet. Vizs
gálták továbbá az antibiotikum dimerizációját és komplex
képződését sejtfal-analóg oligopeptidekkel.

Avoparcin. Francia kutatókkal kooperálva előállították 
-  az American Cyanamid Co. által állattápszer adalékként 
forgalmazott -  avoparcin antibiotikum amindezoxi-di- 
szacharid szerkezeti elemének (avobióz) egy védőcsopor
tokat hordozó p-fenil-glikozid-származékát (fend per-O- 
acetyl-N-trifluoracetil-P-avobiozid). Ez egyben a hetero- 
diszacharid oldallánc szerkezet igazolását is jelentette [5].

3.4. Kromoprotein antibiotikumok

Elsőként oldották meg a kromoprotein típusú, rákelle
nes kedarcidin antibiotikum aminodezoxi komponensé
nek (kedarózamin, 4-amino-2,4,6-tridezoxi-L-//xo-hexpi- 
ranóz) szerkezetbizonyító szintézisét. Ennek során L-ram- 
nózból kiindulva metil a-L-kedarozamidet állította elő 
néhány sztereo-kémiailag jól definiált reakció lépésben.

3.5. Aminoglikozid antibiotikumok
szerkezetvizsgálata

Monográfiában [6 ] foglalták össze az aminoglikozid 
antibiotikumok kutatásának fontosabb irányzatait és ered
ményeit.
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4. Antibiotikumok és származékaik 
szerkezet-módosítása és szintézise

Az antibiotikumkutatás szintén fontos törekvése, hogy 
a nagyüzemileg gyártott készítményekből kedvezőbb far- 
makokinetikai és farmakodinamikai tulajdonságokkal 
rendelkező második és harmadik generációs vegyületeket 
fejlesszenek ki.

4.1. Antraciklin glikozid antibiotikumok

A glikopeptid típusú antibiotikumok aminodezoxi-hexóz 
komponenseinek (L-risztóz-amin és D-enantiomerje) szin
téziséhez előállított azidodezoxi-hexóz típusú interme
diereket eredményesen használták fel a rákellenes, 
antraciklin glikozid típusú daunomicin és karminomicin új 
glikozidjainak és tioglikozidjainak, továbbá a cukor részen 
heterociklusos gyűrűt és bisz-foszfor-amid-mustár kötést 
hordozó analógjainak szintézisére. Az 1-N-glikobiozil-
1,2,3-triazolokat, mint glikozil donorokat alkalmazták 
antraciklin-antibiotikum aglikonok glikozilezésére. Érde
kes megjegyezni, hogy a Debrecenben többféle módszerrel 
is előállított L-akózamin-t a Farmitala-Carlo Erba-cég 
(Milano) munkatársai elsőként alkalmazták egy olyan fél
szintetikus antraciklin glikozid antibiotikum analóg 
(Farmorubicin) kifejlesztésére, amely a daunomicinhez ké
pest alacsonyabb kardiotoxicitással rendelkezik.

4.2. Trehalózamin analógok

Irodalmi adatok szerint az a,a-trehalóz számos amino- 
dezoxi-származéka antibakteriális, illetve az immunrend
szert befolyásoló hatást mutat. Munkatársaink az L- 
akózamin és L-risztohamin felhasználásával új, szimmet
rikus és nemszimmetrikus trehalózamin analógokat állí
tottak elő. Kémiai szintézissel [ 1—l3C] trehalózt és 
[2,4,6,6'-2H] trehalózt készítettek és NMR-relaxációs 
technika segítségével vizsgálták ezek konformációs és 
molekula-dinamikai sajátságait.

4.3. AIDS-ellenes vegyületek szintézise

Azidotimidin (AZT) nukleozid analógok. A timidint me- 
til 3-azido-2,3,6-tridezoxi-a-L-núo-hexopiranoziddal 
glikozilezve a HÍV vírus ellenes azidotimidin (AZT) egy 
új, P-L-ríúo-hexopiranozil analógját szintetizálták.

Streptonigrin-származékok előállítása. Belga és orosz 
kutatókkal együttműködve, a myeloblastosis- és figyelem
re méltó HIV-vírus ellenes streptonigrin antibiotikum ext
rém toxikus hatásának kiküszöbölésére a vegyüld ami- 
nodikarbonsavakkal és aminodezoxi-hexózzal képzett 
amidjait állították elő. Az új analógok közül az N-metil-1- 
dezoxi-l-amino-D-glucittal készített amid a streptonigrin- 
nél lényegesen kevésbé toxikus, és közel azonos hatású a 
Rausher leukémia vírus ellen, mint az eredeti antibiotikum.

mid

4.4. Aminoglikozid antibiotikumok 
és enzimgátló hatású ciklitek szintézise

Az aminoglikozid antibiotikumok kutatásának egyik 
fő iránya az, hogy egyszerűbb és így kémiai szintézis
sel könnyebben hozzáférhető pszeudodiszacharidokat 
(pl. fortimicin-, és sannamicin-analogonokat stb.) állítanak 
elő.

Pszeudodiszacharid-típusú aminoglikozid antibioti- 
kum-modellek szintézise céljából azido, illetve védett 
aminocsoportokat hordozó szubsztituált hex-5-enopira- 
nozidokat állítottak elő, amelyek Ferrier-karbociklusos 
gyűrűtranszformációjával új típusú azido- és aminode- 
zoxi-inozózokat szintetizáltak. Ezeket, mint antibiotikum 
aglikonokat a természetben előforduló szénhidrátokból 
(D-glükóz, D-glükózamin, D-arabinóz, D-ribóz, L-risztó- 
zamin, L-akózamin) készített glikozil donorokkal gliko- 
zilezték és így új, furanóz és piranóz gyűrűs cukrokat tar
talmazó pszeudodiszacharid típusú antibiotikum modelle
ket szintetizáltak. Hasonló szerkezetű antibiotikum analó
gok előállítása céljából a Ferrier-reakciót sikeresen kiter
jesztették a 2 '-dezoxi-diszacharidok redukáló cukoregysé
gének gyűrűtranszformációjára is.

A D-risztózamin szintézise során előállított intermedie
reket királis, szubsztituált (azido)dezoxi-inozózok-ká ala
kították Ferrier-karbociklusos gyűrűtranszformáció segít
ségével. E vegyületek, és a D-(-)-kinasavból készített 
hasonló származékok további átalakításaival új anhidro- 
illetve elágazó láncú (azido)cikliteket szintetizáltak és ta
nulmányozták ezek biológiai hatását az intra- és extracel- 
luláris Ca2+ ion transzportban szerepet játszó enzimekre. 
Az előállított, funkcionalizált inozóz vegyületek közül 
több figyelemre méltónak bizonyult a különféle enzimek 
működésére gyakorolt hatásával.

4.5. Linkomicin és klindamicin-származékok 
szintézise

Japán kutatókkal kooperációban a gyógyászatban al
kalmazott antibakteriális hatású linkomicin és klinda- 
micin antibiotikumok szerkezetmódosításával több fél- 
szinetikus analógot készítettek. A linkomicin C-7 helyzetű 
hidroxilcsoportját azido- vagy imidazol-2 -il-tio-csoporttal 
helyettesítve a kiindulási antibiotikummal egyező anti
bakteriális szintű terméket kaptak, ami azonban kevésbé 
volt hatásos, mint a klindamicin. Előállították és műszeres 
vizsgálatokkal bizonyították a linkomicin fermentációja 
során képződő, eddig ismeretlen, két szulfoxid-glikozid 
szerkezetét, megoldották kémiai transzformációját szul- 
fonná és meghatározták a biológiai aktivitásukat.

4.6. Konagenin-származékok előállítása

Napjaink antibiotikum-kutatása különös figyelmet 
szentel az immunrendszert befolyásoló vegyületeknek. D- 
Xilózból kiindulva megvalósították a konagenin immuno- 
moduláns antibiotikum néhány C-3 diasztereomerjének 
szintézisét. Az egyik új izomer a természetes vegyületnél 
in vitro nagyobb biológiai aktivitást mutatott. A kona-
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genin daganatellenes hatású szerekkel (pld. antraciklin 
glikozidok) kombinálva növeli azok aktivitását és csök
kenti a nemkívánatos mellékhatásokat.

4.7. Antibiotikumok dezoxi-cukor komponenseinek 
szintézise

Tartraldehid-merkaptálok, mint új szintetikus építőele
mek felhasználásával több antibiotikumból izolált dezoxi- 
és aminodezoxi cukrot állítottak elő, többek között a D- és 
L-diginózt és szármentózt, a D- és L-rodinózt, valamint a 
D- és L-daunózamin, risztózamin és akózamin N-acil- 
származékait.

4.8. Heterociklusos antibiotikumok 
szerkezet-módosítása és szintézise

Az AIDS-kutatások és a tumor metasztázis-gátlás 
szempontjából is fontosnak ítélt enzim-inhibitor tulajdon
ságú polihidroxi-indolizidin alkaloid antibiotikumok és 
szerkezeti analógjaik (kinolizidinek) szintézisére két új 
módszert dolgoztak ki. Az egyik módszerrel, az ún. 
Danishefsky-dién és szacharidokból nyert hidroxilalde- 
hid-azometinek diasztereoszelektív hetero-Diels-Alder- 
reakciójával királis polihidroxialkil-dihidropiridin-4-on- 
okat állítottak elő, melyek további szintetikus átalakítása 
indolizidin-, illetve kinolizidin-származékokhoz vezetett. 
A másik eljárás szerint szacharidokból előállítható telítet
len polihidroxialdehidek megfelelő királis, gyűrűs nitron- 
ná alakításával, és ezek diasztereoszelektív 1,3-dipoláris 
cikloaddíciójával piperidino-izoxazolidin-származékokat 
kaptak, melyeket indolizidinekké alakítottak.

A szvainszonin, kasztanoszpermin és szlafarmin analó
gok saját és mások szintetikus kutatását angol nyelvű kis
monográfiában [7] tekintették át.

4.9. Béta-laktám antibiotikumok kutatása

Az 1960-as évektől kezdve foglalkoznak a terápiailag 
igen jelentős béta-laktám antibiotikumok (penicillinek és 
kefaloszporinok) kémiájával. A korábbi időszakban a 6 - 
amino-penicillánsav vagy aktív észterek alkalmazásával 
főleg félszintetikus penicillin és cefalosporin-szár- 
mazékokat készítettek. Új, szénhidráttartalmú, valamint 
izoxazolil oldalláncú kefaloszporinokat is előállítottak.

A Morin-Jackson-féle gyűrűbővülési reakció segítsé
gével penicillin-szulfoxid észterekből jó hozammal kap
ták a megfelelő kefaloszporinokat. G-Penicillin-ace- 
toximetil-észterből (a Maripen-ből) kiindulva pedig a
7-amino-3-dezacetoxi-kefaloszporánsavat (7-ADCA) ál
lították elő, és a klóracetamido-penicillánsav gyűrűbőví
tése után heterociklusos tiolokkal új, biológiailag aktív 
7-heteroaril-tio-acetamido-kefaloszporinokat készítettek. 
Az így nyert 7-ADCA-származékokból a C-3-helyzetben 
szelektív halogénezéssel 3-brómmetil vegyületeket, vala
mint 3-acetoximetil, és heteroaril-tiometil-származékokat 
szintetizáltak.

Behatóan tanulmányozták a különböző kefaloszporin- 
származékok cikloaddíciós és Diels-Alder reakcióit. Meg
állapították, hogy a kefaloszporinok A3 kettőskötése pi- 
razolin-származék képződése közben igen lassan reagál 
diazometánnal, a reakció azonban egyaránt régió- és 
sztereospecifikus a különböző szulfoxid és szulfon-szár- 
mazékoknál. Kefaloszporin szulfoxidokból és szifonok
ból a A3 telítetlen vegyületeknél reaktívabb 2-exometilén- 
származékokat készítettek, amelyekből diazoalkánokkal 
ciklopropán és/vagy pirazolin-származékokat állítottak 
elő.

3- Vinil-származékokból pirazolin-ciklopropán-szár- 
mazékokat nyertek, és szili 1-nitronátokkal 3-izoxazolil- 
származékokká alakították. 2,3-Exometilén kefaloszpori- 
nokból Diels-Alder-reakciókkal valamint más típusú kon
denzációs reakcióban új triciklikus-származékokat állítot
tak elő.

P-Laktamáz gátló halogén (jód és bróm) és pszeudo- 
halogén (rodanid) penicillánsav-származékokat készí
tettek és vizsgáltak. A humán leukocita elasztáz (HLE) 
enzimgátlás céljából pedig 7cc-alkoxi-kefaloszporin-szul- 
fon-származékot preparáltak. 2-Szubsztituált kefalosz
porin szulfoxidok és szulfonok szintézisére egy új halo- 
génezési módszert fejlesztettek ki brómcián felhasználá
sával.

A monociklusos azetidinckct királis Staudiger-reakció- 
val 2-amino-l,3-propán-diolból készítették el.

A P-laktám antibiotikumok körében három könyvfeje
zetet [8- 1 0] és egy könyvet [11] publikáltak.

A debreceni kutatók a fentiekben ismertetett, antibioti
kumokkal kapcsolatos kutatási eredményekről 180 idegen 
és magyar nyelven publikált közleményben számoltak be.
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makrolid (favofungin, dezertomin) és külföldről származó 
glikopeptid (aktinoidin, risztocetin, stb.) antibiotikumok szerke
zetvizsgálatára és az AGGRISTIN-KIT néven kifejlesztett 
labordiagnosztikum alkalmazására. Ismertetik az antibiotiku
mok szénhidrát-komponenseire kidolgozott szintézis módszere
ket és azok felhasználását antibiotikum-analógok előállítására. 
Sikeresen meghonosították és továbbfejlesztették a béta-laktám 
antibiotikumok (penicillinek, kefalosporinok stb.) kémiájának 
újabb eredményeit.
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S U M M A R Y

F. Sztaricskai -  I. F. Pelyvas: Antibiotic Research at the 
University of Debrecen

The authors summarize the most important scientific results, 
born in a wide-scale international cooperation, at the Research 
Group of Antibiotics of the Hungarian Academy of Sciences, 
which was founded at the Department of Organic Chemistry of 
the University of Debrecen in 1961. This research work 
involved the structural investigation of the macrolide antibiotics 
(flavofungin and desertomycin) isolated in Hungary, and of the 
glycopeptide antibiotics (actinoidin and ristocetin etc.) originat
ing from abroad, as well as the application of ristocetin in a la
boratory diagnostic-kit under the trade-name AGGRISTIN. The 
synthetic procedures elaborated for the production of the carbo
hydrate components of various antibiotics are also discussed, 
together with the successful introduction and development of 
the methods of the chemistry of the beta-lactam (penicillins, 
cephalosporins, etc.) antibiotics.

SjeMtle . . .  Szemle . . .  S jew ie . . .

Higannyal szennyezett 
hulladékok

megszilárdításos ártalmatlanítása

Az USA Brookhaven National Labora
tory (Brookhaven Állami Laboratórium, 
BNL, Upton, New York) eljárást dolgozott 
ki higannyal szennyezett hulladékok ártal
matlanítására (ideértve a radioaktívakat 
is). Az eljárás neve: Sulfur Polymer 
Stabilization and Solidification (kénpoli- 
mer-stabilizáció és -megszilárdítás, 
SPSS).

Az eddigi eljárás szerint a hulladék tar
talmazta higanyt elemi kénnel reagáltatták, 
de a nyert termék por alakú volt, viszont 
szilárd termék a kívánatos. Paul Kalb fő
munkatársnak (senior research engineer) 
sikerült ezt elérnie: 95%-ban elemi ként és 
5%-ban diciklopentadiént kevert össze 
(kén-polimer-cement) és ebben keverte el 
az ártalmatlanítandó hulladékot, majd az 
elegyet 120 °C-ra fűtötte fel, ilyenkor az

megolvadt és formába volt önthető, mely
ből a környezetben (a kísérletes megállapí
tás szerint) csak milliárdad rész (ppb) hi
gany volt észlelhető (az USA környezetvé
delmi határértéke 200 ppb).

[Forrás: Chemical Engineering, 106. 
No 3, p 19. (1999. március)]

Triklór-etilénes talajszennyezés 
helyszíni ártalmatlanítása

Az atomerőművek hasadóanyagszük
ségletének tisztításában az USA Energia- 
hivatala (DOE = Department o f Energy) is 
érdekelt és ezért támogatja a Monsanto ki
fejlesztette eljárást, ami urán-hexafluorid 
(UF6) formájában különíti el az izotópokat 
triklór-etilénes oldatban; ez elcsurog az 
agyagos talajon. Az elszegényített anyalú

got elektrokatalízises-ozmotikus ártalmat
lanítással bontják el.

A szükséges egyenáramot katód- és 
anódlemez között adják be az agyagos ta
lajba (akár vízszintes, akár függőleges 
irányban) és erre merőlegesen mélyesz- 
tenek le bontókatalizátorként vékony vas
reszelékréteget. A triklór-etilénes oldatba- 
vivő manipuláció következtében a talaj 300 
ppm oldószerrel dúsul, amit az eljárással 
0,2 ppm-re tudnak csökkenteni.

Az eljárást az olasz réteges tésztáról 
(lasagne) nevezték el, mert egymást köve
tő vasreszelék- és agyagrétegen halad át az 
elektroozmózis hajtotta triklór-etilén útja 
az anód és a katód között.

[Forrás: Chemical and Engineering 
News, 77. No 15, p 14. (1999. április 12.)]

5. Gy.
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M ű v e le t i  p r a k t ik u m

Néhány gondolat hőcserélők elszennyeződéséről
C Z E R M A N N  J Á N O S *

Bevezetés

Hőcserélők és általában hőátadó felületek hőátadási té
nyező alapján, számításokkal történő méretezése a vegy
ipari műveleti folyamatok legjobban megalapozott terüle
téhez tartozik. Számos módszer áll rendelkezésre a mére- 
tezők számára, ezek zöme ma már számítógépi program, 
melyek eredményei elfogadható határon belül egyeznek 
is, de közös hibájuk -  és ez természetes is -  hogy csak 
tiszta, szennyeződésmentes felületre érvényesek és az el
szennyeződés okozta hőellenállást becsülik.

A felületeken lerakódások, elpiszkolódások alakulnak 
ki és a számitásokkal kapott eredményeket rontják. A hő
átadó felületen kialakult lerakódások hővezetőképessége 
alacsony, 0,5 W/mK és 3 W/mK közötti érték, amit csak 
becsülni lehet [1], és ez a hőátadási felületek túlméretezé
sét indokolja. P. Thackery [2] szerint ezért a számított 
hőátadó felület igényt 10-500% közötti értékkel szokták 
növelni, ami, ahogy látni fogjuk, a költségeket növeli.

Korábbi közleményünkben [3] foglalkoztunk a hőcse
rélők tisztításával ill. a csövek javításával és cseréjével. 
Ebben a közleményben a hangsúlyt az elszennyeződések 
kialakulására fordítjuk, amivel korábban Ilans Miiller- 
Steinhagen is foglalkozott [1], majd csökkentésük néhány 
újabb módszerét mutatjuk be.

A hőátadó felületen át történő hőátadást a következő 
képlet szemlélteti:

ahol:
F a hőátadó felület,
2R a hőáram útjába eső összes hőellenállás,
AT a hőmérséklet különbség,
Q az időegység alatt átadandó hő konzisztens egy

ségekben.
A hőáram útjában a hőátadó felület két oldalán kiala

kult két filmréteg, a hőátadó felület szerkezeti anyagának 
hővezetéséből adódó falellenállás és a hőátadó falra lera
kodott elszennyeződés adja az összes hőellenállást.

A három hőellenállás közül bennünket most csak a har
madik, a szennyeződések okozta ellenállás érdekel. Ez 
döntő, hiszen ez szabja meg a számított értéken felüli túl
méretezést.

Az elszennyeződés okozta hőellenállás közelítő becslé
sekkel alátámasztott érték, ami függhet az üzemi körül
ményektől és azok időszakos változásától.

Lényeges változás fordulhat elő pl. a hőátadó felület két 
oldalán áramló fluidumokban (mint a hűtővízben oldott és 
lebegő szennyeződések) vagy léghűtőknél a levegőből

* Budapest, 1118 Ménesi út 3.

származó szennyeződésekben. Ezek olyan meghatározat
lan tényezők, amelyeket még becsülni is nehézjelenlétük 
indokolja a túlméretezést és teszik szükségessé az egyre 
gyakoribb mechanikus vagy más tisztítási műveleteket. 
Ilyen tisztítási művelet lehet a fluidumok előszűrése, ke
zelése, vagy a technológia más pontján történő beavatko
zás megelőző intézkedésként. Ez rengeteg pénzbe kerül.

Először vizsgáljuk meg az elszennyeződésekből eredő 
költségnövekedés több tényezőjét.

A beruházási költségnövekedést elsősorban a hőátadó fe
lület túlméretezése miatti nagyobb készülékméret okozza. 
Ehhez járul még az ebből eredő egyéb költség is. Ilyenek a 
nagyobb készülékméret miatti megnövekedett helyigény, 
alapozási költségek növekedése, szállítási költségnöveke
dés és a szerelési költségek növekedése is. Beruházási költ
ségeket növelhet az említett elszennyeződés kialakulását 
célzó fluidum-előkezelő berendezések létesítése, mint pél
daként hűtővíz tisztító berendezés vagy a technológiai sor
ba beépített közbenső fluidumszűrő és kezelő rendszer.

Külön energiaigényt jelent, ha az elszennyeződés ki
égetést igényel, vagy ha több szekundér energia szükséges 
áram vagy gőz alakjában az elszennyeződések hőcserélő 
előtti, vagy a hőcserélőben történő csökkentésére vagy 
megszüntetésére. Az elszennyeződések csökkentik a ren
delkezésre álló keresztmetszetet, különösen csövekben és 
noha ez a kialakuló nagyobb áramlási sebesség miatt ja
vítja a hőátadást, de nem ellensúlyozza a megnövekedett 
áramlási ellenállás miatti átnyomtatási energiaigény-nö
vekedést.

Karbantartási költségnövekedés is igen jelentős ténye
ző, amit a lerakodott réteg eltávolítása és elhelyezése 
okoz. Karbantartási költség a meghibásodott korrodált 
szerkezeti elemek, főleg a csövek cseréje vagy javítása is. 
A karbantartás munkaerő és készülékigényes, és sokszor 
igényel drága készülékeket és vegyszereket.

Költséget okoz a termeléskiesés is.

Az elszennyeződés kialakulása

Az elszennyeződés elkerülésére, vagy mértékének 
csökkentésére már a tervezés időpontjában figyelmet kell 
fordítani. Hatásos megoldásokhoz akkor lehet jutni, ha az 
üzemi paraméterek (hőmérséklet, nyomás, fluidumok el- 
szennyezettsége, korrodeáló viselkedése stb.) hatása az el
szennyeződés tulajdonságaira és mértékére ismert, vagy 
elfogadható közelítéssel becsülhető. Ez a tervezésben a 
legnehezebb kérdés, ami elméletileg szinte megközelíthe
tetlen. Értékét tapasztalat és gondos mérlegelés után lehet 
megválasztani.

Noha többféle elszennyeződést okozó mechanizmus lé
tezik, célszerű ezeket öt csoportba osztani a jellemző fizi- 
kai/kémiai elszennyeződési mechanizmusok szerint.
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A kristályosodási mechanizmus szerint kialakuló el
szennyeződés szilárd réteget képez a hőátadó fal felüle
tén. Ezt a réteget az áramló közegben lévő oldott sók idé
zik elő, melyek túltelitődés következtében kiválnak és 
kristályos réteget képeznek a hőátadó felületen. A kristá
lyosodás alapvető hajtóereje az oldatban lévő anyag és a 
lerakodott anyag közötti kémiai potenciálkülönbség. Az 
esetek nagy részében a lerakodott anyag kalciumsókat és 
szilikátokat tartalmaz.

A szilárd tömör részecskék lerakódását a fluidumban 
szuszpendált részecskék okozzák. Ezek származhatnak a 
környezetből (homok stb.), a hőcserélő előtti korróziós 
termékekből, vagy magában a fluidumban lejátszódó re
akciókból is. A kémiai reakció okozta elszennyeződést a 
hőátadó felületen kialakuló reakciók idézik elő. A felület 
bár önmagában nem lép reakcióba, de katalizálhat külön
böző szilárd anyagot termelő reakciót.

A korróziós elszennyeződés akkor alakulhat ki, ha a hő
cserélő felületén a szerkezeti anyag reagál az áramló flui- 
dummal. Biológiai elszennyeződés mikroorganizmusok
ból álló szerves filmszerű anyag a fal vagy csövek felüle
tén, és később makrobiológiai szennyeződések, például 
kagylóféleségek is kialakulhatnak. Jellemző példák erre 
az erőművek nagy hűtőtornyainak betétanyagai. Hasonló 
jelenség az algásodás is.

Az elszennyeződések kialakulásának 
mechanizmusa

Az egyes kategóriákon belül az elszennyeződési me
chanizmusok ismertethetőek hasonló modellekkel. Általá
ban sokféle elszennyeződési mechanizmus játszódik le, 
több közülük egyidőben is kölcsönösen erősítve egymást. 
Egy kivétel is létezik: a részecskelerakódás és az egyide
jű kristályosodás, melyek gyengítik egymás hatását. Az 
elszennyeződési kialakulási mechanizmus több egymást 
követő lépésben játszódik le.

Az első lépés vagy fokozat a kezdeti vagy késleltetési 
időszak. Ha új, vagy teljesen kitisztított hőcserélőt állíta
nak üzembe, kezdetben a magas hőátadási tényező hatá
rozza meg a működést és ez bizonyos ideig uralkodik is. 
Ezalatt kristályosodási magok alakulnak ki és tápanyagok 
jönnek létre a biológiai növekedéshez, melyekből a lera
kódások képződnek.

Ez az időszak néhány másodperctől néhány napig is 
tarthat. Hans Müller-Steinhagen idézett közleménye sze
rint a részecskekialakulási periódusban nincs késleltetés. 
A kristályosodási és kémiai reakció okozta elszennyező
dés kialakulásánál a kezdeti periódus ideje a hőmérséklet 
növekedésével csökken. Általában a késleltetési idő a le
rakódások kialakulása előtt csökken a felület durvaságá
nak növekedésével.

Az elszennyeződési periódus következő lépése az anyag
szállítás. Ahhoz, hogy lerakódás képződjék a hőátadó felü
leten, legalább egy kulcskomponensnek kell eljutnia a felü
letre a fluidumból. A legtöbb esetben ezt a diffúzió idézi elő.

A harmadik fokozat a lerakódások képződése. Ahogy a 
szennyezőanyag a fal felé jut, annak a falra is kell tapad
nia, vagy reakcióba kell lépnie a lerakódások kialakulásá
hoz. Az első és harmadik fokozat reakció, tapadás ill. 
anyagszállítás által szabályozott.

mkl

A negyedik mechanizmus a leválási vagy automatikus 
késleltetési fokozat, amikor a lerakódások szilárdságától 
függően az első lerakódást követően azonnal kialakul az 
eróziós folyamat is, ami a lerakódás mértékét csökkenti, 
vagy a lerakódás sebességnövekedését némileg korlátozza.

Az elszennyeződés mechanizmus befejeződése az öre
gedési lépés, ami növeli a lerakódások szilárdságát poli- 
merizációval, átkristályosodással vagy dehidratációval.

A technológiai paraméterektől és az uralkodó elszeny- 
nyeződési mechanizmustól függően az elszennyeződés 
sebessége, vagyis az elszennyeződés okozta ellenállás le
het állandó vagy idővel csökkenthető. A folyamatokat az
1. ábra szemlélteti. Kemény, jól tapadó lerakódások ese
tében (amilyenek a szilikátok vagy bizonyos polimerizá- 
ciós termékek) az elszennyeződés mértékének sebessége 
állandó (a vonal), vagy idővel csökkenő tendenciájú 
(b vonal). Gyengébb szennyező lerakódások esetében 
-  például 1 pm-nél kisebb méretű részecskék esetében — 
az ellenállási sebesség közel állandó vagy asszimptotikus 
lefutású (c vonal). Fűrészfog karakterisztika következik 
be, ha a lerakódások mértéke kritikus idő után csökken, 
vagy ha a kritikus lerakodási vastagság már kialakult 
(d vonal). Az említett szerző szerint [1] majdnem vala
mennyi elszennyeződési periódusra az elszennyeződési 
ellenállás (Rsz) exponenciálisan növekszik a felületi hő
mérséklettel az Arrhenius egyenlet szerint:

ahol R az egyetemes gázállandó, Tf a felületi hőmérsék
let, E pedig az aktivitási energia. Manapság még ezt az 
egyszerű képletet sem szokás használni tervezésnél az ak
tivitási energia ismeretének hiányában.

Hőátadó felületek elszennyeződésének 
csökkentése

A hőátadó felületek elszennyeződésének csökkentésére 
szokásos módszereket már ismertettünk a Magyar Kémi-

1. ábra: A különböző lehetséges elszennyeződési mértéket mutató 
elszennyeződési görbék [1]

a: lineáris sebesség; b: csökkenő sebesség; c: aszimptotikus; 
d: fűrészfogazatú.
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kusok Lapjában [3]. Most ezért néhány fontosabb és újabb 
alkalmazott módszert mutatunk be.

Bevezetésként újból meg kell állapítani, hogy a terve
zésnél kell annak lehetőségét biztosítani, hogy az elszeny- 
nyeződés mértékét csökkenteni lehessen, bár ez teljes 
mértékben lehetetlen feladat. Előre gondoskodni kell, 
hogy a már kialakult szennyeződés a későbbiek folyamán 
csökkenthető legyen. Ha az elszennyeződés elkerülhetet
len, már a hőátadó berendezések típusválasztása is fontos 
lehet. A különböző típusok alkalmazhatóságát eltérő jel
lemzők alapján az 1. táblázat szemlélteti.

A hőcserélőkbe jutó fluidumban lévő részecskék eltávo
lítása történhet szűréssel, flokkulálással és ülepítéssel is. 
A falra tapadás elkerülésére diszpergálószerek és felületak
tív anyagok használhatók. Vízkövesedést okozó anyagokat 
el lehet távolítani ioncserével vagy kémiai kezeléssel. Kel
átképző szerek, például az etilén-diamin-tetraecetsav 
(EDTA) komplexképzőként szerepel vízkőképző anyagok
kal és gátolja a lerakódások kialakulását. A 2. táblázat né
hány adalékanyagot ismertet felhasználási mennyiségükkel 
a CaC03 oldatban tartásához. Egy másik új használatos 
módszer az elszennyeződések csökkentésére a falon kiala
kuló nyírásos hatások növelése, a csövön belüli áramlás, a 
turbulencia növelésével, például csőbetétek alkalmazásával.

A legújabb csőtisztítási technológia, amit az MKL-ben 
már részletesen ismertettünk [4] a Taprogge GmbH cső
tisztító rendszer, ami rugalmas golyócskákat keringtet és 
így gátolja a hőátadó felület elszennyeződését. A golyócs
kák, melyek gumiból készültek a legkülönfélébb méretek
ben számítógépi program által vezérelve vagy időszako
san keringenek a csövek belsejében a hűtőrendszerben és 
lekaparják az elszennyeződéseket, revét és esetleges víz
követ is. Hasonló ehhez az eljáráshoz a SPIRELF és a 
TURBOTAL rendszer, mely spirálokat rezegtet és forgat a 
csövek belsejében.

A hőcserélő-berendezések üzemeltetése szempontjából 
tehát az elszennyeződések csökkentése meghatározó gaz
daságossági szempont, amit már a tervezéskor is figyelem
be lehet és kell is venni. A kémiai elszennyeződést csök
kentő módszerek a legolcsóbbak és viszonylag könnyen 
megvalósíthatók. A hosszú távú üzemi költségeket az ada
lékanyagok folyamatos beadagolása növeli. A mechanikus 
tisztítás nagy beruházási költséget igényel, de üzemelteté
se olcsó. Ezeket a tényezőket mindig figyelembe kell ven
ni hőátadó készülékek, különösen a nagy erőművi, vagy fi
nomítói berendezések tervezésénél és üzemeltetésénél.
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2. táblázat

Különböző adalékanyagok hatása CaCC>3 oldatban 
tartására és a használatos mennyiségük

Adalékanyag Százalékos inhibitáló hatás a 
megadott koncentráció mellett
2,5 5,0 7,5 10

ppm ppm ppm ppm

Polifoszfát 98 98 99 100
Amino-foszforsav 97 96 95 94
Aceto-difoszforsav 83 82 83 90
Poliakrilát 30 65 84 93
Polimaleinsav 26 35 44 56
EDTA 15 20 20 20

1. táblázat
Különböző hőcserélőtípusok megítélése a gyakorlatban előforduló szempontok alapján (1 = legalkalmasabb)

Csőköteges Lemezes,
keretes

Kettős
csöves

Patronos Spirál Kapart
felületű

Kompaktság 2 1 4 2 2 2
Elszennyeződés csökkenés 2 3 2 1 2 1
Könnyű nyitás tisztításhoz 3 1 1 1 2 1
Lerakódások eltávolíthatósága 3 3 2 1 4 2
Tömítéscsere 2 4 1 1 2 1
Karbantartási idő és kts. 2 4 1 1 2 3
Kémiai mosás 2 4 1 1 2 1
Karbantartási beruházási kts. arány 2 4 1 1 2 1
Ár 3 1 4 3 3 5

Ö S S Z E F O G L A L Á S  S U M M A R Y

Czermann János: Néhány gondolat hőcserélők elszennyező
déséről
Hőcserélők kialakítása lényeges szerepet játszik az energia- 
igényben és így a költségek csökkentésében, működésüket 
azonban károsan befolyásolja elszennyeződésük.

[Magy. Kém. Lapja, JJ, 059 (2000)]

Czermann, J.: Thoughts about Fouling of Heat Exchanger 
Surfaces

Heat exchangers play an important role in conserving energy, 
and hence reducing costs in chemical installation, but their oper
ation plagued by dirty deposition.
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S Z E R K E S Z T I: K A L L Ó  D É N E S

„Hightech” modellkatalizátorok:
Elektron Sugaras Litográfia (ESL) és Pulzus Lézer Párologtatás 
(PLP) technikákkal előállított katalizátor rendszerek*

G U C Z I L Á S Z L Ó * * ,  S O M O R J A I A , G Á B O R * * * ,  E P P L E R  S. A A R O N * * * * ,
P Á S Z T I Z O L T Á N * * * * ,  P E T Ő  G Á B O R * * * * ,  R U P P R E C H T E R  G Ü N T E R * * *

Bevezetés

Jól ismert tény, hogy az átmenetifémek felületi szerke
zete befolyásolja, sőt egyes esetekben döntően meg is ha
tározza a reakciók sebességét és szelektivitását. Ezt a 
szerkezet-érzékenységet más laboratóriumokban már Pt, 
Rh, Fe, Re stb., átmenetifém-egykristályokon is tanulmá
nyozták modellkatalizátorokként alkalmazva őket [1]. 
A szénhidrogén reakciók (hidrogenolízis, dehidro- 
géneződés, dehidrociklizáció és izomerizáció) kinetikai 
jellemzői (sebesség és szelektivitás) és pl. az ammó
niaszintézis sebessége egyaránt megváltozott, amikor a 
felületi kristály-orientációban változtatás történt [2-4]. 
Számos esetben az atomi lépcsők és hajlatok koncentráci
ója határozza meg az egyes elemi reakciólépések viszo
nyát, ami az átalakulási sebesség és a szelektivitás meg
változásához vezet. A különböző felületi helyek eltérő ak
tivitásából következően a különböző orientációjú egykris
tály-felületen lejátszódó reakcióutakat a különböző felü
leti helyek eltérő aktivitása szabja meg.

A katalizátorok viselkedését tekintve az egykristályok 
ideálisak a felületi szerkezet hatásának tanulmányozására, 
azonban számos ipari oxidhordozós fémnanorészecskét 
(átmérőjük 1-100 nm) tartalmazó katalizátor viselkedése 
így nem tanulmányozható. A részecskeméret megváltozta
tása hatással van a katalizátor számos tulajdonságára, 
mint amilyen pl: a részecske (1) felületi szerkezete, (2) el
oszlása és (3) elektron-kölcsönhatása a felülettel. Ezen kí
vül a hordozón lévő felületi részecskék távolság megvál
toztatása is hatással van a szubsztrátum „túlcsordulási” 
(spillover) folyamataiban résztvevő felületi alakzatok sta
bilitására [5]. Annak érdekében, hogy megvizsgálhassuk a 
részecskeméret és részecskék közti távolság hatását a hor- 
dozós katalizátorokon lejátszódó reakció aktivitására, 
egyforma méretű részecskéket szükséges előállítani kö
zöttük egyforma távolságokkal. Jelen tanulmányunkban

* A közlemény a Journal of Phisycal Chemistry B. 101, 
9973 (1997) alapján készült.

** MTA Kémiai Kutatóközpont, Izotóp- és Felületkémiai Intézet, 
Budapest

*** Department of Chemistry, University of Califomia, Berkeley, 
and Matériái Sciences Division, Lawrence Berkeley National 
Laboratory, LBNL, Berkeley, Califomia 94720, USA

**** MTA Műszaki Fizikai- és Anyagtudományi Intézet, Budapest

mkl

ismertetjük az Elektron Sugaras Litográfia (ESL) módsze
rét, amellyel egyforma méretű fémnanorészecskéket sza
bályos elrendezésben állíthatunk elő, és a Pulzus Lézer 
Párologtatás (PLP) módszerét, amelyet újabban modell
katalizátorok előállítására használnak. A cél az, hogy ez
zel a technikával 1-100 nm átmérőjű részecskéket lehes
sen kontrollált módon előállítani, amely átfedi a legtöbb 
ipari fémkatalizátor-rendszer részecskeméret-tartomá
nyát. Továbbá be kívánjuk mutatni a modellkatalizátor 
különböző technikákkal történő jellemzését, valamint a 
rajtuk lejátszódó katalitikus reakciókat.

Az irodalomban már számos olyan különféle módszer
ről számoltak be, amelyekben kicsiny részecskéket sike
rült előállítani, de szabályos kétdimenziós eloszlás nélkül. 
Az egyik korai módszer modellkatalizátorok előállítására 
a fémek vákuumban való felvitele volt jól definiált hordo
zóra monoatomos rétegnél kisebb borítottsággal 
[6-12]. Könnyen elérhető, hogy a közepes részecskemé
ret-intervallum 1,5 és 30 nm között legyen. A zeolitvázba 
beépülő részecskék méretei általában azonosak. Itt a ré
szecskék méretének növekedését a pórus- ill. a szuperüre
gek mérete határozza meg, amelyek az 1-2 nm tarto
mányába esnek [13-18]. A 2-5 nm részecskeméret és kes
keny méreteloszlás elérésére újszerű eljárást fejlesztettek 
ki (mikroemulziós technika), amelyben felületaktív 
anyag, olaj és víz keverékét használták [19-21]. Azonos 
méretű fémkolloidok alkalmazásával hasonló eljárást dol
goztak ki hordozós fémkatalizátorok előállítására [22, 
23]. Ezeknek a módszereknek az az előnye, hogy képesek 
szűk méreteloszlással kicsiny méretű részecskéket létre
hozni. Hátrányuk viszont az, hogy ezáltal nem lehet egy
forma elrendeződést biztosítani a hordozó felületén.

Vannak más előállítási technikák, melyekkel lehet egy
forma elrendeződésű részecskéket létrehozni, de ez általá
ban csak néhány négyzetmikrométeres területre korláto
zódik [24,25]. Az újabban bevezetett „forgó tárcsás bevo
nási” (spin-coating) technika segítségével a szubsztrátum- 
ra a katalizátor prekurzorát oldat fázisból viszik fel [26- 
29]. Az oldat legnagyobb része a korongról eltávozik, egy 
vékony réteg azonban a korongon marad, amely megfele
lő kezelések után használható egyforma méretű részecs
kék előállítására és mint modellkatalizátor alkalmazható. 
2,8 nm átmérőjű Ag részecskeméretet sikerült így előállí
tani dodekantiol használatával, amivel rendezett borí- 
tottságú szubmikrométeres részecskeháló jött létre [30].
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PMMASzintén szabályos elrendeződést értek el A gB r(lll) rács 
ion-hiányhelyeinek feltöltésével [31]. E technikák alkal
mazása a modellkatalizátorok előállításában igen korláto
zott a kicsiny felület miatt.

A fentiekben közölt részecske-előállítási módszerek 
biztosítják ugyan a fent megjelölt célok némelyikét, azon
ban egyetlen technika sem képes létrehozni az egyforma 
méretű részecskékből álló szabályos kétdimenziós ré
szecskehálót. A hordozós modellkatalizátornak: (1) meg
lehetősen nagy fémfelülettel (lmm2) kell rendelkeznie ah
hoz, hogy mérhető mennyiségű reakciótermék keletkez
zék, (2) 1-100 nm közötti átmérőjű részecskékből kell áll
nia és (3) a fém/hordozó megfelelő kombinációjára kell 
figyelemmel lenni, mint pl. a Pt/Si02.

Jelen közleményünkben áttekintjük az ESL és PLP 
módszerekkel készült modellkatalizátorokat. Az ESL, 
amely egyforma méretű nanorészecskéket és szabályos 
kétdimenziós rácsszerű eloszlást képes létrehozni nagy fe
lületen (cm2), olyan technika, amely nagymértékben füg
getlen a használt anyagtól. A PLP is nagymértékben füg
getlen a kívánt anyagtól és új eljárás a nanorészecskék ké
szítésére.

ploimcr
bevonat

elektron
besugárzás

előhívás

lem párologtatás

polimer leoldás

I. ábra: Elektron Sugaras Litográfia vázlatos elrendezése

r ~

Eredmények és értelmezése

Elektron Sugaras Litográfiával (ESL) előállított 
nanorészecske elrendeződése

Az ESL módszer kiterjedten használt a 100 nm alatti 
méretű, szabályos elrendezésű részecskék előállítására 
[32-34]. Az elektronsugár litográfia (ESL) fő előnye más 
litográfiás technikákkal szemben (röntgen vagy ultraibo
lya gerjesztés) (1) nagy térbeli felbontás, (2) a fókusz szé
les területen való mozgatása és (3) elfogadható sugárnya
láb előállító lehetőség (nincs szükség szinkroton forrásra). 
A modem ESL rendszer (Lawrence Berkeley National 
Laboratórium, LBNL), képes néhány nanométer vas
tagságú, 10 nm átmérőjű részecskék előállítására [33]. Az 
ESL eljárás fázisainak vázlata az 1. ábrán látható. Rövi
den, az eljárás első lépésében elektronérzékeny polimert 
(nevezetesen polimetil-metakrilátot, PMMA) „spin-eoat” 
eljárással felrétegeznek a hordozóra. Azután egy számító
gép által tervezett mintázat kerül a polimerrétegbe, amit 
egy igen pontosan irányított elektonsugár hoz létre. így az 
elektronbecsapódás helyein a polimerréteg roncsolódik és 
könnyen kioldható. Ezután fémbevonatot párologtatnak 
az így előállított polimerrétegre, végezetül a maradék po
limerréteget leoldják a felületről (lift-off). A korábban 
roncsolt polimer helyeken a fémrészecskék szabályos el
rendezésben maradnak vissza.

Az IBM (Yorktown Heights) kutatói elektronsugaras li
tográfiát alkalmaztak 50 nm átmérőjű, és 200 nm-es peri
odicitással ismétlődő Pt-részecskékből álló háló oxidált 
szilíciumhordozón történő gyártására (2. ábra) [34-36]. 
Deutérium és l3ClsO hőmérséklet-programozott deszorp- 
cióját használták az IBM által előállított Pt-nanoré- 
szecskék felületi atomjai számának meghatározására 
(3. ábra). Feltételezve, hogy 1 cm2 platina felületen lxlO15

atom van, a platina teljes számított felülete 0,04 cm2. 
A szabályos elrendezésű platinarészecskékről távozó CO 
csúcs területe 10%-a volt a 0,4 cm2 Pt-fóliáról távozó CO 
csúcs területének, jó egyezést mutatva a számított felületi 
arányokkal. A platinafólián és a Pt/Si02 nanorészecskéken 
kemiszorbeált CO mennyisége megegyezik, míg ugyanez 
az arány deutérium esetében 5. Az arányok különbözősé
ge arra enged következtetni, hogy a Pt-nanorészecskéken 
disszociált deutérium a hordozóra vándorol.

Egy 64 cm3 térfogatú cirkulációs reaktorban etilént 
hidrogéneztek 25°C-on Pt/Si02-modellkatalizátoron [34]. 
1 bar H2 és 12,5 mbar C2H4 keverékét használva 30 mole
kula etán Pt atom-1 s_l átalakulási számot mértek. Ez azt is 
bizonyítja, hogy a 109 számú Pt-nanorészecskéken elégsé
ges mennyiségű termék keletkezik ahhoz, hogy gázkro
matográfiás eljárással detektálni lehessen annak ellenére, 
hogy a tényleges fémfelület sokkal kisebb (0,04 cm2), 
mint a használatban lévő ipari katalizátorok esetében.

Az LBNL-ben 40 nm átmérőjű Pt-nanorészecskéket 
230 nm-cs periodicitással állítottak elő oxidált Si(100) 
hordozón és ezeket transzmissziós elektronmikroszkóppal 
(TEM) és atomerő mikroszkóppal (AFM) vizsgálták. 
A világos mezőjű TEM képek azt mutatták, hogy a Pt-ré-

2. ábra: Platina nanorészecskék elrendeződése 
Si/Si02 hordozón különböző nagyításban
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3. ábra: Hőmérséklet-programozott deutérium 
és CO deszorpció Pt-fóliáról és Pt-nanorészecskékről

szecskék egyforma méretűek (40 ± 0,5 nm) és 230 ± 2nm 
periodicitásúak {4a. ábra). A sötét mezőjű kép szerint a 
részecskék többségükben 4 nm átmérőjű polikristályok. 
Az egyedi részecskék mikrodiffrakciós képét pásztázó 
transzmissziós mikroszkóppal (sugárátmérő 20 nm) való 
mérés alapján lehetett meghatározni és ez a részecskék 
polikristályos voltát támasztotta alá. Ahogyan várható is 
volt, nincs epitaxia a részecskék és a hordozó között 
{4b. ábra). Az LBNL minta AFM-el való soronkénti pász- 
tázása azonos magasságú, 20 ± 0,5 nm átmérőjű részecs
kéket mutat [37].

Az etilén epoxidációs reakciójában vizsgálták a 100- 
750 nm méretű S i02 hordozóra felvitt Ag-nanorészecskék 
hőstabilitását. A S i02-on lévő Ag-részecskék levegőn, 
oxigénben 300°C-ig és H2-ben pedig 700°C-ig stabilisak. 
Auger-mikroszkópot használva megfigyelhető (5. ábra), 
hogy a szilícium a hordozóról az Ag-részecskékre vándo
rol, amikor oxigénben 300°C-ig fűtik. Ugyanilyen oxidá
ciós feltételek mellett A120 3 hordozó esetében az A1 nem 
vándorol az Ag-szemcsékre [38].

Nanorészecskék készítése PLP módszerrel

A fémnanorészecskék előállítására új impulzus lézer 
párologtatást (PLP), vagy más néven lézer ablációt alkal
maztunk [39-44]. A PLP technikában a fém célanyag felü
letét lézerrel bombázzuk {6. ábra). A rendszerrel 30 ns 
időtartamig 2 I  impulzus energiát közlünk és Nd-üveg lé
zert használunk. Ezáltal a fém felületén plazmát hozunk 
létre [43]. Párologtatás alatt a térben uralkodó nyomás 
3x[10'7] mbar. 30 ns alatt a fém felülete felmelegszik, 
plazmát képez, majd a plazma felrobban és a megolvadt 
fémrészecskék a szubsztrátum felületére párolognak. 
A fém részecskéiből álló vékony réteg vastagságát kvarc 
kristályoszcillátorral mérték. A bombázott fém felületi hő
mérséklete a lézersugárzás, a termikus diffúzió és a cél
anyag függvénye. Megfelelő beállítással sikerült nanoré- 
szecskéket felvinni a célponttal szemben elhelyezett hor
dozóra.

A PLP folyamat alatt a felvitt fémrészecskék méretét 
befolyásoló egyik legkritikusabb paraméter a környezeti

5.ábra: (a) Pt-részecskék transzmissziós elektron mikroszkópos (TEM) képe.
A részecskék átmérője 40 nm, a részecskék közötti távolság 230 nm. (b) Mikrodiffrakciós séma
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nyomás. Cu részecskéket vittünk fel Si(100) egykristály 
felületére vákuumban és 1 mbar nyomású argonban 
(Ja. és 7b. ábrák). A vákuumban felvitt részecskék átla
gos mérete 40 nm átmérőjű, míg 1 mbar nyomású Ar-ban 
felvitt rézrészecskék átmérője 5 nm-nél kisebb lett. Az 
1 mbar-nál nagyobb argon nyomásnál felvitt részecskék 
mérete nem különbözött attól, amit a 7b. ábrán láthatunk
[42] .

Vákuumban a hordozón kialakult fémrészecskéket 
0,5 és 1,5 keV energiájú ArMonokkal bombáztuk [40]. 
A bombázás hatására a részecskék mérete megváltozik 
(4-6 nm). Az Ag 4d vegyértéksávjainak változását a bom
bázási idő függvényében ultraibolya fotoelektron spektro
szkópiával (21,2 eV és 40,8 eV energiájú He gerjesztést 
használtunk) mértük (8. ábra). A bombázási idő 
növekedtével az Ag 4d UPS vegyértéksávja 0,7 eV-al kes
kenyebb lett és az Ag-mennyiségének csökkenésével az 
Ag 4d sáv 1,1 eV-al a nagyobb kötésenergia felé tolódott 
el. Ugyanezt az eredményt kaptuk a kobalt [42] és platina
[43] esetében is. Lee és Davis ezt a hatást csökkenő fém- 
részecske méretével a lokális állapotsűrűség változásával 
magyarázták, tehát a részecskék méretének csökkentésé
vel az UPS által mért vegyértékelektronok kötési energiá
ja és az XPS által mért törzselektron kötési energiája na
gyobb érték felé tolódott el [45-46]. Az ezüst, kobalt és 
platina UPS csúcsainak eltolódása nagyobb kötési ener-

abszorpció

hővezetés

felületi olvadás

plazma képződés

plazma kilökődés

6. ábra: Pulzus Lézer Párologtatás elvi sémája

7. ábra: Rézfilmek TEM képe. (a) vákuumban, (b) 1 mbar Ar-atmoszférában párologtatott
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giák felé arra utal, hogy a részecskeméretek kisebbek let
tek az argonionokkal történő bombázás következtében.

Mi ennek a következménye a katalízisre, illetve a kata
litikus aktivitásra ? Katalizátorok felületének atomi szin
tű megismerése a mai katalízis kutatás egyik sarokköve. 
A katalizátor felületén a reagáló anyagok nemcsak maguk 
alakulnak át, hanem e kémiai reakciók a felület morfoló
giáját, összetételét, elektromos tulajdonságait stb., is meg
változtatják. E változások legérzékenyebben a kis fémré
szecskéket érintik, következésképpen a jelen nagy kihívá
sa a néhány nanométer méretű részecskék szerkezete és 
reakcióképessége közötti összefüggések vizsgálata, azok 
stabilitásának, átrendeződésének és felületük, valamint a 
reagáló molekulák közötti kölcsönhatás következtében 
kialakuló u.n. katalitikus rendszer sorsának nyomon- 
követése. A kis részecskéket jellemzi nanométeres dimen
ziójuk, atomjaiknak rövidtávú rendezettsége és a részecs
kék kis mérete következtében megnövekedett számú sar
kok, élek, hajlatok nagyobb reakcióképessége. E változá
sok legérzékenyebben észlelhetők pl. a fém UPS-el mért 
vegyértéksáv szerkezetének vizsgálatával, tehát ennek is
merete a megváltozott felületi szerkezetről nyújt felvilá
gosítást.

Az ismertetett módszerek a kutatók kezébe olyan esz
közt adnak, amelyek segítik a kis részecskékből álló mo- 
dellkatalizátorok előállítását, tulajdonságaik megismeré

si. ábra: Ezüstrészecskék UPS spektruma Si(IOO) 
egykristályon 2 mbar argonban.

(a) tömbi ezüst, (b-h) a minta 2, 7, 10, 30, 33, 39 
és 49percig bombázva I keVenergiájú argonionokkal [43]

sét és ezáltal optimálisan működő katalitikus rendszerek 
tervezését.

Következtetések

A nanorészecskékkel borított oxidhordozós fémkatali
zátorok működésének jobb megértésére olyan modellka- 
talizátorokat készítünk, amelyeknek részecskeméretét és 
részecskeközti távolságát is szabályozni lehet. Az ESL le
hetővé teszi, hogy nagy területen (cm2 nagyságrendű) 
néhány nm-átmérőjü fémrészecskéket rendezetten alakít
sunk ki. A technika lehetőséget nyújt arra is, hogy szisz
tematikusan változtassuk a részecske méretét és a részecs
kék közti távolságot. Az ESL ezért ideálisan alkalmas mo- 
dellkatalizátorok készítésére és jól használható a részecs
keméret, a részecskék közti távolság és az aktivitásban 
és szelektivitásban szerepet játszó katalizátor összetétel
hatásának vizsgálatára.

A PLP olyan új technika, amelynek segítségével az 
1 nm-es és ennél nagyobb átmérőjű fémnanorészecskéket 
állíthatunk elő, de nem teljesen szabályos elrendezésben. 
A PLP használatával rendezett modellkatalizátorokat tu
dunk előállítani újszerű lehetőségekkel. Mind a két előál
lítási eljárás független az anyagtól, azaz a fémtől és a hor
dozótól, így tehát a fémek a hordozókkal jól kombinálha
tok.

A további munkákban behatóan meg kell vizsgálni a 
nanoklaszter rendszerek termikus és kémiai stabilitását 
a részecskeméret és az oxidhordozó természetének függ
vényében. Ezen kívül alkalmaznunk kell néhány 
szerkezetérzékeny reakció mechanizmusának megállapí
tására is, amelyek a részecske méretétől és a részecskék 
közötti távolságtól függenek.

Köszönetnyilvánítás

A kísérleti rész részben a Berkeley Egyetem Lawrence 
Berkely National Laboratory (Berkeley, California, USA), rész
ben a MTA KK Izotóp- és Felületkémiai Intézetében készült. 
A PLP módszerrel készített mintákat a KFKI Műszki Fizikai- és 
Anyagtudományi Intézetében állítottuk elő.
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S U M M A R Y

L. Guczi -  G. A. Somorjai — A. S. Eppler -  Z. Paszti — G. Peto — 
G. Rupprechter: Model Catalysts Fabricated Using Electron 
Beam Litography and Pulsed Laser Deposition

Supported metal nanoparticles have been fabricated using elec
tron beam lithography (EBL) and pulsed laser deposition (PLD). 
EBL produced ordered two-dimensional arrays with particle 
diameters of 40 ± 0.5 nm, uniform interparticle distances (230 ± 
2 nm), and uniform height (20 ± 0.5 nm). Due to the narrow size 
distribution of the particles and the long-range (cm2) order, the 
arrays produced using EBL were applied as models for support
ed metal catalysts. Smaller particle sizes can be obtained using 
PLD, but with larger size and spatial distributions of the parti
cles. Particles fabricated with PLD have mean sizes ranging 
from 2 to 50 nm, depending on the ambient pressure during 
deposition. The nanoprticles have been characterized using 
TEM, AFM, UPS, and SEM. Reaction studies of ethylene 
hydrogenation on Pt nanoparticle arrays have demostrated that 
detectable amounts of ethane are produced, despite the low sur
face area of the model catalysts.
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Könyvismertetés

V eszélyes áruk k eze lése é s  szállítása

Aktuális kézikönyv veszélyes anyagokkal és árukkal 
foglalkozó szakembereknek, 1000 old. Szerk. Sárosi 
György. Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. és T. Bt., Buda
pest 1999.

Ennyi áll azon a vaskos köteten, amelyet szeretnénk 
minden vegyészmérnök kollégának a figyelmébe ajánlani. 
A szerző ismert szakember, és elsősorban szállítási szak
embereknek készítette a kézikönyvet. Azonban ha megis
merkedünk vele, akkor rájövünk, sokkal többről van szó. 
10 fejezetből áll a kézikönyv.

Az első fejezet gyakorlatilag tartalomjegyzék, de egyút
tal megismertet a szerzőkkel is. A második a Magyaror
szágon a veszélyes anyagokkal foglalkozó hatóságokat 
(Polgári Védelem, ÁNTSZ, Országos Közegészségügyi 
Központ, Közlekedési Főfelügyelet, KTM Természetvé
delmi Hivatala, Környezetvédelmi Hivatala, Munkabiz
tonsági és Munkaügyi Felügyelőségek, Tűzoltóság, Köz
úti Igazgatóságok) mutatja be.

A harmadik fejezet meghatározza a veszélyes anyag 
fogalmát, veszélyességi osztályokba sorolását, ugyanezt 
a készítményekkel, tűzveszélyességi osztályba sorolást, 
a címkézést, csomagolást, árusítást, telephelyen belüli 
szállítást, baleset elleni védekezést. Ez a fejezet a 
233/1996. Korm. rendelet részletes ismertetése a hoz
zá kapcsolódó rendeletekkel.

A negyedik fejezet az engedélyezési rendszerrel foglal
kozik és az alábbi kérdésekre ad választ. Mi a feladata az 
Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai 
Biztonsági Intézetének? Hogyan kell új anyagot törzs
könyveztetni, régi veszélyes anyagot bejelenteni, veszé
lyes készítményt bejelenteni? Hogy lehet engedélyt kapni 
országos forgalmazásra? Mi az ÁNTSZ hatásköre? 
Mit jelent a korlátozott ill. általános tevékenységi enge
délyezés?

Az ötödik fejezet a veszélyes anyagok kezelését ismer
teti az Európai Unióban, ebben a fejezetben a fenti témák 
EU helyzetén kívül a kockázatelemzés előírásai, a GLP 
előírásai is szerepelnek.

A következő hatodik fejezet a környezetvédelmi szabá
lyozással foglalkozik.

A hetedik fejezet tárgya a veszélyes áruk szállítása, 
nemcsak az ADR/RID, IMDG-Code, ICAO-TI/IATA- 
DGR rövid ismertetése (CD mellékletben az ADR teljes 
szövege is szerepel), hanem a rövid Ro-ro az Északi ten
geren, vasúti közlekedés Kelet-Európa felé, az USA elő
írások, az EU direktívák és a CEN/CENELEC szabvá
nyok rövid bemutatása is.

A nyolcadik fejezet a Munkaegészségügyi előírásokkal, 
tehát az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és 
munkakörülmények általános egészségügyi követelmé
nyeivel, a vegyi anyagok expozíciójával foglalkozik.

A kilencedik fejezetben a különböző díjfizetésekre és a 
felelősségre vonatkozó előírásokat ismerhetjük meg (ter
mékdíj, felelősség, veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
környezetvédelmi bírságok).

Az utolsó, tizedik fejezet a veszélyes hulladékokkal 
kapcsolatos előírások fejezete, melynek témái: veszélyes 
hulladékok minősítése, a hulladéktermelő kötelezettségei, 
hogyan kell kezelni a veszélyes hulladékokat (gyűjtés, tá
rolás, szállítás, kezelés), hatóságok feladatai, határokon 
túli mozgás (Bázeli egyezmény, veszélyes hulladék beho
zatal, tranzit), s végül a veszélyes hulladék bírság.

Mindez mintegy 1000 oldalon, gyűrűs iratrendezőben, 
évente 3-4-szeri frissítéssel. Az említett CD mellékleten 
kívül a könyvhöz egy floppy melléklet is tartozik a ma
gyar jogszabályok szövegével.

Befejezésül hadd idézzünk Sárosi György szerkesztő 
(Hungarocamion Veszélyes Áru Iroda vezető, MKFE Ve
szélyes Áru Bizottságának elnöke) ajánló szövegéből: 
„...Közös bennük, ami a témákat összeköti, a „veszélyes” 
jelző”. Ez a könyv mottója. Ilyen értelemben átfogó kézi
könyv született a veszélyes anyagok, áruk és hulladékok 
témájában. Bízom abban, hogy ez a kézikönyv minden 
„veszélyes” területen tevékenykedő gyakorlati szakember 
nélkülözhetetlen munkaeszközévé válik.

N. Gy.

Az Rt. székhelye:
1023 Budapest 

B écsi út 4.
Telefon: 345-7171 
Telefax: 335-3561 

Kereskedelm i Iroda:
Telefon: 345-7141 
Telefax: 335-0684

Az Rt. fióktelepe:
2443 Százhalom batta, Pf. 10

Telefon: (23) 553-353 
Telefax: (23) 354-009

DUNASTYR
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/4  wuzytfcvi vecfyifiwi é& fóémiatudamiíacf,
Beck Mihály akadémikus 70 éves

Pályatársai, barátai, tanítványai, tiszte
lői nevében köszöntjük hetvenedik szüle
tésnapján Beck Mihály akadémikus egyete
mi tanárt, a magyar tudományos élet, a 
magyar és a nemzetközi kémiai kutatás ki
emelkedő személyiségét. A felsőoktatás
ban, a hazai és nemzetközi tudományos 
közéletben betöltött tisztségeinek, külföldi 
tudományos akadémiai tagságainak, az el
nyert kitüntetéseknek puszta felsorolása is 
meghaladná ennek a köszöntésnek kerete
it. A legnagyobb hatást a hazai vegyésztár
sadalomra az MTA Kémiai Osztályának el
nökeként gyakorolta (1976-1985), a leg
frissebb megtiszteltetés pedig alig néhány 
hete érte, amikor a Kossuth Lajos Tudo
mányegyetem díszdoktorrá választotta.

Beck Mihály igazi iskolateremtő egyéni
ség. Már egészen fiatalon a Szegedi Tudo
mányegyetem Szervetlen és Analitikai 
Kémiai Intézetében még magánál is fiata
labb munkatársakat maga köré gyűjtve

A Magyar Tudomány Napja előren- 
dezvényeként 1999. november 2-án a 
Magyar Tudományos Akadémia székházá
nak felolvasótermében került sor Náray- 
Szabó István akadémikus, volt műegye
temi tanár (1938-1947), majd az MTA 
Központi Kémiai Kutató Intézet (KKKI) 
tudományos csoportvezetője (1956-1971), 
a röntgen krisztallográfia hazai megterem
tője, valamint a kristálykémia nemzetközi
leg elismert úttörője születésének centená
riumán rendezett tudományos ülésszak 
megnyitására.

10:00-kor az ülés elnöke Kálmán Alajos 
akadémikus az MTA Kémiai Tudományok 
Osztálya, a Magyar Kémikusok Egyesüle
te és az MTA KKKI nevében üdvözölte a 
jubileumi ülésszak résztvevőit, hangsú
lyozva, hogy nem kívánja mestere, Náray- 
Szabó életét és pályáját újból ismertetni. 
Ezt az 1997. szeptember 12-én elhangzott 
emlékbeszédében már megtette. Ma annak 
a küldetésnek tesz eleget, hogy valamit 
most másokkal együtt helyre tegyen. Tiszt
sége a megemlékezések koordinálása: be
széljenek a pályatársak, a tudománytörté
nészek, és a Náray-Szabó unokáknak szá
mító fiatalok. Egy megtisztelő kötelessége 
van csupán: a Magyar Kémikusok Egyesü
lete Náray-Szabó István nevét viselő tudo

egyre nagyobb hazai majd nemzetközi el
ismertséget kivívó kutatómunkát végzett 
és irányított. Magam is büszkén vallom 
magam a szegedi koordinációs kémiai is
kola tagjának; tudományos pályámat egy 
életre meghatározta az az alkotó légkör, 
ami erre az iskolára jellemző volt. Már eb
ben az időben elkezdte azonban kibontako
zását egy második iskola, a későbbiek so
rán a magyar kémiai kutatásnak oly sok 
nemzetközi elismerést hozó magyar koor
dinációs kémiai iskola, amelynek történe
tében a kiindulópontot a Beck Mihály által 
Szegeden 1958. november 21 és 23 között 
megrendezett nemzetközi komplexkémiai 
szimpózium jelentette. Alapítója és első el
nöke volt a Magyar Kémikusok Egyesüle
te Komplexkémiai Szakcsoportjának majd 
az MTA Koordinációs Kémiai Munkabi
zottságának. Ennek az iskolának a mai na
pig is meghatározó személyisége. Iskolate
remtő tevékenysége akkor teljesedett ki,

mányos díjának átadása. Bejelenti, hogy 
az 1999. évi díjat a röntgenkrisztallográfi- 
ának a hazai gyógyszer és hatóanyag kuta
tásba való eredményes bevezetéséért 
Sasvári Kálmán a kémiai tudomány dokto
ra nyerte el. Személyében Náray-Szabó el
ső és mindvégig hűséges tanítványa vette 
át Ács József szobrász művész bronzérmét 
rajta a kitűnő Náray-Szabó portréval. 
A díjátadás megható pillanataiban KA ki
emelte, hogy mind Náray-Szabó, mind ő, 
mind pedig a magyar tudomány mily sokat 
köszönhet Sasvári Kálmánnak.

A 20 perces előadások sorában először 
a Pozsonyban élő tudománytörténész 
Lacza Tihamér méltatta Náray-Szabó je
lentőségét a szervetlen kristálykémia meg
születésében. Ezt követte Sasvári Kálmán 
visszaemlékezése, amit különösen megha
tóvá tett a 88. évében járó „tanítvány” tö
retlen szeretete és tisztelete „mestere”, an
nak embersége és tudományos érdemei 
iránt.

Szünet után az ünnephez méltó vissza
emlékezéseket az unokák érdekfeszítő és 
imponáló előadásai követték. Először 
Fábián László doktorandusz (témavezető 
KA) beszélt egy szupramolekuláris jelen
ségről: egy szteroid szapogenin polimorfi
áján belül felismerhető kétdimenziós

amikor 1968-ban a debreceni KLTE Fizi
kai-kémiai Tanszékének vezetője lett. Ku
tatási területe kiterjedt a koordinációs ké
mia, reakciókinetika és katalízis széles te
rületeire. Ottani tanítványai szakterületük 
nemzetközileg is elismert, kiváló szemé
lyiségeivé váltak.

Beck Mihály szerepe a hazai tudomá
nyos közéletben messze túllép a kémia ke
retein. Tudományetikai, tudománytörténeti 
és tudományszociológiai munkássága, az 
áltudományok elleni kitartó küzdelme szé
les körökben keltett elismerést. Sokoldalú 
műveltségével, színes, derűs egyéniségé
vel, remek humorával is sok hívet szerzett 
magának.

Születésnapján az egész magyar ve
gyész társadalom nevében azt kívánjuk 
Beck Mihálynak, hogy aktív kutatóként, a 
tudomány ügye iránt elkötelezett közéleti 
emberként még nagyon sokáig folytassa 
tevékenységét a maga örömére, a hazai és 
nemzetközi tudomány hasznára.

Görög Sándor

izostrukturalitásról. A Warwick-i Egyetem 
docense, Fülöp Vilmos (aki PhD-jét KA 
asszisztenseként szerezte) az immár világ
hírű röntgendiffrakciós vizsgálatainak 
alapján enzim reakciók mechanizmusát is
mertette. A legmagasabb impaktfaktorú 
Cell-ben gyakran publikáló Náray-Szabó 
unoka lenyűgöző képekkel ismertette a 
bifunkcionális citokróm cdl és további ro
kon enzimek térszerkezetét és az azokból 
nyerhető következtetéseket. Jól kapcsoló
dott ehhez a hazai fehérje kutatások bemu
tatása. Böcskei Zsolt, aki a közelmúltig 
Náray-Szabó Gábor akadémikusnak az 
ELTE Kémiai Tanszéki Csoportján belül 
működő fehérje szerkezetkutató laborató
riumát irányította, beszámolt kutatási ered
ményeikről, s arról a gyümölcsöző kapcso
latról, amelyet Fülöp Vilmossal alakítottak 
ki. A délelőtti szekció Simon Kálmán aka
démiai doktor (Chinoin) előadásával zá
rult. Az előadó szeretettel emlékezett meg 
Sasvári Kálmánról, akivel együtt vezették 
be a röntgendiffrakció eredményes alkal
mazását a gyógyszerkutatásba. Egykori fa
kult, kézzel rajzolt ábrákkal érzékeltette a 
hetvenes évek számítástechnikai színvona
lát és az akkori szerkezetfelderítések buk
tatóit.

A délelőtti szekció után a Philips Ma
gyarország az akadémiai klubban állófo
gadást adott annak emlékére, hogy ha
zánkban az első félautomata nagyszögű 
Philips pordiffraktométer negyven éve,

Tudományos ülésszak Dr. Náray-Szabó István (1899-1972) 
születésének 100. évfordulója alkalmából
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1959 novemberében, Sasvári Kálmán irá
nyításával Náray-Szabó István Hungária- 
körúti laboratóriumában (a KKKI akkori 
székhelyén) került felállításra. KA megkö
szönve a vendéglátó Némethné Horváth 
Helga igazgató és a Philips Magyarország 
ünnephez méltó gesztusát, visszaemléke
zett arra, hogy mit jelentett mind Náray- 
Szabó további, mind a saját kezdő kutatói 
pályájának alakulásában az első Philips 
pordiffraktométer felállítása Magyarorszá
gon. A fogadás gasztronómiai kitűnőségét 
esztétikai élmény fokozta. Előző este nyílt 
meg az akadémiai klub vonzó és ízléses 
helyiségeiben Albrecht Júlia képzőművész 
kép, bronz- és kerámiaszobor kiállítása. 
Nagy sikert aratott a macska és a "székfog
laló" című kerámia szobor. Az utóbbiban 
többen KA-t vélték felismerni.

A fogadás kitűnő hangulata sem vonta 
el a résztvevőket a délutáni szekció továb
bi ünnepi eseményeitől. A magyar vegyész 
és vegyészmérnök társadalom egy fájdal
mas mulasztást pótolt, amikor a Budapesti 
Műszaki Egyetem Fizikai-Kémiai Tanszé
ke Budafoki úti épületének első emeleti 
előterében - Schay Géza akadémikus em
léktáblájával szemben - az özvegy, a csa
lád, a tanítványok és barátok jelenlétében, 
Zrínyi Miklós tanszékvezető egyetemi ta
nár 14:00-kor leleplezte a már említett Ács 
József rákosligeti szobrászművész újabb 
remekét, Náray-Szabó István bronz relief
jét. Zrínyi professzor hangsúlyozta, hogy a 
mindnyájunk által kedvelt és tisztelt Schay 
Géza, „Géza bácsi” elődje NSzI volt, aki
nek idejében a tanszéket „Kémiai-fizikai
nak” nevezték, s Schay Géza csak azért

változtatott a néven, hogy ezzel is kifeje
zésre juttassa tiszteletét a börtönbehurcolt 
(1947) NSzI iránt.

Az emléktábla leleplezését követően az 
előadások Zrínyi Miklós professzor elnök
letével a Műegyetem dísztermében folyta
tódtak. Elsőként Kubinyi Miklós profesz- 
szor, a Vegyészmérnöki Kar dékánja be
szélt NSzI egykori munkásságának a tan
széken folyó kutatásokra gyakorolt hatásá
ról. Ezt követte az ülés egyik emlékezetes 
epizódja, amikor Fodor Gábor akadémi
kus, az MTA Kémiai Tudományok Osztá
lyának az USA-ban élő, kifejezetten az 
emlékülésre hazaérkező, doyenje emelke
dett szólásra. Fodor professzor meghatot- 
tan emlékezett vissza arra az időre, amikor 
Náray-Szabó segítségével nyert felvételt a 
szegedi Eötvös Kollégiumba, s hogy ez 
hogyan befolyásolta a további életpályáját. 
NSzI múltjába legmesszebbre Radnai 
Gyula az ELTE docense, a jelenkori Eöt
vös Loránd fizikai versenyek szervezője, 
továbbá számos figyelemreméltó tudo
mánytörténeti dolgozat szerzője hatolt 
vissza. Miközben közreadta a Jóképű” 
Náray-Szabó Pista diákköri fényképének 
másolatait, rendkívül szórakoztatóan me
sélt a szombathelyi Premontrei gimnázi
umban 1917-ben érettségizett ifjú életének 
ezen időszakból fellelhető nyomairól. így 
például az érettségi évében Náray-Szabó 
István második helyet ért el az akkor 2. al
kalommal megrendezett országos (ma 
Eötvös Loránd) fizika versenyen. Érdekes
ségként mesélte el, hogy NSzI fizika taná
ra Kovács Zoltán, Kovács Margit kerami
kusművész édesatyja volt. A múltbatekin-

Az 1999. évi Zemplén Géza és Novicardin díjak átadása

1983-ban, Zemplén Géza századik szü
letési évében kelt az az Alapító Okirat, 
melynek alapján minden évben kiosztásra 
kerül a Zemplén Géza Díj I. és II. 
(„ifjúsági”) fokozata.

Ezzel a legkiválóbb szerves kémiai 
eredményeket jutalmazzák a Szerves és 
Biomolekuláris Kémiai Bizottság felter
jesztése és a Kémiai Tudományok Osztá
lyának a jóváhagyó döntése alapján az ala
pítók, melyek a következők:

-  a Magyar Tudományos Akadémia
-  a Budapesti Műszaki Egyetem
-  az Ipari Minisztérium (jogutódja: a 

Gazdasági Minisztérium)
-  a Magyar Gyógyszeripari Egyesülés 

(a díj vonatkozásában jogutódja a Magyar 
Gyógyszergyártók és Nagykereskedők Or
szágos Szövetsége)

-  a Magyar Kémikusok Egyesülete és
-  az Országos Műszaki Fejlesztési Bi

zottság.

A fődíjjal 1999-ben Novák Lajost, a Bu
dapesti Műszaki Egyetem Szerves Kémia 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi taná
rát jutalmazza a kuratórium.

Novák professzor 1961-ben szerzett ve
gyészmérnöki oklevelet a Budapesti Mű
szaki Egyetemen és 1962 júliusától dolgo
zik a nevezett intézmény Szerves Kémia 
Tanszékén.

1962-től tanársegédként, 1965-től ad
junktusként, 1975-től docensként és 1988- 
tól egyetemi tanárként. 1978-ban tanszék- 
vezető helyettesnek, majd 1994. július 1- 
jén tanszékvezetőnek nevezték ki. Kezdet
től részt vett a Tanszék szerves kémiai ok
tatásában. Jelenleg a Szerves Kémia c. 
alaptárgyat, a Biomolekulák kémiája, a 
Modem szintézismódszerek és a Szinté
zisek tervezése c. tárgyakat adja elő. 
A Vegyészmérnöki Kar angol nyelvű kép
zésében az Organic Chemistry II. és a 
Chemistry of Natural Product című tár
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tés után a XXI. század szerkezetkutatásai
nak bővülő lehetőségeiről, a legújabb 
szinkrotronokban generált rendkívül nagy
fényességű röntgensugár impulzusokkal 
végrehajtandó diffrakciós vizsgálatokról 
beszélt Faigei Gyula, Széchenyi-díjas 
(1999) fizikus, akadémiai doktor. Az ötve
nes években a Sasvári Kálmántól megta
nult alapokból kiinduló, a röntgendiffrak- 
ció alkalmazásában magát elkötelező fizi
kus csapat nevében Zsoldos Lehel kandi
dátus emlékezett meg a megtett útról s ar
ról, hogy az anyagtudomány hogyan hasz
nosítja a röntgendiffrakció módszereit.

Az emlékülés konklúzióját Hargittai 
István akadémikus vonta le. „Egy életmű 
az ezredforduló tükrében ” című előadásá
ban kiemelte, hogy a szilikát- és a kristály
kémia úttörőjeként, továbbá számos mo
nográfia, könyv és tankönyv írójaként em
legetett és tisztelt Náray-Szabó István leg
nagyobb érdeme a tudományos kultúra fej
lesztésében, erősítésében végzett munkája, 
mely folytatódott s ma is folytatódik a ta
nítványok, valamint az unokák szerteágazó 
kutatómunkájában.

Az előadók arányérzéke valamint az 
egymást követő előadások komplementer 
színei könnyűvé tették az ülést megszerve
ző Kálmán Alajosnak, hogy szívből meg
köszönje mind az előadóknak, mind a 
mindvégig kitartó szépszámú hallgatóság
nak azt, hogy Náray-Szabó Ist\’án centená
riumi emlékülését nemcsak a Magyar Tu
domány (immár) hetének, de a magyar tu
dományos közéletnek is emlékezetes ese
ményévé tették.

-KA-

gyaknak is előadója. Társszerzője öt egye
temi jegyzetnek és egy tankönyvnek. Kö
zülük a Szerves Kémia I. és II. 1987-ben, 
a Szerves Kémiai Praktikum II. pedig 
1989-ben nívódíjat kapott. Kutatási témája 
kezdetben az alkaloidkémia, ezen belül is a 
terápiás szempontból jelentős és nagyszá
mú természetes szerves anyag alapvázát 
képező benzo[a]kinolizin és az indolo- 
kinolizin-vázas vegyületek szintézise volt. 
A tématerület kutatási eredményeiből ké
szült a „Vizsgálatok a benzo[a]kinolizin- 
vázas vegyületek körében” című kandi
dátusi értekezése, amit 1968-ban védett 
meg. 1970. február 1. és 1971. július 31. 
között az Amerikai Egyesült Államokban, 
a New York State University Medicinal 
Chemistry intézetében dolgozott, ahol a 
nukleinsavak szintézisével és a polinuk- 
leinsavak kémiai módosításával foglalko
zott. 1971-től a gyógyászati szempontból 
rendkívül jelentős prosztaglandinokkal és 
prosztaciklin származékokkal kezdett el 
foglalkozni. A prosztaglandinok kémiájá
ról Szántay Csaba akadémikussal írt köny
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vük 1976-ban, angol nyelvű változata 
1978-ban jelent meg. Az utóbbi 1978-ban 
a Magyar Tudományos Akadémia nívódí
ját kapta.

1974 óta foglalkozik a környezetvédő 
integrált növényvédelemben ígéretes juve- 
nil hormon-hatású anyagok szintézisével 
és a rovar feromonok szerkezetfelde
rítésével, valamint szintézisével. A fe
romonok szerkezetkutatása és szintézise 
területén elért eredményeiért 1993-ban 
Akadémiai Díjat kapott. 1985-ben a 
„Prosztanoidok, juvenoidok és feromonok 
szintézise” című értekezésével elnyerte a 
kémiai tudományok doktora fokozatot. 
1986 óta a keringési betegségek megelőzé
sében és gyógyításában ígéretes koleszte
rinszint csökkentő anyagok előállításával, 
a lipoxigenáz enzimgátlók szintézisével, a 
szisztémikus fungicidek kifejlesztésével és 
újabban a szerotonin rendszert befolyásoló 
anyagok kiépítésével foglalkozik.

A szintetikus munkák során munkatár
saival együtt több új szerves kémiai reakci
ót, közöttük új összetett szigmatróp átren
deződéseket tárt fel és részletesebben fog
lalkozott az enzimkatalizált reakciók fel
használási lehetőségeivel a szerves szinté
zisekben. Az enzimkatalizált reakciókról 
Poppe Lászlóval írt monográfiájuk 1991- 
ben, a kibővített angol változata 1992-ben 
jelent meg. Kutatási eredményeiről 118 
közlemény jelent meg és 43 szabadalmi 
bejelentésük kapott oltalmat. 1971 és 1986 
között az MTA Alkaloidkémiai Munkabi
zottságának a titkára volt. 1973 és 1986 
között az MTA Prosztaglandin Szimpóziu
mainak a szakmai programját szervezte. 
1986 és 1991 között az MTA Terpe- 
noidkémiai és Elemorganikus Munkabi
zottságának a titkári teendőit látta el, majd 
azóta a munkabizottság elnöke.

A II. (ú.n. ifjúsági) Dijat a kuratóriumi 
döntés dr. Kozma Dávidnak, a BME Szer
ves Kémiai Technológiai Tanszék tudomá
nyos kutatójának ítélte oda.

Kozma Dávid középiskolai tanulmánya
it a Petrik Lajos Vegyipari Szakközépisko
lában végezte. A tanulmányi versenyeken 
elért eredményei alapján felvételi vizsgák

A VDSZ „Vegyész” Alapítvány kurató
riuma 1999. évre pályázatot hirdetett „Ver
senyképességjavítása” címmel. A pályáza
ti felhívásra 11 pályamunka érkezett be. 
Az Alapítvány kuratóriuma értékelte a be
érkezett pályaműveket és döntött azok dí
jazásáról. A kuratórium a beérkezett 11 pá-

nélkül iratkozhatott be 1982-ben a BME 
Vegyészmérnöki Karára. Egyetemi hallga
tóként kezdett el dolgozni a BME Szerves 
Kémiai Technológiai Tanszékén Fogassy 
Elemér kutatócsoportjában Ács Mária irá
nyítása mellett. Témájául az optikai izo
merek elválasztását választotta. Három 
egymást követő évben jutalmazták tudo
mányos diákköri dolgozatát első helyezés
sel a Kari TDK konferenciákon. 1987-ben 
szerzett jeles minősítésű diplomát a Kar 
gyógyszerkémiai ágazatán. Diplomamun
káját az Ipari Minisztérium nívódíjban ré
szesítette és elnyerte a Magyar Kémikusok 
Egyesületének a díját is. Az egyetem el
végzése után a Chinoin Rt. Kísérleti üze
mében helyezkedett el mint fejlesztő mér
nök. 1990-91-ben fél évet töltött a Kop
penhágai Egyetem Oersted Intézetében, 
Sine Larsen professzorasszony irányítása 
mellett, a diasztereomer sók egykristály 
röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálatával. 
1991-től 1993-ig mint doktoráns, 1994-től 
pedig mint posztdoktor dolgozik a BME 
Szerves Kémiai Tanszékén. 1992-ben a 
Földi Zoltán, 1993-ban a Schay Géza-dij- 
jal tüntette ki a BME Vegyészmérnöki Ka
ra. 1995-ben elnyerte a Művelődési Mi
nisztérium Magyary Zoltán posztdoktori 
ösztöndíját. Közel negyven angol nyelvű 
közlemény, valamint hat találmányi beje
lentés társszerzője. Eredményeiről számos 
nemzetközi konferencián számolt be. Ezek 
mellett francia, holland, japán és délkoreai 
kutatócsoportokkal épített ki jó együttmű
ködést.

1996 és 1998 között két évet töltött a 
Hoffmann-La Roche gyógyszergyár bázeli 
kísérleti üzemében mint fejlesztő mérnök. 
1993-ban „summa cum laude” minősítés
sel nyerte el a „Diasztereomer sóképzéses 
rezolválás vizsgálata termoanalitikai és 
röntgendiffrakciós módszerekkel” című 
dolgozatával az egyetemi doktori fokoza
tot. 1995-ben megszerezte a kémiai tudo
mány kandidátusa címet.

A Novicardin-díj-at néhai Králik Lajos 
drogistamester hagyatékából alapította és 
gondozza 1984 óta a Magyar Tudományos 
Akadémia.

lyaműből 7-et részesített pályadíjban, ami
ről a VDSZ elnöke által aláírt hivatalos 
közlemény ad tájékoztatást. A közlemény 
a díjazott pályaművekről a pályamű címét, 
a pályázók nevét, a megvalósító gazdálko
dó egység nevét, végül a pályadíj összegét 
tartalmazza az alábbiak szerint.

Az alapító végrendelete értelmében a díj 
a flavonoidkémiában, ill. a citosztatikumok 
kutatásában vagy alkalmazásában elért ki
emelkedő teljesítményért ítélhető oda.

A díjjal felváltva tüntet ki kémikust, bi
ológust, ill. orvost a kuratórium.

Ebben az évben a díjat Schaff Zsuzsának 
a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
I. sz. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató In
tézete egyetemi tanárának ítélte oda a ku
ratórium.

Schaff professzorasszony munkássága 
az elmúlt harminc évben szorosan kapcso
lódik a daganatkutatáshoz. Az USA-ban, a 
National Cancer Institute-ban töltött évek 
után hazatérve, elsősorban a daganatok ví
ruseredetére vonatkozó kérdéseket tanul
mányozta.

Emberi és kísérletes anyagban vizsgálta 
a tumorsejt és egyes vírusok kapcsolatát, 
elsősorban a májdaganatok területén. Szá
mos tanulmányában foglalkozott az egyik 
legjelentősebb emberi hepatotrop, onko- 
gén vírus, a hepatitis B, majd az utóbbi 
években a hepatitis C vírus daganatkeltő 
szerepével. Résztvett számos daganatelle
nes szer hatásának kipróbálásában, mind 
emberi, mind kísérletes anyagban. Kutatá
sait kétszázat meghaladó tudományos köz
lemény, ugyancsak kétszázon felüli impakt 
faktor és ezret meghaladó idézettség jel
lemzi. Orvosi tevékenysége során különö
sen a daganatok és a rákelőző állapotok 
korai diagnosztikájával foglalkozik, 
többezres beteganyagot vizsgálva.

Az eredményes kutatómunkája mellett, 
a tudományszervező tevékenysége is jelen
tős. Tíz éven át töltötte be a Magyar Onko
lógusok Társaságának titkári funkcióját, 
majd a társaság elnöke lett. Jelenleg az On
kológiai és Sugárterápiás Szakmai Kollé
gium elnöke, valamint az Egészségügyi 
Tudományos Tanács Onkológiai Bizottsá
gának az elnöke.

A dijak előadóüléssel összekötött átadá
sára 1999. november 30-án került sor az 
MTA Felolvasótermében.

Kalaus György

I. díj „Petróleum hidrogénező üzem
tervezése és működtetése” 
Földházi József, Szeifert Antal, 
dr. Szahnásné dr. Pécsvári Gab
riella, Rabi István 
MÓL Rt.
150 000 Ft

II. díj „Amino-ecetsav(giicin) hulla
dékszegény gyártástechnológia 
kidolgozása”

Eredményhirdetés a VDSZ „Vegyész” Alapítvány 
1999. évi pályázatán
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Angyalossy Zoltán, Diószeginé 
Eichardt Erzsébet, Nagy Lajos, 
Pálfy Péter, Rajnai Kálmán, 
SzalczerJózsef 
Nitrokémia 2000 Rt.
120 000 Ft

III. díj „Könnyűbenzin Izomerizáló
Üzem korszerűsítése”
Valkai István, dr. Szalmásné 
dr. Pécsvári Gabriella, dr. 
Resofszky Gábor, Császár Géza 
MÓL Rt.
90 000 Ft

IV. díj „Földgáz megtakarítás és argon
többlet”
Bártfai Imre, dr. Kiss Lajos 
Nitrogénművek Rt.
70 000 Ft

V. díj „Pántszalag-gyártás korszerűsí
tése”
Dr. Bezerédi Ákos, dr. Czajlik 
István, Farkas Kálmán, lile Atti
la, Pöttendi István, Tarr Sándor

A CYCLOLAB története

A CYCLOLAB története jóval koráb
ban kezdődött, mint cégbejegyzésének 
1991. évi dátuma. 1972-ben néhai Földi 
Zoltán Kossuth-díjas akadémikus (akkor a 
Chinoin Gyógyszergyár egyik kutató labo
ratóriumának a vezetője, a világháború 
alatt pedig annak vezérigazgatója volt) 
szimbolikus vételárért felajánlotta évek 
óta zárva tartott rózsadombi magánlabora
tóriumát a Chinoinnak, hogy ott egy távla
ti kutatásokkal foglalkozó laboratóriumot 
létesítsenek. A laboratórium megszervezé
sére a több éves külföldi tartózkodásáról 
hazatért Szejtli József kapott megbízást. 
A vezető személye eldöntötte a laborató
rium kutatási profilját: oligo- és poli- 
szacharidok alkalmazási lehetőségeinek a 
kutatása. A laboratórium távol esett a

* 1117 Budapest, Dombóvári út 5-7.

Műanyag Kutató és Fejlesztő 
Kft., Kaposplast Kefe és Mű- 
anyagipari Kft.
50 000 Ft

VI. díj „A kőolaj desztillációs üzem
gyártástechnológiai módosításá
nak hatása bitumengyártásra” 
Bondár Imréné, Horváthné dr. 
Fantó Erika, Szíva Miklós, 
Viniczai Lajos 
MÓL Rt.
50 000 Ft

VII. díj „Kizsákoló rendszer a kiporzás-
mentes ürítés megteremtésére”
Sevecsek Lajos
EGIS Gyógyszergyár Rt.
50 000 Ft

A pályadíjakat 1999. december 7-én ad
ta át a VDSZ székházában dr. Föcze Lajos 
a VDSZ elnöke, dr. Szekér Gyula a „Ve
gyész” Alapítvány kuratóriumának elnöke 
és dr. Simon Pál a kuratórium tagja a győz

Chinointól, kutatási tevékenységét, téma- 
választásait illetően teljes szabadsággal 
rendelkezett. Anyagi ellátása a minimumot 
sem érte el; pl. egy UV-spektrum felvéte
léhez baráti alapon valamelyik egyetemi 
vagy akadémiai intézeti laboratóriumba 
kellett bekéredzkedni. Tehetséges és lelkes 
fiatalokkal egyetemi, akadémiai intézeti 
laboratóriumok segítségével sikerült úrrá 
lenni a nehézségeken. Két éven belül nyil
vánvalóvá vált, hogy a több, párhuzamo
san nyitott kutatási témából a széleskörű 
és a gazdaságilag is igen jelentősnek ígér
kező ciklodextrinek jelentik az igazi nagy 
találatot. Ebből a témából 1972-1988 kö
zött több mint egy tucat egyetemi doktori 
és kandidátusi értekezés készült a labora
tóriumban, kb. 70 találmányi bejelentés, 
több mint 100 tudományos közlemény, va
lamint két könyv [1,2]. Már a 80-as évek
ben megkezdődött a ciklodextrinek ipari 
méretű termelése (Japán után a világon 
másodikként).

teseknek. Ebből az alkalomból elmondták, 
hogy valamennyi pályázat iparilag megva
lósult téma. A díjazott pályaművek megva
lósítására a gazdálkodó egységek összesen 
3 milliárd forintot költöttek. A beérkezett 
pályaművek kivétel nélkül jelentős műsza
ki alkotások, amelyek nemcsak a gazdál
kodó egységek versenyképességét növelik, 
hanem az egész ágazat műszaki színvona
lát is. Örvendetes, hogy a beérkezett pálya
művek színvonalában határozott fejlődés 
figyelhető meg nemcsak azok tartalmát, 
hanem azok kidolgozását illetően is. Az el
hangzott tájékoztatás szerint az is megfi
gyelhető, hogy szívesebben vállalkoznak 
pályázat benyújtására azok a gazdálko
dódó egységek, illetve szakértők, amelyek 
gazdasági háttere stabil.

Sz. G.

1988-ban a fokozódó gazdasági nehéz
ségek miatt a Chinoinnak csökkentenie 
kellett kutatási költségeit: az első feláldo
zott téma a ciklodextrin lett. Szerencsére 
a vállalatvezetés elfogadta azt a kompro
misszumot, hogy ha a ciklodextrin-labo- 
ratórium dolgozói kilépnek a Chinoinból, 
akkor leányvállalatot alapíthatnak (ez lett 
a CYCLOLAB), feltéve, hogy más válla
latoktól kapott kutatási megbízásokból el 
tudják magukat tartani. A leányvállalat bé
relte a laboratóriumait az anyavállalattól, 
és csak azzal a pénzzel gazdálkodhatott, 
amit a kutatási megbízások teljesítéséért 
kapott. Ekkor jól jött a nemzetközi isme
retség, elismertség: néhány héten belül 
volt annyi megbízási szerződés külföldi 
gyógyszergyáraktól a ciklodextrinek alkal
mazási lehetőségeinek kutatására, hogy a 
munka zavartalanul folytatódhatott.

1991-ben -  mielőtt a Sanofi átvette a 
Chinoint, a Chinoin vezetése értékesített, 
amit csak lehetett, így eladta a rózsadombi 
laboratóriumot, (ezért nem lett abból Földi 
Memorial Laboratory). A laborépületet 
néhány hét alatt ki kellett üríteni (ami azu
tán 8 éven keresztül bezárva, üresen állt, 
majd lebontották, a mai napig sincs a he
lyén semmi), és a leányvállalatot fel kellett 
számolni. A 17 munkanélkülivé vált ve
gyész, vegyészmérnök, biológus, gyógy
szerész, laboráns azonnal megalapította a 
CYCLOLAB Kft.-t és a munka bérelt labo
ratóriumokban folyamatosan ment tovább. 
Kezdetben a Chinoin is résztulajdonos volt 
(a használt laboreszközök átengedése fejé
ben), de pár év után a CYCLOLAB kivásá
rolta a Chinoin részesedését, így 1994. óta

HAZAI KÉMIAI KUTATÓHELYEK, 
ISKOLÁK, MŰHELYEK 
ÉS INTÉZMÉNYEK

S Z E R K E S Z T I: K E G L E V IC H  G Y Ö R G Y  ÉS 
K Ö R T V É L Y E S S Y  G Y U L A

A CYCLOLAB Ciklodextrin 
Kutató-Fejlesztő Laboratórium Kft.

SZEJTLI JÓZSEF*
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a CYCLOLAB teljesen független társas vál
lalkozás.

Az alapítók mind a CYCLOLAB-ban 
dolgoznak, miközben a létszám a kezdeti 
17-ről már 59-re nőtt.

A CYCLOLAB tevék en ysége

A vállalat az alábbi tevékenységet foly
tatja:

-  A ciklodextrinek alkalmazási lehető
ségeinek a felderítése [2, 3, 4, 9, 10], 
termékek és technológiák kidolgozá
sára irányuló alkalmazott kutatások: 
kb. 70%-ban kutatási szerződések 
alapján, ezek eredményei egyértel
műen a megbízó cég tulajdonába 
kerülnek. 30%-ban saját kezdemé
nyezésből dolgozunk, a kidolgozott 
módszereket, know-how-kat vagy ta
lálmányi bejelentéseket azután érté
kesítjük.

-  Kutatási, analitikai célokra finom
vegyszerként kb. 100 különféle cik- 
lodextrin származékot állítunk elő 
laboratóriumi méretekben részletes 
specifikációval és ezt a megren
delőknek közvetlenül szállítjuk.

-  A ciklodextrin irodalmat naprakész 
formában gyűjtjük, feldolgozzuk 
(1999. közepén kb. 19 000 publiká
ció). Szerkesztjük és kiadjuk az 1985 
óta havonta megjelenő Cyclodextrin 
Newst [8], ami a ciklodextrin témával 
kapcsolatos információkat közli, leg
főképpen a megjelent ciklodextrin 
tárgyú publikációk abstract-jait 
(1999-ben havonta 120-140 abstract- 
et). Az adatbázist CD-ROM-on köz
vetlenül is értékesítjük az érdekeltek 
részére és felkérésre szűkebb részte
rületről kritikai értékelő tanulmányo
kat állítunk össze, ami elsősorban az 
óriási irodalom szabadalmi vonatko
zásai miatt fontos számos cégnek.

-  A kétévenként rendezett ciklodextrin 
szimpózium szervezésében aktívan 
közreműködünk [5, 6, 7].

-  Létesítettünk egy kísérleti üzemet, 
eredetileg azért, hogy amiből labora
tóriumban 10 g-ot készítsünk, a meg
rendelő kérésére néhány kg-ot is tud
juk szállítani. Az üzem ezen már túl
nőtt, pl. porkeverő kiszerelő kapacitá
sunk napi több tonna és gyártunk 
paramedicinális folyadék- és gélfor- 
mulációkat is, évente több százezer 
kiszerelési egységben.

Eredményeinkből -  a fentiek alapján 
érthető módon -  csak nagyon keveset pub
likálhatunk, a szerződések 5, 10 vagy 20 
év titkosságot írnak elő. Munkánk eredmé
nyei általában hatósági engedélyek meg

szerzéséhez szükséges dokumentációkba 
kerülnek beépítésre, vagy találmányi beje
lentések formájában ill. bizalmasan kezelt 
know-how részletekként.

A CYCLOLAB-nak 1998 óta megvan 
az ISO 9001 minősítése. Amikor a megbí
zatás hatósági engedélyezési dokumentá
ció-részlet kidolgozására vonatkozik, a 
megbízó cég saját szakemberével auditál- 
tatja a laboratórium munkáját, így például 
a CYCLOLAB 1999-ben sikerrel tett ele
get a Novartis, a Pharmacia & Upjohn és a 
Thissen/Therabel által végzett auditálás- 
nak.

Eredmények

A ciklodextrin kutatás eredménylistáját 
felsorolni nehéz lenne, hiszen csupán a 
megadott szabadalmak jegyzéke több 
nyomtatott oldalt tenne ki. Nagyon tömö
ren úgy lehetne kifejezni, hogy a téma mű
velésének kezdetekor, a 70-es évek elején 
rendelkezésre álló információk alapján 
megálmodott lehetőségek zöme mára meg
valósult. Nem állítjuk azt, hogy mi valósí
tottuk meg (1), de a legtöbb eredményben 
benne van a mi munkánk is. Japánon kívül 
az első ipari ciklodextrin-gyártást Magyar- 
országon sikerült megvalósítani (ami aztán 
sajnos abbamaradt, mert a Chinoin fer
mentációs tevékenységének a felszámolá
sa következtében megszűnt a ciklodextrin 
transzglikoziláz enzim gyártási lehetősége 
is). A metilezett ciklodextrinek rendkívül 
szolubilizálható képességét, amelyet a mai 
napig sem sikerült felülmúlni más szárma
zékokkal, mi ismertük fel. Fontos eredmé
nyünk volt annak a felismerése, hogy a 
nem szteroid gyulladáscsökkentők cik
lodextrin komplexálása nemcsak a far- 
makokinetikát javítja meg, hanem csök
kenti a mellékhatásokat is [9]. Ez a felis
merés egy igen sikeres gyógyszerformá
ciónak képezte az alapját. Mi mutattunk rá 
elsőként a ciklodextrineknél a környezet- 
védelem területén történő alkalmazási le
hetőségekre. A ciklodextrinek felszívódá
sával, metabolizmusával kapcsolatos vizs
gálataink képezték az alapját a ciklodex- 
trin-tartalmú termékek későbbi hatósági 
engedélyezésnek. Volt szerepünk a kolesz
terinmentes vajgyártás technológiájának 
kidolgozásában, a parenterálisan alkalma
zott hatóanyaghordozó hidroxipropil-béta- 
ciklodextrin kidolgozásában, a ciklodex- 
trin-származékokat tartalmazó szemcsep- 
pek kidolgozásában és a ciklodextrinek 
kromatográfiás, ill. kapilláris elektro- 
forézisben történő alkalmazásában is [10, 
11, 12].

A CD-téma

A ciklodextrinek alkalmazása a legtöbb 
esetben zárványkomplexképző (molekuláris 
kapszulázó) sajátságukon alapszik [1]. A cik
lodextrin belül üres, molekuláris méretű hen
ger, amelynek palástját 6, 7 vagy 8 glükopi- 
ranóz alkotja. A molekula szerkezete olyan, 
hogy a henger egyik peremén helyezkedik el 
valamennyi szekundér hidroxilcsoport, a má
sik peremén valamennyi primér hidroxilcso
port, a hengerüreg belső fala apoláros, mert 
ott csak hidrogénatomok ill. éteres glikozid- 
kötést alkotó oxigénatomok találhatók. Víz
ben a ciklodextrin oldódik, és ha a rendszer
ben jelen van egy olyan molekula, amelynek 
valamely része belefér a ciklodextrin üregbe 
és apoláros jellegű, akkor létrejön egy 
apoláros-apoláros kölcsönhatáson alapuló 
zárványkomplex, ami izolálható kristályosí
tással, vagy porlasztva szárítással, vagy fa
gyasztva szárítással. A molekulárisán kap
szulázott vendégmolekulák fizikai-kémiai sa
játságai megváltoznak: amíg a komplex nem 
érintkezik vízzel, a vendégmolekula nem il
lan, nem oxidálódik, nem bomlik, nem reagál 
sem más anyagokkal, sem saját azonos mole
kuláival [1, 2, 3]. Vízoldékonysága jelentő
sen megnő, esetenként több ezerszeresére is! 
így vízben oldhatatlan hatóanyagok cik- 
lodextrinnel komplexálva oldódnak és fel is 
tudnak szívódni. Olyan anyagok, amelyeket 
nem lehet pár napnál tovább tárolni bomlás 
nélkül, ciklodextrinnel komplexált állapot
ban évekig tárolhatók szobahőmérsékleten is. 
A ciklodextrinek szerkezetük miatt királisak 
és szelektívek: a kromatográfiás eljárásokban 
egyre nagyobb szerepet játszanak a ciklo
dextrinek, mint királis szeparáló ágensek. 
Biotechnológiai folyamatokban a ciklodext- 
rinekkel a vízben oldhatatlan szubsztrátumo- 
kat sikerül vizes oldatba vinni, így a reakció 
gyorsabb és tökéletesebb, vagy ellenkezőleg, 
meg lehet oldani a folyamatos termékeltávo
lítást, így a termékgátlás jelenségét lehet hát
térbe szorítani. Környezetvédelemben az 
emissziót lehet csökkenteni azáltal, hogy cik- 
lodextrinekkel komplexként megkötjük az il
lékony anyagokat vagy a vízben oldhatatlan 
talajszennyező szénhidrogéneket vízold
hatóvá téve azok könnyen metabolizálhatók a 
talajmikróbák által, így lehet gyorsítani a ta
laj remediációt. Már 100 tonnás mennyiség
ben alkalmaznak ciklodextrin-származékokat 
emulziós típusú festékekben a viszkozitás 
csökkentésére, de használnak évi néhány kg- 
os mennyiségben ciklodextrin-származékot 
katalizátorként a cianoakrilát ragasztók kö
tésidejének gyorsítására is. Ciklodextrinek- 
kel el lehet távolítani a vajból vagy a tejből a 
koleszterint szelektíven és lehet stabilizálni 
élelmiszer aromákat, amelyek csak akkor 
válnak szabaddá, amikor fogyasztásra, azaz 
vizes közegbe kerülnek.
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HÍREK AZ IPARBÓL

Chinoin Rt.

Összesen 2,5 mrd forint beruházással 
2000 áprilisig elkészül az injekciógyártási 
kapacitást megduplázó második gyártósor 
a Csanyik-völgyi (Miskolc melletti) üzem
ben. A tulajdonos, a Sanofi-Synthelabo ide 
költözteti a kismolekulatömegű heparin 
kiszerelését. A Fraxiparin nevű tennék a 
véralvadás megelőzésére és kezelésére 
szolgál.

Csökken a cég exportja 1998-hoz ké
pest, 27 mrd forintról 21 mrd-ra, míg a bel
földi árbevétel kissé emelkedik, 11,3-ról 
12 mrd-ra. Igen jelentős létszámcsökke
nést hajtottak végre az orosz válság miatt 
kieső NoSpa export miatt.

Agro-Chemie Kft.

A cég tulajdonosa a Riegel Invest, melyet 
Bartha Ferenc (30%) és Erdély Zsigmond 
Gábor magyar bankárok (utóbbi egy Mann- 
szigeti cégen keresztül, 30%) és Endrei Ta
más, New-Jersey-i befektető (40%) alapítót-

mkl

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Szejtli József: A CYCLOLAB Ciklodext- 
rin Kutató-Fejlesztő Laboratórium Kft.

A CHINOIN Gyógyszergyár 1972-ben lé
tesített egy kutatólaboratóriumot arra, 
hogy tanulmányozzák a poliszacharidok és 
származékaik alkalmazási lehetőségeit a 
gyógyszerformulázásban. A ciklodextrin 
kutatások eredményei látszottak a legígé
retesebbnek valamennyi gyártott kutatási 
téma között. 1989-be a CHINOIN már évi 
100 tonnás mennyiségben gyártott cik- 
lodextrint, de aztán a privatizáció követ
keztében a teljes biotechnológiai profilt 
felszámolták és ezzel megszűnt a ciklo
dextrin gyártás lehetősége is.
A ciklodextrin kutató laboratórium 17 mun
katársa egy új, független, magán kutatási 
vállalkozást alapított, ez a Cyclolab Kft. Az 
elmúlt 10 év során a munkatársak száma 
60 fölé nőtt, és a Cyclolab jelenleg szerző
déses alapon világszerte dolgozik a gyógy
szer, kozmetikai, petrolkémia, élelmiszer 
stb. vállalatok részére, új technológiákat, új 
termékeket, know-how-kat, szabadalmakat 
dolgoz ki. Azon kívül 100 különböző cik- 
lodextrin-származékot állít elő, analitikai, 
diagnosztikai és kutatási célokra. A cik- 
lodextrinek alkalmazási lehetőségei a leg
különbözőbb vegyületek molekuláris kap- 
szulázására kimeríthetetlennek tűnnek.

[Magy. Kém. Lapja, 55,072, (2000)]

tak 1999 januárjában 10 MFt alaptőkével. 
Amíg a Chinoinhoz tartozott ez az üzletág,
1998-ban 7,2 milliárd forint forgalmat bo
nyolított, ennek 35%-a orosz export volt. Az
1998-as augusztusi orosz válság miatt a 
Chinoin 2 mrd forint céltartalékot kellett, 
hogy képezzen a kintlevőségek fedezésére. 
Ezért értékesítette a Chinoin 1999 április 
26-án, veszteséggel, az 1,446 mrd forint 
jegyzett tőkéjű Agro-Chemie Kft-t a Riegel 
Investnek. A dolgozók száma 365. 1999-ben 
250 MFt adózás előtti eredményt várnak 5,4 
mrd forgalom mellett.

Egis Rt.

Akadémiai nagydoktori címet kapott dr. 
Klebovits Imre, a farmakokinetikai kutató 
laboratórium vezetője.

Humán Rt.

Minden előzetes várakozás ellenére si
kertelen volt az állam 25,28%-nyi részvé-

S U M M A R Y

J. Szejtli: Cyclolab Cyclodextrin Research 
and Development Laboratory Ltd.

The CHINOIN Pharmaceutical Company 
established a research laboratory in 1972 
for studies on application of polysaccha
rides and their derivates in drug formula
tion. The studies on cyclodextrins showed 
to be the most promising among all initial 
research projects. At end of the 80's CHI
NOIN produced already cyclodextrins on 
hundred ton scale, but then as a conse
quence of its privatization the biotechno
logical profile has been liquidated, which 
meant also the stop of CD-production.
17 co-workers of the CD-research labora
tory established a new private and inde
pendent research organization, this is the 
Cyclolab Ltd. During the last ten years 
the number of co-workers grow to 60, and 
Cyclolab is working actually world-wide 
on contractual basis, for pharma, cosmet
ic, petrol, food, etc. companies, develop
ing new technologies, know-hows, pro
ducts, patents, moreover produces about 
100 different Cyclodextrin derivates for 
analytical, diagnostic and research pur
poses. The possibilities for application of 
cyclodextrins for molecular encapsulation 
of various compounds seem inex
haustible.

nyének az értékesítése. Az egyetlen jelent
kező, ahogy előre látni lehetett, az izraeli 
TEVA volt, de a felajánlott árat az ÁPV Rt. 
túl alacsonynak találta. Az ajánlati ár nem 
ismeretes, de a 2400 Ft-os tőzsdei árnál 
mindenképpen alacsonyabb. Az ÁPV Rt. 
2000 február végéig szeretné értékesíteni a 
Humán részvénycsomagját, könnyen le
het, hogy a BorsodChemnél alkalmazott 
tőzsdei módszerrel.

Párhuzamosan döntés született arról, 
hogy a Humán Rt. kanadai tulajdonosát, a 
Novopharm-ot, megveszi a TEVA, amely 
így 55%-nyi tulajdont szerez a Humánban. 
Ebben az esetben a vásárlás 262 MUSD 
áron történt, ugyanis ismeretes, hogy a 
TEVA saját részvényeivel fizetett a 
Novopharmért.

Richter G edeon Rt.

1999. november 1-től a Termékfejleszté
si Igazgatóságon (dr. Thaler György) belül 
a Termékfejlesztési Osztály főosztállyá ala
kult, a vezetője változatlanul dr. Bozsár 
Gabriella. Feladatuk az új (generikus vagy 
eredeti) termékek minél gyorsabb piacra
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hozatala a Richterben 10 éve bevezetett ter
mék-témafelelősi rendszerben. A Készít
ményfejlesztés is főosztállyá alakult, veze
tője továbbra is -  most már főosztályvezetői 
rangban -  Csernák László. A csomagolás
technológia, mint a gyógyszerkiszerelésben 
egyre fontosabb terület, osztállyá alakult, 
Machácsné Halász Tünde vezetésével.

Mycosys néven flukonazol hatóanyagú, 
szisztémás, tehát szájon át szedhető gom
baellenes készítményt hozott piacra a cég. 
Ez a bőr, köröm, hüvely stb gombás fertő
zése ellen hat, heti egyszeri tablettabevé
tellel. Hatásmechanizmusa a gombák sejt
membránját felépítő ergoszterin szintézisé
nek gátlásán alapszik.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

1999 októberében a MÓL vezetői Lon
donban ismertették a cég új stratégiai és 
pénzügyi célkitűzéseit:

-  a MÓL Közép- és Kelet-Európa leg
jobb teljesítményt nyújtó energiavál
lalata lesz

-  a költséghatékonyság növelésével 
2002-ig működési költségeit 100 
MUSD-vel csökkenti; a magas költsé
gű és nem az alaptevékenységhez tar
tozó üzleteket és eszközöket értékesíti 
mintegy 150 MUSD értékben; a lét
számot évi 12%-kal mérsékli, így a 
csoport létszáma az 1998-as közel 
20 000 főről 2002-re 12 000 főre csök
ken

-  kivonul a külföldi kőolajkutatásból
-  tőkebefektetéseit a leghatékonyabb te

rületeken az alaptevékenységre össz
pontosítja. A tervezett összbefektetés 
2000 és 2002 között 1,5 mrd USD.

Az új stratégiához új szervezetet alakí- 
tottak/alakítanak ki. Ebben -  ahogy már 
hírül adtuk -  megszűnik a upstream-down
stream elválasztás, helyette hét üzletág 
végzi, közvetlenül a vezérigazgató alá ren
delve a munkát. Az eddig ismert szervezet
hez képest újdonság, hogy különválik a ha
zai és a külföldi kutatás-termelés, az előb
bi vezetője Bokor Csaba (37), okleveles 
geológus, aki 1998-tól a Kutatási Üzletág 
igazgatója volt.

25 millió tonna bizonyított olajkészlet
tel rendelkező orosz olajmező kiaknázásá
ra kötött szerződést a cég. A MÓL Rt. és az 
orosz Jukosz 50-50%-ban részesedik a ha
szonból.

Borsodchem Rt.

A tőzsdei értékesítésben a felkínált 550 
ezer db. ÁPV Rt. részvény négyötödét el
adták. A fennmaradó 110 ezer db. értékesí
tése nem a vásárlók érdeklődésén, hanem a 
különleges előírásokon múlott.

Elképzelhető, hogy a Borsodchem Rt. 
megveszi azt a cseh anilingyárat, a 
Moravske Chemicke Zavody-t, ahonnan 
a metilén-difenil-diizocianáthoz (MDI) 
szükséges anilin nagy részét most is megve
szi. Mindenesetre 55 millió dolláros BC Rt. 
árajánlatról tudnak Csehországban, de mi
vel a cseh cég egy nagy és veszteséges cég
csoport egyetlen nyereséges cége, kérdéses, 
hogy külön értékesítik-e. A cég anilinkapa- 
citása 110 kt/év, ez háromszor annyi, mint 
amennyi az MDI-hez jelenleg kell, de az 
MDI tervezett bővüléséhez jól illeszkedne.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

November második felében befektetői 
körúton volt a cég vezetősége. Ezt az ame
rikai befektetési bank, a Donaldson, Lufkin 
& Janrette szervezte. 1999-ben 1 mrd, a kö
vetkező években 1,2-2,4 mrd forint megta
karítást várnak a költségracionalizálási 
programtól. Tervezik a jelenleg 360 kt/év 
kapacitású olefingyár 250 kt-s bővítését. Ez 
350 MUSD-be kerül. Erre épülnének a 
TVK további polimergyártó kapacitásai.

Január végére rendkívüli közgyűlést 
hívott össze a TVK-ban tulajdont szerzett 
MÓL Rt, nyilván azzal a céllal, hogy kép
viselőit bejutassa a TVK 11 fős igazgatósá
gába. A MÓL tulajdoni hányada a vásárlás 
bejelentésekor közel volt a 20%-hoz, de a 
TVK alapszabály szerint 25% fölött már 
nehezebb a vásárlás. A két nagy tulajdo
nos, a Croesus és Templeton, amerikai 
pénzügyi befektető csoport együtt 36%-kal 
rendelkezik.

A befektetések után már nyereséggel ter
mel az 1997-ben megvásárolt román Plas- 
tico fóliagyártó cég Sepsiszentgyörgyön. 
Termelése 8-10-szeresére nőtt, 5300 t/év. 
Ennek kétharmadát Romániában értékesíti.

Nitrokémia Rt.

Újra meghirdették az ioncserélő gyantá
kat gyártó üzemrészt. Mivel többszöri al
kalommal nem sikerült már az értékesítés, 
a Nitrokémia Rt. önálló vállalkozásba vitte 
a gyantaüzemet, Nike-Varion '99 Ioncseré
lő Gyantát Gyártó Kft. néven. Ettől remé
lik, hogy most sikerül az értékesítés. Ha 
nem, akkor a fél kapacitással működő gyá
rat le kell állítani és elindítani a felszámo
lási eljárást.

SZEVIKI Szerves Vegyipari 
Kutató Intézet Rt.

1999. december 8-án tartotta a cég fenn
állásának 50 éves jubileumi ünnepségét. 
Ezen a jelenlegi dolgozókon és a nyugdíjba 
menteken kívül a cég igen széles hazai 
megbízói köréből mintegy 30 képviselő

vett részt. A program szerint a Richter Ge
deon Rt. vezérigazgatója, Bogsch Erik, az 
EVM Rt. elnök-vezérigazgatója, dr. Faix 
Frigyes és az Egis Rt. technológiai főosz
tályvezetője {dr. Orbán Ish’án vezérigazga
tó másirányú elfoglaltsága miatt), dr. Töm
pe János méltatták a SZEVIKI és cégeik 
számukra is igen fontos együttműködési 
eredményeit. Ezt követően a SZEVIKI Rt. 
vezetői ismertették a cég K+F, megrende
lésre végzett anyaggyártás, kémiai-analiti
kai, műanyag és tenzid alkalmazástech
nikai, környezetvédelmi és vegyipari 
berendezésgyártási eredményeit. Ezután 
emléklapot adtak át azoknak, akik 50 évvel 
ezelőtt kezdtek a SZEVIKI-ben dolgozni. 
Végül néhai dr. Matolcsy Kálmánról, a 
SZEVIKI Rt. alapitó tagjáról és tudomá
nyos igazgatóhelyetteséről elnevezett díja
kat adták át a fejlesztésben kiemelkedő 
és megvalósult eredményeket elérő SZE- 
VIKI-s dolgozóknak: Mánya Lászlónak, 
Fekete Szilárdnak és dr. Hajpál Istvánnak, 
valamint közreműködő munkatársaiknak.

Környezetközpontú
Irányítási Rendszer

A Minőségirányítási Rendszerhez igen 
hasonló KIR szabványa az MSZ EN ISO 
14 001. Az ennek megfelelő tanúsított 
rendszert a világon eddig kb. 3400 cég 
építette ki. Nálunk az első a Hejőcsabai 
Cement- és Mészipari Rt. volt 1996-ban. 
Azóta 33 cég kapott tanúsítást. Az 1999- 
ben tanúsítást szerzett cégek közül a vegy
ipari cégek a következők: BorsodChem 
Rt., Dorogi Hulladékégetőmű Kft., 
Meditop Gyógyszeripari Kft, Henkel Ma
gyarország Kft., Ragasztógyár, Netta Kör
nyezetvédő és Hulladékhasznosító Kft. 
Mint ismeretes, szemben az Európai Unió, 
EMAS minősítésével, az ISO 14 001 ese
tén nem szükséges, hogy az ezt elnyerő cég 
rögtön megfeleljen a helyi környezetvédel
mi előírásoknak, csak ütemtervet kell meg
határoznia, hogy mikorra éri ezt el. Hason
lóan igen lényeges, hogy a környezet- 
védelmi stratégiai tervek is az ütemezés
nek megfelelően megvalósuljanak.

KGy

1999. évi Nemzeti Minőségi Díj

A Gazdasági Miniszter előterjesztésére, 
eredményei alapján a miniszterelnök az
1996-ban alapított Nemzeti Minőségi Díjat 
a kis méretű termelő vállalat kategóriában 
a Columbián Tiszai Carbon Ltd., Tisza- 
újváros cégnek adományozta. A díjátadás
ra 1999. novemberében került sor.

RL
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A MAKROGAZDASÁG HÍREI

Az EU jogharmonizáció hatása a magyar gyógyszeriparra

Gyógyszeriparunk utóbbi három évti
zedének növekvő nyugat-európai export- 
és import forgalma, számos licenc- és 
know-how-kapcsolata, valamint a gyógy
szerek közös kifejlesztésére, bevezetésére 
létrejött stratégiai szövetségek léte lehető
vé teszi, hogy szerves fejlődés eredménye
ként kapcsolódjunk az EU gyógyszerszek
torához.

A magyar gyógyszeripar az Európai 
Unió mintegy százszor nagyobb összki- 
bocsátású gyógyszeriparához, illetve a 
szintén közel százszor nagyobb volumenű 
gyógyszerpiacához kapcsolódik majd. Az 
óriási méretkülönbségek alapján remél
hető, hogy gyártóink megtalálják majd 
azokat a piaci réseket, amelyek növekvő 
értékesítést és nagyobb jövedelmezőséget 
biztosítanak számukra.

A magyar gyógyszergyártás és -forgal
mazás több területen már ma is EU-kon- 
form:

-  az EU -  és a világ -  bármely gyártó
ja megjelenhet a magyar piacon akár 
importőrként, akár leányvállalat ala
pításával, vagy képviseleti iroda nyi
tásával

-  a magyar cégek EU-ba irányuló ex
portját nem akadályozzák kereskedel
mi korlátok

-  az EU új gyógyszer-értékelési rend
szere (EMEA), amely 1995. január 1- 
től működik, csatlakozásunk idején 
már nem jelent változást a magyar 
gyógyszergyártók számára

-  a magyar vállalatok megfelelnek a 
nemzetközi konvekciókban elfoga
dott helyes gyártási, laboratóriumi, 
klinikai gyakorlatnak

-  Magyarország 1994-ben az eljárás
szabadalmi rendszerről áttért a ter
mékszabadalmi rendszerre, így ipar- 
jogvédelme EU-konform lett.

Az alábbiakban kiemelünk néhány fon
tos változást, amelyek gyógyszeriparunkat 
érik az EU-jogharmonizáció révén.

A gyógyszertörvény (1998) illetve az azt 
módosító 1999. évi Lili. törvény alapján:

A gyógyszernek nem minősülő gyógy
hatású anyagok és készítmények kategó
riája 2003. december 31-ével megszűnik. 
Az ilyen termékek gyártói ill. forgalmazói 
a törvény 1999. január 1-i hatálybalépését 
követő öt éven belül kérhetik készítménye
ik gyógyszerré vagy más termékké történő 
átminősítését. Természetesen ehhez a ható

ság pótlólagos vizsgálatok, klinikai 
kipróbálások elvégzését kérheti. Amennyi
ben az adott terméket nem minősítik át 
gyógyszerré, úgy az gyógyhatásra való hi
vatkozással nem lesz forgalomba hozható. 
Ez a szabályozás a termékek osztályozásá
ról szóló EU-direktíva adaptálását jelenti.

Tételesen felsorolja a törvény milyen 
adatokat, információkat kell feltüntetni a 
gyógyszer csomagolásán és a betegtájé
koztatón, mindezt szintén EU-konform 
módon Írja elő.

A vizsgálati készítmény, illetve a 
gyógyszer alkalmazásával összefüggésben 
keletkezett károkért korábban az állam tar
tozott felelőséggel a kárt szenvedett sze
mély ill. hozzátartozó felé. Az új szabályo
zás -  a nyugat európai gyakorlathoz hason
lóan -  a felelőséget ahhoz az intézményhez 
rendeli, amely vétkes volt az adott esetben. 
Ez lehet a vizsgálat kezdeményezője, lehet 
a klinika vizsgálatot végző intézmény, 
vagy a vizsgálatot engedélyező hatóság. 
Amennyiben ezek vétkessége nem bizo
nyítható, úgy a kártalanítás az állam köte
lessége.

Az ipar szempontjából az is fontos kité
tele a törvénynek, hogy a gyógyszer
gyártók a saját előállítású készítményeiket 
közvetlenül kiszállíthatják fekvőbeteg
gyógyintézet intézeti gyógyszertára szá
mára.

A kiszámíthatóságot segíti az a rendel
kezés, hogy a gyógyszertörzskönyvezési 
eljárás időtartama a törzskönyvi kérelem 
benyújtásától számított legfeljebb 2 év le
het.

A törvény felhatalmazása alapján több
féle alacsonyabb szintű jogszabály kerül 
kidolgozásra. Kiemeljük közülük a gyógy
szertörzskönyvezésre vonatkozó rendele
tet, „az emberi felhasználásra kerülő 
gyógyszerek gyártásának személyi és tár
gyi feltételeiről” szóló kormányrendeletet 
(benne a helyes gyógyszergyártás irányel
veit) valamint a „Helyes Laboratóriumi 
Gyakorlat”-ról és a „Helyes Klinikai 
Gyakorlat”-ról szóló minisztériumi rende
leteket, mely utóbbiak az Országos 
Gyógyszerészeti Intézet ma is érvényes 
rendelkezései helyébe lépő jogi szabályo
zást jelentenek.

A szellemi tulajdon védelmének EU- 
jogharmonizációját -  tekintettel annak 
nagy súlyára, piacszabályozó erejére, -  
külön pontban tárgyalja az EU és
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Magyarorszg közötti, 1991. évi megálla
podás.

Az EU tagországok nagyobb része már 
korábban áttért az eljárás-szabadalmi rend
szerről a szellemi tulajdon védelmének 
legfejlettebb formájára, a termékszabadal
mi rendszerre. Spanyolország, Portugália 
és Görögország azonban csak 1992-ben, 
Finnország pedig 1995-ben lett terméksza
badalmas ország. Magyarország az 1994. 
évi VII. törvénnyel, 1994. július 1-jétől tért 
át, jóllehet a fenti megállapodás szerint 
várhatott volna ezzel 1996. végéig.

A törvény átmeneti (pipeline) szabadal
mi oltalomról is gondoskodik, azon gyógy
szerek -  hatóanyag és készítmény -  eseté
ben, melyekre „külföldön az e törvény ha
tálybalépését követő egy év letelte előtt 
szabadalmat adtak, feltéve, hogy a külföldi 
szabadalom elsőbbsége

a) legalább tizenkét hónappal korábbi, 
mint e törvény hatálybalépésének időpont
ja, és

b) 1987. január l-jénél nem korábbi.”

Ezzel a jogi lehetőséggel azok tudtak él
ni, akik erre vonatkozó kérelmüket a tör
vény hatálybalépésétől számított egy éven 
belül benyújtották a Magyar Szabadalmi 
Hivatalhoz. „E határidő lejáratát követően 
átmeneti szabadalmi oltalom nem igényel
hető” -  mondja a törvény.

A törvény rendelkezése szerint „Nem 
részesülhet átmeneti oltalomban az a 
gyógyszertermék, amelyet a törvény ha
tálybalépését megelőzően belföldön forga
lomba hoztak”.

Információnk szerint az EU tagállamai
ból mintegy 300 pipeline szabadalmi kére
lem érkezett.

Ami a környzetvédelmi szabályozást il
leti: áttanulmányozva az EU jogszabályait, 
valamint a hatályos ill. előkészületi stádi
umban lévő hazai környezetvédelmi jog
szabályokat, megállapítható, hogy azok 
vagy hasonlóak az EU-éhoz, vagy szigo
rúbbak annál.

Követendő irányelvnek tartjuk a joghar
monizációs törekvések során, hogy se a 
gyógyszeripar, se a hazai gyógyszerellátás 
ne kerüljön méltánytalan, lehetetlen hely
zetbe, az EU-csatlakozással járó joghar- 
monizácós kötelezettség ne állítsa az ipar
ágat környezetvédelmi szempontból meg
oldhatatlan feladat elé. Ehhez egyrészt 
szükségesnek látjuk, hogy a hazai törvény- 
alkotásban az EU-direktívák követelmé
nyeinél szigorúbb előírások ne szülesse
nek, másrészt, hogy az EU-direktívákhoz 
történő csatlakozáshoz megfelelő türelmi
felkészülési időt, mintegy tízéves morató
riumot, az EU-jogszabályok betartása alóli 
részleges mentességet kapjunk. Elfogadha
tónak tartunk egy olyan általános elvárást,
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mely szerint a környezetszennyező kibo
csátások a moratórium időszakában nem 
nőhetnének a jelenlegi szinthez, mint bá
zishoz képest.

Türelmi időre két okból van szüksége az 
iparágnak:

Bizonyos teendők ellátása technikailag 
több évet igényel, még akkor is, ha rendel
kezésre állna minden szükséges pénzesz
köz (pl. talajtisztítás, csatornahálózat fej
lesztés).

A beruházási többletkiadások fedezete 
csak többéves időszak alatt termelhető ki.

A felsőoktatási intézményhálózat ese
dékes átalakításáról rendelkező 1999. évi 
LII. törvény (1999. június 4.) alapján 
1999. november 11-én a Köztársaság El
nöke az oktatási miniszter előterjesztésére 
rektori megbízás alóli felmentésekről és 
rektori megbízásokról határozott. A válto
zások 2000. január 1-jétől érvényesek. 
A következőkben közreadjuk a fontosabb
nak ítélt új intézmények, azok jogelődjei 
és rektoraik neveit.

Budapesti Közgazdaságtudományi és 
Államigazgatási Egyetem (jogelődök: Ál
lamigazgatási Főiskola, Budapest; Buda
pesti Közgazdaságtudományi Egyetem), 
rektor: Dr. Palánkai Tibor (2002. június 
30-ig).

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem (jogelőd: Budapesti Mű
szaki Egyetem), rektor: Dr. Detrekői Ákos 
(2001. június 30-ig).

Debreceni Egyetem (jogelődök: Debre
ceni Agrártudományi Egyetem -  kivéve 
két mezőgazdasági kart; Debreceni Orvos- 
tudományi Egyetem; Hajdúböszörményi 
Wargha István Pedagógiai Főiskola; Kos
suth Lajos Tudományegyetem). Rektor: 
Dr. Fésűs László (2001. július 3I-ig).

Eötvös Loránd Tudományegyetem (jog
elődök: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Az 1997 közepén hatályon kívül helye
zett telepengedély rendelet újjászületett. 
Az 1999. október 1-jén hatálybalépett új 
kormányrendelet szerint 2000. március vé
géig minden olyan vállalkozásnak telepen
gedéllyel kell rendelkeznie, amelynek tevé
kenysége közben egészségi vagy környeze
ti ártalom léphet fel. A szabályozás a ko
rábbiaktól eltérően a gazdasági élet vala
mennyi szereplőjére kiterjed és 154 enge-

A moratórium ideje csökkenhet, amennyi
ben a termelő vállalatok a magyar államtól 
vagy EU forrásból támogatást kapnak kör
nyezetvédelmi beruházásaikhoz.

Ami a talaj- és talajvíz-szennyezés sza
bályozását illeti, megítélésünk szerint a 
múltbeli és jövőbeli szennyezések elbírálá
sának megfelelő megkülönböztetése döntő 
fontosságú kérdés.

Végül megemlítjük, hogy a Magyar 
Köztársaság 1999. szeptember 9-én a Kor
mány döntése eredményeképpen teljes tag
jává vált az Európai Gyógyszerkönyv

Tanárképző Főiskola, Budapest; Budapes
ti Tanítóképző Főiskola, Budapest; Eötvös 
Loránd Tudományegyetem, Budapest), 
rektor: Dr. Klinghammer István (2003. jú
lius 31-ig).

Kaposvári Egyetem (jogelődök: Csoko
nai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, 
Kaposvár; Pannon Agrártudományi Egye
tem, Állattenyésztési Kar, Kaposvár), rek
tor: Dr. Horn Péter (2003. július 31-ig).

Miskolci Egyetem (jogelődök: Come- 
nius Tanítóképző Főiskola, Sárospatak; 
Miskolci Egyetem, kivéve a Dunaújvárosi 
Főiskolai Kart) rektor: Dr. Besenyei Lajos 
(2003. július 31-ig).

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sop
ron (jogelődök: Apáczai Csere János Taní
tóképző Főiskola, Győr; Benedek Elek 
Pedagógiai Főiskola, Sopron; Pannon 
Agrártudományi Egyetem, Mezőgazda
ságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár; 
Soproni Egyetem), rektor: Dr. Koloszár 
József (2002. június 30-ig).

Pécsi Tudományegyetem (jogelődök: 
Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola, Szek
szárdi Janus Pannonius Tudományegye
tem, Pécs; Pécsi Orvostudományi Egye
tem), rektor: Dr. Tóth József (2003. július 
31-ig).

délyköteles tevékenységet és szolgáltatást 
nevez meg (ha korábban egy cég betéti tár
sasággá alakult, már nem vonatkozott rá a 
telephelyi engedély kötelezettsége).

Érdekképviseleti vélemény szerint a 
rendelet következtében évtizedek óta mű
ködő családi vállalkozások szűnhetnek 
meg, vagy kényszerülhetnek elköltözni. 
Emiatt a Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara az Alkotmánybírósághoz fordult, a

Egyezménynek. A csatlakozást követően 
-  a szakértők szerint 2-3 évet számítva -  
Magyarország áttér az Európai Gyógyszer- 
könyv teljeskörű alkalmazására. Az Euró
pai Gyógyszerkönyv általában 5 éves idő
szakonként jelenik meg aktualizált formá
ban. Valószínűnek látszik, hogy a Nyolca
dik Magyar Gyógyszerkönyv már össze
hangolásra kerül a várhatóan 2001-ben ki
adandó Európai Gyógyszerkönyvvel.

Dr. Búzás László

Semmelweis Egyetem (jogelődök: 
Haynal Imre Egészségtudományi Egye
tem, Budapest; Magyar Testnevelési Egye
tem, Budapest; Semmelweis Orvostudo
mányi Egyetem, Budapest) rektor: Dr. 
Sótonyi Péter (2002. június 30-ig).

Szegedi Tudományegyetem (jogelődök: 
József Attila Tudományegyetem, Szeged; 
Debreceni Agrártudományi Egyetem, 
Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Hódmező
vásárhely; Juhász Gyula Tanárképző Főis
kola, Szeged; Szent-Györgyi Albert Or
vostudományi Egyetem, Szeged) rektor: 
Dr. Mészáros Rezső (2003. július 31-ig).

Szent István Egyetem, Gödöllő (jog- 
előd: Állatorvostudományi Egyetem, 
Budapest; Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem -  kivéve két mezőgazdasági kart; 
Jászberényi Tanítóképző Főiskola; Kerté
szeti és Élelmiszeripari Egyetem -  kivéve 
a kecskeméti Kertészeti Főiskolai Kart; 
Ybl Miklós Műszaki Főiskola), rektor: 
Dr. Szendrő Péter (2003. július 31-ig).

Veszprémi Egyetem (jogelődök: Pannon 
Agrártudományi Egyetem -  kivéve a ka
posvári Állattenyésztési és a moson
magyaróvári Mezőgazdasági Karokat; 
Veszprémi Egyetem), rektor: Dr. Gaál Zol
tán (2003. július 31-ig)

RL

Kisvállalkozói Érdekképviseletek Szövet
sége pedig indítványozta a kancelláriami
niszternél a jogszabály módosítását. Szak
értők szerint jó megoldás lenne, ha az ön- 
kormányzati jegyzők felülvizsgálnák a ko
rábbi, 1997. június 30. előtt kiadott telep- 
engedélyeket és azokat aktualizálnák a je
len szabályokhoz és helyzethez.

Forrás: Gazdasági Értesítő, 1999. no
vember 29 p. 10.

RL

A felsőoktatási intézmények átalakítása -  kémikus szemmel

Kormányrendelet a telepengedélyezésről

mkl2000. 55. ÉVFOLYAM. 2. SZÁM 77



A magyar vegyipar és kémiatudomány

Cégvilág

A cégbírósági nyilvántartások rendezé
se után csaknem felére csökkent a cégek 
száma (a rendezést a fióktelepek önálló 
lajstromozásának megszüntetése indokol
ta). Az új nyilvántartásban az 1999. no
vember 15-i állapot szerint 150 ezer kft. és 
közel 4.200 részvénytársaság szerepel. 
Ezekből több mint 95.000 kft. és 666 rész
vénytársaság vár feltőkésítésre 2000. júni

Az 1999. november 19-én hozott hatá
rozat szerint 2000-ben a fogyasztói ár
szintemelkedés éves átlagban 6-7 száza
lékra csökkenhet. Emiatt irányelveket ad a 
miniszteri ármegállapításokhoz, egyebek 
között előírva, hogy a hatósági áras termé
keknél (szolgáltatásoknál) 2000-ben leg
feljebb 6 százalékos áremelés engedélyez
hető, valamint a hatósági eljárási díjak, fel-

Az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság az elmúlt év végén tartott 
sajtótájékoztatóján a fenti című pályá
zatot hirdette meg az alábbi témakörök
ben:

EU PARTNERKERESÉS 
A KÉMIAI KUTATÁSBAN

us 16-ig. 2000. június 16-ig működhetnek a 
gmk-k. Mindezek előrevetítik a nagy cég
bírósági forgalmat 2000 első félévében.

Jelenleg mintegy 25 ezerre becsülik 
azon cégek számát, amelyek elsősorban fi
zetésképtelenségük miatt felszámolási el
járás alatt állnak. A 350-400 ezer hazai tár
saságból százezerre becsülik a fantomcé
gek számát, ugyanis legalább ennyien nem

ügyeleti díjak általános érvénnyel 2000 
végéig nem emelhetők (kivéve, ha pénz
ügyminiszter ehhez hozzájárul). A kor
mány a humán gyógyszerekre teljes körű
en maximált tender árat kíván bevezetni, 
addig is felkéri a gyógyszer-kereskedelmi 
cégeket, hogy ne fogadjanak el áremelésre 
vonatkozó szerződéses ajánlatokat. A kor
mány azt várja a munkavállalói és a mun

élelmiszerbiztonság,
biomasszahasznositás,
bioremediáció,
biokonverzió,
fitotechnológia,

tettek eleget számviteli és egyéb törvényi 
kötelességüknek és mérlegeiket sem adták 
le a cégbíróságoknál. A fiktív székhelyű és 
tagságú fantomcégek az államot legalább 
300 milliárd forinttal rövidítették meg az 
adó-, járulék- és vámbefizetések elmulasz
tása miatt.

Forrás: Gazdasági Értesítő, 1999. no
vember 29. p. 9.; 1999. december 6. p. 7.

RL

káltatói oldaltól, hogy az átlagkeresetek
8-9 százalékos emelése révén a 6-7 száza
lékos fogyasztói árszintemelkedés egyik 
alapvető feltételét garantálják. A határozat 
felkéri a KSH elnökét, hogy az ármegálla
pító rendeletek véleményezésében vegyen 
részt, valamint a Gazdasági Kabinetet a 
külkereskedelmi-világpiaci árak folyama
tos figyelemmel kísérésére és változásuk 
értékelésére.

RL

biomedicina,
biofarmakológia.
A 2000. március 15-ig benyújtható pá

lyázat információs csomagja, ami vala
mennyi szükséges információt tartalmaz 
beszerezhető az OMFB információs pultjá
nál vagy az interneten: www.omfb.hu

Sz. G.

K+F Partnerkeresések

pl694.R&D PS New generation of
lubricant components 

pl706.R&DPS Fluid phase sensors
for applications in 
combinatorial chem
istry, biotechnology 
and development of 
new materials

További információ: Szabó Eszter 
Tel.: (06-l)-266-3123; fax:(06-l)-338- 

2702; e-mail: szeszter@omk.omikk.hu

Sz. G.

Technológiai ajánlatok, igények, illetve partnerkeresések

Technológiai ajánlatok

pl640.TO Innovative, toxic free nit- 
ridic process

pl780.TO Biotechnological method 
for the production of an 
antiviral medical drug (dou
ble-stranded RNA)

Technológiai igények

pl583.TR Sterile Disposable Trans
parent Plastic Packaging 

p l637.TR Industrial oil/water separator 
p l689.TR Wetting adjuvants for herbi

cide, fungicide and insecti
cide sprays

mkl

Kormányhatározat
a 2000. évi várható áralakulásról és az árintézkedésekről

Biotechnológia 2000. pályázat
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságnál
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Syyc&deti étet
„Non omnis moriar” Tudósítás a kolozsvári Fabinyi Rudolf 
emlékülésről és az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos 
Társaság 1999. évi Vegyészkonferenciájáról

Horatius* gyakran idézett költői vágya: 
hogy „nem halok meg egészen” a val
lásalapítók, a kiemelkedő uralkodók és 
hadvezérek, a Leonardo, Shakespeare, 
Velazquez, Beethoven, Liszt, vagy Tolsztoj 
szintű írók, művészek, továbbá olyan tudó
sok mint Newton, Pascal vagy Einstein tá
borán kívül eső jelesek (azaz a szűkebb 
szakmák jelesei, avagy kisebb közösségek 
s nemzetek fiai) esetében gyakorta függvé
nye a kor szellemének, a szűkebb vagy tá- 
gabb etnikai, földrajzi, sőt politikai kör
nyezet értékítéletének és rendjének. Olyan 
nagyságról is mint Rafaello Santi elmond
ható, hogy volt kor, mely majdnem elfelej
tette. Szomorú, de valami hasonló történt a 
Szabadságharc legszebb napjaiban (1849. 
május 30.) születetett Fabinyi Rudolffal, a 
kolozsvári I. Ferenc József Tudomány- 
egyetem gyakorlati vegytan ny. r. tanárával 
(1878), az első jeles magyar szerveskémia 
professzorral, a kitűnő előadóval és szó
nokkal, Kolozsvár egykoron ünnepelt köz
életi férfiújával, aki az MTA levelező 
(1891) majd rendes tagsága (1915) mellett 
még arról is nevezetes, hogy az 1907. júni
us 27-én megalakult „Magyar Chemikusok 
Egyesülete” -  Than Károly tiszteletbeli el
nök mellett -  első elnöke. Egyéb érdemeit 
még hosszasan sorolhatnók!

S be kell vallani, hogy mindezekről, né
mi felületes „tájékozottságon” túl, az MKE 
jelenlegi elnöke csak akkor szerez tudo
mást, amikor „születésnapi ajándékként” 
június végén kézbesíti számára a posta Dr. 
Móra László „FABINYI RUDOLF élete és 
kora” című, a Technika Alapítvány gondo
zásában megjelent művét. Igen, Móra 
László érdeme, hogy az MKE elnöke az 
öröm, az őszinte csodálat és az elmaradha
tatlan belső szégyenkezés után azonnal 
kapcsolatba lép Kolozsvárral, pontosabban 
az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos 
Társaság sorrendben V. Vegyészkonferen
ciájának szervezőjével dr. Majáik Kornéli
ával. A kérés, legyen az 1999. évi konfe
rencia Várad helyett is még Kolozsvárott, s 
legyen egybekötve egy, Fabinyi Rudolf 
születésének 150. évfordulójáról megem
lékező üléssel.

Nos Majáik Kornélia, továbbá dr. Bíró 
Károly az EMT elnöke és még sokan má
sok mindent megtettek azért, hogy a 
Fabinyi emlékülés az évfordulóhoz méltó 
legyen. E jeles esemény az V. Vegyészkon
ferencia előestéjén, 1999. november 26-án, 
a Farkas utcai Báthory István Líceum dísz
termében került megrendezésre. „Az em

ber katedrális” Márton Áron szobrával dí
szített teremben megjelent vendégek, taná
rok és diákok előtt Majáik Kornélia, majd 
Kálmán Alajos az MKE elnökének üdvöz
lő szavai után, Tibád Zoltán (EMT, Ko
lozsvár) olvasta fel a gyengélkedő, így tá
volmaradó Móra László Fabinyi Rudolf 
életét és korát összefoglaló tanulmányát. 
A még fellelt Fabinyi emlékekről és a 
„professzor” kisugárzásáról Kékedy László 
professzor, az MTA kültagja tartott elő
adást. Az első magyar szerveskémikus má
ig nemzetközileg jegyzett tudományos 
eredményeiről, így a „Fabinyi féle szali
cilaldehid reakcióról,” továbbá az azaron- 
nal, a ceracidin és annak származékaival 
kapcsolatos kutatásokról Hegyi Csilla IV. 
éves kémia-fizika tanárszakos hallgató 
számolt be. Az ülés ünnepélyességét emel
te, hogy azon részt vett és felszólalt 
dr. Buchwald Péter Kolozs megye alpre- 
fektusa is. Utolsónak Fabinyi Rudolf déd
unokája Farkas Lászlóné (Budapest) kért 
szót, megköszönve a rendezők vendégsze
retetét s azt, hogy kiváló ősének megadták 
a neki kijáró tiszteletet s az utókor megbe
csülését (tehát: non omnis moriar!). Az 
ülést a közeli Egyetemiek házában, a ven
dégek tiszteletére adott vacsora követte.

A Fabinyi emlékülés délelőttjén az 
MKE elnökét és a kíséretében lévő vendé
geket (így Sándorfy Kamill professzort az 
MTA kültagját) a Babes-Bólyai Tudo
mányegyetemen fogadta Prof. Ioan Ál 
Silberg akadémikus, a Román Kémikusok 
Egyesülete erdélyi szervezetének elnöke, 
továbbá Szilágyi Pál a vegyészmérnöki kar 
dékánhelyettese s a kar több professzora. 
A kapcsolatok javítását szolgáló szívélyes 
megbeszélésen az MKE elnöke Móra: 
Fabinyi életrajzával ajándékozta meg a 
vendéglátókat. (Itt említendő, hogy az 
MKE Móra László könyvének mintegy 
25 példányát adományozta a Vegyészkon
ferencia szervezőbizottságának). Délben 
az EMT elnöke Biró Károly a Mátyás 
király étteremben ebédet adott az MKE 
elnöke és a kíséretében lévő vendégek tisz
teletére.

December 27-én reggel, a konferenciát 
megnyitó üdvözlések (Bíró Károly, 
Buchwald Péter, Kálmán Alajos, Majdik 
Kornélia valamint dr. Néda Árpád szilárd
test fizikus, dékán) majd ezt követően a 
plenáris előadások:

Kálmán Alajos (Budapest): Kristályok, 
katedrálisok, szimmetriák és molekulamo- 
dellek -  In memóriám Fabinyi Rudolf,

Sándorfy Kamill (Montréal): Szerves 
molekulák színképei a távoli ultraibolyá
ban,

Novák Lajos (Budapest): Új átrendező
dési reakciók,

Gráf László (Budapest): Tripszin és 
kimotripszin működésének vizsgálata a fe
hérjék átalakítása útján, és

Győrfi Zoltán (Kolozsvár): Citoszta- 
tikus szerek alkalmazása a rák kemoterápi
ás kezelésében

címmel a Babes-Bolyai Tudomány- 
egyetem ugyancsak Farkas utcai épületé
nek dísztermében hangzottak el. Az első 
plenáris előadásokon részt vett Prof. Ionéi 
Haiduc, a nemzetközi hírű komplex kémi
kus, a Román Tudományos Akadémia alel- 
nöke is. Délután a Báthory István Líceum 
tantermeiben, nyolc szekcióban (fizikai-, 
szerves, szervetlen, analitikai, alkalmazott 
kémiai, környezetvédelmi, oktatás-mód
szertani és egy poszter) folyt a munka. Saj
nos a szekciók nagy száma igen szétosztot
ta az egyes programokon résztvevőket, így 
bemutatásuk lehetetlen. Az anyaországi és 
az erdélyi vegyész kapcsolatok javulását 
illusztrálandó önkényesen kiemelhető De
ák Andrea az ELTE TTK doktoranduszá- 
nak (a Babes-Bolyai Tudományegyetem 
gyakornokának) A koordinációs szám mo
noton változásának tanulmányozása 
ón(IV) komplexeken című, tartalmában és 
formájában is brilliáns előadása. A tudo
mányos ülést táncos bankett követte, ahol 
különösen Gráf László akadémikus tűnt ki 
virtuóz tánctudásával.

A kolozsvári rendezők a hazai és külföl
di vendégek részére vasárnap délelőtt ki
rándulást szerveztek a Kallós Zoltán Nép- 
művészeti Gyűjtemény és a sajnos romok
ban lévő, de így is imponáló bonchidai 
Bánffy kastély megtekintésére.

* Az elnök újévi köszöntőjében idézett latin 
költő ugyancsak Horatius és nem Catullus 
(errare humánum est, azaz tévedni emberi 
dolog).

-KA-

Utószó: Az MKE vezetősége az MTA Ké
miai Tudományok Osztályával karöltve 
Fabinyi Rudolf akadémikus, alapító egye
sületi elnök halálának (1920. március 7.) 
80. évfordulóján koszorút helyez el a Kere
pesi temetőben lévő síremlékén (38. par
cella, 5. sor, 57. sír).
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MKE HÍREK

Jegyzőkönyv
az Intéző Bizottság 1999. december 9-i üléséről

Jelen vannak: Banai E., Bognár J., 
Hencsei P., Hermecz Hlavay J., Kalaus 
Gy., Kálmán A., Körtvélyessy Gy., Pallos L.

Kimentette magát: Erdős Pné.

1. Az előző ülések határozatainak 
végrehajtása

A Titkárság munkájának megújítása
4/1999 A konferenciák szervezésénél és 

lebonyolításánál elvégzendő feladatokat 
Bognár J. és Gálosi Gy. nem véglegesítet
te. A feladatsor megfogalmazásában K.Gy. 
szerint nagyon fontos, hogy minden lépés
ben az elkészítendő feljegyzések meghatá
rozásra kerüljenek, ugyanúgy a jóváhagyó 
személy neve. Ez a leírás az MKE legfon
tosabb folyamatát, a rendezvényszervezést 
szabályozza, nagyon lényeges, hogy itt 
minden lépés megfelelően szabályozott és 
dokumentált legyen. Az IB határozata sze
rint most nem az a fontos, hogy egy végle
ges, kőbe vésett megoldást találjunk - az 
anyag elkészítésének folyamatos elnapolá
sával - hanem, hogy egy induló változat el
készüljön, bevezetésre kerüljön és tavasz- 
szal vizsgálni lehessen a működőképessé
gét. Ezután lehet „törvénybe iktatni”.

5/1999 Két ajánlat érkezett a konferen
ciaszervezést segítő programra. Gálosi 
Molnár Istvántól megrendelte az elkészí
tést az ajánlat szerint.

10/1999 A Titkárságra beérkezett kül
földi és hazai folyóiratok elhelyezése a fo
lyósón lévő rekeszes szekrényben oldódott 
meg.

15/1999 A Gazdasági Bizottság megál
lapodott arról, hogy milyen formájú adato
kat kell a MTESZ-ből kézhez kapni min
den IB ülésre. Ezek: a bevétel és kiadás 
adatok mind bruttó, mind rendezvényen
ként! bontásban. Az adatok az IB ülést ket
tővel megelőző hónap végére vonatkoz
nak. Ezeket a GB elnöke ismerteti az IB 
ülésen.

A novemberi adatok szerint az MKE be
vétele 108 MFt, kiadása 117 MFt volt. 
Banai E. felhívta a figyelmet a rendezvé
nyekből származó eredmény vártnál ki

sebb volumenére (mindössze 3MFt), mely
nek oka a tervezetnél nagyobb költség és 
kevesebb bevétel.

Egyéb
17/1999 Kálmán A. felvette a kapcsola

tot az MKE Felügyelő Bizottságának elnö
kével. Az FB alakuló ülése december 16- 
án lesz.

21/1999 K.Gy. igen részletes ismertetést 
juttatott el az IB tagjaihoz e-mail formájá
ban a Jedlovszky Pál kilépésével kapcsola
tos eseményekről, adatokról és tényekről. 
Ez mindenki számára a Titkárságon hozzá
férhető. A határozatot lásd: 24/1999.

22/1999 Kiderült, hogy MTESZ Bizott
ságaiban való összes képviselővel Gálosi 
Gy. egyeztetett, kivéve Hlavay J.-fel, aki 
így került minőségbiztosítási szakértőnek 
oda.

23/1999 A főtitkár által összeállított 
„küldetés” vitaanyagot az IB tagjai meg
kapták. Erre előzetesen vélemény nem 
érkezett. Az ülésen fogalmazási módosí
tásokkal a 3. változatot fogadták el. Ezt 
Hencsei P. megfogalmazásában a januári 
havi közleményekben közzé tesszük és a 
vélemények beérkezése után fogja az IB 
újra tárgyalni és a végleges küldetés válto
zatot elfogadni, a vitaanyagban megadott 
eljárásrendnek megfelelően.

A Magyar Kémikusok Egyesülete a ké
mia iránt érdeklődök önkéntes és egyéni 
aktivitáson alapuló szerveződése a széles 
értelemben vett szakmai információk cse
réjére, értékelésére és közzétételére. Célja 
egyidejűleg a hazai kémikusok személyi
ségjegyeinek és tudásszintjének közösségi 
értékelése, emelése és elismertetése itthon 
és külföldön egyaránt.

24/1999 A 21/1999 határozat alapján 
készített főtitkári összeállítást az IB részle
tesen megtárgyalta és elfogadta az abban 
megfogalmazott határozati javaslatokat a 
rendezvényszervezési munka megújításá
ra. Ezeket is tekintetbe kell venni a rendez
vényszervezési eljárás (4/1999) kialakítá
sánál. Felelős: Gálosi Gy.

Ezenkívül az IB felhatalmazta az Egye
sület elnökét, hogy egyeztetést kezdemé
nyezzen Jedlovszky Pállal. Ez nem érint
heti a kifizetések megállapított összegét 
(8 mellette, 1 ellene, 1 tartózkodás)

Ezt követően az IB megtárgyalta 
Körtvélyessy Gy. előterjesztésében -  Ma
gyarfalvi Gábor, a Nemzetközi Diákolim
pia diák felkészítés szervezőjének rekla
máló levele alapján -  azt a problémát, 
hogy mind tavaly, mind az idén az MKE 
kapta az Oktatási Minisztérium ajándékát, 
pedig a felkészítésben nem vett részt. Az 
idei ajándék egy számítógép volt.

25/1999 Az előterjesztett határozati ja
vaslat az volt, hogy adjuk át a számítógé
pet az Egyetemnek. Az IB 1 igen, 7 nem és 
2 tartózkodás mellett a javaslatot elvetette, 
tekintettel arra, hogy a Kémiatanári Szak
osztályban tevékenykedő pedagógusok, 
akik a nyertes diákokat egész évben oktat
ják, és az Irinyi János középiskolai kémia
verseny, amit az MKE szervez, mind ko
moly szerepet játszanak a hazai diákok 
igen sikeres szereplésében.

2. Egyebek
Az alábbiakban néhány közérdekű in

formációt adunk meg, mely az ülésen nem 
hangzott el.

December 3-án Bondár László a 
MAVESZ főtitkára és Körtvélyessy Gyula 
az MKE főtitkára találkozott. Az emlékez
tető a Titkárságon megtekinthető és a 
MKL-ben közlésre kerül. Ennek kapcsán 
megállapodtak, hogy rendszeresen talál
koznak. Az MKE Riedel Miklóst delegálja 
a MAVESZ által a vállalatok és az oktatá
si intézmények között szervezett december 
14-i megbeszélésre.

Az MKE az Analitikai Szakosztály el
nökével való egyeztetés után Pokol 
György professzort javasolja, hogy az 
Amerikai Kémikus Egyesület által adott 
támogatás keretében a 2000-es PITTCON 
konferencián részt vegyen.

Az emlékeztetőt készítette: Körtvé
lyessy Gy. főtitkár

Kapják: az IB tagjai és a Magyar Kémi
kusok Lapja, publikálásra.
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A Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztőbizottságának ülése

Az MKL Szerkesztőbizottsága, a lapot 
támogató gazdálkodó egységek és intéz
mények képviselői 1999. november 17-én 
tartotta soron következő együttes ülését. 
Az ülésen került sor Rácz Lászlónak, az 
MKL új felelős szerkesztőjének bemutat
kozására.

Az 1. napirendi pontban Liptay György, 
a szerkesztőbizottság tagja értékelte a lap 
1999 II. félévi szerkesztési munkáját és 
megállapította, hogy a lap felépítése, szer
kezete az igényeknek nagyrészt megfelelő, 
az továbbra is megegyezik a lap szerkesz
tési stratégiájával. A Szerkesztőbizottság 
köszönetét fejezte ki a lapot támogató gaz
dálkodó szervezeteknek és intézmények
nek 1999 évi támogatásukért, ami kiegyen
súlyozott gazdálkodást tett lehetővé.

A 2. napirendi pontban Rácz László is
mertette a lapnak az Intéző Bizottság által 
megfogalmazott küldetését, a lap szerkesz
tési munkájának néhány újítását. Az érte
kezlet tudomásul vette a lap küldetésének 
alábbi megfogalmazását: „Az MKL az 
MKE tagok és szélesebben a kémia és a 
vegyipar iránt érdeklődők havi lapja, aki

ket a kémia és a vegyipar (kivéve a 
műanyagfeldolgozást és alkalmazást és a 
gumiipari technológiákat) újdonságairól és 
az e területeket érintő hírekről összefogla
ló és közérthető módon, magyarul tájékoz
tatja.” Egyetértettek és támogatják a szer
kesztés alábbi fő célkitűzéseit:

-  a lap tartalmi és anyagi fenntartása a 
jelenlegi színvonalon, maximális ta
karékossággal, amelynek érdekében 
az átlagos terjedelem 2000-re 40 ol
dalra csökken,

-  a közlemények terjedelmének lerövi
dítése a célszerűség figyelembevéte
lével, lehetőleg 4 nyomtatott ol- 
dal/közleményre,

-  a lap közleményeinek file-n való be
kérése, majdan a távlatban a lap házi 
szövegszerkesztése,

-  a lap úgynevezett vezértémák szerin
ti szerkesztése, amelynek keretében 
2000-ben az alábbi témákra kerül sor: 
= zöldkémia,
= korrózióvédelem,
= Nitrokémia célszám,

Az Analitikai Mérések Minőségbiztosítása Szakcsoport ülése

1999. november 8-án a EURACHEM- 
HUNGARY, az MKE Analitikai Mérések 
Minőségbiztosítása Szakcsoportja ülést 
tartott a Magyar Kémikusok Egyesületé
nek székházában. A program a következő 
volt: Ring Rózsa, Nemzeti Akkreditáló 
Testület: Új követelmények a laboratóriu
mok akkreditálásában, Deák Éva, Orszá
gos Mérésügyi Hivatal: Mérések vissza- 
vezethetősége, a hiteles anyagminták 
szerepe, Fodor Péter, Kertészeti és Élel
miszeripari Egyetem: Tapasztalatok egy

EU anyagminta hitelesítése során, Hlavay 
József, Veszprémi Egyetem: Mérési ered
mények statisztikai értékelése. Sajnos 
Ring Rózsa előadása betegség miatt elma
radt.

A rendezvény a laboratóriumok akkre
ditálásával és az analitikai mérések bi
zonytalanságának számításával foglalkozó 
szakemberek információcseréjét és a fej
lett validálási módszerek alkalmazásának 
ismertetését szolgálta. A rendezvénynek 
fontos részt képezte a konzultáció. A kis

A Kombinatorikus Kémiai Szakcsoport munkájáról

A Kombinatorikus Kémiai Szakcsoport 
tudományos ülésére 1999. november 12- 
én került sor. Az idei második ülésen ta
pasztalt nagyfokú érdeklődés (33 fő) jelzi 
a tudományterület töretlen és szélesedő 
hazai fejlődését. Ezt reprezentálja a három 
előadás is, amely különböző aspektusait 
mutatta be a kombinatorikus kémiai szak
területnek. Az előadók szintén különböző 
műhelyeket képviseltek.

Elsőként Papp Ákos (ComGenex) és 
dr. Keserű György Miklós (Richter) „Kom
binatorikus könyvtárak tervezése" címmel 
tartott előadást, amelyben átfogó képet 
nyújtottak a kombinatorikus szemléletű új 
vegyület kutatás ezen igen fontos tényező
jéről. Az előadók először általánosságban 
ismertették a könyvtártervezés szerepét a 
gyógyszerkutatásban, külön kitérve a cél
könyvtár típusától függő eltérő kombina

= jövedelmek a vegyiparban,
= kémiaoktatás helyzete.

Örömmel nyugtázták azt a célkitűzést, 
hogy a különlenyomat megszűnésével a 
lapot a fenti csökkentett terjedelemben 
valamennyi egyesületi tagnak tagdíj fejé
ben bocsátja rendelkezésre az Egyesület, 
amennyiben a 2000. évi közgyűlés ezt el
fogadja.

Az élénk vitában számos javaslat hang
zott el a tematika bővítésére az alábbiak 
szerint:

-  tájékoztatás a kémiai és vegyipari fel
sőoktatási intézmények összevonásá
ról, a képzés helyzetéről és problémá
iról,

-  információ külföldi rendezvények 
programjáról és szükség esetén tartal
máról,

-  fogalomtár az új szakmai kifejezések
ről,

-  az utolsó 100 év hazai kémiai innová
ciójának mérföldkövei,

-  foglalkozásegészségügy.
A 3. napirendi pontban a szerkesztőbi

zottság megújítására vonatkozó tájékozta
tó hangzott el.

Sz. G.

teremben mintegy 66 résztvevő zsúfoló
dott össze, néhányan álltak. Az előadások 
után és a három előadás végén is mód nyílt 
vitára, kérdések és vélemények ismerteté
sére. A résztvevők aktivitása kicsi volt. 
A jövőben bevezetésre kerülő ISO 17025 
szabvány angol és magyar nyelvű változa
tát néhány példányban az érdeklődők ren
delkezésére bocsátottuk. A következő év
ben rövid tanfolyamok keretében ismertet
jük a legfontosabb új eredményeket és 
vizsgáló laboratóriumok akkreditálásának 
új követelményeit.

Hlavay József

torikus módszerek áttekintésére. A Richter 
Gedeon Rt-nél és a ComGenex Rt-nél az 
eltérő cégprofil miatt két különböző tech
nika fejlődött ki a könyvtártervezésre. Az 
előadók felsorolták az e két technikához 
használt molekulaleíró és kombinatorikus 
szelekciós módszereket, majd részletesen 
is ismertették az általuk alkalmazott 
könyvtártervezési lépéseket.

A következő előadásban dr. Kéri 
György (SOTE Orvosi Vegytani Intézet) a 
kombinatorikus elv egy sikeres alkalmazá
sát mutatta be „Várhatóan tirozinkináz
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gátló molekula-könyvtárak szintézise és 
biológiai szűrése" címmel. Az előadó vá
zolta, hogy az utóbbi években világszerte 
igen intenzív kutatások folytak a sejt
membránon áthatolni képes kismolekulájú 
„peptidomimetikus” tirozinkináz gátlók 
előállítása céljából. Ezen kutatások célja 
az onkogének által indukált jeltovábbítási 
kaszkád specifikus enzimjeinek, elsősor
ban a receptor tirozinkinázoknak a szelek
tív gátlása. Ismertette a tirozinkináz tipusú 
célmolekula kiválasztás és validálás stra
tégiáit és az alkalmazott bioassay-k elvét. 
Beszámolt arról, hogy az elmúlt évek so
rán szelektív tirozinkináz gátló molekulák 
után kutatva felépítettek egy szisztemati
kusan tervezett molekula-könyvtárat és 
ezeket a molekulákat különböző receptor 
tirozinkinázok gátlására, és programozott 
sejthalál indukálásra tesztelték. A tirozin
kináz gátló molekulák tervezésének koráb
bi stratégiával szemben nem az egyes enzi
mek szubsztrát kötő helyeit vették célba, 
hanem szelektív, ATP-kötő helyen ható 
anyagokat kerestek. Sikerült több olyan 
molekulacsaládot is kifejleszteniük me
lyek szelektíven gátolnak bizonyos recep
tor tirozinkinázokat (EGFR, PDGFR, 
Her2, flkl), és jelentős in vitro illetve in 
vivő antitumor aktivitással rendelkeznek 
bizonyos tumor modelleken. Kifejlesztet
tek egy olyan flkl tirozinkinázt gátló, és 
programozott sejthalált indukáló moleku
lát, ami in vitro is in vivő körülmények kö
zött is jelentős angiogenézis gátló hatású, 
és mint ígéretes antitumor ágens pre- 
klinikai fejlesztés alatt áll.

Végül dr. Poppe László (BME) a kom
binatorikus kémia kiterjesztését demonst
rálta a természetes anyagok totálszintézise 
területére. A kombinatorikus kémia mo
dern módszerei az epothilonok szintézisé

ben címmel megtartott előadás Nicolaou és 
csoportjának munkáján alapul [Nicolaou,
K. C., Roschanger. F., Forloumis, D.: 
Angew. Chem., Int. Ed. Engl., 37 (1998) 
2015.]. Az epothilonok (a taxol kötőhelyén 
ható, mikrotubulusok stabilizációján ala
puló hatású tumorellenes szerek) hatás
szerkezet összefüggéseinek tanulmányozá
sára szükség volt nagyszámú szerkezeti 
változat gyors előállítására. Nicolaou és 
csoportja a „smart microreactor” technika 
alkalmazásával hatékony módon oldotta 
meg mintegy 300 analógon szintézisét. 
A módszer lényege egy olyan mikrokap- 
szula, melynek felszínén szilárd fázisú 
szintézis valósítható meg. A kapszulában 
olyan chip van beágyazva, mely a reak- 
cióutakra vonatkozó információt besugár
zás után tárolja, és amelyből a reakció 
végén a besugárzott információ kiolvasha
tó. Ezeket a „mikroreaktorokat” a reagens 
variációkat tartalmazó lépésekbe osztás
keverés elvén végigvezetve nagyszámú 
szerkezetváltozatot állítottak elő és ezek
kel érdekes hatás-szerkezet összefüggése
ket tártak fel.

A szakcsoport ülésén néhány fontos ese
mény történt. Szakcsoportunk elnöke, 
Darvas Ferenc (ComGenex), felkérésére 
Furka Árpádot (ELTE), a szilárdfázisú 
kombinatorikus keverék-szintézisek úttö
rőjét, a jelenlevők a szakcsoport tisztelet
beli elnökévé választották.

Tübingenben 1999. október elején meg
alakult a Kombinatorikus Kémiai Tudomá
nyok Európai Társasága (European 
Society fór Combinatorial Sciences) és 
ideiglenes vezetőséget választott Morten 
Meldal dán professzor irányításával. 
A megalakulásnál jelenlévő Furka Árpád 
a szakcsoporti ülésen bejelentette, hogy a

BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL

V. Vegyipari Gépészeti Konferencia
Budapest, 1999. szeptember 7-8.

Az MKE Vegyipari Gépészeti Szakosz
tálya és a BME Vegyipari és Élelmiszer
ipari Gépek Tanszék, együttműködve az 
MTA Műszaki Kémiai Bizottságával, 
Vegyipari Gépek és Szárítóberendezések 
Albizottságával és Vegyipari Gépészeti 
Munkabizottságával továbbá a MATE Ipa
ri Informatikai és Számítógép Szakosztály 
Magyar Batch Fórum szervezetével 1999. 
szeptember 7. és 8. között rendezte meg az 
V. Vegyipari Gépészeti Konferenciát.

A konferencia célkitűzése a korábban 
megrendezett konferenciák hagyományait 
követve a vegyipari, szilikátipari és élel
miszeripari gépek gyártása és gyártmány- 
fejlesztése, az üzemeltetés és a 
tudományos kutatás területéről bemutatni 
az általánosítható, másutt is hasznosítható 
tapasztalatokat, eredményeket, útmutatást 
és ösztönzést adni a fejlesztési célkitűzé
seknek, az anyag-, és energiafelhasználás 
csökkentésére, a kömyezetkímélés, a hul
ladékfeldolgozás igényeire, különös tekin
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társaság első konferenciáját 2001-ben Ma
gyarországon kívánja megrendezni.

A Kombinatorikus Kémiai Tudomá
nyok Európai Társaságához csatlakozni le
het a jelentkezési lap kitöltésével, ami a 
szakcsoport honlapjáról fájlban letölthető. 
A belépést a szakcsoport támogatja, mind 
egyéni, mind testületi alapon, amivel szak
mai súlyunkat európai szinten képviselhet
jük. Szakcsoportunk továbbítja a Társaság 
felé az aláírt belépési nyilatkozatokat, amit 
az alábbi címekre kérünk küldeni: Magyar 
Kémikusok Egyesülete Kombinatorikus 
Kémiai Szakcsoport, 1027 Budapest Fő u. 
68., vagy ComGenex, 1027 Budapest Bem 
rkp. 33-34. A borítékra kérjük ráírni, hogy 
„ESCS tagság”.

Novembertől önállóan internetes honlap
pal rendelkezünk, amely elérhető az alábbi 
úton: http://www.mtesz.hu/gtagegy/mke/ 
kombikem/

Ugyancsak létesítettünk egy kombina
torikus kémiai elektronikus vitafórumot 
(mkekombi@comgenex.hu). Itt aktuális 
információk közölhetők minden listára fel
iratkozott érdeklődővel és közvetlen szak
mai eszmecserére is lehetőség nyílik. A lis
tára a majordomo@comgenex.hu címre 
küldött e-mail üzenettel lehet feliratkozni. 
Az üzenet tartalma: subscribe mkekombi és 
a tárgy rovat üresen hagyható.

Várjuk az érdeklődök bejelentkezését a 
listára. Ugyancsak várjuk a téli-tavaszi 
szakcsoport ülésre az előadás bejelentése
ket ill. témajavaslatokat.

Végül a Szakcsoport tevékenységét is
mertettük a november 27-28-án Kolozsvá
ron tartott Erdélyi Magyar Vegyészkonfe
rencián és Erdélyből is várunk a terület 
iránt érdeklődőket programjainkra ill. 
azokról tájékoztatót juttatunk el.

Donnán György

tettel csatlakozásunkra az Európai Közös
séghez.

A konferencián 40 fizetett résztvevő 
vett részt, amelyből hat külföldi volt. 
A konferencia helyszínéül a BME Díszter
me, valamint Oktatói klubja szolgált. 
A konferencia 4 szekciójában 24 előadást 
lehetett meghallgatni. A konferencia szek
cióelőadásai mellett poszterszekciót és ki
állítást is szerveztünk. A konferencia kere
tében került megrendezésre a BME Vegy
ipari és Élelmiszeripari Gépek Tanszék 
alapítása ötvenedik évfordulójának meg
ünneplése. A tanszék jubileumi rendezvé
nyein a konferencia résztvevőin felül 140- 
en vettek részt.

A konferencia résztvevőit Körtvélyessy 
Gyula, az MKE főtitkára köszöntötte,
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majd Molnár Károly egyetemi tanár ismer
tette a konferencia programját és megnyi
totta azt. A konferencia első napján két pár
huzamos szekcióban (I. és II.) hangzottak 
el előadások.

Géptervezés, gyártmányfejlesztés szek
cióban (I. szekció) -  elnök Varga László 
professzor -  nyolc előadás hangzott el. Há
rom előadást az Olajterv Rt. készülékter- 
vezéssel foglalkozó szakemberei tartottak, 
csőtervezés, szénhidrogéntároló tartályok 
tervezése, valamint hőcserélők ASPEN B 
JAC alapú tervezése témákban. Varga pro
fesszor „Nyomástartó edények új tervezési 
módszere a képlékeny tartalék számítás- 
bavételével” c. bevezető előadását követő
en doktoranduszai részletesen, numerikus 
példákon keresztül ismertették a módszer 
előnyeit. A szekcióban elhangzott előadá
sok közül említést érdemelnek még a ter
vezői gyakorlatban elterjedt korszerű 
„PVElit” integrált készüléktervező rend
szer használatát bemutató, valamint a ter
vezői gyakorlatban felmerülő különleges 
igénybevételű, geometriájú és szerkezeti 
anyagú készülékek végeselemes vizsgála
tát ismertető előadások.

Angol nyelvű előadások szekciójában 
(II. szekció) -  elnök Láng Péter docens -, 
mely külföldi előadók angolnyelvű előadá
sait tartalmazta, végül négy előadás hang
zott el. Két előadó az USA-ból, egy-egy 
Franciaországból ill. Lengyelországból ér
kezett. Mivel az előadások száma az erede
ti programhoz képest jelentősen csökkent, 
az előadások időkeretét a szekció elnöke 
fél órára megnövelte, amit az előadók 
örömmel fogadtak. így az előadásokat kö
vető kérdésekkel, vitával együtt a szekció 
időtartama majdnem elérte az eredetileg 
tervezettet. Bár a szekció az előadások té
máját illetőleg elég heterogén volt, vala
mennyi előadóhoz érkezett kérdés, illetve 
hozzászólás. Az USA-beli előadók előadá
suk szemléltetésére az általuk hozott hor
dozható számítógépet és multimédia-pro- 
jektort használtak. A szekció munkájában 
összesen 12-14-en vettek részt.

A konferencia első napjának délutánján, 
a szekció előadások után került megrende
zésre a BME Vegyipari és Élelmiszeripari 
Gépek Tanszék alapításának jubileumi ren-
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A húsz éves konferenciasorozatot a 
MKE Ásványolaj és Petrolkémiai és a 
MKE Kolloidkémiai és Tribokémiai Szak
osztályai jegyzik. A néhai Vámos Endre 
megálmodta, elindította rendezvénysoro-

dezvénye. A jubileumi rendezvény prog
ramja a BME Dísztermében tartott előadá
sokból, tanszéki bemutatóból valamint a 
Goldmann étteremben megrendezett foga
dásból és baráti találkozóból állt.

A tanszéket 50. születésnapja alkalmá
ból Detrekői Ákos rektor köszöntötte, majd 
Molnár Károly tanszékvezető a tanszék 
történetét foglalta össze, megemlékezve a 
volt alapítókról, tanszékvezetőkről, vala
mint név szerint felsorolta a tanszék volt és 
jelenlegi oktatóit, munkatársait. Ezt köve
tően Örvös Mária és Balázs Tibor docen
sek a tanszék oktatási, valamint kutatási és 
tudományos tevékenységének közelmúlt
járól és jelenéről tartottak rövid előadást. 
Szentgyörgyi Sándor professzor emeritus a 
tanszék elmúlt 50 évéből idézett fel emlé
kezetes epizódokat. Változások az élelmi- 
szeripari gépészet oktatásában című elő
adásával Villányi Miklós docens zárta a 
jubileumi eladások sorát.

Az előadásokat követően a résztvevők a 
tanszéki laboratóriumokat kereshették fel, 
ahol hallgatói közreműködéssel az érdek
lődők betekinthettek a tanszék oktatási, 
kutatási és tudományos tevékenységébe.

A konferencia második napján a III. és 
IV. szekció előadásait lehetett meghallgat
ni. A Vegyipari műveletek szekcióban 
(III. szekció) -  társelnökök Szentgyörgyi 
Sándor professzor és Németh Jenő a kémi
ai tudomány doktora -  nyolc előadás hang
zott el. A szekció munkájában két előadás 
témája kapcsolódott szorosan a környezet- 
védelemhez. Az egyik témája membrán
szűréssel felülaktív anyag kinyerése CIP 
mosóvizekből volt, míg a másik előadás 
témája a környezetvédelem szerepe a 
gyógyszer-, fínomvegyszeripari tervező te
vékenységben. Statikus keverőcső kísérle
ti és elméleti vizsgálatával kapcsolatban 
három előadás hangzott el. Ismertették a 
gáz-szilárd fázisú érintkezőkben a szilárd 
részecskék speciális áramlási tartományait, 
statikus keverőcsőben kialakuló sebes
ségeloszlás kísérleti vizsgálatát, valamint a 
keverőcső hőátadásának modellezését. 
A BME kutatási témái közül a konvekciós 
hőátadási tényező meghatározása szaka
szos szárításra, ömlesztett anyagok Teoló
giai és folyási tulajdonságainak vizsgálata,

zat 10. eseménye névadó konferencia is 
lett. A mindig az aktuális téma nevét vise
lő (szintetikus olajok, reológia, bitumen, 
környezetvédelmi szempontok, adalékok 
stb.) konferencia további eseményeit az

valamint szakaszos extraktiv desztilláció 
került ismertetésre.

Minőségbiztosítás, biztonságtechnika, 
irányítástechnika szekcióban (IV. szekció) 
-  elnök Nagy Iván -, kilenc előadás hang
zott el. Egy előadás foglalkozott a hazai 
vegyipari és élelmiszeripari vállalatoknál a 
minőségmenedzsment aktuális kérdései
vel. Három előadás a biztonsági szelepek, 
valamint a vegyipari rendszer-biztonság
technika az EU csatlakozás tükrében téma
körökben hangzott el. Nagy érdeklődés kí
sérte az automatizált többtermékes gyógy
szerkémiai üzem megvalósításáról szóló 
előadást. A szekcióban a Magyar Batch 
Fórum tagjai szakaszos üzem irányításával 
kapcsolatban négy előadást tartottak. Is
mertetésre került a Honeywell Total Plant 
batch alkalmazása a gyógyszeriparban, to
vábbá a batch technológia irányítása 
SCADA rendszerrel S88.01 szabvány sze
rint. Egy előadás foglalkozott a validált 
batchrendszerek létesítésével és egy az 
egységesítési törekvésekkel a szakaszos 
üzem irányítására. A szekció keretében ke
rült megrendezésre a Magyar Batch Fórum 
kerekasztal megbeszélése, amelynek témá
ja az IEC 61512 Batch Control szabvány 
volt.

A szekció előadásokkal párhuzamosan 
megrendezett poszterszekciót, valamint ki
állítást mind a két konferencianapon meg 
lehetett tekinteni. A kiállítók tervezést, 
gépgyártást, valamint fővállalkozást (TVK 
Gépgyár Kft.), pneumatikus hajtású 
membránszivattyúkat különféle méretben 
(Scheiling Engineering Kft.), csúszógyű
rűs tömszelencéket, felületvédelmi és 
tömítés megoldásokat (Chesterton Hunga
ry Kft.), valamint vegyipari technológiák 
folyamatirányításához SCADA rendszert 
(ComForth Kft.) ajánlottak.

Ezek után szeretnénk megköszönni az 
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, 
az OTKA Élettelen Természettudományi 
Kollégium, valamint az Ipar Műszaki Fej
lesztésért Alapítvány anyagi támogatását, 
amellyel hozzájárultak a konferencia sike
res megrendezéséhez.

Molnár Károly

interfaces-határfelületek megnevezésével 
fogjuk meghirdetni, hogy ezzel is de
monstráljuk, a kőolajipari folyamatok és 
termékek fejlesztése csakis interdiszcipli
náris alapokon képzelhető el. Azért is dön
töttünk a név megtartása mellett, mert a 
határfelületek elválasztva kommunikál
nak, szolgálják a felületek „gazdáinak” ér
dekeit önálló folyamatoknak helyt adva
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autonóm rendszerükben. A névválasztás
ban motiváló ereje volt annak az egyszerű 
angol szójátéknak, hogy interfaces inter 
faces (határfelületek többszemközt). 
A konferencia beszámoló megfogalmazá
sakor nehéz elvonatkoztatni attól a megha
tározó körülménytől, hogy az olajárak lát
ványos hullámvasút mozgása a rendez
vény szervezése alatt rég nem látott mini
mumszinten volt. A kőolajipar stabil gaz
dasági alapokon áll, a kelet-európai piacok 
nem meghatározóak, de jelentékenyek, 
a gazdasági folyamatokat csak helyi/regio- 
nális szinten befolyásolják. A közlemé
nyek hangvétele azt sugallta, hogy a nagy 
cégek még nagyobb konglomerátumba 
menekülve korlátozó szerepet gyakoroltak 
a kutató-fejlesztő munka önállóságára. 
A fejlesztések jelentős része a környezet
védelmi kötelezettségek és önként vállalt 
teljesítések által motivált. A fejlesztések 
másik gócpontja az üzemanyagok adalé
kolása, a kolloidikai, határfelületi ismere
tek alkalmazása.

A rendezvényen 14 országból 117 fő 
vett részt 46 bejelentett előadással, amely
ből 8 elmaradt, illetve visszavonták. A ren
dezvényen 3 plenáris előadásra került sor, 
a többi előadást az alábbi 4 szekcióban tar
tották meg:

-  Adalékok és kőolajipari folyamatok -  
12 előadás,

-  Járművek kenőolajai (közlekedési 
olajok) -  9 előadás,

-  Ipari olajok és tribológia -  11 elő
adás,

-  Üzemanyagok -7 előadás.
Az elmaradt előadásokról érdemes meg

jegyezni, hogy 2 előadást szellemi tulaj
donjogi kérdések miatt vontak vissza, 6- 
ról pedig csak az utolsó pillanatban, illetve 
a helyszínen derült ki, hogy céljuk egyedül 
a konferencia kiadványba bekerülés, a 
részvétel „dokumentáltatása” volt. Ez itt 
ugyan nem a reklám helye, de büszkén je
lentjük, hogy a konferencia kiadványát az 
írott és szóbeli beszámolók hatására a ren
dezvény után is vásárolják, a kötetben sze
repelni rangot jelent. Furcsa összhatás, 
hogy az olajok megbízhatóságáról érteke
ző előadó már másodjára volt megbízhatat
lan. A jövőben ezek a szerzők óvatossági 
listára kerülnek és az immár nemzetközi 
szervező bizottsággal nagy figyelmet fo
gunk fordítani arra, hogy diszkreditáljuk 
az arra rászolgálókat. A nemzetközi szer
vező bizottságba európai, amerikai és ázsi
ai tagokat hívunk meg, a japán Kató pro
fesszor örömmel vállalta az ázsiai szerve
zés feladatát.

Az alábbi sorokban az előadások -a be
számoló írója szerint - legfontosabb üzene

mkl

teit foglaljuk össze. Plenáris előadásával 
Dénes F.' keretbe és képbe helyezte a „ki
hívásokban nem szűkölködő” közép- és 
kelet-európai (KKE) kőolajfeldolgozó ipar 
kilátásait, feladatait a következő évezred 
küszöbére érve. Fontos tényezőként érté
kelte, hogy a termékkínálat és környezet- 
védelmi szigor korlátozza az iparág nyere
ségességét. A finomítói gyakorlat egyre in
kább hidrogén gazdálkodást jelent, a desz
tillációs és egyéb maradék anyagáramokat 
fel kell dolgozni. A stratégiai szövetségek, 
egyesülések, vállalat felvásárlások racio
nalizálják a rezsiráfordításokat, kínálati 
versenyhelyzetet stabilizálnak a tehetsé
ges vezetők megnyerésére, megteremtik a 
hátteret az erőforrások optimalizálására. 
A KKE országok finomítói vállalatai szá
mára alapvető feladat a hatékonyság ja
vítása, a regionális előnyök megtartása és 
kihasználása, a tevékenységek diverzifiká
lása.

Fuchs M2 értékelése szerint Nyugat-Eu- 
rópa és a világ kenőolaj piaca a globális 
kőolaj-piaci helyzet egy jellemző metsze
te. Felgyorsult a termék fejlesztési és el
használódási életciklusa, drágábbá vált a 
kutatási, fejlesztési tevékenység. A piacon 
sikeresen megmaradó vállalat bevételének 
legalább 1-5%-át kell innovációs tevé
kenységére fordítania. A kenőolajok piaca 
fejlett technológiájú szolgáltatások piacá
vá alakul. Az erőforrások koncentrálására 
jellemző adat, hogy a világ kenőolajpia
cának 86%-át négy adalékgyártó látja el. 
A világ kenőolajforgalma 1998-ban ~38 
millió t volt, amelyből a közlekedési ola
jok 61%-os részesedésűek. A hat legna
gyobb piacú országból három ázsiai (Kína, 
Japán, India). A 90-es évek piacnyitása 
(többek között KKE) 35%-os új piaci ré
szesedést eredményezett és ma csupán a 
világ kenőolajpiacának mindössze 2 %-a 
élvez nemzeti védettséget. Nyugat-Európa 
független kenőolajgyártói akkor lehetnek 
sikeresek, ha specializált piaci igényeket 
elégítenek ki, beszállítói stratégiát alkal
maznak, erősítik az europanizálási törek
véseket, kooperálnak, együttműködnek. 
Bevételük 3-5%át kutatásra, 15-25%-át 
marketingre kell fordítsák és meg kell elé
gedjenek 10-15%-os üzleti haszonnal.

Az üzem- és kenőanyagok komplex 
együtthatásának vizsgálata ráirányította a 
kutatók figyelmét arra, hogy ez egy na
gyon sokismeretlenes egyenletrendszer3. 
A számos egyedi megoldás akkor áll össze 
pozitív változást gerjesztővé, ha az opti
malizálásban a műszaki és környezetvédel
mi szempontok egyaránt hangsúlyos szere
pet kapnak. A komplex rendszert komplex 
megközelítéssel kell nyomon követni4, 
a szennyező anyagok előfordulási gyakori

sága azt mutatja, hogy az olaj alkalmatlan
ná válási folyamatában nem csak egyedi 
kopás, víz, hígulás, külső szennyezők, ha
nem ezek együttes hatása is kimutatható.

Megjegyzendő, hogy ahhoz, hogy a 
gépkocsik mintegy harminc év alatt 95%- 
kal kevesebb szennyezést okozzanak, az 
olaj- és az autógyártók közös, összehan
golt erőfeszítése kellett. A látványos konst
rukciós fejlesztések a nagyobb termikus 
hatékonyságú rendszerek felé mutatnak. 
A közvetlen befecskendezésű benzines 
motorokban a lerakódásokat az üzem
anyag okozza és nem a kenőanyagból szár
maznak5. A dízelüzemanyag-kenőanyag 
együtthatás következményében például a 
dízelmotorolajok korom telítettsége akár 
5% is lehet. Minél hosszabb a csereperió
dus, annál nagyobb hatású korszerű disz- 
pergens hatású viszkozitási index javító 
adalékot kell az olaj képletébe bevinni. 
A Mack T-8 motor vizsgálat alkalmas a ha
tások értékelésére6. A hajtóműolajoknál az 
új követelményrendszer része, hogy a visz
kozitási osztályát a termék a felhasználás 
során megtartsa. Ennek mérésére bevezet
ték a CEC-L-45-T-93 20 órás mérési tech
nikát7. A közlekedési olajokban alkalma
zott reológiai tulajdonságokat módosító 
polimerek a kenőzsírok fejlesztésében is 
fontos szerepet kapnak a nagy és sokksze
rű terhelések kivédése érdekében*.

A kevesebb koromképződés egyik felté
tele a minél tisztább üzemanyag. Ismertek 
gyakorlatilag füst nélkül égő alternatív 
üzemanyagok (dimetil-éter). Ezek azonban 
a közeli jövőben valószínűleg nem épülnek 
be a hazai üzemanyagok kínálati sorába5. 
Rövid távon a finomítók fejlesztésével le
het szolgálni a tisztább üzemanyagok gyár
tási igényét. A szigorú kéntelenítési eljárá
sok alkalmazásához az aromástartalmat és 
a színt leginkább javító katalizátorok szük
ségesek, azzal együtt, hogy az olaj elosztá
sa a katalizátor felületén, az alkalmazott 
hidrogén parciális nyomása kulcsparamé
terként kezelendők10. Az eljárást előnyös 
egy lépésben vezetni, de az extra kis kén- 
és aromástartalomhoz kétlépcsős eljárás 
mutatkozott laboratóriumi szinten alkal
masnak". A benzin szigorodó minőségi kö
vetelményeinek teljesítésében egyik sike
res megoldás a C5-Cfi izomerizációs üzem 
specifikus átalakítása volt12. Az alkalmasan 
választott katalizátorcsere évi energia- 
számlában mérhető haszna 218 000 USD, 
20%-kal nagyobb az i-C5 hozam. A három 
éven belül megtérülő ráfordítás bizonyítot
ta, hogy a KKE országokra jellemző terve
zésű üzemek rendelkeznek tartalékokkal és 
ezért érdemes kihasználni. A szigorodó ter
mék követelmények kielégítésére a MÓL
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stratégiájában a működő üzemek speciali- 
zálása, a maradékfeldolgozó technológia 
beillesztése szabta feladatokkal kiegészül
ve képezi a következő évek kihívását'3.

Az adalékok szintézise, alkalmazása, a 
modem alapolajok alkalmazásának műsza
ki és jogi kérdései még évekig adnak fel-

1 Dénes, F: Next century challenges of the 
Central-East-European petroleum downstream 
industry, Interfaces'99, Next century challenges 
for production and use of fuels&lubricants, 9- 
17. o. Szerk. Kovács, A., MKE, 1999

2 Fuchs M.: The West European and global 
lubricants markets recent development and 
trends, ibid. 19-28

3 Háncsok, Bartha, Auer, Baladincz: 
Interactions between modern lubricants and mo
tor fuels, ibid 29-36

4 Bereczki, Kenesei, Kisdeák: Condition mo
nitoring of bus engines and transmissions by 
regular lubricating oil tests, ibid 37-42

5 Arters, Bardasz, Schiferl, Marko, Macduff: 
A comparison of fuel deposits in gasoline direct 
injection and port fuel injection vehicles, ibid 
213-224

6 Neveau, Fillod, Pololanik: Contribution of 
dispersant viscosity index improvers to soot 
control, ibid 49-54

7 Graham, Holt, Laher: New SAE J306 
means gear oils that stay in grade, ibid 149-154

8 Vuk, Nagy, Auer: Influence of polymers on 
lubricating grease properties, ibid 169-176

9 Szirmai -  Perger -  Hevesi: Alternative 
fuels, a kötetben nem közölt előadás

10 Kató -  Watanabe -  Nomura: Diesel oil 
deep hydrodesulfurization technologies into the 
next century, ibid 59-68

Bruckner termi előadóülés
(Budapest, 1999. október 29.)

1999. őszén az első Bruckner termi elő
adóülést október 29-én tartottuk az ELTE 
Kémiai Tanszékcsoport 063-as előadóter
mében. A korábbi szokásainknak megfele
lően ezúttal is két előadás hangzott el. Az 
MTA Szerves és Biomolekuláris Kémiai 
Bizottsága, valamint az MKE Szerves és 
Gyógyszerkémiai Szakosztályának közös 
rendezvényén az első előadást dr. Patonay 
Tamás egyetemi docens (KLTE Szerves 
Kémia Tanszék) tartotta az „a-Azido- 
ketonok és szintetikus alkalmazási lehető
ségeik” címmel.

Az előadó a címben megjelölt vegyüle- 
tek előállítását és szerteágazó reakcióit

adatot a kőolajipari folyamatok és termé
kek kutatóinak, fejlesztőinek. Az egyre na
gyobb igénybevétel, az újrahasznosítható
ság, ártalmatlaníthatóság motiválta, hogy 
a kenőolajpiac legdinamikusabb szektora a 
szintetikus olajok alkalmazása14. Az észter 
és a polialkilglikol szintetikus olajok a 
közlekedési, hűtő és fémmegmunkáló ola-

" Varga -  Háncsok -  Gergely -  Perger: 
Investigation of the production of gas oil of low 
aromatic content, ibid 69-74

12 Valkai -  Szalmás -  Császár: Revamped 
Cj-C,. isomerization unit for EU 2000 motor 
gasoline specifications, ibid 75-78

13 Gergely — Szirmai -  Perger: MOL's posi
tions in function of severe EU 2000 and EU 
2005 product specifications, a kötetben nem 
szereplő előadás Magyar -  Tóth -  Simon: 
Matching delayed coker technology into pro
duction system of Danube Refinery, a kötetben 
nem szereplő előadás

14 Fretay -  Salkeld: Market trends in syn
thetic base fluids, ibid 109-114

15 Kohut -  R.: Technology trends in water 
based cutting fluid additives, a kötetben nem 
szereplő előadás

16 Phillips -  Kohut -  Grill: Replacement of 
natural and synthetic sulphonates in metalwork
ing fluids, ibid 97-102

17 Lakics — Bérezi -  Isaák -  Keresztényi: 
Eco-toxicity tests of lubricants, ibid 115-120

18 Lakics, L.: Lubricants and regulations on 
dangerous materials, ibid 123-128

19 Andor -  Dreveni — Berkesi — Fekete: FT- 
IR study of temperature induced structural 
changes of metal bis-ethylhexanoates in neat 
form and in hydrocarbon medium, ibid 79-88

mutatta be. Az azidocsoport szomszédsá
gában elhelyezkedő ketonfunkció sajátos, 
még a rokon szerkezetű a-azido-karbon- 
savészterekétől is eltérő reakciókészséget 
kölcsönöz a molekuláknak. Az azonos 
szénatomhoz kapcsolódó keto- és azido- 
csoportok jelentősen megnövelik a szén
atomon lévő hidrogénatom aciditását, ami 
preparatív célokra jól értékesíthető 
szintonok (a-azido-a-keto-karbanionok és 
a-keto-imido-anionok) könnyű generálá
sát teszi lehetővé. A könnyű depro- 
tonálódás ugyanakkor az a-azido-ketonok 
előállítását is megnehezíti, «-halogén- 
ketonok „hagyományos” nukleofil szubsz

jok területén válnak meghatározó alapola
jokká. A vízoldható fémmegmunkáló ola
jok adalékolási tendenciái15, a korábban al
kalmazott adalékrendszerek felváltása a 
környezet megóvását jobban szolgáló, 
nagy hatékonyságú és gazdaságossági 
léptékben is gyártható adalékokkal16 csak 
akkor válhat ipari gyakorlattá, ha ökotoxi- 
citási vizsgálatokkal igazolják alkalmas
ságukat17. A jogi háttér is egyre összetet
tebb, egyre több szempontot kell az olaj
ipari termék életútja során kielégíteni18. 
A műszaki jellemzők értékelésében az 
FT-IR technika alkalmas az adalékok és az 
adalékot befogadó rendszerek vizs
gálatára19.

Ez a rövid beszámoló nem lehet hivatott 
a konferencia valamennyi, arra önállóan is 
publikálásra alkalmas előadásának ismer
tetésére. Az időben eljuttatott előadások 
angolul a konferencia kiadványban hozzá
férhetők. A kötetet a MKE titkárságán le
het megrendelni. A szervezők eddig sem 
gördítettek akadályt az elé, hogy az elő
adások más fórumon is megjelenhessenek 
és ezután sem fognak. A Journal of 
Synthetic Lubricants, a Journal of 
Lubrication Science és a szintén Leaf 
Coppin által kiadott Fuels International 
mellett a Magyar Kémikusok Lapja és a 
MÓL Közlemények szerkesztői válogat
nak az előadások közül.

A szervezők itt köszönik meg az 
OMFB, a Műszaki Fejlesztési Alapítvány, 
a Lubrizol és a Leaf Coppin Publishing 
Ltd. támogatását.

Kovács András

titúciója csak kevéssé poláros oldószerek
ben, PTC alkalmazása mellett használható. 
A noziloxi-csoport kiváló távozócsoport 
képességét kihasználva, jó hozammal 
megvalósítható szintézist dolgoztak ki az 
a-azido-ketonok előállítására. Megoldot
ták a kiindulási vegyületként szolgáló 
a-noziloxi-ketonok regioszelektív szin
tézisét a különböző enolszármazékok és 
/J-keto-karbonsavészterek oxidativ nozile- 
zésével.

Kimutatták, hogy az a-azido-ketonok 
deprotonálása során képződő a-azido-a- 
ketokarbanionok különböző gyenge, sem
leges elektrofilekkel (aldehidekkel, a- 
keto-karbonsavészterekkel stb.) elfogha
tok. Ez a reakció az a-azido-/Thidroxi- 
keton egységet tartalmazó tri- és tetra- 
funkciós molekulák egyszerű szintézisét
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teszi lehetővé, melyek könnyen és szelek
tíven (akár védőcsoportok alkalmazása 
nélkül is) alakíthatók tovább komplex 
szerkezetű célvegyületekké. Az a-azido-/?- 
hidroxi-ketonok szintetikus alkalmazható
ságát többek között «-acil-aziridinek és az 
eddig nem ismeretes spiroaziridinek előál
lításán keresztül is demonstrálták. Kísérle
teikkel igazolták, hogy az aldol-típusú 
kapcsolási reakció sikere szempontjából 
kulcsfontosságú az a-azido-a-keto kar- 
banionok kontrollált körülmények között 
történő kis „steady-state” koncentrációt 
eredményező generálása, mivel azok labi
lisak és nitrogénvesztéssel gyorsan «-keto- 
imido anionná alakulnak át. Ez utóbbi töl- 
téses N-nukleofilek szintén elfoghatok 
gyenge C-elektrofilekkel (aldehidekkel, 
ketonokkal). Ez a kapcsolás az eddig igen 
kevéssé ismert 5-hidroxi-2,5-dihidrooxa- 
zolok új szintézisét és erre alapozva 2,3,5- 
triszubsztituált oxazolok előállítását tette 
lehetővé.

Patonay Tamás előadása végén néhány 
példán keresztül szemléltette az 
a-hidrogénnel nem rendelkező, de szinteti
kusan szintén kiválóan alkalmazható és 
a,/Tdihalogén-ketonokból könnyen hozzá
férhető or-acil-vinil-azidok alkalmazási le
hetőségeit (foszfinimin képzés, 1,3- 
dipoláris cikloaddíciók, nitrén átrendező
dések stb.) is.

Az előadóülés második előadását dr. 
Újváry István tudományos főmunkatárs 
(MTA Növényvédelmi Kutatóintézet) tar
totta „A bórsavtól a lipofil karboránt tar
talmazó peptidomimetikumokig. Egy ‘új 
elem ’ a növényvédelmi kémiában? ” cím
mel. Az előadó a klasszikus szerves és pep- 
tidkémiai módszereket az elemorganikus 
kémiával ötvöző munkájáról számolt be.

Az újszerű témájú előadás jól szemléltet
te a két szénatomot tartalmazó c/oso-dodeka- 
borán származékok szerkezetéből adódó 
fízikokémiai, kémiai és biológiai tulajdon
ságait. A 10B izotópban gazdag karboránok- 
nak a rák bórneutronbefogásos gyógyításá
ban lehet fontos szerepük, de a merev 
ikozahedrán érdekes nanotechnológiai épí
tőelemként is érdeklődésre tart számot.

Vizsgálatok szerint a rendkívül lipofil 
karboránváz beépítése biológiailag aktív 
anyagokba az adott vegyület felszívódását 
alapvetően módosíthatja és fokozhatja a 
receptorhoz való kötődését mind a ge
rincesekben, mind pedig a rovarokban. 
A karboráncsoport beépítése a rovarpeptid 
mimetikumokba gyakorlati szempontból 
különösen előnyös lehet, ugyanis az így 
módosított vegyület könnyen áthatol a ro
varkutikulán és tartósan kötődik a hormon
receptorhoz.

Az előadó olyan karboránszármazékok 
előállítását ismertette, melyekben a két

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Kovács József -  Egyházy Tibor -  Pam 
Cong Tac: Nitrogén-oxid katalitikus 
redukciója nem állandósult állapotú reak
torban. II. A laboratóriumi kísérletek

Bálái Mária -  Petró József -  Katona 
Antal -  Tolvaj Gábor: FCC üzemi O- 
additiv katalizátor kifejlesztése és üzemi 
bevezetése

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK 
TARTALMÁBÓL

Magyar Kémiai Folyóirat

(105. évfolyam 10. szám, 1999. október)

Komatsu Koichi, Fujiwara Koichi, 
Murata Yasuhiro és Braun Tibor: 
Vízoldékony fullerénciklodextrin és 
fullerén-kalixarén szupramolekulák kép
ződése mechanokémiailag aktivált szilárd
szilárd reakcióval

Kutasi Hajnalka, Sárvári Zsolt és 
Krivácsy Zoltán: Vízoldható makromo
lekulák vizsgálata légköri aeroszolban

és ködmintákban kapilláris elektroforézis- 
sel

Hírek
Könyvismertetés 
Kémiai Közlemények 
A Magyar Tudományos Akadémia Ké

miai Tudományok Osztályának nyilvános 
ülése, 1999. április 7.

Wojnárovits László: 40 éves az Izotóp 
és Felületkémiai Intézet

Zsinka László: Az izotópelőállítás és 
-alkalmazás múltja és jelene

86 mkl 2000. 55. ÉVFOLYAM. 2. SZÁM

szénatom vagy egymás mellett (tulajdon
képpen orto-helyzetben), vagy az ikozaé
der két átellenes csúcsán (tulajdonképpen 
para-helyzetben) található. Elsőként egy 
ismert karborántartalmú aminosavnak, a 
racém o-karboranil-alaninnak az előállítá
sáról hallhattunk. A lipofil aminosavat ki
nin és allatosztatin típusú pentapeptid ro
varhormon analogonokba is beépítették és 
a diasztereomer peptideket HPLC-vel vá
lasztották szét. A racém o-karboranil- 
alaninnak érdekes mikróbaellenes hatása is 
van.

Az előadó ezt követően ap -karborán két 
különbözőképpen funkcionalizált szárma
zékának, a 12-es helyzetben merkap- 
tometil-, illetve hidroxilcsoportta! helyet
tesített 3-( 1,12-dikarba-c/oío-dodekabo- 
ranil)-propionsavnak a szintéziséről szá
molt be. Az utóbbi vegyület alkalmasan 
védett származékából, az ún. Oppolzer- 
szultám királis segédanyag felhasználásá
val az L-tirozin-p-karboránil analógját is 
sikerült előállítani.

Az előadásokat élénk vita követte, 
mindkét előadónak több, részleteket is 
érintő kérdésre kellett válaszolnia. Megfi
gyelhető volt a két, egymástól jellegében is 
eltérő téma pozitív fogadtatása, a szerves 
kémiai érdeklődés sokrétűsége.

Kalaus György

Andrea Dry: A szénszál ipar fejlő
dése

Braun Tibor -  Pálos Andrea: 
Aponimikus ismeretek nyomai a kémiai 
tankönyvekben

Móra László: A Zemplén-iskola

Műanyag és Gumi

(35. évfolyam 12. szám, 1999. december)

dr. Lehoczki László: Többrétegű, flexi
bilis műanyag fólia csomagolóanyagok

Kecsmár Gyula; Monori Zsolt: A TVK 
háromszorosára növelte BOPP gyártó ka
pacitását

Gonzales-Cantu, M.C.; Lozano- 
Gonzales, M. J.; Gonzales-de los Santos, 
E.A.: Üvegház-takaró polietilén fóliák 
degradációja: termo- és fotokromatikus 
adalékok hatása

Galambos Erzsébet; Tomasovszkiné 
Bobák Ágnes: Mezőgazdasági fóliák vizs
gálata
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Pálmainé Hufnagel Szilvia; Fehér 
József; Hufnagel Levente; Borbély 
Endréné dr.: UV-besugárzás hatása tal- 
kummal töltött polipropilén fóliák szakító
szilárdságára

Dr. Lehofer Kornél: Csomagolóanya
gok gáz- és vízgőzáteresztő képességének 
mérése

Gaál Hella; Magyar Erzsébet: Lágyí
tott PVC előéletének megítélése

Váradi József: Félsikerből egy korona- 
ékszer: a mezőgazdasági abroncsgyártás 
indulása Nyíregyházán

Nagy veszteség érte a hazai kőolajipart,
2000. első napjaiban véglegesen távozott 
evilági körünkből Péceli Béla, nemzetkö
zileg is elismert ipari szaktekintély, és álta
lánosan tisztelt kiválóság.

A József Nádor Műszaki és Gazdaság- 
tudományi Egyetemen szerzett vegyész
mérnöki diplomát 1943-ban, majd a Mű
szaki Egyetem Mezőgazdasági Kémiai 
Technológiai Intézetében dolgozott. Még 
abban az évben behívták katonának, front
szolgálat és hadifogság után 1946. január
jában tért haza. Ezután még egy évet tanár
segéd volt a Műegyetemen.

Néhai Vajta László és Száva Nándor hí
vására 1947. március 1-jén lépett az olaj
ipar alkalmazásába az akkori csepeli Shell 
finomítóban. A fiatal mérnökök alapos ok
tatásán átesve és a szakmát megtanulva 
1952-től a gyár főmérnökeként a háború
ban tönkrement üzemek újjáépítésében 
vett részt.

Vallomása szerint 1960-ban élete leg
szebb feladatát, a százhalombattai Dunai 
Kőolajipari Vállalat megépítését kapta. A 
finomító főmérnökeként, Simon Pál igaz
gató közvetlen munkatársaként Hága 
László főtechnológussal közösen kialaki-

Membrántechnika

(3. évfolyam 4. szám,
1999. december)

Lakatos Ágnes, Ulbert Olga: Kofaktor 
regenerálás membrán bioreaktorban

EuroMembrane’99, Leuven, Belgium. 
Beszámoló a nemzetközi kongresszus
ról

Közelgő membrános konferenciák, kur
zusok

Tallózó, Hírek
Szerkesztői levél

tóttá a finomító technológiai sémáját, és 
irányította az ehhez kapcsolódó beruházá
si tervek kidolgozását. A termelés 1965. 
évi beindulását követően feladata megket
tőződött, a termelés irányítása mellett a to
vábbi beruházási munkákat is kézben tar
totta, 1968-tól már műszaki igazgatóhe
lyettesi, 1973-74-ben pedig igazgatói be
osztásban.

1975 elejétől az Országos Kőolaj- és 
Gázipari Tröszt (OKGT) kőolaj-feldolgo
zási igazgatójaként már az egész iparág te
vékenységét és távlati fejlesztési terveinek 
kialakítását irányítja. 1979. márciusától 
1986. évi nyugállományba vonulásáig az 
OKGT műszaki vezérigazgató-helyettese
ként már a bányászati területet, a szénhid
rogén kutatást és termelést is felügyelte. 
„A kőolaj feldolgozás vegyipar, -  csövek
kel, vezetékekkel összekötött zárt rend
szer, ami önmagában is fegyelmet követel 
és egy bekerített zárt terület. Összehozza 
az embereket, minden kiszámítható és kö
vethető.” -  mondta egy 1994. februári nyi
latkozatában. Ezen a poszton nagyon sok 
műszaki diplomáciai feladatot is kapott. 
Kivételes nyelvtudása volt, németül, ango
lul, olaszul, franciául beszélt, és jól értett

Magyar Vegyipar

(9. évfolyam 10. szám, 1999. október)

Elnökségi ülés a múzeumban 
A CEFIC társult szövetségeinek tanács

kozása Szlovéniában
BME -  MAVESZ -  középiskolák 
A Magyar Műanyagipari Szövetség 
A műanyagiparról
Bemutatkozik Wappel Kálmán az 

MMSZ szaktitkára
Székesfehérvártól Szentegyházáig -  11 

év a Karsai Rt. életéből
A hónap körkérdése: A vegyiparról ki

alakult közvélemény jobbításáért 
Hírek a vegyiparból

oroszul is. Egyebek között három cikluson 
keresztül tagja volt a Kőolaj Világkong
resszus Állandó Tanácsának majd Végre
hajtó Testületének. Hosszú éveken keresz
tül elnöke a Magyar Kémikusok Egyesü
lete Ásványolaj és Petrolkémiai Szak- 
bizottságának és a Műszaki Tudományos 
Állandó Bizottságnak. Nevéhez fűződik a 
kőolaj-feldolgozás és petrolkémia, vala
mint a Dunamenti finomítók konferenciák 
megszervezése. Számos OMFB tanul
mány kidolgozásában, bírálatában vett 
részt.

Hatvanöt évesen vonult nyugdíjba, de 
azután is aktív maradt. Az egyik minőség
ügyi tanácsadó kft.-nél dolgozott, oktatott, 
tanított, előadásokat tartott, műszaki javas
latokat dolgozott ki, véleményezett és ta
nácsot adott. Közben, 1990-91-ben az 
OKGT Felügyelő Bizottságának a tagja, 
majd a MÓL Rt. megalakulásakor a felső 
vezetők és a Feldolgozási és Kereskedelmi 
Ágazat vezetőinek kiválasztását végző bi
zottságok munkáját is irányította.

Munkásságát a számos állami kitüntetés 
mellett szakmai dijakkal, Eötvös Loránd- 
dijjal, Pfeifer Ignác emlékéremmel, 
MTESZ-díjjal is elismerték.

Tudása, munkássága és emberi maga
tartása példaképül állítható nemcsak az 
olajipar, de az egész magyar műszaki értel
miség elé. Fájdalommal és mély tisztelet
tel búcsúzunk Béla bácsitól.

Péceli Béla 
(1921-2000)
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1. táblázat

Cellaelrendezés Elektródok Elektrolit Hőmérséklet, °C Villamos
teljesítmény

Foszforsavas porózus Pt ortofoszforsav
perfluorált

180-210 100 mW pro 
elektród cm2

Szilárd
membrános

porózus Pt szulfosavas
polimer

50-125 350 mW pro 
elektród cm2

Üzemanyagcellás erőmű 
és gépkocsi

Egyelőre az infrastruktúrával világszer
te szinte mindenütt rendelkező benzin- és 
dízelmotoros gépjármű számára e hagyo
mányos energiahordozót helyettesítő más 
alkalmas nyersanyag nincsen arra, hogy 
közvetlenül hajtson robbanómotort. Ilyen 
célra nem is lenne gazdaságilag verseny- 
képes energiaforrás a reformált földgáz 
vagy metilalkohollá átalakított szintézis
gáz, de ez még gépkocsira szerelt mobil 
formában is technikailag már eléggé kifej
lesztett ahhoz, hogy jelenleg, 10-20 év el
teltével, eljövendő versenyképességét már 
előbecsülni lehessen. Ez a stabil villam
oserőmű esetében kevésbé lesz így, mert 
ott a kőolajfeldolgozás kevésbé értékes és 
ezért olcsóbb termékeivel kellene gazdasá
gilag versenyeznie (pl. tüzelőolaj szekun
der származékai).

A hidrogéndús, azt molekuláris kötés
ben tartalmazó metán és metilalkohol már 
közelíti a jövőben, valószínűleg az olcsóbb 
energiahordozókkal nem rendelkező régi
ókban, a mobil és stabil, a gépkocsi és a 
helyhezkötött villamoserőmű számára le
hetséges felhasználását. Minden ilyen 
megoldás a következő résztechnológiai 
lépcsőkön alapszik:

-  vízgőzös endoterm reformáló bon
tóreakciók és ezeket követő autoterm leve
gős szén-monoxidkonverzió,

-  üzemanyagok sorbakötött és párhuza
mos oszlopába (a 0,5%-nál kisebb mara- 
dék-szén-monoxidtartalmú), túlnyomó- 
részt H2-ből álló bontott gázkeverék betáp
lálása,

-  gépkocsi elektromotoros meghajtása.
A reformáló- és a szén-monoxidkonver-

ter elvileg azonos a szerves szintézisgázt 
előállító, de legfeljebb 8 bar nyomáson 
működő berendezéssorával.

Az üzemanyagcellák egyedeinek jelen
leg legkedvezőbb megoldásáról az 1. táb
lázat tájékoztat:

Előrelátható, hogy az egyedi cella vil
lamosteljesítményét a fejlesztés során még 
megkétszerezhetik, de még így is csak a 
10 évvel ezelőtti 25 USD/hordó kőolajár
ral lenne versenyképes; ez viszont 1999 
elején 12 USD-re csökkent. A cellaosz
lop szükséges teljesítményét az áramút 
szerinti (feszültségkomponens) sokszo-

rozásával, ill. a cellák párhuzamos kapcso
lásával (áramintenzitás komponens) lehet 
elérni (teherképkocsik esetében ez pl. 
200 kW).

A hasznos energiát az energiahordozó 
kötött hidrogéntartalma szabja meg első
sorban. A bontás a metánból elméletileg 
80% H2-t tartalmazó gáz keletkezik, meta
nol esetében pedig 75%-t; ez a stö- 
chiometriás arányoknak felel meg:

CH2 + 2H20  = 4H2 + C02
CH,OH + H20  = 3H2 + C02

Ezt az eredményt a gyakorlatban csak 
40-60%-ban lehet megközelíteni, de ezzel 
együtt is, hogy a primer energiahordozó 
kihasználása kétszerese a benzin ill. 
dízelolajalapú robbanómotorban elérhető
ek.

[Forrás: Chemical Engineering
Progress, 95. No 3, p 59-66. (1999. már
cius)]

A metallocén-katalizátorokat 
csak akkor használják, 

ha gazdaságosak

Kétségtelenül jobb minőségű, a felhasz
nálási célnak (élelmiszer-csomagolófólia) 
műszakilag jobban megfelelő poliole- 
fineket lehet a metallocén-katalizátorokkal 
készíteni (a vázszerkezetre érzékeny lehet 
és szilárdabb). Nem következett be azon
ban az elvárás, hogy e területen áttörés 
várható, mert a katalizátorokkal soklép
csős eljárással lehet csak gyártani (két 
asszimetrikus-fél-aromás kondenzált sík
gyűrűs párhuzamos ill. egyoldalú össze
tartó ligand a fématom koordinációs köz
pont körül, ill. a metallocén kokatalizátor:

a metil-aluminoxan), amihez a két kifej
lesztő (tulajdonképpen az eredeti DuPont 
szabadalom továbbfejlesztői a Dow és az 
Exxon) cég licencdíjának extraprofítja já
rul, amit a versenytársak a szabadalmak 
megkerülésével igyekeznek csökkenteni 
(a japán Tosoh cég cirkónium központi 
fématomja ill. a Hoechst tetrahidro-indén- 
vázú ligandjai).

Évente jelenleg világszerte csupán 10 
tonna ilyen katalizátort gyártanak, így a 
hagyományos olefínpolimerizáció katali
zátorok 50 USD/kg ára helyett a metal
locén katalizátorrendszer fajlagos ára 
négyezer USD.

A metallocén katalizátorrendszer rende
zettebb és a kívánatosat jobban megközelí
tő polimervázat állít elő (oldalláncok hosz- 
sza, ritmusa, relatív irányultsága és ennek 
megfelelő taktikussága) ami megfelelőbb 
szilárdsági és feldolgozhatósági tulajdon
ságokkal jár, ideértve a homogénebb 
molekulasúlyeloszlást, amit az ilyet igény
lő drágább polimerféleségek elviselnek az 
árban, de az élelmiszer csomagolófóliák 
esetén 20-30%-os metallocén-katalizátor- 
ral készült polietilénnek, ill. polipropilén
nek a hagyományos katalizátorral gyártott 
poliolefin keveréke jelenti a gazdasági op
timumot.

A világon már működő, a legnagyobb 
kapacitású metallocén-katalizátoros üze
mek a következők: 100 000 -  200 0001/év 
Dow. ill. Exxon üzemek az USA-ban, Ka
nadában és Németországban. Most építi a 
finn Nova cég Kanadában a Sclairtech 
technológiával egy 350 000 tonna/év ka
pacitású lineáris-kissűrűségű polietilén
üzemét (LIdPE).

[Forrás: European Chemical News. 67, 
No 1761, p 16. (1997. ápr. 21-27.)]

S. Gy.
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Kovács József -  Egyházy Tibor—Pam CongTac: Nitrogén-oxid 
katalitikus redukciója nem állandósult állapotú reaktorban
II. Laboratóriumi kísérletek

A gáz áramlási irányváltoztatásával kialakított nem állandósult 
állapotú reaktorban a véggázok katalitikus tisztításával foglal
koztak a szerzők. Jelen tanulmányban a szelektív és nem szelek
tív katalitikus nitrogén-oxid redukció példáján ismertetik a labo
ratóriumi mérésekhez kidolgozott és alkalmazott kísérleti mód
szert, mérési eredményeiket. A kísérleti eredmények igazolják, 
hogy a szelektív katalitikus denoxálásnál a nem állandósult álla
potú üzemmódhoz tartozó időátlagolt nitrogén-oxid redukciófo
kok meghaladhatják az állandósult állapotú, de azonos kísérleti 
körülmények mellett végzett hatásfok értékeket. A kedvező ha
tás a katalizátortöltetben a nem állandósult állapotban kialakuló 
hőmérséklet-eloszlásoknak és azok mozgásának tulajdonítható. 
A nem állandósult állapotú üzemmód kialakításával a nem sze
lektív katalitikus denoxálás hatásfoka nem növelhető, s az ún. 
lambda-ablak sem "szélesíthető". A katalitikus folyamat és a hő
csere összekapcsolása mindkét denoxáló eljárásnál jelentős 
energetikai előnnyel jár.

Magy. Kém. Lapja, 55, 92 (2000)

Andrea Dry: A szénszálipar fejlődése

mos vezetőképesség, előtérbe hozzák a szénszálipar fokozott 
fejlesztését.

Ebben a közleményben a szerző visszatekint a szénszálak tör
ténetére, valamint azokat a jelenlegi változásokat vizsgálja, me
lyek átalakítják az iparág jövőjét. Ezenkívül tárgyalja az anya
gok helyettesítésének dinamikáját alakító feltevéseket és előre
jelzéseket is.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 98 (2000)]

Braun Tibor -  Pálos Andrea: Eponimikus ismeretek nyomai a 
kémiai tankönyvekben

A dolgozat megkísérli angol nyelvű kémiai tankönyvekben elő
forduló eponimikus felfedezések rendszerezését. Az eredmé
nyek azt mutatták, hogy jelentős különbségek mutatkoznak az 
eponimia felhasználásában az analitikai kémiai, a fizikai kémiai, 
a szervetlen kémiai és a szerves kémiai alterületeken. Az epon- 
imiai elnevezések 14 hierarchikus csoportba való rendszerezése 
nyomán megállapítható, hogy az analitikai kémiában a módsze
rek, a fizikai kémiában az egyenletek és összefüggések, a szer
ves és szervetlen kémiában a szintézisek kidolgozóit ismerték el 
legnagyobb gyakorisággal eponimák adományozásával.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 106 (2000)]
Még öt évvel ezelőtt is csak kevesen hallottak a szén- ill. gra- 
fitszálakról. Ezzel szemben ma egyre nő annak az elképzelésnek 
elfogadottsága, hogy az anyagtudományt a közeljövőben a szén
szálak felhasználása fogja forradalmasítani. Ez a rendkívüli 
anyag, amelynek használata korábban csak az űrtechnika terüle
tén történő, igen költséges, kisszámú alkalmazásra korlátozó
dott, ma már készen áll arra, hogy elfoglalja helyét az alapvető 
nyersanyagok igen rövid listáján, amely jelenleg a betont, az 
acélt, az alumíniumot, a műanyagokat, az üvegszálerősítésű 
kompozit-anyagokat foglalja magában, s amely most kiegészül a 
szénszállal erősített kompozitanyagokkal. Bár a szénszálipar 
még gyerekkorát éli, mint sok más, kompozitanyagok előállítá
sára szolgáló eljárás is, az alkalmazások nagy száma és változa
tossága, amelyek csak arra várnak, hogy hasznosítani tudják az 
olyan óriási előnyöket, mint pl. a nagy szilárdság, a kis súly, a 
nagy merevség, a korrózióval szembeni ellenállás és az elektro

Móra László: A Zentplén-iskola

Zemplén Géza (1883-1956), a hazánkban elsőként a budapesti 
József Műegyetemen 1913-ban felállított szerves kémia tanszék 
professzora, kiemelkedő tudományos kutatómunkát végzett. A 
szénhidrátok kémiájában bevezetett új eljárásai, köztük a 
glükozidok és az oligoszacharidok szintézisére kidolgozott mód
szerei nagy nemzetközi elismerést váltottak ki. Munkájában az 
általa felkészített és kinevelt munkatársai segítették, az így meg
alapított első magyar szerves kémiai iskola tagjaiból neves egye
temi tanárok és vegyiparunk vezetői lettek. A közlemény a 
Zemplén-iskola kialakulását és kiemelkedő eredményeit vázol
ja, melyek a hazai szénhidrát-kutatásokat megalapozták.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 111 (2000)]
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„Az elfogadott alapszabály és ügyrend megvalósítása 
számomra kötelesség”
Beszélgetés dr. Körtvélyessy Gyulával, a Magyar Kémikusok Egyesületének 
főtitkárával

Körtvélyessy Gyulát (55) az 1999 évi tisztújító közgyűlés 
választotta meg a Magyar Kémikusok Egyesülete főtitkárá
vá. Személye mégsem ismeretlen az Egyesület berkeiben: 
“kora ifjúságától” kezdve aktív egyesületi tag, aki kovásza 
volt számos egyesületi reformakciónak, így többek között 
szerkesztőbizottsági tagként a Magyar Kémikusok Lapja 
1985-86 évi megújításának is. Főtitkárhelyettesből „avan
zsált” főtitkárrá, de már ezt megelőzően is jelét adta annak, 
hogy rátermett és megszállott aktívája Egyesületünknek, in
novatív vezető, aki nemcsak kitalálja és megfogalmazza az 
újat, de képes azt meg is valósítani. Interjúnkat is ezzel a té
mával kezdjük:

A most már közel 1 évvel ezelőtt megválasztott új vezető
ség -  és elnökünk újévi nyilatkozata alapján személy sze
rint Te is -  elhatároztátok az egyesületi munka valamifé
le megújítását. Kérlek vázold ennek főbb célkitűzéseit, 
legfőbbképpen pedig azt, hogy a közel 1 év alatt mit sike
rült ebből megyalósitani!

Először is határozzuk meg magát az Egyesületi munkát! 
Felfogásom szerint a MKE a tagok önkéntes közössége -  
szakmai önmegvalósulásuk érdekében. Az IB, az Elnökség 
csak arra szolgál, hogy ezt segítse, szervezze. A vezetőség 
tagjait önkéntes munkájukban a tagok bizalma (és az újra
választással járó elismerése) kell, hogy motiválja. A Titkár
ság pedig -  végső soron -  a tagok pénzéből kapja a fizeté
sét, tehát ezért szolgáltatniuk kell.

A tagok elmúlt évi visszajelzései és a fentiek alapján nyil
vánvaló, hogy a vezetőség és a Titkárság munkája az, amelyet 
meg kell újítani, hogy a tagok elégedettebbek legyenek.

Első feladat, hogy mindkét tevékenységet teljesen átlát
hatóvá kell tenni. Ez az IB jegyzőkönyvek elkészítésével és 
közzétételével megoldódott. Ezekben több határozat foglal
kozott a Titkárság szervezetének és munkájának megújítá
sával. A közhasznúsági törvény szerint amennyiben a veze
tők bármilyen anyagi ellenszolgáltatásban részesülnek, ezt 
is nyilvánosságra kell hozni. Ennek helye a 2000-s küldött- 
közgyűlésre készített beszámoló lesz. Hasonlóan nyilvános
ságra hozzuk az egyesületi támogatással külföldre utazók 
névsorát is.

A Titkárság munkájának javítása két úton folyik: közvet
ve az IB határozatok megvalósításával. Ennek legfontosabb 
része, hogy a rendezvényszervezési tevékenységre eljárási 
utasítás készült. Másrészről az IB tagjai rendszeres felülvizs
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gálatot végeznek a Titkárságon abból a célból, hogy a tevé
kenységjobban szolgálja az MKE tagok érdekeit. Ez is nyil
vános, két módon: az eredményeket közzé tesszük, másrészt 
szívesen látunk bárkit, aki ebben részt akar venni. A minő
ségirányítási elveknek megfelelően ennek a munkának nem 
az a célja, hogy a hibát elkövetőt megbélyegezzük, hanem 
hogy úgy alakítsuk át a rendszert, úgy osszuk el az erőforrá
sokat, hogy elkerüljük a problémák újbóli előfordulását.

Egyesületünk közelmúltban jóváhagyott és azóta már 
módosított alapszabályának 3. §-a részletesen ismerteti 
az egyesületi tevékenység területeit. Ezek között a legelső 
-  és talán a legfontosabb is -  a rendezvények szervezése 
a szakmai színvonal és az általános kémiai kultúráltság 
növelése érdekében. Figyelemmel kísérve az Egyesület 
munkáját úgy tűnik viszont, hogy ez a tevékenység kezd 
túltengeni és bizonyos aránytalanság alakul ki az egyéb 
területek rovására. Az alapszabály idézett pontja ugyan
is számos más fontos tevékenységet is előirányoz, mint 
például: (az Egyesület) „sokrétű klubéletre ösztönöz”, 
„szakmai adatbankokat működtet”, „szakmai vitafóru
mokat rendez " stb. Hogyan látod ezt a kérdést és tervez- 
e változást ebben az irányban az Egyesület vezetősége?

Mivel az egyesületben minden önkéntes, a vezetőség és a 
Titkárság dolga csak az, hogy az igényeknek megfelelő tevé
kenységeket segítse. Persze ezzel nem a felelőséget akarom 
a tagságra hárítani, ha valami nem működik, hiszen a szer
vezés a vezetőség dolga. Vegyük sorra a felvetett témákat: 

Nem igazán valósul meg nálunk a klubélet, pedig a mai el
idegenedett társadalmunkban nemcsak a személyes kapcsola
tok és a beszélgetés hiányoznak, hanem a megértés és a jó szó 
is. A családok összejárása, a kártyapartik, a vendégeskedés -  
mind kimentek a divatból: rokonainkat is csak esküvőn meg 
temetésen látjuk. Az egyesületben is egyedül a nyugdíjasok 
klubja aktív. Nem véletlen másfelől, hogy ők a „normál” 
egyesületi életben is a legaktívabbak. Köszönet érte!

A szakmai adatbank megfelelő és szerintem igen érdekes 
formában működik: az egyesülethez beérkező kérdéseket a 
Titkárság az általa jól ismert szakértőhöz továbbítja. Jóma
gam rengeteg, a hazai vegyiparra vonatkozó kérdést kaptam 
az MKE-n keresztül. Hogy másnak lett-e ezekből üzlete, 
nem tudom, cégemnek, a SZEVIKI Rt.-nek egy-kettő.

A szakmai vitafórumok száma folyamatosan csökken. 
Kár! Itt is sok múlik a — széles értelemben vett -  vezetőség 
jó szervezésén. Ezt bizonyítja, hogy az MKE-hez 1994-ben
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csatlakozott Spcktrokémiai Társaság kéthavonta rendez a 
SZEVIKI Rt.-ben egy-egy előadást. Ezeket igen aktív és ér
dekes vita követi. Az ilyen, egy-egy, a témában érdekelt 
céghez „kihelyezett” előadássorozat más témák, más szak
osztályok esetén is jól működhet.

Fontos kérdés az érdekeltség. Úgy gondolom a rendszer- 
váltással ezen a területen is sok minden megváltozott. 
Mind az anyagiak, mind a személyi lehetőségek beszűkü
lésével, másrészt aktív kollégáink egyre növekvő munka
helyi leterhelésével. Ilyen körülmények között lehet-e ha
dat üzenni a túlzottan anyagilag motivált érdekeltségnek, 
ami úgy tudom a reformok egyik fő  tényezője. Hogy sike
rült ezen a területen a változtatás? Nem járt-e az aktivis
ták érdekeltségének csökkentésével? Milyen eszközökkel 
és módszerekkel sikerült a már sokat idézett alapszabály
ban is említett aktivizálás? Véleményed szerint mennyi
ben lehet a önzetlen egyesületi munka jövőjére számíta
ni?

A tisztelt Olvasó már a kérdésfeltevésből is látja, hogy 
mennyire ellentmondásos terület ez. Bennem is az! A rend
szerváltás óta próbálok cégemnél valamilyen anyagi ösz
tönzést megvalósítani, eddig sikertelenül. Másrészről mikor 
az MKE ügyrendjébe bekerült 1996-ban ennek lehetősége, 
úgy éreztem, kieresztettük a szellemet a palackból. Szá
momra -  amint az előzőekből ez remélem kiderült -  az 
Egyesületben bármely tisztségviselő által kifejtett bármi
lyen munka társadalmi. Jutalma az egyén szakmai körök
ben való elismertségének a növekedése. (A hivatalos, válla
lati névjegyemre már főtitkárhelyettes koromban is büszkén 
írattam rá ezt a funkciót, és hívtam fel rá hazai és külföldi 
tárgyalópartnereim figyelmét.)

Ennek megfelelően a jelenleg folyó társadalmi jutalma
zás nem felel meg az egyesület alapelveinek. Okai nyilván
valóak: a Titkárság nem tudja a rendezvényszervezési fel
adatokat maradéktalanul elvégezni, de nagyon rosszmájúan 
még úgy is fogalmazhatnék, hogy a társadalmi aktivisták
nak ez érdeke is, hogy igazolják a saját -  gyakran hatalmas, 
nagyra becsülendő és sikeres -  aktivitásuk után az anyagi 
ellenszolgáltatást. Sehol a nyugati világban ilyen nincs, a 
szakmai szervezők maximum ingyen vehetnek részt az 
adott rendezvényen, igaz, hogy mindenben profi segítséget 
kapnak az adott konferenciát szervező “hivataltól”. Nekik 
csak nevüket, szakmai kapcsolataikat és szakmai tudásukat 
kell adniuk a rendezvényhez. Mindez vezetett az elmúlt év 
végén Jedlovszky Pál sorainkból történt igen sajnálatos ki
válásához. Erről a tagság az IB jegyzőkönyvekből értesül
hetett, a részletek is mindenki számára hozzáférhetőek.

Ugyanennyire veszélyesnek tartottam az ugyanakkor,
1996-ban meghozott döntést a szakosztályoknak futtatott” 
részarányról az „általuk” szervezett rendezvények „eredmé
nye” után (félreértések elkerülésére: alapvetően más a véle
ményem a helyi szervezetek által szervezett helyi rendezvé
nyek anyagi elszámolásával kapcsolatban!). Már akkor ki
fejtettem, hogy az MKE -  taglétszámát tekintve -  nem a 
szakosztályi taglétszámok „összessége”, hiszen pl. én is há
rom szakosztályhoz jelentkeztem be, többirányú érdeklődé
si körömnek megfelelően. Továbbmenve: az „eredmény” 
kiszámítása folyamatos viták forrása lehet. Valóban, az ide 
elszámolandó MKE általános költség részarányát azóta is 
minden évben változtatjuk és ez állandó reklamáció tárgya.

A szokásos kérdés: tesz-e ennyit a Titkárság az adott ren
dezvény lebonyolításában? Többek között ez vezetett a Ma
gyar Elválasztástudományi Társaság létrejöttéhez.

A fenti elvek megvalósítása, a szellem visszatuszkolása a 
palackba most már nagyon nehéz. Nincs bennem semmi 
olyan, hogy „lám megmondtam”, hiszen azzal kezdtem, 
hogy saját cégemnél sem tudok dönteni, hogy mi a jobb: az 
anyagi ösztönzés kodifikált bevezetése, vagy az önzetlen 
szeretet alapján való -  és ha ez menne, szerintem tökéletes 
— működés megvalósításának a szorgalmazása. Másrészről 
az elfogadott alapszabály és ügyrend megvalósítása szá
momra kötelezettség.

Nem marad más hátra, mint a vezetőség és a Titkárság 
munkájának intenzív és gyors javítása. Minden kritikát, ja
vaslatot és ötletet örömmel várok és veszek. A jelenlegi sza
bályok megváltoztatásához pedig azt hiszem valamilyen 
újabb -  félek, hogy nagyobb — katarzisra lesz szükség.

A Magyar Kémikusok Lapjában megjelenő egyesületi 
híranyagból megítélhetően, egyre bővülnek egyesületünk 
nemzetközi kapcsolatai. Ugyanakkor nagyon nehezen kö
vethető ezek eredménye Egyesületünk életében. Vélemé
nyed szerint sikerült-e a széleskörű rendezvénylátogatás
sal olyan tapasztalatokhoz juttatni Egyesületünket és a 
kémikustársadalmat, ami felhasználható az egyesületi 
munka szervezésében vagy a mindennapi szakmai mun
kában?

Induljunk ki megint Egyesületünk küldetéséből: magyar 
kémikusnak önmegvalósításához a harmadik évezredben 
nemcsak arra van szüksége, hogy itthon, hanem hogy kül
földön is ismertté váljon, kapcsolatokat találjon. Minél job
ban be tudunk kapcsolódni az egyre jobban “globalizálódó 
kémikus közösségbe”, annál jobb az egyéneknek, persze 
rajtuk keresztül a vállalatoknak és az országnak is. Ehhez 
pedig az MKE az egyik legjobb és talán a legszélesebb csa
torna. Soha nem felejtem el, hogy mikor néhány éve az 
Amerikai Kémikus Egyesület meghívására az USA-ba láto
gattam, minden ajtó nyitva volt előttem: mint választott tár
sadalmi tisztségviselő, egészen más megítélés alá estem, 
mintha cégem, a SZEVIKI Rt. tudományos igazgatójaként 
akartam volna valahova bejutni.

Nyilvánvalóan a nemzetközi kapcsolatok javításához 
először újabb befektetésre van szükség: küldötteket kell 
nemcsak az EU, hanem az egész világra kiterjedő szövetsé
gek vezérkarába küldeni, lobbizni kell, hogy egyre több 
nemzetközi konferenciát rendezzenek nálunk. Nem közis
mert, hogy a FECS titkársága részben az MKE-n tjeiül mű
ködik, ezt is sokkal jobban ki kell majd használnunk. Év 
elején kaptuk kézhez a felhívást, hogy a vegyészmérnökök 
is világtanácsot akarnak létrehozni, abban is részt kell ve
gyünk.

Tehát igen sok a teendő, ezekhez persze pénz is kell, de 
azt hiszem megéri a befektetést. Ezáltal eljutnak a kémiku
saink külföldi konferenciákra, vagy ami még jobb, idehoz
zuk a legjobb külföldi szakembereket, találkozhatunk velük 
és végső soron ismertté tesszük Magyarországot az egész 
világon.

Egyesületünk célja alapszabályunk szerint többek között 
az, hogy „tagjainak... érdekeit védje" (2. §) Mi módon 
valósult vagy valósul meg ez a fontos, de merésznek tűnő 
célkitűzés?
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Nem tudok erre példát, és nem is várok ilyet a jövőben. 
Az MKE-nek nincs tagjaira nézve érdekvédelmi funkciója. 
Mint nem működő feladat, előbb-utóbb az alapszabályból is 
ki fog ez kerülni. Az egyének érdekvédelmére a szakszerve
zet jogosult, a fogyasztókéra a Fogyasztóvédelmi Felügye
lőség és a Kamarák, a cégek érdekeit a szakszövetségek lát
ják el, nagyon jól. Kinek, vagy minek az érdekeit védje az 
MKE? Maximum a kémiáét!

Megint a küldetésre nyúlnék vissza: ez adja meg ugyan
is azt, hogy mi végre van a világon az MKE. A támogatási 
pénzek elnyerésénél a cégek, intézmények felé nagyon fon
tos, hogy pontosan határozzuk ezt meg, és jól határolódjunk 
el pl. a szakszövetségektől. Bondár Lászlóval, a MAVESZ 
főtitkárával műit év végi megbeszélésem fő témája pont ez 
volt. így elkerülhetőek a párhuzamosságok, mindenki azt 
csinálja, ami a dolga. Az előbbiekből nyilvánvaló, hogy az 
MKE a kémikusok, mint egyének szakmai kapcsolataira, 
fejlődésére, megnyilatkozási fórumteremtésére koncentrál. 
Ez a mai világban, ahol a tudás igen hamar elévül, nagyon 
fontos feladat és a cégeknek is érdeke.

Szeretnénk együttműködni minden szervezettel a kémia, 
a kémikusok, a vegyipari vállalatok általános megítélésének 
javításában.

Egyesületünk szervezetét és ügyrendjét az új alapszabály 
alaposan megváltoztatta: az Elnökséggel szemben az In
tézőbizottságra ruházza a legfőbb operatív „hatalmat", 
tanácsadó testületté minősítve az Elnökséget. Egyáltalán 
müködik-e az Elnökség az Egyesületben és milyen ered
ménnyel?

Szeretnék újra pontosítani: az Egyesület a tagokból áll. 
Ezért szervezete a szakosztályokra, szakcsoportokra, helyi 
szervezetekre, állandó és alkalmi bizottságokra való tagoló
dásból, a tevékenység ilyen „keretekben” való kapcsolat- 
építésből áll.

Elnökünk, Kálmán Alajos érdeme, másrészt a közhasznú 
társasággá való alakulás logikus következménye ez a váltás. 
Szükség van egy rendszeresen ülésező, a problémákat el
döntő, választott képviselőkből álló, a szakosztályvezetéstől 
független, a kémikusok általános képviseletét adó fórumra.

Az Intézőbizottságnak annyi hatalma van, amennyit a 
tagság megszavaz, hasonlóan ahhoz, ahogy a tulajdonosok 
döntenek arról, hogy egy vállalkozás ügyvezetése miben 
dönthet.

Nagyon fontos valamennyi kémikus számára a hazai, ké
miával foglalkozó cégek, intézmények velünk való együtt
működése, igényeik felmérése. E célt szolgálja az új típusú 
Elnökség működése, ahol ezek vezetői tanácskoznak és ja
vaslatokat alakítanak ki az MKE működésével kapcsolat
ban. Ugyanilyen célt szolgál az MKE vezetőségének láto- 
gatókörútja ugyanezen vezetők között.

Hivatalosan, de főleg „pletykaszinten” a közelmúltban 
sok port vert fe l a Magyar Elválasztástudományi Társa
ság kiválása Egyesületünkből. Azóta megnyugodtak-e a 
kedélyek és nem borzolják-e azt újabb hasonló ügyek?
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Erről és más „ügyekről” már fentebb esett szó. A „plety
kaszint” a legizgalmasabb fórum és éppen ezért az ott el
hangzottakat szeretjük a leginkább elfogadni, mint egyetlen 
igazságot. Ennek elkerülésére az egyetlen mód, ha minden
ről nyíltan és őszintén tájékoztatjuk a tagságot.

A kémikusok ahhoz az egyesülethez csatlakoznak, annak 
a rendezvényére járnak (azt a klubot látogatják), ahol igé
nyeiket legjobban kielégítik. Ez a versenyhelyzet a MET ki
válása előtt is létezett, a jövőben egyre inkább fontossá vá
lik. Fel kell venni a kesztyűt!

A legnagyobb elismerésem illeti az MKE Kromatográfi
ás Szakcsoportját és vezetőjét Kalász Hubát, hogy ezt fel
vállalták. Segítsünk nekik!

Utolsó kérdésünkkel korábbi mulasztásunkat szeretnénk
jóvátenni: megválasztásod alkalmával elmaradt szakmai
bemutatásod. Most szeretnénk ezt pótolni azáltal, hogy
erre a legilletékesebbet, Téged kérünk fe l erre.

1967-ben diplomáztam az ELTE TTK vegyész szakán. 
Olyan évfolyamtársaim voltak mint Náray-Szabó Gábor, 
Szepes László és feleségem, aki három gyerekkel és közü
lük a legnagyobb -  aki szintén vegyészként 25 évvel később 
ugyanott diplomázott mint mi, a szülei -  három unokával 
ajándékozott meg minket.

Vegyipari műveletek szakmérnöki diplomám, vezető 
auditori végzettségem és tapasztalatom van.

Gerecs Árpád professzor ajánlására kerültem mai mun
kahelyemre a Szerves Vegyipari Kutató Intézetbe. Itt 
Matolcsy Kálmán professzortól, a tudományos igazgatóhe
lyettestől tanultam a legtöbbet, majd nyugdíjba menetele 
után szakmai örökségével együtt a helyét is átvettem. Egy 
nappal azelőtt, hogy 1999-ben az egyesületi küldöttközgyű
lés főtitkárrá választott, választott meg a SZEVIKI Rt. dol
gozói kollektívája első számú vezetővé.

Az egyesületbe Ocskay György, akkori igazgatóm, „ho
zott be”. Ő a Műszaki Tudományos Bizottság titkára volt, az 
év elején elhunyt Péceli Béla elnöksége mellett. Itt lettem 
titkár, majd elnök és párhuzamosan kerültem be az IB-be.

Ez is mutatja, hogy hazánk a sógorság-komaság országa. 
De félre a tréfával: a felsoroltakat mind szakmai kiválósá
guk, mind emberi, erkölcsi elveik alapján igen nagyra be
csülöm. És a sort tovább lehetne folytatni, ezzel is bizonyít
va, hogy az Egyesületnek ez is a feladata: a szakmai kap
csolatok mellett emberi kapcsolatokat létrehozni, valamint 
elismerést, elismertetést kapni és adni.

A SZEVIKI Rt. igen széleskörű tevékenységének hála, a 
kémia nagyon sok területét művelhettem: leginkább a szer
ves vegyipari technológiák fejlesztését és üzemesítését. De 
mindig érdekelt a csatlakozó analitikai, vegyipari műveleti, 
gépészeti és környezetvédelmi problémák megoldása is. 
Kapcsolatba kerültem tenzidek és műanyagok analízisével, 
alkalmazástechnikai kérdésekkel, stabilitásvizsgálatokkal, 
öregítéssel stb.

Nagyon köszönöm, hogy a MKL lehetőséget adott arra, 
hogy ebben az interjúban megfogalmazhassam vélemé
nyem, elképzeléseimet. Munkámat szolgálatnak tekintem 
és ismét kérem, hogy bátran tessék kritizálni, hiszen mi 
vagyunk a tagságért és nem fordítva.

Köszönjük a beszélgetést.
Sz. G.

91 2000. 55. ÉVFOLYAM. 3. SZÁM



/ t  moccan vec^ipAri é& &émí<ztudom<MCf.
Ahmed H. Zewail kapta az 1999. évi kémiai Nobel-díjat

Ahmed H. Zewail Egyiptomban szüle
tett 1946. február 26-án. Tanulmányait 
Alekszandria egyetemén végezte és kitün
tetéssel fejezte be. Doktori munkáját R. 
Hochstrasser professzor irányításával a 
Pennsylvania Egyetemen készítette el, az 
itt eltöltött négy év kitűnő alapokat adott 
ahhoz, hogy elismert és megbecsült kuta
tóvá váljon. Az amerikai ösztöndíjas évek 
után 1978-ban a Kaliforniai Műszaki 
Egyetemen kapott állást, ahol a kémia és a 
fizika professzora (1982).

A Zewail család négy gyermeket nevel, 
a feleség Delma orvos.

Az ultrarövid (fentoszekundumos) han
golható lézerimpulzusokat felhasználva el
járást dolgozott ki a reagáló és/vagy el- 
bomló molekulák valósidejű átmeneti álla
potának vizsgálatára, így lehetővé vált az

Millenniumi merengés

A C&EN 1999. december 6-ai számá
ban millenniumi összeállítást közöl a „Ké
mia az emberiség szolgálatában" alcím
mel. Az alábbiakban az összeállításban 
szereplő öt szerkesztőségi dolgozat vára
kozásokat megfogalmazó részleteire té
rünk ki és két honfitársunknak a számban 
megjelent hozzászólásaiból is idézünk.

Ma a tudomány minden fronton fejlődik, 
a kémia a biológiával együttműködésben és 
nehéz megmondani, hogy hová jutunk a tu
domány és a technológia segítségével a kö
vetkező évtizedben. Azt azonban tudjuk, 
hogy nagy kihívásnak kell eleget tennünk, a 
világ népessége ugyanis gyarapodik és ko
rosodik. A mai 6 milliárdos népességet az 
ENSZ 2050-re közepes termékenység ese
tén 8,9 milliárdra becsüli. A legalább nyolc
van évesek aránya az 1998. évi egy száza
lékról az ENSZ beszámolója szerint 2050- 
re 6 százalékra fog növekedni. A növekvő 
igényeket (élelmiszer, ruházat, lakás, közle
kedés stb.) az első ipari forradalomtól elté
rően a megvalósítható fejlődés útján kell ki
elégítenünk. A környezetvédelmi kihívá
soknak eleget kell tennünk.

A kémikusoknak, a kémiának és a vegy
iparnak központi szerepe lesz ezen kihívá
sok megválaszolásában.

W. S. Stavropolous, a Dow elnöke és 
vezérigazgatója szerint integráltan kell tel
jesíteni a gazdasági, szociális és környe
zetvédelmi igényeket. Ch. O. Holliday, a 
DuPont elnöke és vezérigazgatója olyan 
jövőt vázol, amikor a biológiai eljárások 
megújuló forrásokat használnak alap
anyagként, napenergiát fűtőanyagként, ab
szorbeálják a szén-dioxidot az atmoszféra-

átmeneti komplex közvetlen megfigyelése, 
a kémia kötés felbomlásához szükséges 
idő femtoszekundumos pontosságú meg
határozása és az átmeneti állapot poten- 
ciálisenergia-profiljának feltérképezése. 
A jód-cián molekula ICN[1...CN]I+CN 
disszociációs folyamatában az átmeneti 
komplex élettartalma 200 fs, a gerjesztést 
követően ennyi idő alatt esik szét jódatom- 
ra és ciánmolekulára. A bimolekulás hidro- 
gén-jodid és szén-dioxid közötti reakció
ban [I-H...0=0=0] szerkezetű átmeneti 
terméken keresztül keletkező HO-gyök és 
CO-molekula viszonylag hosszú idő múl
va (5 ps) jelenik meg.

A két egyszerű példa a femtokémia kez
detét (1987) eleveníti fel. Napjainkra már 
nagy számú molekula és reakció vizsgála
tát végezték el Zewail, tanítványai és az

ból, a folyamatok alacsony hőmérsékleten 
és kis nyomáson játszódnak le, és kevésbé 
mérgező hulladékot termelnek.

A vegyipari evolúció egyik megnyilvá
nulása az élettudományok területe. Bár a 
DNA felismerése óta világos volt, hogy 
egy vegyület, mégsem tudtuk kezelni más 
vegyületekhez hasonlóan. A genetika tudo
mány valószínűleg a jövő évszázadban 
megoldja a feladatot. A genetika tudomány 
új utakat nyit a gyógyszerekhez és új meg
közelítéseket tesz lehetővé a betegségek 
kezelésében. Kétségtelen, hogy óriási sze
repet fog játszani az élelmezésben is, bár a 
mezőgazdasági biotechnológia (a geneti
kai manipuláció) ma félelmeket kelt az 
emberekben, amit le kell győzni.

Felerősödnek az erőfeszítések az embe
ri agy, az emberi értelem részletes kémiá
jának megismerésére. Bár ez egyrészről 
alapkutatásnak minősül, gyakorlati jelen
tősége mégis óriási, hiszen elvezethet az 
idősebb korosztályt fokozottan veszélyez
tető Alzheimer és Parkinson kór neurode- 
generatív folyamatainak megértéséhez.

A tudomány és a technológia mindig 
kétélű kardhoz hasonlatos: hatalmat adnak 
az alkotáshoz, de a romboláshoz is. Meg 
kell akadályoznunk a biológiai fegyverek 
károkozását olyan eszközökkel, amelyek 
idejekorán érzékelnek, vagy segítenek a ve
szély előrejelzésében és a kár elhárításában.

Biztosítanunk kell a világ népességének 
a tiszta, arzénmentes ivóvizet. Ehhez jobb 
arzénmeghatározásra és a szegény, fejlődő 
országokban is működő tisztítási módsze
rekre van szükség.

ilyen kutatásokra speciálisan felszerelt la
boratóriumok kutatói. A jövő nagy lehető
séget ígér a szintetikus kémiában is, kör
nyezetbarát céltermékeket, melléktermé
kek kialakulásának céltudatos kiküszöbö
lése révén.

Ahmed H. Zewail professzor a fem
tokémia megteremtőjeként és művelője- 
ként méltán kapta meg az egyik legrango
sabb elismerést.
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(2000)

G. M.

Az elmúlt két évszázadban a kémia 
megváltoztatta a világot. A következő évti
zedekben a kémiát arra kell használnunk, 
hogy az emberiség alapvető és nem annyi
ra alapvető igényeit teljesíthessük.

Az összeállítást több hozzászólás egészí
ti ki, köztük (egy oldalra téve) két honfitár
sunk, Oláh György és Pavláth Attila cikke.

Nobel-díjasunk, Oláh György a kimerü
lő szénhidrogénforrásokra utalva azt írja, 
hogy a jövőben a metilalkohol kulcsszere
pet fog szerezni üzemanyagcellás hajtó
anyagként és vegyipari-petrolkémiai alap
anyagként is. A metilalkohol jövőbeni for
rásaként az atmoszférikus széndioxidot je
löli meg, amelyet vizes katalitikus reduk
ciónak lehet alávetni. Az átalakítás ener
giaigényét éjszakai (nem csúcs) erőművi 
kapacitásból, vagy atomenergiából java
solja biztosítani. Az alternatív enzimes 
vagy fotokatalitikus redukció is ígéretes 
lehet. A széndioxid visszanyerése az at
moszférából elősegítheti a globális felme
legedés problémájának a megoldását is.

Pavláth Attila hozzászólásában a kémia 
társadalmi elismerésének szükségességé
ről ír, amikor a vegyészek tevékenységét 
elismerik a foglalkoztatók, a kormány és a 
publikum. Kiemeli a felelősségteljes tájé
koztatás szükségességét és elítéli a szenzá- 
cióhajhászó újságírást. Az Amerikai Kémi
kusok Szövetségének fáradhatatlanul dol
gozni kell azon, hogy harmonizálja a kap
csolatokat az akadémia, a kormányzat és 
az ipar között, rávilágítva arra, hogy hosz- 
szabb távon mindenki károsulni fog, ha 
nézeteltéréseik tovább mélyülnek.

RL
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A száz „legkiválóbb“ európai

A FECS, az Európai Kémikusegyesüle
tek Szövetsége a millennium alkalmából
2000. február elején a mellékelt listát pub
likálta a száz (már nem élő) európai kémi
kusról. Örömünkre szolgál, hogy a jegyzé
ken több magyar származású kémikus is 
szerepel, így találkozhatunk Ruprecht An
tal (1748-1818), Hevesy György 
(1885-1966) és Zsigmondy Richárd 
(1865-1929) nevével.

Az angol Colin Russel, történettudomá
nyi professzor, úgy is mint az összeállítás 
egyik készítője, ebből az alkalomból külön 
írásban tárta fel az előkészületek egyes 
lépcsőiben történteket és adott hangot vé
leményének. A FECS 1998-ban javasolta 
lista összeállítását a millennium alkalmá
ból. Az elbírálás egyik lehetséges kritériu
ma a Nobel-díj elnyerése volt, ez azonban 
csak 1901-től létezik és nem mindegyik 
kémiai Nobel-díjas teljesítménye azonos. 
Ezért a FECS 30 tagországától kértek be 
jelölőlistát és néhány kiválasztási elvet is 
javasoltak. Többek között előírták, hogy a 
javasolt személyek tevékenységének át 
kellett alakítania a kémiatudományt, az 
egész világon befolyást kellett szerezniük 
és munkájuk nagy részét Európában kellett 
végezniük. Valamivel több mint kétszáz 
évre tekintettek vissza a Lavoisier nevéhez 
fűződő kémiai forradalomig, és korábban 
élt kiválóságok (Paracelsus, Glauber, van 
Helmont, Hales és Boyle) maradtak ki az 
alkimisták mellett.

A beérkezett javaslatokban tíz ország 
csak saját szülötteit jelölte, ezeket a listá
kat azonnal kizárták a további feldolgozás
ból. A maradék húsz ország jelöltjeinek 
száma 308 volt (csak Lavoisier és 
Berzelius szerepelt mindegyik jegyzéken). 
Az illetékes FECS bizottság 1999. július 8- 
i budapesti ülésén döntöttek a végleges lis
táról. A szűkítés első lépcsőjében kizárták 
az egy szavazatot kapott jelölteket és így 
kezelhetőbb 112-es listához jutottak. Ez
után egyenként vizsgálták a jelölteket és 
további 12 kizárásával eljutottak a százas 
top-listához. A kiválasztás során sokszor 
merült fel az a kérdés, hogy ki minősül ké
mikusnak. Az ügyvéd Avogardo-1 felvették 
a jegyzékbe, de sok biokémikus kimaradt 
abból. További kérdés volt a vizsgált há
rom évszázad relatív súlya ajelöltek száma 
alapján (a jegyzék szerint az eredmény 
14/42/44). Azzal is foglalkoztak, hogy aje
lölt ugyanúgy hozzájárult-e az alkalmazott 
kémiához, mint az elméletihez. A listából 
kimaradt például az alkáliipart létrehozó 
Leblanc, ugyanakkor a rivális feltaláló, 
Solvay neve szerepel rajta. Nem túl nagy

m kl

kémikus

meglepetést okoz a nemzetek hozzájárulá
sa: a „nagy hármas”, Németország, az 
Egyesült Királyság és Franciaország a lis
tán szereplők 28, 24 és 15 százalékát adta. 
Viszonylagos nagy kihagyás után Svédor
szág és Oroszország következnek öt-öt je
lölttel. Ezek ismeretében a magyar kémi
kusok bevezetőben említett elismerése fi
gyelemre méltó.

A száz legkiválóbb európai kémikus 
névjegyzéke bizonyára vitákat vált ki, 
mégis hasznos lehet ahhoz, hogy előmoz
dítsa a kémia általános megítélését. A listát 
az alábbiakban adjuk közre:

18. század

Bergman, Tobern 0/o/(1735-1784) 
Bertholet, Claude Louis (1748-1822) 
Black, Joseph (1728-1799)
Cavendish, Henry (1731-1810)
Gadolin, Johan (1760-1852)
Kirwan, Richard (1735-1812)
Klaproth, Martin Heinrich (1743-1817) 
Lavoisier, Antoine Laurent (1743-1794) 
Lomonoszov, Mihail Vasziljevics 

(1711-1765)
Priestley, Joseph (1733-1804)
Richter, Jeremiás Benjamin (1762-1807) 
Ruprecht, Antal (1748-1818)
Scheele, Carl Wilhelm (1742-1786) 
Vauquelin, Louis Nicolas (1763-1829)

19. század

Arrhenius, Svante August (1859-1927) 
Auer, Carl (1858-1929)
Avogardo, Amedeo (1776-1856)
Baeyer, Johan Friedrich Wilhelm Adolf 

(1835-1917)
Berthelot, Pierre Eugene Marcelin 

(1827-1907)
Berzelius, Jöns Jakob (1779-1848)
Bunsen, Robert Wilhelm (1811-1899) 
Butlerov, Alexandr Mihajlovics 

(1828-1886)
Cannizzaro, Stanislao (1826-1910) 
Claisen, Ludwig (1851-1930)
Dalton, John (1766-1844)
Davy, Humphry (1778-1850)
Marignac, Jean Charles (1817-1894) 
Dumas, Jean Baptiste André (1800-1884) 
Faraday, Michael (1791-1867)
Fischer, Emil (1852-1919)
Frankland, Edward (1825-1899) 
Fresenius, Carl Remigius (1818-1897) 
Gay-Lussac, Joseph Louis (1778-1850)

Graham, Thomas (1805-1869)
Hofmann, August Wilhelm (1818-1892) 
Kekulé, Friedrich August (1829-1896) 
Kolbe, Adolf Wilhelm Hermann 

(1818-1884)
Laurent, Auguste (1807-1853)
Le Chatelier, Henri Louis (1850-1936) 
Liebig, Justus (1803-1873)
Mengyelejev, Dmitri] Ivanovics 

(1834-1907)
Meyer, Julius Lothar (1830-1895) 
Moissan, Ferdinand Frédéric Henri 

(1852-1907)
Ostwald, Friedrich Wilhelm (1853-1932) 
Pasteur, Louis (1822-1895)
Perkin, William Henry (sr.) (1838-1907) 
Proust, Joseph Louis (1754-1826) 
Ramsay, William (1852-1916)
Solvay, Ernest (1838-1922)
Stas, Jean Servais (1813-1891) 
Saint-Claire Deville, Henri Etienne 

(1818-1881)
Van't Hoff, Jacobus Henricus 

(1852-1911)
Werner, Alfred (1866-1919)
Williamson, Alexander William 

(1824-1904)
Wähler, Friedrich (1800-1882)
Wurtz, Charles Adolphe (1817-1884)

20. század

Aston, Francis William (1877-1945) 
Barton, Derek Harold Richards 

(1918-1998)
Bosch, Karl (1874-1940)
Brönsted, Johannes Nicolaus 

(1879-1947)
Butenandt, Adolf Friedrich Johann 

(1903-1995)
Curie, Marie (1867-1934)
Debye, Peter Joseph Wilhelm 

(1884-1966)
Diels, Otto Paul Hermann (1876-1954) 
Grignard, Francois Auguste Victor 

(1871-1935)
Haber, Fritz (1868-1934)
Hahn, Otto (1879-1968)
Hantzsch, Arthur Rudolf (\ 857-1935) 
Hassel, Odd (1897-1981)
Haworth, Walter Norman (1883-1950) 
Hevesy, György (1885-1966)
Heyrovsky, Jaroslav (1890-1967) 
Hinshelwood, Cyril Norman (1897-1967) 
Hodgkin, Dorothy Mary (1910-1994) 
Ingold, Christopher Keik (1893-1970) 
Karrer, Paul (1889-1971)
Kendrew, John Cowdery (1917-1997)
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Natta, Giulio (1903-1979)
Noddack, Ida Eva (1896-1978)
Nernst, Walther Hermann (1864-1941) 
Pregl, Fritz (1869-1930)
Prelog, Vladimir (1906-1998)
Reppe, Walter Julius (1892-1969) 
Robinson, Robert (1886-1975) 
Rutherford, Ernest (1871-1937) 
Ruzicka, Leopold (1887-1976)
Sabatier, Paul (1854-1941)

A C&EN 1999. november 29-ei számá
ban Pamela Zurer, a lap Tudomány/Tech- 
nológia/Oktatás rovatának vezetője (a lap 
ügyvezető igazgató-helyettese) közzétette 
saját listáját a kémia legnagyobb 1999. évi 
eredményeiről és egyben vitát is nyitott a 
jegyzékről. Forrásként a lapban publikált 
közleményekre támaszkodott. íme a felso
rolás:

-  N f  só szintézise. Ez a nagyenergiájú 
kation az első olyan nitrogén fajta, amit 
több mint egyszázada izoláltak. A ve
gyészek érdekes új árut készítettek;

-  három új szupernehéz elem létreho
zása. A 114, 116 és 118-as elemekre

Szemjonov, Nyikolaj Nikolajevics 
(1896-1986)

Soddy, Frederick (1877-1945)
Sorensen, Soren Peter Lauritz 

(1868-1939)
Staudinger, Hermann (1881-1965)
Stock, Alfred (1876-1946)
Svedberg, Theodor H. E. (1884-1971) 
Todd, Alexander Robertus (1907-1997) 
Tswet, Mihail Szemjonovics (1872-1919)

rendelkezésre álló előzetes adatok 
szerint ezek a nuklidák ún. stabilitási 
szigetet foglalhatnak el. A kísérlet 
megerősítette az elméletet;

-  kémiai elemzések tárták fel, hogy nincs 
nyoma ideggáz prekurzornak az 1998 
augusztusában lebombázott szudáni 
gyógyszergyárban (az USA azért sem
misítette meg a gyárat, mert olyan fé
lelme volt, hogy ott ideggáz prekurzort 
gyártanak. A kémia külpolitikai és biz
tonságtechnikai témákra derített 
fényt);

Wilkinson, Geoffrey (1921-1998) 
Willstatter, Richard Martin (1872-1942) 
Wittig, Georg (1897-1987)
Ziegler, Karl (1898-1973)
Zsigmondy, Richard Adolf (\ 865-1929)

Ajegyzékben szereplő kémikusokról to
vábbi információ a www.chemsoc.org/net- 
works/enc/100chemists web címen talál
ható meg.

A. I.-né

-  a d_. orbitális aktuális rajza. Ismételt 
példa arra, hogy a kísérlet megerősíti 
az elméletet.

Voltak olyan más jelentős 1999. évi ké
miai fejlesztések is, amelyek nem konkrét 
felfedezések, hanem inkább a fontosságuk 
növekedett. Ezek közé sorolhatók:

-  a nanokémia, pl. a fullerén építő 
blokkok;

-  a zöldkémia;
-  a biotechnológiai visszahatás, nö

vekszik a genetikusán módosított 
élelmiszerek ellenzőinek száma.

RL

A kémia legjelentősebb eredményei 1999-ben
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Beszámoló az OTKA 1998. évi tevékenységéről -  
vegyész szemmel

A kormány 2298/XI.9./ határozatával 
fogadta el az OTKA Bizottság elnökének 
beszámolóját a testület 1998. évi tevé
kenységéről. Erről számol be az 1999. de
cemberében megjelent 1999/3. számú 
OTKA Hírlevél. A Hírlevél teljes terjedel
mében közli a kormányhoz benyújtott elő
terjesztés mellékletét, ami az OTKA által 
támogatott egyes tudományterületeken 
végzett 1998. évi kutatómunka eredmé
nyeit foglalja össze. Az alábbiakban ebből 
a Kémia I. és a Kémia II. szakterületekről 
készített beszámolókat közöljük teljes ter
jedelmükben.

Kémia I.
(analitikai kémia, fizikai kémia, 
szervetlen kémia, radiológia)

Az egzotikus kémiai reakciók kutatása 
területén Magyarország nagyhatalom. Ezt 
számos nemzetközileg jelentős eredmény 
bizonyítja. Magyar kutatók találták meg a 
mangánoszcillátorok minimális változatát, 
és több mint 30 új Mn-oszcillátor variánst 
állítottak elő. Jelentős eredményeket értek 
el a komplex kémiai rendszerek, elsősor
ban a kétdimenziós kémiai hullámok és a 
BZ-reakció mechanizmusának kutatásá
ban. Elvégezték a BZ-oszcillációkra kidol
gozott 80 lépéses modell egyszerűsítését 
és modellezték a bromátoszcillátorokban 
megfigyelhető kaotikus jelenségeket. 
Mesterséges neuronhálózattal szabályoz
ták a réz elektrokémiai polírozása során ki
alakuló kémiai káoszt. Kidolgozták a vá
laszreakciók elméletét az összetett egyen
súlyi rendszerek viselkedésében fellépő el
lentmondások tisztázása érdekében.

Az intra- és intermolekuláris kölcsön
hatások tanulmányozása megmutatta, 
hogy a hidrogénkötés jelenléte mérhető 
szerkezeti változásokat okozhat nemcsak a 
hidrogénkötés környezetében, hanem a 
molekula távolabbi részében is. Szerkezet
kutatási bravúr a rendkívül bomlékony 
jód-azid molekula szerkezetének meghatá
rozása. Elméleti számítások alapján felde
rítették a reaktív, illetve rövid élettartamú 
szililének stabilitását befolyásoló szerke
zeti faktorokat és több új szililént javasol
tak, melyek potenciálisan előállithatók. 
Ezek némelyikét német kutatók már szin
tetizálták.

Cu, Rh és Pt fémegykristály -  felületek 
és különböző molekulák (N2, H2, H20, 
C02, CH3OH) kölcsönhatását elektro- 
spektroszkópiai módszerekkel tanulmá
nyozva megállapították, hogy a kálium 
kedvez az adszorbeálódó molekulák disz- 
szociációjának és növeli a fragmentumok 
stabilitását. Megteremtették a gyakorlat
ban használt Rh/Ti02 katalizátor modelle
zésének, valamint az elemi lépések pásztá
zó alagút mikroszkóppal történő tanulmá
nyozásának lehetőségét. Pd-szolok és víz- 
oldhatatlan polimer hordozóra leválasztott 
fém Pd-katalizátorokat állítottak elő, és 
ezeket liposzómák és biomembránok vizes 
közegű hidrogénezésére használták. A ka
talizátorok eredményesen alkalmazhatók 
trombociták külső plazmamembránjainak 
felszíni hidrogénezésére.

Szabályozott méretű, közel monodisz
perz félvezető és nemesfém nanorészecs- 
kék előállítására új típusú ún. nanofázisú 
reaktorban megvalósítható technológiát 
dolgoztak ki.

Mágneses tulajdonságú nanorészecskék 
polimergélekben történő kötése, gyors re
akcióidejű, környezeti hatásra érzékeny 
gélt eredményezett.

A „Reverse Monté Carlo szimulációs” 
technika új verziójával lehetővé vált ren
dezetlen atomi és molekuláris rendszerek 
szerkezetének modellezése.

Biológiai szempontból fontos ionok és 
molekulák felismerésére új típusú kémiai 
szenzorokat fejlesztettek ki és mikro- 
érzékelők együttesével megoldották bizo
nyos szívbetegségek felderítésénél fontos 
ionkoncentrációk in situ monitorozását. 
Sikerült igazolni polimerfilm elektródon a 
redoxi átalakulást kísérő ionszorpció sze
lektivitását.

A világszerte az érdeklődés középpont
jában álló új kutatási terület a fullerének 
kémiája, melyben a hazai kutatói műhe
lyek jelentős eredményeket értek el.

Kémia II.
(makromolekuláris kémia,

műszaki kémia, szerves kémia, 
élelmiszertudomány)

A Kémia II. zsűri által gondozott tudo
mányterületeken is jelentős érdeklődést ki
váltó eredmények születtek. A szerves 
kémiában a kombinatorikus kémia meg
alapozásával és továbbfejlesztésével kap

mkl

csolatos eredmények nemcsak új utat nyi
tottak peptidek előállítására és forradalma
sították e vegyületek élettani hatásának 
vizsgálatát, de nagy hatást gyakoroltak a 
gyógyszerkutatás egyéb területére is. Fi
gyelemre méltó eredmények születtek a 
természetes eredetű heterociklusos vegyü
letek (szénhidrátok, alkaloidok, fla- 
vanoidok) kutatásában, elsősorban az 
AIDS elleni küzdelemben felhasználható 
oligoszacharidok szintézisére alkalmas 
módszerek kidolgozásával, az analitikai és 
a szerves kémia területén sokrétűen fel
használható különböző királis koronaéte
rek szintézisével, számos farmakológiai- 
lag aktív alkaloid iparilag alkalmazható 
teljes szintézisének kidolgozásával és 
az életminőség javítását szolgáló anti- 
oxidáns hatású O-heterociklusok előállítá
sával.

Az élelmiszerkémia területén a biotech
nológiai kutatások (biológiai szennyvíz- 
tisztítás, modern törzsfejlesztési módsze
rek, bioreaktorok matematikai modellezé
se immobilizált és nem vizes fázisú rend
szerekben), új immunológiai és mikrobio
lógiai bioszenzorok kidolgozása, a fehérje
fehérje, fehérje-Iipid kölcsönhatások vizs
gálata, valamint a növényfiziológiai kuta
tások váltottak ki számottevő nemzetközi 
érdeklődést.

A műszaki kémia területén a szilikátké- 
miai kutatások különleges tulajdonságú 
szerkezeti anyagok kidolgozásához vezet
tek. A vegyipari műveletek kutatásában 
pedig a növényi illóolajok izolálását lehe
tővé tevő szuperkritikus extrakció elméle
tének és gyakorlatának kidolgozásával 
születtek nemzetközileg is elismert ered
mények. Rendkívül nagy jelentőségűek a 
környezetvédelemmel kapcsolatos kutatá
sok, melyek elsősorban a szerves anyagok 
kémiai ártalmatlanításának vizsgálatára 
irányultak.

A polimerkémia területén kiemelkedő 
eredmények születtek a heterogén rend
szerek szerkezet-tulajdonság összefüggé
seinek tanulmányozása területén. Nemzet
közileg is jelentősek az első gyökös homo- 
és kopolimerizáció és az első kationos po- 
limerizáció törvényszerűségeinek feltárá
sára, a neutrális polimerek, polimer ele
gyek és polielektrolitok határfelületi visel
kedésének tanulmányozására, valamint a 
nemegyensúlyi Langmuir-Blodgett-típusú 
szupramolekuláris rétegek kémiai szerke
zeti és összetételi jellemzőinek vizsgálatá
ra irányuló kutatások.

Sz. G.
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Egyesületi jutalmak átadása

A Magyar Kémikusok Egyesülete kibő
vített Intéző Bizottsága 1999. december 
20-i ünnepi ülése keretében Kiváló Egye
sületi Munkáért oklevelek és társadalmi ju
talmak átadására került sor.

„Kiváló Egyesületi Munkáért" okleve
let kapott:

dr. Simon Judit, a Termikus Analitikai 
Szakcsoport leköszönt elnöke,

dr. Horváth Péter, az Automatikus 
Elemzési Szakcsoport leköszönt titkára, 

dr Kovács András, az Ásványolaj és 
Petrolkémiai Szakosztály vezetőségi tagja, 
több nemzetközi konferencia szervezője, 

Szíva Miklós, az Ásványolaj és Petrol
kémiai Szakosztály titkára, a MÓL Rt. Du
nai Finomító helyi csoportjának titkára, 

dr Joó Pál, a Kolloidkémiai és Reológiai 
Szakosztály vezetőségi tagja, a MKE Haj- 
dú-Bihar megyei szervezet elnöke,

dr Bölöni Béla, számos olajipari korró
ziós témájú rendezvény szervezője,

dr Gál Lajos, a Korróziós Szakosztály 
vezetőségi tagja, több nagyrendezvény 
szervezője,

Hajós István, a Kémiatanári Szakosz
tály Vas megyei csoportjának létrehozója, 

dr Szebényi Imre, a Környezetvédelmi 
Szakosztály vezetőségi tagja, az MKE Ok
tatási Bizottság elnöke,

Kovácsáé dr Stahl Ágnes, a Lakk- és 
Festékipari Szakosztály vezetőségi tagja, a 
Kolorisztikai Szakosztály elnöke, több 
nemzetközi konferencia szervezője,

dr Betina Károly, a Műanyagipari Szak
osztály vezetőségi tagja, a doktorandusok 
aktivizálásáért,

dr Szabó Ferenc, a Műanyagipari Szak
osztály vezetőségi tagja, előadásaiért, 

dr Billes Ferenc, a Spektrokémia Társa
ság volt elnöke, aktív tevékenységéért, 

dr. Farkas Jenő, a Vegyipari Biztonság- 
technikai Szakosztály vezetőségi tagja, 
rendezvények szervezéséért,

BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL

1. Olasz-Magyar-Lengyel Gyógyszerkémiai Konferencia
Giardini Naxos, Olaszország 1999. szeptember 28 -  október I.

A konferenciát az Olasz Kémikusok 
Egyesületének Gyógyszerkémiai Szakosz
tálya az MKE Szerves és Gyógyszerkémi
ai Szakosztályával és a Lengyel Kémiku
sok Egyesületének Gyógyszerkémiai 
Szakosztályával együttműködve rendezte 
meg, a kezdeményezők közül elsősorban 
G. Ronsisvalle (Univ. Catania), E. Aiello 
(Univ. Palermo) és Tóth G. (SzBK) nevét 
kell megemlíteni.

A konferencia gazdag és színvonalas tu
dományos programja a gyógyszerkémia 
számos területét érintette, így többek kö
zött központi idegrendszeri, keringési és 
daganatos betegségek ellen várhatóan ha
tékony, molekuláris hatásmechanizmusá

ban korszerű és újszerű molekulákat mu
tattak be és demonstrálták a rekombináns 
technikák, molekulamodellezési, krisztal- 
lográfiai és kombinatorikus kémiai mód
szerek hatékonyságát lead molekula terve
zésében és optimalizálásában.

A tudományos programot két nemzet
közileg elismert kutató kitűnő előadása 
nyitotta meg. C. Wahlestedt (Karolinska 
Inst., Stockholm) a genom projekt gyógy
szerkutatási aspektusait foglalta össze. H. 
Timmermann (Vrije Univ., Amsterdam) 
hisztamin2-receptor ligandok hatásmecha
nizmusát új adatok tükrében elemezte; kü
lönösen az inverz agonisták hatásmódjára 
vonatkozó ismeretek tekintetében jelentős

dr. Tömösy László, a Vegyipari Gépé
szeti Szakosztály titkára, nemzetközi ren
dezvények szervezéséért,

Bordás Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemp- 
lén megyei szervezet elnöke,

Kecsmár Gyula, a TVK Rt.-ben kifejtett 
tevékenységéért,

dr Macher Frigyes, a Soproni Szervezet 
volt elnöke és alapító tagja,

dr Balog Istvánná, a Veszprém megyei 
Szervezet Fémorganikus Szakcsoportjának 
titkára,

Móra László, a kémiatörténet terén el
végzett, közismert és nagyra értékelt tevé
kenységéért,

Kardos Ágnes, aki az elmúlt időszakban 
az IB-k titkári teendőit ellátta.

Kiemelkedő rendezvényszervező tevé
kenységéért társadalmi jutalmat kapott: 

Fonyó Zsolt, az ESCAPE-9 konferen
cia, Friedler Ferenc, a PRÉS’99 konferen
cia, Jedlovszky Pál, az ESCAPE-9 konfe
rencia rendezéséért.

G. Gy.

a fejlődés. Ezt követően harminc- és tizen
öt perces előadások szekciója (23, illetve 
16, közöttük Fülöp F., Hermész Mátyus 
P, illetve Vincze B. előadása) következett. 
A magyar résztvevők szereplését elismerő 
érdeklődés fogadta.

A glutamát, szerotonin, adrenerg, ade- 
nozin és opioid receptorok és különféle 
antiproliferatív hatású vegyületek (s e lista 
természetesen korántsem teljes) gyógy
szerkémiája területéről számos érdekes új 
eredménnyel ismerkedhettünk meg.

Összességében elmondható, hogy egy 
nagyon jól sikerült rendezvényen vehet
tünk részt: a tudományos program, az ér
dekes és hasznos diszkussziók, valamint új 
együttműködések formálódása mellett a 
helyszín lenyűgöző természeti szépsége is 
bizonyára maradandó emléket jelent a 
résztvevők számára. Bízunk a folytatás
ban!

Mátyus Péter
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Egyesületi élet

XXII. Kémiai Előadói napok
Szeged, 1999. november 1-3.

Az MKE Csongrád Megyei Csoportja 
hagyományos országos konferenciájának a 
Szegedi Akadémiai Bizottság székháza 
adott otthont. A szimpóziumot Fülöp Fe
renc egyetemi tanár, az MKE Csongrád 
Megyei Csoport elnöke nyitotta meg, aki 
az Egyesület nevében köszöntötte a ren
dezvény résztvevőit és megemlékezett a si
keres szimpózium sorozat eddigi történeté
ről. Ezt követően Huszthy Péter egyetemi 
tanár (BME) tartott plenáris előadást 
„Heterociklus egységet tartalmazó optikai
lag aktív koronaéterek szintézise, enan
tiomer felismerő képessége és alkalmazása 
racém ammóniumsók rezolválására" cím
mel. Az előadást követően Gálosi György, 
az MKE ügyvezető igazgatója átadta az 
1999. évi MKE Nívódíjakat. Kiemelkedő 
munkájukért ez alkalommal a következő 
diplomadolgozatok készítői részesültek az 
MKE Nívódíjában.

Csiszár Agnes (BME): Klóraromás 
szennyező anyagok hatása modellmemb- 
rán-rendszerekre

Lantos Dávid (BME): Szennyvíz bepár- 
ló telep páragőz kondenzáltató rendszeré
nek tervezése

Rajczi Eszter (BME): Szilárd belső el- 
vezetésű ionszelektív elektródok analitikai 
jellemzése

Szabó Attila (BME): Bázikus oldallán
cot tartalmazó benzopiránok szintézise

Szíjártó Judit (BME): Direkt és indirekt 
enzimatikus immunoassay (ELISA) rend
szerek optimalizálása zearalenon mikoto- 
xin kimutatására

Terdy Péter Pál (BME): Supercritical 
fluid extraction of Taraxacum officinale

Borbás Réka (ELTE): Határfelületi fe
hérjemegoszlás törvényszerűségeinek 
vizsgálata

Kmethy Boglárka (ELTE): Diatómaföld 
töltetű oszlop alkalmazása néhány nehéz
fém dúsítására és on-line-FAAS meghatá
rozására

Kovács Orsolya (ELTE): Metil-meta- 
krilát és metil-akrilát atomátadásos szabad 
gyökös polimerizációja és a polimerek 
analízise

Mucsi Zoltán (ELTE): Szerinproteáz- 
inhibitor peptid modellezése

Nádasdi Hajnalka (ELTE): Diszulfíd 
hidat tartalmazó sejtadhéziós peptidek 
szintézise

Novák Zoltán (ELTE): Tetrazinszár- 
mazékok előállítása és fordított elektron
igényű Diels-Alder reakcióinak vizsgálata

Szabó Beáta (ELTE): Ca2+-kalmodulin 
és apokalmodulin antagonista kötésének 
szerkezeti alapjai

mid

Eli Alida (JATE): Alkálimentes homo
gén oldatokból előállított titán-szilikalitok 
alkalmazása szelektív oxidációs reakciók
ban

Hegedűs Márta (JATE): A klór-ben
zolok oxidatív lebontása krómtartalmú 
zeolit- és keverékoxid katalizátorokon

Hetényi Csaba (JATE): BSB peptidek 
előállítása, szerkezetük és asszociációik 
vizsgálata számítógépes kémiai módsze
rekkel

Papp Szilvia (JATE): Szférikusán stabi
lizált palládium nanorészecskék előállítása 
folyadékfázisban és szilárd felületen

Veisz Bernadett (JATE): Micellás rend
szerekben előállított Pd-montmorillonit 
katalizátorok vizsgálata

Kóródi Éva (KLTE): A PVC-por morfo
lógiáját befolyásoló paraméterek hatásá
nak vizsgálata

Medve Judit (KLTE): Kísérletek az élő 
szervezetek anyagaival

Ősz Katalin (KLTE): Oldalláncban ke
látképző donorcsoportot tartalmazó ami- 
nosavszármazékok átmenetifém-komple
xeinek egyensúlyi vizsgálata

Ortutai András (ME): Porrobbanás kí
sérleti vizsgálata

Solymár Magdolna (SZOTE): Synthesis 
of imidazo[l', 5':l,2]pyrido[3,4-b]indole 
derivatives

Szaszák Márta (SZOTE): Synthesis of 
potenciál drugs with homoadamantane 
skeleton

Nagy Barnabás (VE): Apátit- és leucit- 
tartalmú üvegkerámia tulajdonságainak 
vizsgálata

Tapodi Beáta (VE): Néhány szemiki- 
nonátó-réz-komplex és heterodién előállí
tása és reakciója dioxidénnel

A konferencia első napján a nívódíjas 
kutatók mutatták be díjnyertes munkáikat. 
A 18 színvonalas előadást felvonultató 
szekció elnöke Nagy László (JATE) volt. 
A szimpózium további 56 előadása hat 
szekcióban hangzott el. Az egyes szekciók 
a gyógyszerkémia (elnök: Meskó Eszter, 
JATE), fizikai-kémia (Körtvélyesi Tamás, 
JATE), szerves kémia (Pálinkó István, 
JATE), elválasztási módszerek (Janáky Ta
más, SZOTE), környezeti kémia (Kiricsi 
Imre, JATE), valamint a kémiai technoló
gia és katalízis (Hannus István, JATE) te
rületek új kutatási eredményeit mutatták 
be. Egyebek mellett előadások hangzottak 
el enantioszelektív szintézisekről, a hetero
gén katalízisben használatos hordozós rea
gensek újfajta alkalmazásairól, talaj-, víz-, 
levegőminták nyomelem tartalmának meg
határozásáról, a HPLC területén alkalma
zott új rezolválási eljárásokról és a modem 
kémia több nagy érdeklődésre számot tartó

területéről. A konferencia 190 oldalas ki
adványa 110 példányban készült el és tar
talmazza az előadások részletes összefog
lalóit.

Az előadók a hazai felsőoktatási intéz
ményekből érkeztek (BME, ELTE, JATE, 
KLTE, ME, SZOTE, VE), de kutatóintéze
tek (MTA KKKI, Központi Élelmiszeripa
ri Kutatóintézet) és gyógyszeripari vállala
tok (Biogál Rt.) is képviseltették magukat. 
A szekcióülések nagy érdeklődés mellett 
zajlottak. Az előadásokat követően lehető
ség nyílt az eszmecserére, az új eredmé
nyek megvitatására. A rendezvény máso
dik napján a szervezők kellemes hangulatú 
állófogadást adtak.

A konferencia három napjának színvona
las előadásait a rendezvény szakmai zsűrije 
értékelte, és az egyes szekciók legjobb elő
adóit dicséretben részesítette. A szekciók 
legjobb előadásai a következők voltak:

Hajgató János (BME): Galanthamin 
szintézis mellékreakcióinak vizsgálata 
(Gyógyszerkémiai szekció)

Jordánná Budavári Viktória (JATE): 
Poliamino-kinon rétegek elektrokémiai tu
lajdonságai (Fizikai kémia szekció)

Tolnai Balázs (VE): A felvételi sebesség 
változásának vizsgálata környezeti minták 
diffúziós mintavételezésekor (Fizikai ké
mia szekció)

Kovács László (KLTE): 1,2-cisz- 
glikopiranozil-amidok előállítása (Szerves 
kémia szekció)

Szarvas Szilvia (ELTE): Spiroszulfánok 
királis kromatográfiája (Elválasztási mód
szerek szekció)

Barkó György (VE): Kemometriai mód
szerek alkalmazása analitikai mérések ki
értékelésére (Környezeti kémia szekció)

Dajka Katalin (BME): Akrilamid típusú 
monomerek híg vizes oldatának radiolízise 
(Kémiai technológai és katalízis szekció)

A kiemelt előadásokat, egyéb informá
ciókkal együtt, az MKE Csongrád Megyei 
Csoportja honlapján (http://www.jate.u- 
szeged.hu/mkecsmcs) is feltüntettük.

Mindenképpen szót kell ejtenünk a kon
ferencia támogatóiról, akik segítségükkel
1999-ben is jelentős mértékben hozzájá
rultak a rendezvény színvonalas lebonyolí
tásához. Ezúton szeretnénk megköszönni 
az MKE, Szeged Megyei Jogú Város Pol
gármesteri Hivatala Környezetvédelmi 
Alapja, a Szegedi Akadémia Bizottság, a 
MÓL Rt. Szegedi Bányászati Üzeme és a 
Szigma Kft. támogatását. Támogatásukra a 
következő években is számítunk. A Kémi
ai Előadói Napok sorrendben következő, 
XXIII. rendezvényét 2000-ben a korábbi
akhoz hasonló időpontban és keretek kö
zött, szervetlen-, analitikai-, fizikai-kémi
ai, valamint kémiai technológia témában 
tervezzük megrendezni.

Jancsó Attila
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POSZTDOKTORI PÁLYÁZAT 
2000- 2002.

Az MTA Kémiai Kutatóközpont (1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.) hároméves posztdoktori állásokat hirdet 
meg az alább felsorolt kutatási témákban. Az állásokra pályázhatnak 36 évnél fiatalabb PhD fokozattal rendelkező, 
vagy a fokozatot 2000. június 30-ig elnyerő vegyészek, biokémikusok, biofizikusok, fizikusok, mérnökfizikusok. 
A kutatási feladatokról a témavezetőktől nyerhető részletes információ telefonon vagy elektronikus úton. 
Apályázatok 2 0 0 0 . m á r c iu s  1 5 -ig  fo ly a m a to sa n  benyújthatók a Kámiai Kutatóközpont főigazgatójának címezve. 
Az első elbírálás időpontja 2 0 0 0 . ja n u á r  1 5 ., a másodiké 2 0 0 0 . m á r c iu s  2 0 .

A pályázatnak tartalmaznia kell:
-  a pályázó személyi adatait, címét
-  rövid tudományos életrajzát
-  okleveleinek másolatát
-  PhD munkája eredményeinek összefoglalását
-  publikációinak jegyzékét
-  a kutatási feladatra vonatkozó terveit
-  a témavezető ajánlólevelét

Pályázatok az alábbi kutatási feladatokra nyújthatók be:

L é z e r -in d u k á lt  k é m ia i fo ly a m a to k  sp e k tr o sz k ó p ia i v iz s g á la ta
témavezető: Dr. Nemes László, 325-7900*, nemes@chemres.hu

B io p o lim e r e k  s z e r k e z e t -m e g h a tá r o z á sa  k o r sz e r ű  N M R  sp e k tr o sz k ó p ia i m ó d sz e r e k k e l
témavezető: Dr. Radics Lajos, 325-7900*, radics@chcmres.hu

D io x ig é n  és H 20 2 b io m im e t ik u s  k a ta lit ik u s  a k tiv á lá sa  á tm e n e t ifé m -k o m p le x e k k e l

témavezető: Dr. Simándi László, 325-7900*, simandi@chemres.hu

B io ló g ia ila g  a k tív  o l ig o sz a c h a r id o k  sz in té z is e
témavezető: Dr. Fügedi Péter, 325-7900*, pfugedi@chemres.hu

K o r sz e r ű  r é te g n ö v e s z té s i  é s  fe lü le tm ó d o s ítá s i m ó d s z e r e k  k u ta tá sa
témavezető: Dr. Bertóti Imre, 325-7900*, bertoti@chemres.hu

P o lik r is tá ly o s  a n y a g o k  és o ld a to k  d if fr a k c ió s  sz e r k e z e tv iz sg á la ta
témavezető: Dr. Radnai Tamás, 325-7900*, radnait@chemres.hu

G a m m a sp e k tr o sz k ó p ia i m ó d s z e r e k  to v á b b fe j le s z té se
témavezető: Dr. Lakatos László, 395-9220/2135, lakosi@alphaO.iki.kfki.hu

Budapest, 1999. december 3.

Pálinkás Gábor 
főigazgató
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Az EGIS Gyógyszergyár Rt. 

közössége szellemi erejét a rra  

összpontosítja, hogy jó gyógyszerek 

nemzetközi színvonalú előállításával 

teremtse meg a fenntartható fejlődés 

feltételeit.



magyar kémikusok lapja
55. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, MÁRCIUS

„Az elfogadott alapszabály és ügyrend megvalósítása 
számomra kötelesség”
Beszélgetés dr. Körtvélyessy Gyulával, a Magyar Kémikusok Egyesületének 
főtitkárával

Körtvélyessy Gyulát (55) az 1999 évi tisztújító közgyűlés 
választotta meg a Magyar Kémikusok Egyesülete főtitkárá
vá. Személye mégsem ismeretlen az Egyesület berkeiben: 
“kora ifjúságától” kezdve aktív egyesületi tag, aki kovásza 
volt számos egyesületi reformakciónak, így többek között 
szerkesztőbizottsági tagként a Magyar Kémikusok Lapja 
1985-86 évi megújításának is. Főtitkárhelyettesből „avan
zsált” főtitkárrá, de már ezt megelőzően is jelét adta annak, 
hogy rátermett és megszállott aktívája Egyesületünknek, in
novatív vezető, aki nemcsak kitalálja és megfogalmazza az 
újat, de képes azt meg is valósítani. Inteijúnkat is ezzel a té
mával kezdjük:

A most már közel 1 évvel ezelőtt megválasztott új vezető
ség -  és elnökünk újévi nyilatkozata alapján személy sze
rint Te is -  elhatároztátok az egyesületi munka valamifé
le megújítását. Kérlek vázold ennek főbb célkitűzéseit, 
legfőbbképpen pedig azt, hogy a közel 1 év alatt mit sike
rült ebből megvalósítani!

Először is határozzuk meg magát az Egyesületi munkát! 
Felfogásom szerint a MKE a tagok önkéntes közössége — 
szakmai önmegvalósulásuk érdekében. Az IB, az Elnökség 
csak arra szolgál, hogy ezt segítse, szervezze. A vezetőség 
tagjait önkéntes munkájukban a tagok bizalma (és az újra
választással járó elismerése) kell, hogy motiválja. A Titkár
ság pedig -  végső soron -  a tagok pénzéből kapja a fizeté
sét, tehát ezért szolgáltatniuk kell.

A tagok elmúlt évi visszajelzései és a fentiek alapján nyil
vánvaló, hogy a vezetőség és a Titkárság munkája az, amelyet 
meg kell újítani, hogy a tagok elégedettebbek legyenek.

Első feladat, hogy mindkét tevékenységet teljesen átlát
hatóvá kell tenni. Ez az IB jegyzőkönyvek elkészítésével és 
közzétételével megoldódott. Ezekben több határozat foglal
kozott a Titkárság szervezetének és munkájának megújítá
sával. A közhasznúsági törvény szerint amennyiben a veze
tők bármilyen anyagi ellenszolgáltatásban részesülnek, ezt 
is nyilvánosságra kell hozni. Ennek helye a 2000-s küldött- 
közgyűlésre készített beszámoló lesz. Hasonlóan nyilvános
ságra hozzuk az egyesületi támogatással külföldre utazók 
névsorát is.

A Titkárság munkájának javítása két úton folyik: közvet
ve az IB határozatok megvalósításával. Ennek legfontosabb 
része, hogy a rendezvényszervezési tevékenységre eljárási 
utasítás készült. Másrészről az IB tagjai rendszeres felülvizs

gálatot végeznek a Titkárságon abból a célból, hogy a tevé
kenységjobban szolgálja az MKE tagok érdekeit. Ez is nyil
vános, két módon: az eredményeket közzé tesszük, másrészt 
szívesen látunk bárkit, aki ebben részt akar venni. A minő
ségirányítási elveknek megfelelően ennek a munkának nem 
az a célja, hogy a hibát elkövetőt megbélyegezzük, hanem 
hogy úgy alakítsuk át a rendszert, úgy osszuk el az erőforrá
sokat, hogy elkerüljük a problémák újbóli előfordulását.

Egyesületünk közelmúltban jóváhagyott és azóta már 
módosított alapszabályának 3. §-a részletesen ismerteti 
az egyesületi tevékenység területeit. Ezek között a legelső 
-  és talán a legfontosabb is -  a rendezvények szervezése 
a szakmai színvonal és az általános kémiai kultúráltság 
növelése érdekében. Figyelemmel kísérve az Egyesület 
munkáját úgy tűnik viszont, hogy ez a tevékenység kezd 
túltengeni és bizonyos aránytalanság alakul ki az egyéb 
területek rovására. Az alapszabály idézett pontja ugyan
is számos más fontos tevékenységet is előirányoz, mint 
például: (az Egyesület) „sokrétű klubéletre ösztönöz", 
„szakmai adatbankokat működtet", „szakmai vitafóru
mokat rendez" stb. Hogyan látod ezt a kérdést és tervez- 
e változást ebben az irányban az Egyesület vezetősége?

Mivel az egyesületben minden önkéntes, a vezetőség és a 
Titkárság dolga csak az, hogy az igényeknek megfelelő tevé
kenységeket segítse. Persze ezzel nem a felelőséget akarom 
a tagságra hárítani, ha valami nem működik, hiszen a szer
vezés a vezetőség dolga. Vegyük sorra a felvetett témákat: 

Nem igazán valósul meg nálunk a klubélet, pedig a mai el
idegenedett társadalmunkban nemcsak a személyes kapcsola
tok és a beszélgetés hiányoznak, hanem a megértés és a jó szó 
is. A családok összejárása, a kártyapartik, a vendégeskedés -  
mind kimentek a divatból: rokonainkat is csak esküvőn meg 
temetésen látjuk. Az egyesületben is egyedül a nyugdíjasok 
klubja aktív. Nem véletlen másfelől, hogy ők a „normál” 
egyesületi életben is a legaktívabbak. Köszönet érte!

A szakmai adatbank megfelelő és szerintem igen érdekes 
formában működik: az egyesülethez beérkező kérdéseket a 
Titkárság az általa jól ismert szakértőhöz továbbítja. Jóma
gam rengeteg, a hazai vegyiparra vonatkozó kérdést kaptam 
az MKE-n keresztül. Hogy másnak lett-e ezekből üzlete, 
nem tudom, cégemnek, a SZEVIKI Rt.-nek egy-kettő.

A szakmai vitafórumok száma folyamatosan csökken. 
Kár! Itt is sok múlik a -  széles értelemben vett -  vezetőség 
jó szervezésén. Ezt bizonyítja, hogy az MKE-hez 1994-ben

mlcl2000. 55. ÉVFOLYAM. 3. SZÁM 89



csatlakozott Spektrokémiai Társaság kéthavonta rendez a 
SZEVIKI Rt.-ben egy-egy előadást. Ezeket igen aktív és ér
dekes vita követi. Az ilyen, egy-egy, a témában érdekelt 
céghez „kihelyezett” előadássorozat más témák, más szak
osztályok esetén is jól működhet.

Fontos kérdés az érdekeltség. Úgy gondolom a rendszer- 
váltással ezen a területen is sok minden megváltozott. 
Mind az anyagiak, mind a személyi lehetőségek beszűkü
lésével, másrészt aktív kollégáink egyre növekvő munka
helyi leterhelésével. Ilyen körülmények között lehet-e ha
dat üzenni a túlzottan anyagilag motivált érdekeltségnek, 
ami úgy tudom a reformok egyik fó  tényezője. Hogy sike
rült ezen a területen a változtatás? Nem járt-e az aktivis
ták érdekeltségének csökkentésével? Milyen eszközökkel 
és módszerekkel sikerült a már sokat idézett alapszabály
ban is említett aktivizálás? Véleményed szerint mennyi
ben lehet a önzetlen egyesületi munka jövőjére számíta
ni?

A tisztelt Olvasó már a kérdésfeltevésből is látja, hogy 
mennyire ellentmondásos terület ez. Bennem is az! A rend
szerváltás óta próbálok cégemnél valamilyen anyagi ösz
tönzést megvalósítani, eddig sikertelenül. Másrészről mikor 
az MKE ügyrendjébe bekerült 1996-ban ennek lehetősége, 
úgy éreztem, kieresztettük a szellemet a palackból. Szá
momra -  amint az előzőekből ez remélem kiderült -  az 
Egyesületben bármely tisztségviselő által kifejtett bármi
lyen munka társadalmi. Jutalma az egyén szakmai körök
ben való elismertségének a növekedése. (A hivatalos, válla
lati névjegyemre már főtitkárhelyettes koromban is büszkén 
írattam rá ezt a funkciót, és hívtam fel rá hazai és külföldi 
tárgyalópartnereim figyelmét.)

Ennek megfelelően a jelenleg folyó társadalmi jutalma
zás nem felel meg az egyesület alapelveinek. Okai nyilván
valóak: a Titkárság nem tudja a rendezvényszervezési fel
adatokat maradéktalanul elvégezni, de nagyon rosszmájúan 
még úgy is fogalmazhatnék, hogy a társadalmi aktivisták
nak ez érdeke is, hogy igazolják a saját -  gyakran hatalmas, 
nagyra becsülendő és sikeres — aktivitásuk után az anyagi 
ellenszolgáltatást. Sehol a nyugati világban ilyen nincs, a 
szakmai szervezők maximum ingyen vehetnek részt az 
adott rendezvényen, igaz, hogy mindenben profi segítséget 
kapnak az adott konferenciát szervező “hivataltól”. Nekik 
csak nevüket, szakmai kapcsolataikat és szakmai tudásukat 
kell adniuk a rendezvényhez. Mindez vezetett az elmúlt év 
végén Jedlovszky Pál sorainkból történt igen sajnálatos ki
válásához. Erről a tagság az IB jegyzőkönyvekből értesül
hetett, a részletek is mindenki számára hozzáférhetőek.

Ugyanennyire veszélyesnek tartottam az ugyanakkor,
1996-ban meghozott döntést a szakosztályoknak .juttatott” 
részarányról az „általuk” szervezett rendezvények „eredmé
nye” után (félreértések elkerülésére: alapvetően más a véle
ményem a helyi szervezetek által szervezett helyi rendezvé
nyek anyagi elszámolásával kapcsolatban!). Már akkor ki
fejtettem, hogy az MKE -  taglétszámát tekintve -  nem a 
szakosztályi taglétszámok „összessége”, hiszen pl. én is há
rom szakosztályhoz jelentkeztem be, többirányú érdeklődé
si körömnek megfelelően. Továbbmenve: az „eredmény” 
kiszámítása folyamatos viták forrása lehet. Valóban, az ide 
elszámolandó MKE általános költség részarányát azóta is 
minden évben változtatjuk és ez állandó reklamáció tárgya.

mkl

A szokásos kérdés: tesz-e ennyit a Titkárság az adott ren
dezvény lebonyolításában? Többek között ez vezetett a Ma
gyar Elválasztástudományi Társaság létrejöttéhez.

A fenti elvek megvalósítása, a szellem visszatuszkolása a 
palackba most már nagyon nehéz. Nincs bennem semmi 
olyan, hogy „lám megmondtam”, hiszen azzal kezdtem, 
hogy saját cégemnél sem tudok dönteni, hogy mi a jobb: az 
anyagi ösztönzés kodifikált bevezetése, vagy az önzetlen 
szeretet alapján való -  és ha ez menne, szerintem tökéletes 
— működés megvalósításának a szorgalmazása. Másrészről 
az elfogadott alapszabály és ügyrend megvalósítása szá
momra kötelezettség.

Nem marad más hátra, mint a vezetőség és a Titkárság 
munkájának intenzív és gyors javítása. Minden kritikát, ja
vaslatot és ötletet örömmel várok és veszek. A jelenlegi sza
bályok megváltoztatásához pedig azt hiszem valamilyen 
újabb -  félek, hogy nagyobb — katarzisra lesz szükség.

A Magyar Kémikusok Lapjában megjelenő egyesületi 
híranyagból megitélhetöen, egyre bővülnek egyesületünk 
nemzetközi kapcsolatai. Ugyanakkor nagyon nehezen kö
vethető ezek eredménye Egyesületünk életében. Vélemé
nyed szerint sikerült-e a széleskörű rendezvénylátogatás
sal olyan tapasztalatokhoz juttatni Egyesületünket és a 
kémikustársadalmat, ami felhasználható az egyesületi 
munka szervezésében vagy a mindennapi szakmai mun
kában?

Induljunk ki megint Egyesületünk küldetéséből: magyar 
kémikusnak önmegvalósításához a harmadik évezredben 
nemcsak arra van szüksége, hogy itthon, hanem hogy kül
földön is ismertté váljon, kapcsolatokat találjon. Minél job
ban be tudunk kapcsolódni az egyre jobban “globalizálódó 
kémikus közösségbe”, annál jobb az egyéneknek, persze 
rajtuk keresztül a vállalatoknak és az országnak is. Ehhez 
pedig az MKE az egyik legjobb és talán a legszélesebb csa
torna. Soha nem felejtem el, hogy mikor néhány éve az 
Amerikai Kémikus Egyesület meghívására az USA-ba láto
gattam, minden ajtó nyitva volt előttem: mint választott tár
sadalmi tisztségviselő, egészen más megítélés alá estem, 
mintha cégem, a SZEVIKI Rt. tudományos igazgatójaként 
akartam volna valahova bejutni.

Nyilvánvalóan a nemzetközi kapcsolatok javításához 
először újabb befektetésre van szükség: küldötteket kell 
nemcsak az EU, hanem az egész világra kiterjedő szövetsé
gek vezérkarába küldeni, lobbizni kell, hogy egyre több 
nemzetközi konferenciát rendezzenek nálunk. Nem közis
mert, hogy a FECS titkársága részben az MKE-n belül mű
ködik, ezt is sokkal jobban ki kell majd használnunk. Év 
elején kaptuk kézhez a felhívást, hogy a vegyészmérnökök 
is világtanácsot akarnak létrehozni, abban is részt kell ve
gyünk.

Tehát igen sok a teendő, ezekhez persze pénz is kell, de 
azt hiszem megéri a befektetést. Ezáltal eljutnak a kémiku
saink külföldi konferenciákra, vagy ami még jobb, idehoz
zuk a legjobb külföldi szakembereket, találkozhatunk velük 
és végső soron ismertté tesszük Magyarországot az egész 
világon.

Egyesületünk célja alapszabályunk szerint többek között 
az, hogy „ tagjainak... érdekeit védje” (2. §) Mi módon 
valósult vagy valósul meg ez a fontos, de merésznek tűnő 
célkitűzés?
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Nem tudok erre példát, és nem is várok ilyet a jövőben. 
Az MKE-nek nincs tagjaira nézve érdekvédelmi funkciója. 
Mint nem működő feladat, előbb-utóbb az alapszabályból is 
ki fog ez kerülni. Az egyének érdekvédelmére a szakszerve
zet jogosult, a fogyasztókéra a Fogyasztóvédelmi Felügye
lőség és a Kamarák, a cégek érdekeit a szakszövetségek lát
ják el, nagyon jól. Kinek, vagy minek az érdekeit védje az 
MKE? Maximum a kémiáét!

Megint a küldetésre nyúlnék vissza: ez adja meg ugyan
is azt, hogy mi végre van a világon az MKE. A támogatási 
pénzek elnyerésénél a cégek, intézmények felé nagyon fon
tos, hogy pontosan határozzuk ezt meg, és jól határolódjunk 
el pl. a szakszövetségektől. Bondár Lászlóval, a MAVESZ 
főtitkárával múlt év végi megbeszélésem fő témája pont ez 
volt. így elkerülhetőek a párhuzamosságok, mindenki azt 
csinálja, ami a dolga. Az előbbiekből nyilvánvaló, hogy az 
MKE a kémikusok, mint egyének szakmai kapcsolataira, 
fejlődésére, megnyilatkozási fórumteremtésére koncentrál. 
Ez a mai világban, ahol a tudás igen hamar elévül, nagyon 
fontos feladat és a cégeknek is érdeke.

Szeretnénk együttműködni minden szervezettel a kémia, 
a kémikusok, a vegyipari vállalatok általános megítélésének 
javításában.

Egyesületünk szervezetét és ügyrendjét az új alapszabály 
alaposan megváltoztatta: az Elnökséggel szemben az In
tézőbizottságra ruházza a legfőbb operatív „hatalmat", 
tanácsadó testületté minősítve az Elnökséget. Egyáltalán 
műlcödik-e az Elnökség az Egyesületben és milyen ered
ménnyel?

Szeretnék újra pontosítani: az Egyesület a tagokból áll. 
Ezért szervezete a szakosztályokra, szakcsoportokra, helyi 
szervezetekre, állandó és alkalmi bizottságokra való tagoló
dásból, a tevékenység ilyen „keretekben” való kapcsolat- 
építésből áll.

Elnökünk, Kálmán Alajos érdeme, másrészt a közhasznú 
társasággá való alakulás logikus következménye ez a váltás. 
Szükség van egy rendszeresen ülésező, a problémákat el
döntő, választott képviselőkből álló, a szakosztályvezetéstől 
független, a kémikusok általános képviseletét adó fórumra.

Az Intézőbizottságnak annyi hatalma van, amennyit a 
tagság megszavaz, hasonlóan ahhoz, ahogy a tulajdonosok 
döntenek arról, hogy egy vállalkozás ügyvezetése miben 
dönthet.

Nagyon fontos valamennyi kémikus számára a hazai, ké
miával foglalkozó cégek, intézmények velünk való együtt
működése, igényeik felmérése. E célt szolgálja az új típusú 
Elnökség működése, ahol ezek vezetői tanácskoznak és ja
vaslatokat alakítanak ki az MKE működésével kapcsolat
ban. Ugyanilyen célt szolgál az MKE vezetőségének láto- 
gatókörútja ugyanezen vezetők között.

Hivatalosan, de főleg „pletykaszinten ” a közelmúltban 
sok port vert fe l a Magyar Elválasztástudományi Társa
ság kiválása Egyesületünkből. Azóta megnyugodtak-e a 
kedélyek és nem borzolják-e azt újabb hasonló ügyek?

Erről és más „ügyekről” már fentebb esett szó. A „plety
kaszint” a legizgalmasabb fórum és éppen ezért az ott el
hangzottakat szeretjük a leginkább elfogadni, mint egyetlen 
igazságot. Ennek elkerülésére az egyetlen mód, ha minden
ről nyíltan és őszintén tájékoztatjuk a tagságot.

A kémikusok ahhoz az egyesülethez csatlakoznak, annak 
a rendezvényére járnak (azt a klubot látogatják), ahol igé
nyeiket legjobban kielégítik. Ez a versenyhelyzet a MET ki
válása előtt is létezett, a jövőben egyre inkább fontossá vá
lik. Fel kell venni a kesztyűt!

A legnagyobb elismerésem illeti az MKE Kromatográfi
ás Szakcsoportját és vezetőjét Kalász Hubát, hogy ezt fel
vállalták. Segítsünk nekik!

Utolsó kérdésünkkel korábbi mulasztásunkat szeretnénk
jóvátenni: megválasztásod alkalmával elmaradt szakmai
bemutatásod. Most szeretnénk ezt pótolni azáltal, hogy
erre a legilletékesebbet, Téged kérünk fe l erre.

1967-ben diplomáztam az ELTE TTK vegyész szakán. 
Olyan évfolyamtársaim voltak mint Náray-Szabó Gábor, 
Szepes László és feleségem, aki három gyerekkel és közü
lük a legnagyobb — aki szintén vegyészként 25 évvel később 
ugyanott diplomázott mint mi, a szülei -  három unokával 
ajándékozott meg minket.

Vegyipari műveletek szakmérnöki diplomám, vezető 
auditori végzettségem és tapasztalatom van.

Gerecs Árpád professzor ajánlására kerültem mai mun
kahelyemre a Szerves Vegyipari Kutató Intézetbe. Itt 
Matolcsy Kálmán professzortól, a tudományos igazgatóhe
lyettestől tanultam a legtöbbet, majd nyugdíjba menetele 
után szakmai örökségével együtt a helyét is átvettem. Egy 
nappal azelőtt, hogy 1999-ben az egyesületi küldöttközgyű
lés főtitkárrá választott, választott meg a SZEVIKI Rt. dol
gozói kollektívája első számú vezetővé.

Az egyesületbe Ocskay György, akkori igazgatóm, „ho
zott be”. Ő a Műszaki Tudományos Bizottság titkára volt, az 
év elején elhunyt Péceli Béla elnöksége mellett. Itt lettem 
titkár, majd elnök és párhuzamosan kerültem be az IB-be.

Ez is mutatja, hogy hazánk a sógorság-komaság országa. 
De félre a tréfával: a felsoroltakat mind szakmai kiválósá
guk, mind emberi, erkölcsi elveik alapján igen nagyra be
csülöm. És a sort tovább lehetne folytatni, ezzel is bizonyít
va, hogy az Egyesületnek ez is a feladata: a szakmai kap
csolatok mellett emberi kapcsolatokat létrehozni, valamint 
elismerést, elismertetést kapni és adni.

A SZEVIKI Rt. igen széleskörű tevékenységének hála, a 
kémia nagyon sok területét művelhettem: leginkább a szer
ves vegyipari technológiák fejlesztését és üzemesítését. De 
mindig érdekelt a csatlakozó analitikai, vegyipari műveleti, 
gépészeti és környezetvédelmi problémák megoldása is. 
Kapcsolatba kerültem tenzidek és műanyagok analízisével, 
alkalmazástechnikai kérdésekkel, stabilitásvizsgálatokkal, 
örcgítéssel stb.

Nagyon köszönöm, hogy a MKL lehetőséget adott arra, 
hogy ebben az interjúban megfogalmazhassam vélemé
nyem, elképzeléseimet. Munkámat szolgálatnak tekintem 
és ismét kérem, hogy bátran tessék kritizálni, hiszen mi 
vagyunk a tagságért és nem fordítva.

Köszönjük a beszélgetést.
Sz. G.
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Nitrogén-oxid katalitikus redukciója nem állandósult állapotú 
reaktorban II.
Laboratóriumi kísérletek

K O V Á C S  J Ó Z S E F *  
E G Y H Á Z Y  T IB O R *  

PAM  C O N G  T A C *

Bevezetés

Az áramlási irány periodikus változtatásával kialakított 
nem állandósult állapotú heterogén katalitikus folyamat 
elméleti és gyakorlati vonatkozásaival, mint korábban tár
gyaltuk [1], nagyon sokan foglalkoztak.

Azt, hogy a nem állandósult állapotú heterogén kataliti
kus denoxálás energiatakarékosabb, mint a hagyományos, 
a nagyvolumenű belépő gázelegy előmelegítését feltétele
ző eljárás, a közlemény első részében taglaltak alapján 
nem nehéz belátni. Éppen ezért a közleményünkben arra 
kerestünk választ, hogy az „orosz” módszer szerinti eljá
rásban elérhető denoxálási hatásfok és a vele szoros össze
függésben álló szelektivitás milyen relációban van az 
ugyanazon a katalizátortölteten, ugyanazon reakciópara
méterek mellett stacioner körülmények között elérhető ha
tásfokkal, szelektivitással. A vizsgálatok során ammónia 
redukálóközeg jelenlétében V ,05/-A120 3 katalizátoron [2] 
az SCR, míg földgáz adagolásával Pd/-Al20 3 katalizátor
tölteten [2] az NSCR folyamatokat tanulmányoztuk.

Mérési berendezés és módszer
Az /. ábrán szemléltetett, a laboratóriumi méréseknél 

használt berendezés fö részei:
-  modellgáz előállító egység,
-  katalitikus reaktor az áramlás irányának válto

gatására alkalmas szerelvényekkel,
-  hőmérséklet mérő és NO-NO, koncentráció mérő 

eszközök.

Szelektív katalitikus denoxálás (SCR)

A kísérletekhez használt modellgázt nitrogén-oxid, le
vegő és ammónia mért mennyiségeinek keverésével állí
tottuk elő. A levegő-nitrogén-oxid elegyet a füthető gáz
keverőben a stacioner méréseknél 250-500 °C, a nem ál
landósult állapotú kísérleteknél 160-250 °C hőmérséklet
re melegítettük elő. A nitrit-nitrát képződés megakadályo
zásához az ammóniát melegen (T>160 °C) adagoljuk. 
A reaktor katalizátortöltetének jellemző méretei; átmérő: 
80 mm, magasság: 200 mm. A katalizátortöltet (10 m/m% 
V20 5/y-Al20 3 6 mm átmérőjű golyók, 1:4 arányban hígít
va azonos méretű inért y-Al20 3 golyókkal) középvonalá
ban a 10, 55, 85, 120, 155, 190 mm axiális helykoordiná
tájú pontokban egy-egy 1,57 mm külső átmérőjű Ni-NiCr 
termoelem van elhelyezve, melyek segítségével az ágy

* Veszprémi Egyetem, Környezetmérnöki és Kémiai Technológia 
Tanszék, Veszprém

mid

hőmérséklet-eloszlása, illetve annak időbeni változása 
meghatározható. A reaktor hővesztesége osztott elektro
mos áramkörű külső fűtésekkel a mindenkori kísérlet hő
mérsékletszintjén kompenzálható.

Az áramlási irány periodikus változtatása idő-kapcso
lóval vezérelt pneumatikus (munkagáz: N,) fordítóelem
mel működtetett négyfuratú csap segítségével történik. 
A stacioner üzemmódú méréseknél a négyfuratú csapot és 
szerelvényeit az ábrán fel nem tüntetett vezetékek segítsé
gével értelemszerűen kiiktatjuk. A belépő elegy és a reak
torból távozó konvertgáz NO-N02 tartalmát MAIHAK 
gyártmányú UNOR 6N elemzővel mértük. A termoele- 
mekkel mért hőmérsékleteket hatmérőhelyes kompen- 
zográffal regisztráltuk. Mérési paramétereinket a 1. táblá
zatban foglaltuk össze.

1.táblázat

A szelektív denoxálás laboratóriumi kísérleteinél 
alkalmazott technológiai paraméterek

paraméter állandósult
üzemmódú

mérések

nem állandósult 
állapotú 
mérések

töltet, dm3 0,2 dm3 
katalizátor 

0,8 dm3 inért

0,2 dm3 
katalizátor 

0,8 dm3 inért

nyomás, kPa 105 105

terhelés, Ndm3/h 1500,3000,
6000

1500,3000,
6000

térsebesség, h '1 7500, 15000, 
30000

7500, 15000, 
30000

kezdeti NOiNH^ 
mólarány

1 : 1 1 : 1

NO koncentráció, 
ppm

2500 +  50 2500 +  50

töltet
hőmérséklete, °C

200- 500 350-550*

a gázelegy 
belépési
hőmérséklete, °C

a mindenkori 
töltet

hőmérséklet

160-300

fél-ciklusidő, min — 2, 5, 10, 20 és 
40

* a nem állandósult állapotú hőmérséklet profilokon a maximális 
hőmérséklet
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Az állandósult üzemmódú aktivitásmérések 
eredményei

Az állandósult állapotú méréseknél a katalizátortöltet
ben kialakuló hőmérsékletek különbsége egyetlen esetben 
sem haladta meg a 10 °C értéket, így az ágy kvázi 
izotermnek tekinthető. Az összehasonlítás alapját képező 
mérési eredményeket a 2. ábrán mutatjuk be.

Az irodalmi adatokkal összhangban megállapítható, 
hogy állandósult üzemmódban az általunk vizsgált V20 5 
aktívanyagot tartalmazó katalizátorminta a 340-380 °C 
hőmérséklet-tartományban mutatja a legkedvezőbb 
denoxáló aktivitást. Mivel az ún. SCR reakció gyors, a 
katalizátortöltetben lejátszódó folyamat mérhető sebessé
gét a vizsgált paraméter-tartomány jelentős hányadában a 
komponensek transzportja határozza meg [3]. A 2.ábrán 
látható, hogy a terhelés növelésével az optimális működés 
hőmérséklete a nagyobb értékek felé tolódik el, mivel na
gyobb terheléseknél a szemcsét körülvevő határréteg vas
tagságának csökkenésével a filmdiffüzió sebessége nő.

A nem állandósult állapotú aktivitásmérések 
eredményei

A nem állandósult állapotú méréseknél a folyamatosan 
regisztrált mutatók értéke az idő függvényében változik. 
A reaktorból kilépő konvertált gázban az NO koncentráci
ója a 3. ábrán bemutatott jelleg szerint változott a 1. táb
lázatban közölt kísérleti terv szinte minden mérésénél.

A laboratóriumi méretű berendezéseknél az áramlás 
megfordításához szükséges csatlakozó vezetékek megfe
lelő térfogataiban maradó reaktánsok az irányváltáskor a

kilépő vezetéken távozva jellegzetes csúcsot okoznak az 
NO-koncentráció versus idő diagramon. A nem állandó
sult állapotú aktivitásméréseknél a konverzió meghatáro
zásának alapját képező komponens (esetünkben az NO) 
időátlagolt koncentrációja használandó. Ezen értékek 
meghatározásához az egyszerű, ún. grafikus módszert al
kalmaztuk.

Hőmérsékletfrontok kialakulása 
és mozgása a reaktortöltetben

Az állandósult üzemmódú méréseknél, ha eltekintünk a 
berendezés hőveszteségétől, a felszabaduló reakcióhő a

katalizátorágy hőmérséklete, °C
2. ábra. A nitrogén-oxid átalakítási hatásfoka a katalizátorágy hőmér

séklete függvényében három különböző térsebességnél
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3. ábra. A reaktorból kilépő gázelegy nitrogén-oxid koncentrációja a 
periódus alatt.

be- és kilépő konvektiv hőáramok különbségével egyenlő. 
Az adiabatikus hőmérséklet-emelkedés 1000 ppm kezdeti 
NO koncentrációjú elegyre 13,7 °C, ez azt jelenti, hogy a 
vanádium-pentoxid katalizátoron optimális hőmérséklet- 
tartományban megvalósítandó folyamathoz 320-340 °C 
hőmérsékletű előmelegítés szükséges és a konvertgáz hő
mérséklete 330-350°C. Az állandósult üzemmódú adiaba
tikus SCR reaktor axiális irányú hőmérséklet-eloszlása te
hát esetetünkben a híg reakcióelegy miatt igen mérsékelt 
emelkedésű görbe, s gyakorlati számításokhoz hőmérsék
leti átlagot képezve az ágy kvázi izotermnek tekinthető.

A nem állandósult üzemmódú méréseknél teljesen más 
hőtani viszonyok alakulnak ki. Az instacioner üzemmód
ra vonatkozó adiabatikus hőmérséklet-emelkedést a töltet 
regeneratív hőcserélő funkciója alapvetően befolyásolja, 
ami sokszorosan meghaladhatja a hagyományos üzem
módhoz tartozó csekély hőmérséklet-emelkedést. Követ
kezményként a reakcióelegy előmelegítése nélkül is kiala
kítható a katalizátor hatékony működéséhez szükséges 
hőmérséklet. A gázáram irányának periodikus változtatá
sával kialakuló nem állandósult állapotú töltetben adott 
időpontban kialakuló axiális irányú hőmérséklet-eloszlás 
jellegét és időkoordináta szerinti változását (a hőmérsék
let-front gázáram irányával egyező mozgásának „sebessé
gét”) a reakcióban felszabaduló hőmennyiség, a gázterhe
lés és a töltet hőátszármaztatási tényezője együttesen ha
tározza meg.

A nem állandósult üzemmódú töltet hőtani viselke
désének elemzéséhez részletesen vizsgáltuk a terhelés és 
a félciklusidő változtatásának hatását. A 400-430 °C ma
ximális töltet-hőmérsékletet (Tmax) eredményező (adott 
terhelésnél, félciklusidőnél és kezdeti reaktáns koncent
rációknál az előmelegítés hőmérsékletének változtatásá
val lehet befolyásolni Tmax értékét) mérések adatait ábrá
kon mutatjuk be. Az adatok azt a makroszkopikus érte
lemben stabilizált állapotot tükrözik, amelynél a 4. ábrá
kon látható "információk" tetszőleges sokszor periodiku
san ismétlődnek, s természetesen erre az állapotra is igaz, 
hogy az időátlagolt reakcióhő és a gázelegy belépő és idő
átlagolt kilépő konvektiv hőáramának különbsége egyen
lő.

A 4. ábrán jól megfigyelhető a hőfrontok kialakulása 
és „mozgása”. Megállapítható, hogy a hőfokprofilok vál
tozásának sebessége a terheléssel (az elegy lineáris se
bességével) arányban közelítőleg lineárisan nő. Minden 
terhelésértéknél az adott félciklusidő második felére „ki
fejlődik” egy közelítően azonos jellegű front és ennek 
mozgásából megállapított sebességek a következőek: a 
terhelés 1500, 3000 és 6000 Ndm3/h értékeinél a front 
sebessége rendre 0,12 és 0,23 és 0,48 m/h. (Az áramlás 
két különböző irányánál észlelt hőmérsékletfrontok, il
letve a kilépő NO-koncentráció versus idő diagramok 
„lefutása” között nincs érdemi eltérés, ezért a közölt áb-

4a. ábra. A katalizátorágy axiális hőmérséklet-eloszlása a félciklus fo 
lyamán (térsebesség: 7500 K1)

4b. ábra. A katalizátorágy axiális hőmérséklet-eloszlása a félciklus fo 
lyamán (térsebesség: 15000 h 1 )

0 50 100 150 20(
Axiális helykoordináta, mm

4c. ábra. A katalizátorágy axiális hőmérséklet-eloszlása a félciklus fo 
lyamán (térsebesség: 30000 h 1 )
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rákon az áramlási irányok feltüntetésétől eltekintettünk). 
Adott terhelésnél, belépő gázhőmérsékletnél, kezdeti 
NO koncentrációnál a töltetben kialakuló hőmérsékleti 
maximumot a félciklusidő változtatásával tudjuk befo
lyásolni. Ezek a paraméterekek egymással összefüggés
ben alapvetően a nem állandósult állapothoz tartozó adi
abatikus hőmérséklet-emelkedés értékét határozzák meg. 
Az általunk vizsgált paramétertartományban (lásd az 1. 
táblázatot) a legnagyobb Tmax értékeket a 2 perces fél- 
ciklusidőknél értük el. Ezen értékhez viszonyítva a fél
ciklusidő növelésével a Tmax értéke csökken (amit az elő
melegítés hőmérsékletének növelésével kompenzálha
tunk), a ciklusidő zérushoz közelítésével pedig köny- 
nyen belátható, hogy tulajdonképpen az állandósult 
üzemmódhoz közelítünk.

Adott terhelésnél a ciklusidő nem növelhető korlátla
nul. A félciklusidő azon időkoordináta értékénél, vagy ter
mészetesen azt megelőzően, még mielőtt Tmax „kilépne” a 
töltetből, az áramlás irányát feltétlenül meg kell változtat
ni. A fentiekből nyilvánvaló az is, hogy a terhelés növelé
sével a még stabilis működést biztosító félciklusidő jel
lemző módon csökken.

A nem állandósult állapotban elért denoxálási 
hatásfokok

A nem állandósult üzemmódú SCR katalizátortöltet 
aktivitását az adott félciklusra vonatkozó időátlagolt 
denoxálási fokkal jellemezzük. Az eredmények szemlél
tetése és az állandósult üzemmódban elért denoxálási ha
tásfokkal történő összehasonlítás érdekében megraj
zoltuk az 5. ábrát, melyen a töltet maximális hőmérsék
letének (Tmax) függvényében az NO konverzió időát
lagolt értékeit mutatjuk meg.

Az ábrákon bemutatott eredmények értékelésénél a hő
mérséklet szerepének megvilágításához a vizsgált para
métertartományt T<Topt és T>Topt szakaszokra kell osz
tanunk. (Esetünkben az állandósult üzemmódhoz tartozó 
maximális konverziót biztosító hőmérséklet tartomány (2 . 
ábra) és a nem állandósult állapotban a legnagyobb időát
lagolt konverziókhoz tartozó Tmax értékek (5. ábra) gya
korlatilag egybeesnek, ezért itt nem különböztetjük meg 
azokat):

-  a T<Topt tartományt tekintve az általunk vizsgált pa
raméterek (terhelés, félciklusidő, gázelegy kezdeti 
hőmérséklete) egyetlen beállítási értéke mellett sem 
sikerült olyan nem állandósult állapothoz tartozó 
időátlagolt denoxálási fokot elérni, amely felülmúlta 
volna a stacioner üzemmódhoz tartozó maximális 
konverziófokot. Megállapíthatjuk tehát, hogy ebben 
a hőmérséklet-intervallumban az állandósult állapo
tú töltet teljes denoxáló kapacitása az áramlás pe
riodikus váltogatásával kialakított nem állandósult 
töltetben nem haladható meg, legfeljebb mint méré
seink is mutatják, megközelíthető,

-  a T>Topt hőmérséklet-tartományt tekintve viszont 
kísérleteink egyértelműen bizonyítják, hogy a nem 
állandósult üzemmódhoz tartozó időátlagolt konver
ziófokok egyértelműen felülmúlják a megfelelő ál
landósult denoxálási hatásfok értékeket, s az eltérés

Maximumhely hőmérséklete, °C

5a. ábra. A nem állandósult állapotú, 
szelektív denoxálási kísérleteknél számolt időátlagolt 

konverziófok változása a katalizátorágy maximális hőmérséklete 
függvényében, térsebesség: 15000 h~‘

5b. ábra. A nem állandósult állapotú, 
szelektív denoxálási kísérleteknél számolt időátlagok 

konverziófok változása a katalizátorágy maximális hőmérséklete 
függvényében, térsebesség: 30000 h'1

a hőmérséklet növelésével nő. A jelenség a töltetben 
a nem állandósult állapotban kialakuló kedvező 
hőfrontok kialakulásával, azok „mozgásával” hozha
tó összefüggésbe.

A nem állandósult üzemmódú SCR folyamatnál az 
áramlási irány váltásakor a „nagy” NH3 koncentrációjú 
elegy viszonylag hideg töltethányaddal érintkezik (vagy 
ha meleg is a töltethányad, a hideg gáz gyorsan lehűti azt), 
az NH3 kémiai adszorpciója gyorsan lejátszódik. A meleg
zónát elérő elegyben már „kicsi” az ammónia-koncentrá
ció, ezáltal a kis hajtóerő miatt a mellékreakciók háttérbe 
szorulnak, a szelektivitás javul [4].

A félciklusidő hatása az időátlagolt denoxálási 
hatásfokra

Optimális félciklusidő érték figyelhető meg az azonos 
Tmax hőmérséklet és terhelés mellett elvégzett mérések
nél, mely a terhelés növelésével csökken, így esetünkben 
a legnagyobb időátlagolt denoxálási hatásfokot 3000 
Ndnf/h terhelésnél 5 perc, 6000 Ndm3/h terhelésnél pedig 
2 perc félciklusidőknél értük el. A még stabilis működést
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biztosító félciklusidök értékeire szintén az 5. ábra ad tá
jékoztatást. (A teljes kísérleti tervet a kívánatos hőstabi- 
litás hiányában kis értékű Tmax hőmérsékleteknél a terhe
lés, illetve a félciklusidő növelésével a meleg zóna „el
hagyja” a töltetet nem tudtuk teljesíteni, így ezen a méré
si paraméterek mellett kísérleti berendezésünkben pe
riodikusan számtalan sokszor ismétlődő hőfrontok nem 
jöhetnek létre.)

Nem szelektív katalitikus denoxálás (NSCR)

Vizsgálataink elsődlegesen arra szorítkoztak, hogy a 
nem állandósult állapotban működő nem szelektív katali
tikus denoxálásnál a katalizátor mindhárom funkciójának 
(szénhidrogén, szén-monoxid, nitrogén-oxid károsanyag- 
mentesítés) lejátszatásához feltétlenül szükséges légfeles- 
leg-tényező tartománya (az ún. Á-ablak) az állandósult 
állapothoz viszonyítva módosul-e, szélesedik-e, azaz a 
denoxálás szelektivitása változik-e. Az állandósult és a 
nem állandósult állapotú kísérleteket az 1. ábrán látható 
berendezésben végeztük azzal a módosítással, hogy az 
ammónia redukáló közeg helyett metánt alkalmaztunk és 
a salétromsavgyári véggáz összetételét modellező metán- 
oxigén-nitrogén-oxid-nitrogén elegyet előmelegítés nél
kül vezettük be a reaktorba. A töltet 2 m/m% palládium
tartalmú, cc-A120 3 hordozós szemcsézett katalizátorból 
(10x10 mm méretű tömör henger) állt. A kváziizoterm kö
rülmények biztosítására az állandósult állapotú mérések
hez a katalizátort 15-szörös mennyiségű, azonos szemcse
méretű a-Al20 3 hengerekkel hígítottuk. Az összehasonlí
tás alapját képező állandósult állapotú mérések eredmé
nyeit a 6. ábrán mutatjuk be. Az ábrából látható, hogy a 
nem szelektív katalitikus denoxálás 0,95-1,025 légfeles- 
leg-tényező érték mellett végezhető el a legnagyobb ha
tásfokkal, így a nem állandósult állapotú méréseink közül 
ezen tartományban végzett kísérleteinket közöljük. Az 
áramlási irány periodikus változtatásával kialakuló nem 
állandósult állapotban mért, ciklusidöre átlagolt áta
lakulási fokokat és a katalizátortöltetben „elért” maximá
lis töltethőmérsékleteket a 2. táblázatban közöljük. A 
reaktorba bevezetett gázelegy 1,25 v/v%-nyi metántartal
mának elégetéséből származó jelentős reakcióhő hatására 
igen jellegzetes hőfrontok alakulnak ki a katalizátorréteg
ben, amelyek reprezentálására az 1/2 mérésekhez tartozó 
görbéket mutatjuk be (7. ábra). A hőfrontok katalizátorré
tegen belüli mozgása olyan (0,265 m/h), hogy a ciklusidő 
jelentős hányadában a mért denoxálási hatásfok közel ál
landó.

A nem állandósult állapotú reaktor a kishőmérsékletű 
véggáz nitrogén-oxid mentesítése mellett más véggázok 
tisztítására is felhasználható. Félüzemű méretű nem állan
dósult állapotú reaktorban végzett oldószergőz-maradé
kok eltávolításáról Kovács [5] és munkatársa közölt kísér
leti eredményeket.

mid

6. ábra. A denoxálás és a metán szén-dioxiddá oxidálás 
átalakulási foka a légfelesleg-tényező függvényében

(hőmérséklet: 700-710 °C; térsebesség: 6250 h'1; belépő gázelegy 
összetétele: 1,25 v/v% CH4, 2100 ppm NOx, a légfelesleg-tényezőnek 

megfelelő 0 2, a többi Ay

Összefoglaló értékelés

A gázáram irányának periodikus változtatásával kiala
kított, nem állandósult üzemmódú katalitikus folyamat la
boratóriumi vizsgálatánál megállapítottuk, hogy

-  a katalizátortöltet a nem állandósult körülmények 
között dinamikusan működik, a ciklusidő alkalmas 
megválasztásával a katalizátorszemcsében olyan ál
lapot alakul ki, amely a hozam, vagy a szelektivitás 
növekedéséhez vezet;

-  a katalizátortöltet a regeneratív hőcserélő funkció 
mellett a katalizátor szerepét is jól ellátja. A techno
lógiai paraméterek függvényében megválasztott, op
timális ciklusidővel működtetett nem állandósult ál
lapotú reaktorban az exoterm reakciók a gázelegy 
előmelegítése nélkül is megvalósíthatók, és a költ
ség- és energia-megtakarítás jelentős lehet;

-  a nem állandósult üzemmódú SCR folyamat megva
lósításakor Tmax-nál nagyobb hőmérsékleteknél a 
szelektivitás javul, amely az irányváltás utáni pilla
natokban előforduló ammónia többlet-adszorpciónak 
tulajdonítható. A kísérleti eredmények igazolják, 
hogy a szelektív katalitikus denoxálásnál a nem ál
landósult állapotú üzemmódhoz tartozó időátlagolt 
nitrogén-oxid redukciófokok meghaladják az állan
dósult állapotú, de azonos kísérleti körülmények 
mellett végzett hatásfok értékeket. A kedvező hatás a 
katalizátortöltetben a nem állandósult állapotban ki
alakuló hőmérséklet-eloszlásoknak és azok mozgá
sának tulajdonítható;

-  a nem állandósult üzemmódú katalitikus reaktort tar
talmazó rendszer -  a vizsgált nitrogén-oxid reduk
ciós folyamatok mellett -  előnyösen felhasználható 
szerves oldószergőz-maradékok katalitikus megsem
misítésére is. Kiemelnénk a folyamatnak a környe
zetvédelem területén történő alkalmazhatóságát.
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2. táblázat
A nem állandósult állapotú, nem szelektív katalitikus denoxálás (NSCR) mérési adatai

(Belépő gázelegy összetétele: CH4  - 1,25 v/v%; NOx - 2100 ppm (N0:N02~1); O2  a légfelesleg-tényező szerint,
míg a többi nitrogén)

Mérés jele Térsebesség,
h- 1

Tmax, °C Félciklusidö,
min

Légfelesleg-
tényező

Átalakulási fok, %

nNOx nCH4
1/1 6250 772 4 1 ,0 0 96,8 99,2
1/2 9400 720 2 0 1 ,0 0 85,3 92,6
1/3 1 0 0 0 0 755 5 1 ,0 0 96,6 98,3
1/4 13750 743 10 1 ,0 0 94,3 97,5
1/5 1 0 0 0 0 738 10 1 ,0 0 94,3 98,5
1/6 6250 730 10 0,95 95,0 92,2
1/7 6250 765 10 1,025 13,3 99,1
1/8 6250 745 10 1,005 4,0 99,1

7. ábra. A katalizátorágy hőmérséklet-eloszlása 
a nem állandósult állapotú 1/2 jelű mérés fél-ciklusa alatt.

(Térsebesség: 9400 h'1; belépő gázelegy összetétele:
1,25 v/v% CH4, 2100 ppm NOx, a légfelesleg tényezőnek megfelelő O,. 

a többi Ny félciklusidö 20 perc)

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Kovács József -  Egyházy Tibor -  Pam Cong Tac: Nitrogén-oxid 
katalitikus redukciója nem állandósult állapotú reaktorban
II. Laboratóriumi kísérletek

A gáz áramlási irányváltoztatásával kialakított nem állandó
sult állapotú reaktorban a véggázok katalitikus tisztításával fog
lalkoztak a szerzők. Jelen tanulmányban a szelektív és nem sze
lektív katalitikus nitrogén-oxid redukció példáján ismertetik a 
laboratóriumi mérésekhez kidolgozott és alkalmazott kísérleti 
módszert, mérési eredményeiket. A kísérleti eredmények igazol
ják, hogy a szelektív katalitikus denoxálásnál a nem állandósult 
állapotú üzemmódhoz tartozó időátlagolt nitrogén-oxid reduk
ciófokok meghaladhatják az állandósult állapotú, de azonos 
kísérleti körülmények mellett végzett hatásfok értékeket. A ked
vező hatás a katalizátortöltetben a nem állandósult állapotban ki
alakuló hőmérséklet-eloszlásoknak és azok mozgásának tulajdo
nítható. A nem állandósult állapotú üzemmód kialakításával a 
nem szelektív katalitikus denoxálás hatásfoka nem növelhető, s 
az ún. lambda-ablak sem "szélesíthető". A katalitikus folyamat 
és a hőcsere összekapcsolása mindkét denoxáló eljárásnál jelen
tős energetikai előnnyel jár.

Magy. Kém. Lapja, 55, 92 (2000)
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S U M M A R Y

J. Kovács -  T. Egyházy-P. C. Tac: Catalytic Reduction of NOx 
in Non-steady State Reactor II. Experiments

The unsteady state reverse flow catalytic reactor was used for 
catalytic treatment of tail or stack gases. In this review, the 
developed catalytic reactor system and the experimental results 
are presented on the case study of selective and nonselective 
catalytic reduction of nitrogen-oxides. In the case of selective 
denoxation, the experimental results prove that the efficiencies 
of nitrogen-oxides reduction calculated as a time period aver
aged value in the non-steady state experiments could be above 
that values determined during in steady state tests but the same 
experimental circumtances. This good fact is ascribed to the 
temperature distribution and moving of that one in the catalyst 
bed in non-steady state conditions. In the case of non-selective 
reduction of NOx, the DeNOx efficiency is not proved the value 
related to the steady state results and the lambda-window is not 
widening as well. In the case of both DeNOx procedures, the 
catalytic process and heat transfer connected in the reactor 
results to save energy consumption.
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A szénszálipar fejlődése
A N D R E A  D R Y

Bevezetés

A szénszálakat alkalmazó iparágak gyorsan változnak, 
mivel csökken a szénszálak ára és ezzel alkalmassá és 
gazdaságossá válnak a kereskedelmi méretű felhasználás
ra. A széleskörű kereskedelmi alkalmazás hajtóereje a ter
mék hasznossága. Más szóval a terméknek nem elég csak 
jobb teljesítményt nyújtania, hanem költség-hatékonynak, 
funkcionálisnak, valamint tömeggyártásra is alkalmasnak 
kell lennie. Az űrkutatásban alkalmazott erősített kom- 
pozitanyagok nem kínálkoznak kereskedelmi mértékű al
kalmazásra, aminek oka az űrkutatásban igényelt minősé
gű szálak magas ára és nagy munkaigényű, speciális fel- 
dolgozási módszere. Az utóbbi két évben azonban jelentő
sen fejlődtek az olcsó szénszálak előállítására szolgáló 
eljárások azzal, hogy magukba olvasztották a létező és 
fejlesztés alatt lévő programokat, éppen ezért ezek a prog
ramok igen költség-hatékonyak és nagy volumenű, auto
matikus kompozit-feldolgozási módszerek használatára 
készültek.

Amikor az iparágban végbemenő változásokat kívánjuk 
vizsgálni, hasznos lehet, ha utalunk az olyan modellekre, 
mint amilyet J. Fischer és R. H. Pry fejlesztettek ki, hogy 
a modell segítségével jobban megértsük és előre meg tud
juk jósolni a technológiai helyettesítések lehetőségeit. 
Ezen modell szerint életciklusuk során a termékek általá
ban négy fázison mennek keresztül, amelyek a bevezetés, 
a növekedés, az érett fázis és a hanyatlás fázisa (lásd
1. ábra).

A  modell három feltevésen alapul:
(1) Sok technológiai fejlesztés úgy tekinthető, mint egy 

módszer helyettesítése egy másikkal verseny kialakulása 
eredményeként.

(2) Amikor ez a helyettesítés már néhány százalékban 
megtörtént, akkor megjósolható, hogy teljesen is végbe
megy.

(3) A réginek az újjal való frakcionális helyettesítésé
nek sebessége a helyettesítendő régi maradékának meny- 
nyiségével arányos [1].

A szénszállal (CF) erősített kompozitanyagok a fémek 
és az üvegszállal erősített kompozitok versenyképes he- 
lyettesítőjeként jöhetnek számításba, de a teljes kompozit- 
rendszer ugyancsak szóba jöhet a már meghonosodott 
rendszerek versenytársaként is. Erre azért van mód, mert 
a CF használható más anyagokkal való kombinációban is, 
aminek eredményeként egy hibrid termékrendszer jön lét
re, és funkcionálissá teheti a teljes tervezési folyamatot. 
Ettől eltekintve, a szénszál iparág gyökereit, a jelen és fej
lődési tendenciákat, valamint az alkalmazási lehetősége
ket vizsgálva kezdjük megérteni, hogy hogyan és miért *

* Zoltek Corporation, St. Louis, MO63044, USA 
Fordította és sajtó alá rendezte: Dr. Czárán Lásztóné, Budapest, 1111 

Egry J. u. 40.
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1. ábra. A termékek életciklusa [1]

fejlődik a szénszáliparág a széleskörű, kereskedelmi mé
retű felhasználás céljára a textil típusú szénszálak irányá
ba.

Eredmények és elemzésük

Mielőtt mélységében belemennénk a szénszálak keres
kedelmi célú felhasználásának előnyeibe, nézzük át rövi
den előállításuk történetét és az így gyártott termékek jel
lemzőit.

A szénszál története

A szénszálakkal való kísérletezés kezdetei egészen 
1880-ig, Thomas Edisonig vezethetők vissza, amikor 
pirolizált rayon és cellulóz szálakat használt izzólámpák 
első szálaiként. A rugalmas wolframszálak felfedezése és 
elterjedt használata véget vetett a további munkának ezen 
a területen, egészen addig, amíg előtérbe nem került a 
nagy rugalmassági modulusú erősítő szálak iránti igény, 
az 1950-es években fellendült rakétafejlesztés következté
ben. A szénszál előállításában úttörő munkát végző cégek 
egyike a Union Carbide volt, amely 1959-ben megkezdte 
a rayon anyagok szakaszos üzemű elszenesítését. A 60-as 
évekre a prekurzorral való kísérletezés két másik járható 
alternatívát eredményezett: a poli(akril-nitril)t (PAN) és a 
kőolaj-feldolgozás egyik származékát, a kátrányalapú ter
méket. A lehetséges prekurzor-anyagok értékelésének kri
tériumai a következők: belső szilárdság, a kezelhetőségi 
jellemzők: (az anyag stabilitása az előállítás minden fázi
sában), megolvadással szembeni ellenállás bármely ma
gas hőmérsékletű kezelés során és a pirolízis utáni végső 
szénszál mennyiségének a hozama. Bár sok polimerszál- 
prekurzort vizsgáltak, csak a rayon, a PAN- és a kátrány
alapú prekurzor bizonyult üzemi szinten használhatónak.

98 2000. 55. ÉVFOLYAM. 3. SZÁM



Ezzel egyidejűleg az előállítási módszerben is nagy ha
ladás történt. Az első igen fontos felfedezés az volt, hogy 
a rugalmassági modulus nagy mértékben megnövelhető, 
ha a prekurzor szálat elszenesítés előtt megnyújtjuk és ez
zel elősegítjük az előnyös molekuláris orientáció kialaku
lását. Jelentősen javítható a szál teljesítőképessége, ha az 
elszenesítést megelőzően először oxidáló atmoszférában 
stabilizáljuk a prekurzort, azután inért atmoszférában 
hőkezeljük.

Kereskedelmi léptékű előállítás

A  szénszálak kereskedelmi léptékű előállítása a 70-es 
évek elején kezdődött, a sok technológiai felfedezés köz
vetlen eredményeként. A szénszálak gyorsan magukra 
vonták a figyelmet, különösen az űrtechnikában, ahol a 
nagy szilárdság és merevség, kombinálva kis súllyal, ala
csony hőtágulási együtthatóval és a jó kémiai ellenál
lóképességgel erősen kiterjesztette a mérnöki lehetőségek 
horizontját. A szénszállal erősített kompozit anyagok 
közel kétszer olyan erősnek mutatkoztak, mint az acél, sú
lyuk pedig mintegy fele az alumínium súlyának. Ma kb. 
nyolc elsődleges gyártó gyárt világszerte akrilbázisú foly
tonos szénszálat (/. táblázat).

A Zoltek cég

Ebben a közleményben a poli(akril-nitril) bázisú, de a 
különbözőképpen előállított szálakkal foglalkozunk. Ki
indulva a poli(akril-nitril) prekurzorból, két úton indulha
tunk el szakaszos gyártású módszernél. Stabilizálás után 
az oxidált PAN-szálat felhasználhatjuk különböző K-érté- 
kű szalagok készítésére. Az oxidált PAN-szálat a Zoltek 
PYRON® márkanéven hozza forgalomba. Ez a szál ké
miailag ellenálló, termikusán stabil anyag, amely alkal
mas pl. tűzálló ruházat vagy kemencék szigetelő anyaga-

1. táblázat *
PAN-alapú szénszálak gyártói*: múlt és jövő

Jelen Átvéve Átvéve
Hexcel Corporation Hercules Inv.
Amoco Performance Union Carbide Celanese
Prod. BASF

Zoltek Corporation Stackpole
Fibers

Akzo Nobel Great Lakes 
Carbon

Mitsubishi/Grafil <_N. A.
Mitsubishi/Grafil Courtlaud’s Hysol-Grafil
Toray Industries Inc. N. A.
Toho Rayon Co. <_N. A.
SGL Carbon Group RK Carbon 

Fibres Ltd.

* Évi 1 millió fontot vagy annál többet gyártó cégek 
(1 font -  0,5 kg)

ként történő felhasználásra. Ebből készül háló, flies ill. 
szövet is.

Ha az oxidált szálakat kemencében elszenesítjük, akkor 
a PANEX® 30 márkanevű CF terméket kapjuk. Ez nagy 
tisztaságú, jó hővezető, alacsony oxidációs fokú anyag, 
mely magas hőmérsékletű feldolgozás után tekercselt 
szál, vagy aprított (őrölt) szál formájában kerülhet keres
kedelmi forgalomba.

Amennyiben a prekurzort stabilizálás után azonnal sze- 
nesítjük, akkor folytonos szénszálakat kapunk, 320K, 
160K vagy 48K szalagok formájában. Ilyen pl. a Zoltek 
PANEX® 33 márkanevű terméke. Ez kereskedelmi minő
ségű, olcsó árú termék, 95% széntartalommal.

Felhasználásuk történhet pl. erősítő anyagként, olyan 
felhasználási területeken, ahol fokozott mértékben van 
szükség a nagy szilárdságra, merevségre és korrózió tű
résre. Ezek a szálak is apríthatók, őrölt, felvágott állapot
ban, valamint felcsévélt alakban is előállíthatok.

Az új technológia lényege, hogy ez kevésbé bonyolult, 
mint a más meglévő régebbi technológiák, és ezzel hatal
mas lehetőséget jelent a minőségjavítására és a költségek 
csökkentésére. Ezen túlmenően a Fisher/Pry-féle modell 
alapján, ha az új technológia sikeres lesz abban az érte
lemben, hogy meg tudja nyerni a piac egy kis részét, ak
kor járható alternatívának bizonyul és ezért idővel esetleg 
elfoglalja a teljes piacot. Bár ez az életciklus-modell nem 
hibátlan, mégis hasznos lehet az új termékek és eljárások 
növekedési arányának előrejelzésében.

Az igények alakulása

Az 1980-as években átlagosan évi 29%-kal nőtt az 
igény a szénszálakra; 1990-ben a fogyasztás világmére
tekben mintegy évi 17,7 millió fontot tett ki. Azonban a 
hidegháború vége és az ezzel kapcsolatos védelmi kiadá
sok csökkentése a 90-es évek elején nagy mértékben ha
tással volt az űrtechnikában és a katonai célokra felhasz
nált szénszál igényre. 1991-re a látszólagos fogyasztás va
lamivel az évi 16 millió font feletti értékre csökkent [2]. 
A szénszálgyártókat ez arra késztette, hogy az űrtechnika 
mellett keressenek más fogyasztókat is kapacitásuk felvé
telére és találtak is ilyeneket, elsősorban a sportszerek és 
az elektronikus iparban tevékenykedők között, amely pia
con fontonként 12-20 USD-os áron tudták értékesíteni az 
anyagot. Az űrtechnikában azonban ugyanezt a terméket 
30-50 USD-ért adták el fontonként. Ennek eredménye
ként, amikor az űrkutatás 1995-96-ban új lendületet vett, 
az űrtechnika szénszál beszállítói korlátozott készleteiket 
inkább erre a jól fizető piacra vitték és visszavonták ter
méküket a kereskedelmi alkalmazások piacáról.

A termékek választéka

Az akrilalapú szénszálakat használó alkalmazásokban 
történetileg a 3000 (3K) és 12 000 (12K) méretű egyedi 
szálak domináltak. A 3K-s szénszálakat tipikus esetben 
szövetté szőtték, prepreg (előzetes impregnálásos) techni
kával kezelték és „hand-lay-up” eljárással dolgozták fel.
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A 12K-s anyagok annak következtében nyertek jelentősé
get, hogy az egyirányú szálak kötegéből álló tekercsek el
készítésében jobb gyártási hatékonyságot mutattak. Ezek 
a termékek voltak és maradtak, az űrtechnikában és 
a sportszerek előállításában elsődlegesen használt anya
gok, amelyek azonban speciális eljárású, nagy munkaigé
nyű előállítási módszereket igényelnek.

1995-rc azonban az előnyös árnak tulajdoníthatóan 
a szénszál fogyasztók elkezdték nagyra értékelni a több 
szálat tartalmazó tekercselt termékeket (pl. 48K-s, 160K- 
s, 320K-s), mint alkalmazható alternatívát, mind a régi, 
már bevezetett, mind az új szénszál-alkalmazások terüle
tén. Ezek a társaságok úgy találták, hogy ugyanolyan tel
jesítményt tudnak elérni a hosszú szénszálakra, és hogy ez 
a formátum különösen jól alkalmazható nagy volumenű, 
automatizált kompozit előállítási módszerekben, mint 
amilyen pl. a száltekercselés.

Ar és elérhetőség

A szénszál előállító iparág termékeinek kereskedelmi 
elterjedésében a korlátozó tényezők az ár és az elérhető
ség voltak. A szénszálak árát elsősorban a nyersanyag ill. 
a prekurzor ára határozza meg, amely általában a teljes 
költség 60%-át, vagy még ennél is magasabb hányadát 
teszi ki. Az ármegállapítás szempontjából legnagyobb ha
tást a kereskedelmi forgalomban kapható szénszálak elő
állítására használt nyersanyag és az űrtechnikában hasz
nált nyersanyag ára közti különbség jelenti, ami annak 
következménye, hogy az elszenesítés során az akrilszál 
tömegének kb. fele elvész.

Nyersanyag: különleges akrilszál -  textil-típusú akril
szál. Az űrtechnikában használatos szénszálakat gyártók 
többsége maga állítja elő saját prekurzorát speciális akril- 
szálból, amely csak viszonylag kevéssé hatékony mód
szerrel gyártható. Ezzel szemben a vastag kábelkötegek 
előállítására használt akrilszálat konvencionális, akrilból 
készült textília előállítására szolgáló konvencionális gyár
tó soron állítják elő. Jelenleg csak egy olyan cég van, 
amely ezt a textil-típusú szénszál prekurzort gyártja: a 
Courtlaud's European Fibers of Grimsby, South 
Humberside, az Egyesült Királyságban. Azonban 1995 
decemberében a vastag kábel-szénszál gyártás vezető cé
ge, a Zoltek Corporation megvette a Magyar 
Viscosagyárat, amely textiltípusú akrilszálat gyárt. A tex
tiltípusú prekurzor fejlesztése révén a Zoltek Corporation 
a nyersanyagot durván a speciális akrilszál előállítási költ
ségének negyedéért képes gyártani.

Ármegállapítás. A  textiltípusú prekurzorból készült 
szálköteg ára, amelyre ezután mint kereskedelmi minősé
gű szénszálakra fogunk hivatkozni, jelentős mennyiséget 
felhasználók számára már fontonkénti 8 USD áron is kap
ható. Sőt, 2000-re a kereskedelmi minőségű szénszál árát 
már fontonként 5 USD-ra tervezik, szintén jelentős fel
használók részére.

Elérhetőség. Az akrilbázisú szénszálgyártók jelenlegi 
és jövőbeli kapacitása, azaz a világszerte előállított meny- 
nyiség a nemrégiben megjelent közlemények szerint az

mid

1997-es naptári évre meg fogja közelíteni az évi 52 millió 
fontot, amelyből kb. 18,5 millió fontot tesz ki a kereske
delmi minőségű szénszál. Sőt ezen bejelentések szerint a
2000. évre a teljes kapacitás meg fogja haladni a 107 mil
lió fontot, amelyből kb. 59 millió font lesz a textiltípusú 
anyag elszenesítésével előállított, kereskedelmi minősé
gű, olcsó szénszál [3-15]. Az űrtechnikában felhasznált 
szénszálgyártás növekedését az 1997 és 2000 közötti idő
szakra csak 43%-ra tervezik, míg a kereskedelmi minősé
gű szénszálgyártási kapacitás kb. 220%-kal nő 
{2. táblázat). A  kereskedelmi minőségű szénszálgyártás 
ilyen felgyorsult növekedése a jelenlegi és a jövőben vár
ható igények robbanásszerű növekedésének tudható be.

Minőség

A  kereskedelmi forgalomban sokfajta minőségű szén
szál kapható, de a leggyakrabban használt minőséget álta
lában standard modulussal rendelkező szénszálnak nevez
zük (lásd 3. táblázat). Azonban a jelenleg kialakulóban lé
vő nagy volumenű szénszál alkalmazásokban nemcsak 
a szakító szilárdság és az anyag modulusa játszik szerepet, 
hanem az ár is igen jelentős tényező. Ennek eredménye
ként sokszor adják meg az egy dollárra eső modulust, 
mint olyan tényezőt, amely arra jellemző, hogy melyik 
anyag nyújtja a felhasználó pénzéért a legjobb teljesít
ményt.

A piac megoszlása

A  speciális akrilalapú szénszálak továbbra is szolgálni 
fogják az űrtechnológiát és egyéb speciális piacokat, ame
lyekben a súlypont a dokumentálhatóságon és nyomon- 
követhetőségen van. Ezzel ellentétben, bár a minőség és 
állag itt is fontos szerepet játszik, a kereskedelmi áruk pi
acán a siker kulcsa az ár és a hozzáférhetőség. Ezenkívül 
a munkaigényes kézi eljárásokról az olcsó, nagy volume
nű gyártás irányába tolódik el a termelés. Azonkívül, hogy 
lényegükből eredően olcsók, a kereskedelmi minőségű 
szénszálak esetében lehetőség van a szál nagy volumenű, 
hatékony gyártására azzal, hogy vastag kábel formátum
ban állítható elő. Ennek következtében előre látható, hogy 
a felmerülő kereskedelmi alkalmazások piacát a kereske
delmi minőségű szénszálak fogják uralni.

Alkalmazás

A 90-es évek elején, amikor először jelentek meg alter
natívaként a kereskedelmi minőségű szénszálak, csak né
hány társaság volt hajlandó figyelembe venni ilyen szálak 
gyártásának lehetőségét. Az olyan kereskedelmi minősé
gű szénszálgyártók, mint pl. a Zoltek Társaság és az Akzo 
Fortafil, termelési kapacitásukat speciális alkalmazási te
rületeken és az aprított, vagy őrölt szénszálpiacon értéke
sítették. Az ilyen speciális alkalmazási területek pl. a 
szén/szénszál kompozitok alkalmazása repülőgépek fék
jeiben, súrlódó anyagok és egyéb magas hőmérsékletű 
termékek. Az aprított ill. őrölt szénszálakat használják pl.

100 2000. 55. ÉVFOLYAM. 3. SZÁM



2. táblázat
A PAN-alapú szénszálgyártás kapacitásának növekedése világviszonylatban |3—17]

(Évi millió fontban, 1 font ~ 0,5kg)

Űrtechnikai minőségű szénszál

Cég 1997 1998 1999 2000

Toray Ind. Inc.
(benne a Soficar is) 8,1 12,1 16,1 16,1
Toho Rayon
(benne a Tenax is) 8,2 11,3 11,3 11,3
Mitsubishi Rayon/Grafíl 4,1 6,4 6,4 6,4
Formosa Plastic 4,0 7,3 7,3 7,3
Amoco Performance Prod. 4,2 4,2 4,2 4,2
Hexcel Corp. 4,0 4,4 4,4 4,4
Egyéb 1,0 1,0 1,0 1,0
Összesen 33,6 46,7 50,7 50,7

Kereskedelmi minőségű* szénszálak

Zoltek Co.
Akzo Nobel
SGL Carbon Group AG
Aldila
Hexcel Corp.

8,5
4,7
5,3
0,0
0,0

19,5
4,7
6,1
1,3
0,0

35.5 
7,7 
6,1
2.5 
11,0

40.0 
10,7 
6,1 
2,5
11.0

Összesen 18,5 31,5 62,8 70,3

Összesítve

Űripari minőségű szál 
Kereskedelmi minőségű

33,6
18,5

46.5
31.5

50.7
61.8

50,7
70,3

Összesen 52,1 78,2 112,5 121,0

* Tartalmazza az oxidált PAN-szálakat is.

additívként termoplasztikus anyagok előállításánál, ahol a 
szénszálra erősítésként, elektromos vezetőként és/vagy 
elektromágneses anyagként van szükség.

A Zoltek cég hármas célkitűzéséből kettő már megva
lósult, most a harmadikon dolgozik a cég. Ezek a követ
kezők:

1. a költségek és ezzel az ár leszorítása,
2. a gyártási kapacitás erőteljes megnövelése,
3. együttműködés más társaságokkal új felhasználási 

lehetőségek és piacok megnyitására.

A lehetséges új piaci területek a következők lehetnek: 

Sportszerek

Ez a kategória vezeti a listát, nem azért, mert ez a leg
nagyobb vagy legfontosabb piac, hanem mert ez jelenti a

szénszálak számára az ugródeszkát a „fejlett” anyag kate
góriából, ami szükségképpen drága felhasználást indikál, 
a költségérzékeny, tömegtermelésű piacra. Az olcsó golf
ütők, teniszütők, sílécek vagy egyéb sportszerek nagy át
törést fognak jelenteni a szénszálak felhasználásában.

Elektronika

A szénszálak vezetik a statikus elektromosságot és a 
hőt. Ez a tulajdonságuk, kombinálva könnyű súlyukkal, 
kiváló alapanyaggá teszi őket komputerek, nyomtatók, 
másológépek és egyéb elektronikus eszközök gyártásá
ban. Ez a már működő piac évi 12-15%-os emelkedést 
mutat. A szénszálakkal erősített kompozitanyagok lehető
vé teszik a hordozható berendezések súlyának csökkenté
sét, egyidejűleg biztosítják az elektromágneses interferen
cia elleni védelmet is.
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3. táblázat

Tulajdonság PANEX® 33 

48K*

Szénszál: 
Standard minőség 

12K
(T-300)**

Nagy szilárdságú 
12 K

(T-700)**

E-üveg*** Üvegszál

S-üveg***

Szakító
szilárdság, MPa

3620 3530 4902 3447 4482

Rugalmassági 
modulus, GPa

228 230 230 72 87

Sűrűség, g/cm3 1,78 1,76 1,80 2,55 2,50

Nyúlás, % 1,2 1,5 2,1 4,8 5,7

Faji. szilárdság, 
106 m

2,03 2,00 2,72 1,35 1,79

Faji. modulus, 
108 m

1,28 1,28 1,28 0,28 0,34

Ár, USD/kg 17,64 33,07 44,10 1,65 9,92

Szakító szil./USD 
MPa-kg/USD

205 107 111 2089 452

Rúg. modul/USD 
GPa-kg/USD

13 7 5 44 9

Fajlagos
szilárd./USD 106 
m-kg

0,11 0,06 0,06 0,82 0,18

Fajlagos 
modul/USD 108 
m-kg

0,07 0,04 0,03 0,17 0,03

* Forrás: Zoltek Corporation, 1996.
** Forrás: Toray Marketing & Sales, „The World of Toray Carbon Fibers”
*** Forrás: D. Askeland, The Science & Engineering of Materials 2nd ed., PWS-Kent Publising Co., 1996. 
*** Forrás: A megadott árak becsült értékek, Zoltek Co., 1996.

Szállítm ányozás

Kevés iparág hajlandó olyan nagy árat fizetni a súly 
csökkentéséért és a szilárdság növeléséért, mint a repülő- 
gépipar. Pl. a Boeing 777-es gép egész farok része szén
szállal erősített műanyagból készül. A Boeing fejlesztő 
mérnökei ezt nagy mértékben ki kívánják terjeszteni a re
pülők más részleteire is. Azonban szó van már könnyű, 
nagy sebességű vonatokban is szénszállal erősített kom- 
pozitanyagok felhasználásáról.

Autóipar

A szakemberek véleménye szerint a kompozitok itt is 
átveszik a fémek helyét, ez csak idő kérdése. Zoltek szén
szálas kompozitok már autók millióiban vannak jelen a 
pirotechnikai légzsákok anyagában adalékként, valamint 
a hajtótengelyekben. Versenyautókban már alvázak anya
gaként is használnak kompozitokat. A szénszálak másik 
nagy előnye, hogy egy-két alkatrészből álló kompozit

mid

szerkezetek akár 100 fémelemből álló szerkezeteket he
lyettesíthetnek.

Infrastruktúra

Szénszálak használhatók pl. acél helyett a beton erősí
tésére. Ennek előnye, hogy a beton erősebb és merevebb 
lesz, valamint ellenáll a korróziónak. Különösen fontos ez 
pl. hidak építésénél és javításánál. Itt kiemelkedő a hidak 
földrengéssel szembeni ellenállóképességének fokozása. 
Egy Kaliforniában folyó ilyen programnak részese a 
Zoltek is.

Építkezés

Néhány társaság azzal is kísérletezik, hogy fát próbál
janak meg szénszállal erősíteni. A fa az USA-ban igen 
fontos építőanyag. A szénszállal erősített rétegelt faanyag 
önmagában is nagy lehetőséget jelent a piacon. Egy nem
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régiben közölt információ szerint a szénszál 50%-kal ja
vítja a fa szakítási szilárdságát.

Hajózás

Már a nagyobb szilárdság és a könnyebb súly is indo
kolja a szénszálak felhasználását a hajózásban, de ehhez 
hozzájárul még a nagyobb szilárdság és a vizes korrózió
val szembeni ellenállás, ami az üvegszálaknál hiányzik.

Fékbetétek

Ez sok kategóriát érint, az autóipart és egyéb iparágakat 
beleértve. Ez a fajta felhasználás a szénszálnak egyedülál
ló tulajdonságán alapul, nevezetesen, hogy míg más anya
gok hő hatására lágyulnak, a szénszál erősödik. A Zoltek 
cég továbbra is a repülőgépek fékanyagának legnagyobb 
beszállítója marad a repülőgépiparban, de versenyautók 
fékje és kuplungja is készül már ilyen anyagokból. A jö
vőben ez az alkalmazás könnyen átvihető személyautók
ra, könnyű súlyú vonatokra és ipari forgóberendezésekre 
is.

Ipari felhasználások

A szénszállal erősített kompozitanyagok ipari alkalma
zásának listája hosszú. Pl. a papíriparban szükség van 
gyorsan forgó kompozit-anyagból készült dobokra, ame
lyekben hasznosítható a szénszálak kis súlya, merevsége 
és korrózióállósága. Mindenfajta görgő és tengely meg
erősítésében igen jó szolgálatot tehetnek. Egyre terjed az 
oxidált szálak alkalmazása, hogy a munkásokat a hőter
heléstől megkíméljék. Tankok, tartályok készítésében is 
előnyösek a szénszálak tulajdonságai. Használatukkal ál
talában az acélt váltják ki.

Alternatív energia

A legígéretesebb tervek ebben a témában is a szénszá
lak felhasználásával kapcsolatosak. Az Otto-motorban a 
fűtőanyagnak csak 20-30%-a hasznosul. Szénszálas lend
kerekek alkalmazásával csökkenthető az üzemanyagfo
gyasztás, mivel hasznosul a fékezéskor keletkező hő. 
A lendkerekek alkalmazhatók motorként és generátorként 
is. Alkalmazásukat a szénszál teszi lehetővé. Szennyezést 
csökkentő eljárás a cseppfolyósított földgáz használata 
üzemanyagként. Ennek tárolására szénszállal erősített 
kompozitból készült tartályokat használnak.

1995-re és 98-ra már egy sor bevezetett alkalmazásban 
tértek át a meglévő szénszálrendszerek helyett a kereske
delmi minőségű szénszálak használatára. Ezen túlmenően 
jelentős lépések történtek új alkalmazások területére törté
nő betörésben is. Arra a lehetőségre alapozva, hogy sike
rül a piac néhány százalékát meghódítani, a Fisher/Pry- 
modell szerint megjósolható, hogy a kereskedelmi minő
ségű szénszálak további részesedést szereznek a piacból, 
mivel használható alternatívának bizonyultak.

Közvetlen helyettesítés

Strongwell (korábban Morrison-féle formázott üveg
szál). Az első cégek egyike, amely képes volt sikeresen 
előállítani hosszú szálú anyagot, a világ legnagyobb szál
lal erősített kompozit anyag pultrudálója, a Strongwell 
volt. A Strongwell 1987 óta gyártott szénszállal erősített 
hajtótengelyt a Dana Corporation számára, elsősorban 
a Genaral Motors teherautóiba. A szénszálak használata 
lehetővé tette a kétrészes hajtótengelyek lecserélését egy 
darabból álló tengelyre, csökkentette ezzel a költségeket, 
és járművenként 20 fonttal csökkentette a járművek átla
gos súlyát, azaz 60%-kal csökken a súly a kétrészes acél
ból készült hajtótengelyű járművek súlyához képest. Az új 
anyagnak a kompozitanyagok lényegéből eredő csillapítá
si jellemzője ugyancsak csökkenti az utasfulkében a zajt 
és a rezgést. Ezt a tengelyt eredetileg Hercules-féle AS4- 
D 36K nyersanyag felhasználására tervezték. (A 36K-S 
szálat 3 egyedi 12K-s szál felhasználásával készítették.)

1995 decemberében a Strongwell elhatározta, hogy al
ternatív forrást keres a szénszálas anyagra, aminek oka a 
12K-s szál nehéz elérhetősége, magas ára és a végleges 
termékre való igény volt. A Strongwell 6 hónapon belül át 
tudta alakítani gyártósorát a 48K-s és 50K-s anyag feldol
gozására. A Srongwellnél folyó összes jelenlegi és jövő
beli hajtótengely program ezekre a kereskedelmi minősé
gű szénszálakra épül.

EDO Canada Ltd. 1996-ban az EDO Canada Ltd., egy 
Calgary székhelyű cég, kompozitból készített tartályokat 
komprimált földgáz (CNG) tárolására és megkezdte ezen 
anyagok kiértékelését a szénszállal szigetelt tartályok ké
szítése szempontjából, melyeket a Presséd Steel Tank of 
West Allis wisconsini cég számára szállított. Ezeket a tar
tályokat a General Motors 1997-es GMC- és Chevrolet tí
pusú teherautóihoz használták fel. A szénszálat választot
ták szigetelőanyagnak, mert az üvegszálborítások savak
nak, lúgoknak és ultraibolya fénynek való ellenálló képes
sége aggályokat ébresztett.

Az EDO Canada összehasonlította különféle szénszá
lakkal, köztük a Zoltek-féle standard modulusú PANEX® 
33 48K-s szénszállal készült tartályok szigetelőanyagait. 
A tervezési követelményeknek való megfeleléshez több 
PANEX® 33 48K szálra volt szükség ahhoz, hogy egyen
értékű legyen a nagyszilárdságú 12K-s szállal tekercselt 
tartály teljesítményével. Mivel azonban a PANEX® 
33 48K ára messze alatta marad a 12K-s anyag árának, 
még így is jelentősen csökkenteni tudták a tartály teljes 
költségét.

Új szénszálfelhasználások

Stoughton kompozitok. A Stoughton Composites, Inc. 
of Brodhead, Wisconsin cégnek az volt az elképzelése, 
hogy kifejleszt egy teljesen kompozitokból álló, a hajó
zásban használatos konténert, amely jelentősen jobb telje
sítményt nyújt a szállitmányozási ipar részére azáltal, 
hogy könnyebb, korróziónak ellenáll és nagyon kicsi a 
karbantartási igénye. A tervezés során azonban kiderült,
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hogy a kívánalmak a szerkezeti keresztelemek és sarok 
rudak esetében merevebb szálat igényelnek, mint amilyen 
az üvegszál. A szénszál megfelelt a kívánalmaknak, de 
mivel kb. 200 font szálat használ fel, fontonként 15 USD 
áron, a teljes konténer gazdaságilag nem lehet versenyké
pes a konvencionális acél- és alumínium-konténerekkel.

1996-ban a fontonként 8 USD árú, kereskedelmi minő
ségű szénszál megjelenése a korábbi, 3000 USD/konténer 
árat lecsökkentette 1600 USD/konténerre, és ezzel ezt a 
technológiát kereskedelmi lehetőséggé tette. További ár
csökkenések tovább fogják szélesíteni a kompozitanyagú 
hajózási konténer piacot.

A szénszálpiacok növekedése: 
kereskedelmi piacok

A kereskedelmi minőségű szénszállal erősített kompo- 
zitanyagok sikeresen foglalják el a kereskedelmi piac egy 
részét olyan területeken, mint a hajókonténerek, sűrített 
földgáztárolók, hajózási konténerek és különböző infra- 
strukturális/konstrukciós programok, amelyek elsődlege
sen árfüggő piacok. Ezen kereskedelmi piacok árérzé
kenységére példaként a Rocky Mountain Institute nemré
giben vizsgálta az autóipart, hogy meghatározza a szén
szál kontra acél árviszonyokat. A vizsgálat eredménye azt 
mutatja, hogy perspektivikusan vizsgálva a járműveket, a 
szénszál 7,5 USD-os fontonkénti ár mellett lehet verseny- 
képes az acéllal [14]. Ezért a hosszú szálakat gyártók azt 
jósolják, hogy az 5 USD/font árú szénszálak hozzáférhe
tősége esetében ezek az alkalmazások dramatikusan fel
gyorsulnak, különösen az olyan kereskedelmi piacokon, 
mint az infrastruktúra-konstrukció, az autóipar, a szállít
mányozás, az elektronika, tengerészet, az ipari termékek, 
a súrlódó anyagok, a sporteszközök és az alternatív ener
giarendszerek piaca.

Ezen alkalmazások jövőbeli gyarapodása nemcsak a 
kompetitív árú szénszál elérhetőségén múlik, hanem függ 
attól is, hogy van-e elég nagy volumenben hozzáférési le
hetőség a szénszálakhoz e nagy volumenű piacok számá
ra. A kereskedelmi minőségű szénszálakat gyártó cégek 
jelentős kapacitásnövelést jelentettek be, hogy ki tudják 
elégíteni a várhatóan növekvő igényeket. A szénszállal 
erősített kompozitanyagok előnyei más anyagokkal szem
ben a következőkben foglalhatók össze:

Relatív
sűrűség

Fajlagos
merevség

Relatív
hőtágulás

Fajlagos
szilárdság

Szénszál kompozit 1,8 5,4 elhanyagolható 8,1
Üvegszál kompozit 2,2 1,4 -0,8 5,6
Alumínium 2,4 1,2 13,5 0,3
Acél 7,9 1,3 6,2 0,1

Összefoglaló következtetés

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy bár a szénszálak 
teljesítmény-karakterisztikája lehetővé teszi a kereskedel
mi alkalmazások új technológiájának kifejlesztését, a

technológiák kereskedelmileg való alkalmasságának igazi 
kulcsa az olcsó szénszál. A kereskedelmi minőségű szén
szál nemcsak a teljesítmény és olcsó ár dinamikus kombi
nációját valósítja meg, hanem lehetővé teszi a kereskedel
mi alkalmazásokhoz szükséges nagy volumenű gyártás- 
technológiát is. Amint a Fisher/Pry-modell jósolja, a ke
reskedelmi minőségű szénszálak folytatni fogják a beha
tolást a már meglévő felhasználások területére és uralni 
fogják az újonnan felmerülő nagy volumenű felhasználá
sok piacát.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S S U M M A R Y

Andrea Dry: A szénszálipar fejlődése

Még öt évvel ezelőtt is csak kevesen hallottak a szén- ill. gra
fitszálakról. Ezzel szemben ma egyre nő annak az elképzelésnek 
elfogadottsága, hogy az anyagtudományt a közeljövőben a szén
szálak felhasználása fogja forradalmasítani. Ez a rendkívüli 
anyag, amelynek használata korábban csak az űrtechnika terüle
tén történő, igen költséges, kisszámú alkalmazásra korlátozó
dott, ma már készen áll arra, hogy elfoglalja helyét az alapvető 
nyersanyagok igen rövid listáján, amely jelenleg a betont, az 
acélt, az alumíniumot, a műanyagokat, az üvegszálerősítésű 
kompozit-anyagokat foglalja magában, s amely most kiegészül a 
szénszállal erősített kompozitanyagokkal. Bár a szénszálipar 
még gyerekkorát éli, mint sok más, kompozitanyagok előállítá
sára szolgáló eljárás is, az alkalmazások nagy száma és változa
tossága, amelyek csak arra várnak, hogy hasznosítani tudják az 
olyan óriási előnyöket, mint pl. a nagy szilárdság, a kis súly, a 
nagy merevség, a korrózióval szembeni ellenállás és az elektro
mos vezetőképesség, előtérbe hozzák a szénszálipar fokozott 
fejlesztését.

Ebben a közleményben a szerző visszatekint a szénszálak tör
ténetére, valamint azokat a jelenlegi változásokat vizsgálja, me
lyek átalakítják az iparág jövőjét. Ezenkívül tárgyalja az anya
gok helyettesítésének dinamikáját alakító feltevéseket és előre
jelzéseket is.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 98 (2000)]

Andrea Dry: The Development of the Carbon Fiber Industry

As recently as five years ago, few people had ever heard of 
carbon or graphite fiber. Now there is a growing acceptance of 
the idea that carbon fiber will be responsible for the next great 
revolution in the use of materials. The extraordinary material 
that was once confined to a limited number of high-priced appli
cations in the aerospace arena is now ready to take its place 
among the short list of basic raw matherials: concrete, steel, alu
minium, plastics, fiberglass-reinforced composites, and now car
bon fiber-reinforced composites. Although the carbon fiber 
industry is still in its infancy, as are many of the processing tech
niques used to manufacture composites, the performance advan
tages such as high strength, low weight, high stiffness, corrosion 
resistance, and electrical conductivity, bring to mind the early 
development of the fiberglass industry.

This paper will look back to the history of carbon fiber, as 
well as examine the current changes which are molding the 
future of the industry itself, and the underlying assumptions and 
predictions which form the dynamics of materials substitution.

Sfctnie . . .  Sietnie . . .  Sietnie . . .

Olcsóbb és biztonságosabb új 
propilénkarbonát-előállító eljárás 

szuperkritikus COz-ben

A Japán Állami Intézet, amely kémiai 
anyagok kutatásával foglalkozik Tsukuba- 
ban (National Institute o f Material and 
Chemical Research), karöltve a Japán Ve
gyi-innovációs Intézettel Tokióban (Japan 
Chemical Invention Institute) dízel-motor
hajtóanyagba eleve adagolja a koromkivá
lást a keletkező kipufogógázban csökkentő 
anyagát. Ezt az adalékanyagot úgy állítja 
elő, hogy 63 °C hőmérsékleten és 100 bar 
nyomáson szuperkritikus C02-vel reagál- 
tatja a propilén-oxidot. A hozam közel 
100%-os. Mivel külön oldószert nem hasz
nálnak, az oldott szén-dioxid távozása után 
nincsen szükség további finomításra.

Az eljárást 2000-ben kívánják üzemesí- 
teni.

[Forrás: Chemical Engineering. 106. 
No 3, p 25, 27; (1999. március)]

S. Gy.

Katalitikus átészterezés 
és desztillációs tisztítás 

poli(tetraetilén-glikol)-ra egyetlen 
berendezésben

Art Bronstein a Townsend Tarnell mér
nökcég ügyvezető igazgatója kéthavonta 
közöl ismertetést az új eljárásokról: többek 
között beszámol arról, hogy a testhezta- 
padó ruházatnál használt rugalmas 
polimerfonal (Spandex) egyik komono- 
merjének előállítására olyan új komplex 
eljárást dolgozott ki annak eredetileg is ki
fejlesztő cége (DuPont, USA), melynek 
második lépcsője egyetlen desztillálóto
ronyban egyidejűleg hajtja végre az első 
lépcsőben két mól ecetsavval észterezett 
poli-(tetraetilén-glikol), (PTMEG/Ac2 = 
AcO-(CH2)4-OAc) 0,2 súlyszázalék nátri- 
um-metoxid (NaOCH3) homogén katalizá
torral metanol oldószerben az ecetsavas 
PTMEG átészterezését metilacetáttá, vala
mint a szabad poli-(tetrametilén-glikol)-lá, 
továbbá a reakcióelegy komponenseire 
bontását desztillációval. A spandex-szálat 
a DuPont cég évente 1,5 milliárd USD ér
tékben adja el. Ilyen rugalmas szálat,

Elastane márkanévvel még a német Bayer 
cég állít elő nagy mennyiségben.

A kettős második lépcsőt elvégző be
rendezés egy desztillálótorony, melynek 
fejterméke metilacetát és metanol 79,6 
ill. 20,4 súlyszázalékos elegye, fenékter
méke pedig poli-(tetrametilén-glikol) és 
kevés nátronlúg metilalkoholos oldata. 
A PTMEG/Ac2 konverziója 80%-os, de a 
kihozatal megközelíti a 100%-ot. A fölös
legben maradt komponenseket visszavi
szik a folyamat elejére.

A kolonnafej hőmérséklete 75 °C, a 
kolonnafenéké 83 °C, amiket egyrészt a 
fejbe 26 súlyszázalékban bevitt nátrium- 
metoxidos metilalkohollal elegyített 
diacetil-poli-tetraetilén-glikol elegy ental- 
piájával érnek el, másrészt a kolonnafenék 
előtt beadott forró metanollal.

[Forrás: European Chemical News, 70. 
No 1854, p 29. (1999. március 29. -  ápri
lis 4.)]

S. Gy
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Eponimikus ismeretek nyomai a kémiai tankönyvekben
BRAUN TIBOR* 

PÁLOS ANDREA**

Bevezetés

Az eponimia kifejezés a görög epi (jelentése -ról, -ről) 
és onyma (jelentése: név) szavakból származik [1]. A tu
domány területén számos híres elmélet, törvény, hatás, elv 
és így tovább, eponim, vagyis azokról a kutatókról van el
nevezve, akik javasolták, vagy felfedezték ezeket. Merton
[2] meghatározása szerint az eponimia „az a szokás, mi
szerint a kutató nevét odaillesztjük a felfedezéshez, vagy 
annak egy részéhez, mint pl. Kopernikuszi rendszer, 
Hook-törvény, Planck állandó, vagy a Halley üstökös”. Az 
eponimia számos funkciót szolgál, ráirányítja a figyelmet 
a jelzett fejlődésre, követendő példaként nevezi meg a tu
domány hőseit és motiválja a kutatást az elért eredmény 
jutalmazásával [3]. Az eponimiának részben az ismeretek 
információtudományi feldolgozása (eponimák alapján va
ló szakirodalmi visszakeresés), valamint a tudományos 
alapkutatás működési mechanizmusának megismerése te
rén van jelentősége. Habár az eponimák a tudomány min
den területén megtalálhatók, néhány tudományterület 
több eponimát hozott létre és őrzött meg, mint egy másik 
[4, 5].

Szabályként kimondható, hogy a nevet a tudományos 
felfedezéshez nem a tudománytörténész, vagy egy magá
nos kutató kapcsolja hozzá, hanem a gyakorló kutatók kö
zössége [6]. Hasonlóképpen elnevezést ritkán adnak, vagy 
hagynak jóvá, hacsak az elnevező (vagy a név elfogadója) 
térben és/vagy időben távol nem áll a megtisztelni kívánt 
kutatótól [6]. Ahhoz, hogy ezek a megállapítások igazak 
legyenek (és igaznak kell lenniük, mert különben az epo
nimia megszűnne létezni, mint fontos tudományos elis
merés), az eponimiát nemcsak a tudományos érdemek 
vagy eredetiség alapján kell odaítélni, hanem a kutatók 
közösségének fel kell ismernie, hogy az valódi érdemen 
alapszik, nem pedig személyes barátság, nemzeti hovatar
tozás, vagy tudományos iskolák politikai nyomásának ha
tására jött létre. A közösség késői elismerése, és így a jö
vő kutató-generáció által ígért halhatatlanság reménye az, 
ami az eponimia rendkívüli presztízsét adja.

Legjobb tudomásunk szerint eddig még nem foglalkoz
tak a kémiában jelenlévő eponim jelenségről. Ezért vizs
gálatot végeztünk, melynek során számos kémiai tárgyú 
tankönyv tárgymutatójában szereplő eponimát összegyűj
töttünk, rendszereztük és kvalifikáltuk.

Adatgyűjtés, feldolgozási módszer

Számos 1953 és 1994 között kiadott analitikai, fizikai, 
szerves és szervetlen kémiai tankönyvet használtunk fel a 
fent említett szakterületek lehető legteljesebb áttekintésé

* ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
** MTA Könyvtára

in  ki

re. A tankönyvek tárgymutatóiból manuálisan kerestük ki 
az eponimákat és azokat számítógépes adatbázisba gyűj
töttük. Csak eponim kifejezéseket választottunk ki, vagyis 
olyanokat, ahol a könyvek tárgymutatójában a kutató ne
ve és a hozzá társult kifejezés együttesen szerepelt. Meg
kíséreltük még az eponimák korát is meghatározni, vagyis 
azt, hogy mikor hozták létre ezeket. Beaver [7] javaslatát 
fogadtuk el, miszerint egy eponima keletkezési ideje úgy 
határozható meg, hogy az eponimában szereplő név vise
lőjének születési évéhez 35 évet adunk. A vizsgálathoz kb. 
100 tankönyvet használtunk, angol nyelvterületről. Jelen
tős kritérium volt a hazai hozzáférhetőség.

Habár az eponimia fogalmának pontos rendszerezése 
nem áll rendelkezésre, néhány szerző mégis foglalkozott 
az eponim kifejezések rétegződésével, megvizsgálta a tu
dományos eredmény „súlyát” [7, 8]. Choppen ezt szelle
mesen így írja le:

„Mindezek a tudományos ismertség más alakjára emlé
keztetnek engem, olyanra, melyben egy szociális rangsor 
jelenik meg, egy olyan rangsorolás, mely az ünnepeltet ér
deme szerint, az egyetemi vizsga eredményjegyzékéhez 
hasonlóan sorolja be. Gondolt-e valaki is arra, hogy 
Avogadro sosem jutott túl egy hipotézisen, mindaz, amit 
ebből a fizikában levezettek, meglehetősen ingatag alapon 
áll?... Le Chatelier, elegáns francia úrként kerülte az intel
lektuális csapdákat és gondolatait ,elvként' fogalmazta 
meg... Habár alacsonyabb a rangja, a szabály tartósabbnak 
bizonyul. Ampere-nek volt szabálya. így járt el Simpson 
is, de Mendelejev rendszert alkotott belőle. Bármely sor
rendbe állítják is, hipotézis, elv, szabály vagy rendszer, a 
tudás magasabb szintjére lépünk, amikor eljutunk az el
mélethez, melyet nem szabad összetéveszteni a ,one-off 
feladattal, a teorémával. Természetesen Einstein és 
Dalion arisztokratikus rangnak örvendezhetnek ünnepelt 
,elméletükkel'. Azonban az önelégültség biztosítását te
kintve senki sem hasonlítható egy ,törvény' szerzőjéhez. 
Ha valaki megalkot egy tudományos törvényt, semmilyen 
ismert törvényhozó testület nem tudja azt érvénytelení
teni. Ohm törvénye, Charles törvénye, Hook törvénye, 
mindezek a kifejezések vitathatatlan tekintélyt sugároz
nak, a Sinai hegy légkörét, az isteni kinyilatkoztatás sej
telmét.”

Choppen rangsorát tekintve jó kiindulási alapnak, meg
kíséreltük az eponim fogalmak rangsorba állítását. Az 
eredményeket az 1. táblázat tartalmazza. Habár néhány 
esetben az átfedés elkerülhetetlen volt és a kategorizálás 
nem volt mindig egyértelmű, sikerült 14 eponim kategóri
át felállítanunk. Foglalkozunk még az eponimák megjele
nésének kronológiájával is. Az 1. ábra az eponim kifeje
zések számát a keletkezésük becsült idejének függvényé
ben ábrázolja.

A négy kémiai szakterülethez tartozó eponimák közül 
kikerestük a több szakterülethez tartozókat és azokat is,
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1. táblázat
Eponim fogalom-kategóriák eloszlása analitikai, fizikai, szerves és szervetlen kémiai tankönyvekben

Kategória Analitikai kémia, % Fizikai kémia, % Szerves kémia, % Szervetlen kémia, %

Törvények 4,38 6,87 0,93 6,73
Elméletek 2,02 4,15 2,61 4,95
Elvek 0,89 1,00 0,74 1,18
Hatások 2,25 2,57 0,93 3,36
Teorémák,

axiómák,
modellek 0,78 8,44 0,37 3,36

Egyenletek,
összefüggések 9,66 31,47 2,05 12,30

Szabályok,
kritériumok 2,02 4,15 2,05 4,95

Állandók,
mutatók,
faktorok,
együtthatók 4,15 6,44 0,93 3,96

Hipotézisek 0,11 0,28 0,18 0,99
Jelenségek 6,52 9,15 1,68 3,36
Rendszerek,

folyamatok 6,06 3,72 11,75 14,26
Berendezések,

eszközök 20,67 1,72 1,86 4,36
Módszerek,

tesztek,
reakciók,
szintézisek,
reagensek 34,16 10,30 69,59 25,15

Egyebek 6,29 9,73 4,29 11,09

Analitikai, szerves (------- )  és fizikai és szervetlen (__ )
kémiai tankönyvekben szereplő eponim kifejezések korgörbéi

melyek csak egy szakterülethez rendelhetők. Az ered
ményt a 2. táblázat mutatja be.

Eredmények és tárgyalásuk

Habár az 1. táblázatban szereplő kategóriák besorolá
sára semmiféle egzakt kritérium nem áll rendelkezésre, 
ezek egy futó áttekintést azért nyújtanak rétegződésről, a 
különböző eponim eredmények „presztízséről”. Ha össze
hasonlítjuk a különböző fogalom-kategóriák százalékos 
arányát a négy kémiai szakterület eponim tezauruszán be
lül, néhány érdekes szempont azonnal feltűnik. Például a 
tankönyvekben szereplő eponimikus törvények gyakori
sága a következő sorrendet mutatja:

fizikai kémia > szervetlen kémia > analitikai kémia > 
szerves kémia.

Ha összeadjuk az 1. táblázat első tíz „elméleti” kategó
riájának százalékos arányát, a sorrend változatlan marad.

Az 1. táblázat utolsó négy kategóriájának összege a so
rozatot az alábbiak szerint alakítja át:

szerves > analitikai > szervetlen > fizikai kémia.

m kl2000. 55. ÉVFOLYAM. 3. SZÁM 107



Eponim kifejezések átfedése analitikai, fizikai, 
szerves és szervetlen kémiai tankönyvekben

2. táblázat

Szakterület Átfedés (%)

Analitikai és fizikai kémia 5,4
Analitikai és szerves 
kémia 2,8
Analitikai és szervetlen 
kémia 4,5
Fizikai és szerves kémia 1,9
Fizikai és szervetlen 
kémia 6,7
Szerves és szervetlen 
kémia 3,1
Analitikai és fizikai és 
szerves kémia 0,9
Analitikai és fizikai és 
szervetlen kémia 2,2
Fizikai és szerves és 
szervetlen kémia 1,0
Szerves és analitikai és 
szervetlen kémia 1,1
Analitikai és fizikai és 
szerves és szervetlen 
kémia 0,6

Az, hogy ezek a sorrendek lehetővé tesznek-e episz- 
temologiailag értékelhető betekintést, vagy csak néhány 
tankönyvíró általánosított véleményét tükrözik, vita tár
gya lehet. Úgy tűnik, hogy mindkét feltételezésnek lehet 
valóságtartalma.

Nagy változatosságot mutat ugyanazon eponim kifeje
zés különböző szerzők által használt alakja. így pl. Auger 
neve hatás, elektron mikroszkópia, mikroanalízis és 
spektroszkópia; Arrhenius-é sav, bázis, egyenlet és el
mélet; Boltzman-é állandó, eloszlás, egyenlet és elv; 
Planck-é törvény, állandó, képlet stb. kifejezésekkel tár
sult. Ez jól mutatja, hogy a tankönyvírók nem következe
tesek az eponimák használatában. Előfordul eset, amikor 
két szerző ugyanazt a nevet különböző, de szinonim kife-

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Braun Tibor -  Pálos Andrea: Eponimikus ismeretek nyomai a 
kémiai tankönyvekben

A dolgozat megkísérli angol nyelvű kémiai tankönyvekben elő
forduló eponimikus felfedezések rendszerezését. Az eredmé
nyek azt mutatták, hogy jelentős különbségek mutatkoznak az 
eponimia felhasználásában az analitikai kémiai, a fizikai kémi
ai, a szervetlen kémiai és a szerves kémiai alterületeken. Az 
eponimiai elnevezések 14 hierarchikus csoportba való rendsze
rezése nyomán megállapítható, hogy az analitikai kémiában a 
módszerek, a fizikai kémiában az egyenletek és összefüggések, 
a szerves és szervetlen kémiában a szintézisek kidolgozóit is
merték el legnagyobb gyakorisággal eponimák adományozásá
val.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 106 (2000)]

jezéssel társítja, amikor ugyanarról a fogalomról ír. Talán 
ez magyarázza az eponima-tezauruszok átlapolását az 
egyes szakterületek esetében (2. táblázat).

A rendellenességek ellenére, melyek az eponim fogal
mak alkalmazásában megmutatkoznak, a különböző szak
területekhez tartozó eponim kifejezések „elméleti” és „kí
sérleti” sorrendje -  mint említettük -  tartalmazhat 
episztemológiai realitást.

Az a megállapítás [9] miszerint „...nincsenek olyan 
alapvető elvek vagy törvények, melyek kizárólagosan va
lamely kémiai alterülethez tartoznának”, úgy látszik, hogy 
megalapozott, legalábbis, ami a tankönyvekben előfordu
ló eponim kifejezéseket illeti.

Végül megvizsgáltuk még az általunk kiválasztott tan
könyvekben előforduló eponim kifejezések korát. Az ana
litikai kémiai tankönyvekben szereplő legtöbb eponima az 
1880-as és az 1900-as évek közötti időszakra datálódik 
(7. ábra). A  szerves kémiai eponimák keletkezésének ide
je többnyire az 1900-as évekre esik, a fizikai és a szervet
len kémiaiaké az 1920-as évekre. Az analitikai és szerves 
kémiai eponimák jobban szóródnak az évtizedek között. 
Mind a négy szakterületen a korgörbék gyorsan hanyatló 
ágai Beaver azon hipotézisét látszanak erősíteni, misze
rint a huszadik század elejét „a tudományos jutalmazási 
rendszer szerkezetének megváltozása jelzi, eltolódás a nö
vekvő anonimitás irányába” [7].
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S U M M A R Y

T. Braun-A. Palos: Textbook Trails of Eponimic Knowledge 
in Chemistry
The number and type of eponyms found in a number of English 
textbooks in analytical, physical, organic and inorganic chem
istry has been extracted. It has been shown that the most fre
quent types of eponymical rewards are given to methods in ana
lytical chemistry, to equations and relationships in physical 
chemistry, and to syntheses in organic and inorganic chemistry.
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/4  Muzycpvi veycfifccvi cé fómiatud/ymátty.
Ahmed H. Zewail kapta az 1999. évi kémiai Nobel-díjat

Ahmed H. Zewail Egyiptomban szüle
tett 1946. február 26-án. Tanulmányait 
Alekszandria egyetemén végezte és kitün
tetéssel fejezte be. Doktori munkáját R. 
Hochstrasser professzor irányításával a 
Pennsylvania Egyetemen készítette el, az 
itt eltöltött négy év kitűnő alapokat adott 
ahhoz, hogy elismert és megbecsült kuta
tóvá váljon. Az amerikai ösztöndíjas évek 
után 1978-ban a Kaliforniai Műszaki 
Egyetemen kapott állást, ahol a kémia és a 
fizika professzora (1982).

A Zewail család négy gyermeket nevel, 
a feleség Delma orvos.

Az ultrarövid (fentoszekundumos) han
golható lézerimpulzusokat felhasználva el
járást dolgozott ki a reagáló és/vagy el
boruló molekulák valósidejű átmeneti álla
potának vizsgálatára, így lehetővé vált az

Millenniumi merengés

A C&EN 1999. december 6-ai számá
ban millenniumi összeállítást közöl a „Ké
mia az emberiség szolgálatában ” alcím
mel. Az alábbiakban az összeállításban 
szereplő öt szerkesztőségi dolgozat vára
kozásokat megfogalmazó részleteire té
rünk ki és két honfitársunknak a számban 
megjelent hozzászólásaiból is idézünk.

Ma a tudomány minden fronton fejlődik, 
a kémia a biológiával együttműködésben és 
nehéz megmondani, hogy hová jutunk a tu
domány és a technológia segítségével a kö
vetkező évtizedben. Azt azonban tudjuk, 
hogy nagy kihívásnak kell eleget tennünk, a 
világ népessége ugyanis gyarapodik és ko
rosodik. A mai 6 milliárdos népességet az 
ENSZ 2050-re közepes termékenység ese
tén 8,9 milliárdra becsüli. A legalább nyolc
van évesek aránya az 1998. évi egy száza
lékról az ENSZ beszámolója szerint 2050- 
re 6 százalékra fog növekedni. A növekvő 
igényeket (élelmiszer, ruházat, lakás, közle
kedés stb.) az első ipari forradalomtól elté
rően a megvalósítható fejlődés útján kell ki
elégítenünk. A környezetvédelmi kihívá
soknak eleget kell tennünk.

A kémikusoknak, a kémiának és a vegy
iparnak központi szerepe lesz ezen kihívá
sok megválaszolásában.

W. S. Stavropolous, a Dow elnöke és 
vezérigazgatója szerint integráltan kell tel
jesíteni a gazdasági, szociális és környe
zetvédelmi igényeket. Ch. O. Holliday, a 
DuPont elnöke és vezérigazgatója olyan 
jövőt vázol, amikor a biológiai eljárások 
megújuló forrásokat használnak alap
anyagként, napenergiát fűtőanyagként, ab
szorbeálják a szén-dioxidot az atmoszférá

átmeneti komplex közvetlen megfigyelése, 
a kémia kötés felbomlásához szükséges 
idő femtoszekundumos pontosságú meg
határozása és az átmeneti állapot poten- 
ciálisenergia-profiljának feltérképezése. 
A jód-cián molekula ICN[I...CN]I+CN 
disszociációs folyamatában az átmeneti 
komplex élettartalma 200 fs, a gerjesztést 
követően ennyi idő alatt esik szét jódatom- 
ra és ciánmolekulára. A bimolekulás hidro- 
gén-jodid és szén-dioxid közötti reakció
ban [I-H...0=0=0] szerkezetű átmeneti 
terméken keresztül keletkező HO-gyök és 
CO-molekula viszonylag hosszú idő múl
va (5 ps) jelenik meg.

A két egyszerű példa a femtokémia kez
detét (1987) eleveníti fel. Napjainkra már 
nagy számú molekula és reakció vizsgála
tát végezték el Zewail, tanítványai és az

ból, a folyamatok alacsony hőmérsékleten 
és kis nyomáson játszódnak le, és kevésbé 
mérgező hulladékot termelnek.

A vegyipari evolúció egyik megnyilvá
nulása az élettudományok területe. Bár a 
DNA felismerése óta világos volt, hogy 
egy vegyület, mégsem tudtuk kezelni más 
vegyületekhez hasonlóan. A genetika tudo
mány valószínűleg a jövő évszázadban 
megoldja a feladatot. A genetika tudomány 
új utakat nyit a gyógyszerekhez és új meg
közelítéseket tesz lehetővé a betegségek 
kezelésében. Kétségtelen, hogy óriási sze
repet fog játszani az élelmezésben is, bár a 
mezőgazdasági biotechnológia (a geneti
kai manipuláció) ma félelmeket kelt az 
emberekben, amit le kell győzni.

Felerősödnek az erőfeszítések az embe
ri agy, az emberi értelem részletes kémiá
jának megismerésére. Bár ez egyrészről 
alapkutatásnak minősül, gyakorlati jelen
tősége mégis óriási, hiszen elvezethet az 
idősebb korosztályt fokozottan veszélyez
tető Alzheimer és Parkinson kór neurode- 
generatív folyamatainak megértéséhez.

A tudomány és a technológia mindig 
kétélű kardhoz hasonlatos: hatalmat adnak 
az alkotáshoz, de a romboláshoz is. Meg 
kell akadályoznunk a biológiai fegyverek 
károkozását olyan eszközökkel, amelyek 
idejekorán érzékelnek, vagy segítenek a ve
szély előrejelzésében és a kár elhárításában.

Biztosítanunk kell a világ népességének 
a tiszta, arzénmentes ivóvizet. Ehhez jobb 
arzénmeghatározásra és a szegény, fejlődő 
országokban is működő tisztítási módsze
rekre van szükség.

ilyen kutatásokra speciálisan felszerelt la
boratóriumok kutatói. A jövő nagy lehető
séget ígér a szintetikus kémiában is, kör
nyezetbarát céltermékeket, melléktermé
kek kialakulásának céltudatos kiküszöbö
lése révén.

Ahmed H. Zewail professzor a fem
tokémia megteremtőjeként és művelője- 
ként méltán kapta meg az egyik legrango
sabb elismerést.
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G. M.

Az elmúlt két évszázadban a kémia 
megváltoztatta a világot. A következő évti
zedekben a kémiát arra kell használnunk, 
hogy az emberiség alapvető és nem annyi
ra alapvető igényeit teljesíthessük.

Az összeállítást több hozzászólás egészí
ti ki, köztük (egy oldalra téve) két honfitár
sunk, Oláh György és Pavláth Attila cikke.

Nobel-díjásunk, Oláh György a kimerü
lő szénhidrogénforrásokra utalva azt írja, 
hogy a jövőben a metilalkohol kulcsszere
pet fog szerezni üzemanyagcellás hajtó
anyagként és vegyipari-petrolkémiai alap
anyagként is. A metilalkohol jövőbeni for
rásaként az atmoszférikus széndioxidot je
löli meg, amelyet vizes katalitikus reduk
ciónak lehet alávetni. Az átalakítás ener
giaigényét éjszakai (nem csúcs) erőművi 
kapacitásból, vagy atomenergiából java
solja biztosítani. Az alternatív enzimes 
vagy fotokatalitikus redukció is ígéretes 
lehet. A széndioxid visszanyerése az at
moszférából elősegítheti a globális felme
legedés problémájának a megoldását is.

Pavláth Attila hozzászólásában a kémia 
társadalmi elismerésének szükségességé
ről ír, amikor a vegyészek tevékenységét 
elismerik a foglalkoztatók, a kormány és a 
publikum. Kiemeli a felelősségteljes tájé
koztatás szükségességét és elítéli a szenzá- 
cióhajhászó újságírást. Az Amerikai Kémi
kusok Szövetségének fáradhatatlanul dol
gozni kell azon, hogy harmonizálja a kap
csolatokat az akadémia, a kormányzat és 
az ipar között, rávilágítva arra, hogy hosz- 
szabb távon mindenki károsulni fog, ha 
nézeteltéréseik tovább mélyülnek.

RL
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A száz „legkiválóbb“ európai

A FECS, az Európai Kémikusegyesüle
tek Szövetsége a millennium alkalmából
2000. február elején a mellékelt listát pub
likálta a száz (már nem élő) európai kémi
kusról. Örömünkre szolgál, hogy a jegyzé
ken több magyar származású kémikus is 
szerepel, így találkozhatunk Ruprecht An
tal (1748-1818), Hevesy György 
(1885-1966) és Zsigmondy Richárd 
(1865-1929) nevével.

Az angol Colin Russel, történettudomá
nyi professzor, úgy is mint az összeállítás 
egyik készítője, ebből az alkalomból külön 
Írásban tárta fel az előkészületek egyes 
lépcsőiben történteket és adott hangot vé
leményének. A FECS 1998-ban javasolta 
lista összeállítását a millennium alkalmá
ból. Az elbírálás egyik lehetséges kritériu
ma a Nobel-díj elnyerése volt, ez azonban 
csak 1901-től létezik és nem mindegyik 
kémiai Nobel-díjas teljesítménye azonos. 
Ezért a FECS 30 tagországától kértek be 
jelölőlistát és néhány kiválasztási elvet is 
javasoltak. Többek között előírták, hogy a 
javasolt személyek tevékenységének át 
kellett alakítania a kémiatudományt, az 
egész világon befolyást kellett szerezniük 
és munkájuk nagy részét Európában kellett 
végezniük. Valamivel több mint kétszáz 
évre tekintettek vissza a Lavoisier nevéhez 
fűződő kémiai forradalomig, és korábban 
élt kiválóságok (Paracelsus, Glauber, van 
Helmont, Hales és Boylé) maradtak ki az 
alkimisták mellett.

A beérkezett javaslatokban tíz ország 
csak saját szülötteit jelölte, ezeket a listá
kat azonnal kizárták a további feldolgozás
ból. A maradék húsz ország jelöltjeinek 
száma 308 volt (csak Lavoisier és 
Berzelius szerepelt mindegyik jegyzéken). 
Az illetékes FECS bizottság 1999. július 8- 
i budapesti ülésén döntöttek a végleges lis
táról. A szűkítés első lépcsőjében kizárták 
az egy szavazatot kapott jelölteket és így 
kezelhetőbb 112-es listához jutottak. Ez
után egyenként vizsgálták a jelölteket és 
további 12 kizárásával eljutottak a százas 
top-listához. A kiválasztás során sokszor 
merült fel az a kérdés, hogy ki minősül ké
mikusnak. Az ügyvéd Avogardo-1 felvették 
a jegyzékbe, de sok biokémikus kimaradt 
abból. További kérdés volt a vizsgált há
rom évszázad relatív súlya ajelöltek száma 
alapján (a jegyzék szerint az eredmény 
14/42/44). Azzal is foglalkoztak, hogy aje
lölt ugyanúgy hozzájárult-e az alkalmazott 
kémiához, mint az elméletihez. A listából 
kimaradt például az alkáliipart létrehozó 
Leblanc, ugyanakkor a rivális feltaláló, 
Solvay neve szerepel rajta. Nem túl nagy

mkl

kémikus

meglepetést okoz a nemzetek hozzájárulá
sa: a „nagy hármas”, Németország, az 
Egyesült Királyság és Franciaország a lis
tán szereplők 28, 24 és 15 százalékát adta. 
Viszonylagos nagy kihagyás után Svédor
szág és Oroszország következnek öt-öt je
lölttel. Ezek ismeretében a magyar kémi
kusok bevezetőben említett elismerése fi
gyelemre méltó.

A száz legkiválóbb európai kémikus 
névjegyzéke bizonyára vitákat vált ki, 
mégis hasznos lehet ahhoz, hogy előmoz
dítsa a kémia általános megítélését. A listát 
az alábbiakban adjuk közre:

18. század

Bergman, Tobern 0/o/(1735-l784) 
Bertholet, Claude Louis (1748-1822) 
Black, Joseph (1728-1799)
Cavendish, Henry (1731-1810)
Gadolin, Johan (1760-1852)
Kirwan, Richard (1735-1812)
Klaproth, Martin Heinrich (1743-1817) 
Lavoisier, Antoine Laurent (1743-1794) 
Lomonoszov, Mihail Vasziljevics 

(1711-1765)
Priestley, Joseph (1733-1804)
Richter, Jeremiás Benjamin (1762-1807) 
Ruprecht, Antal (1748-1818)
Scheele, Carl Wilhelm (1742-1786) 
Vauquelin, Louis Nicolas (1763-1829)

19. század

Arrhenius, Svante August (1859-1927) 
Auer, Carl (1858-1929)
Avogardo, Amedeo (1776-1856)
Baeyer, Johan Friedrich Wilhelm Adolf 

(1835-1917)
Berthelot, Pierre Eugene Marcelin 

(1827-1907)
Berzelius, Jöns Jakob (1779-1848) 
Bunsen, Robert Wilhelm (1811-1899) 
Butlerov, Alexandr Mihajlovics 

(1828-1886)
Cannizzaro, Stanislao (1826-1910) 
Claisen, Ludwig (1851-1930)
Dalton, John (1766-1844)
Davy, Humphry (1778-1850)
Marignac, Jean Charles (1817-1894) 
Dumas, Jean Baptiste André (1800-1884) 
Faraday, Michael (1791-1867)
Fischer, Emil (1852-1919)
Frankland, Edward (1825-1899) 
Fresenius, Carl Remigius (1818-1897) 
Gay-Lussac, Joseph Louis (1778-1850)

Graham, Thomas (1805-1869)
Hofmann, August Wilhelm (1818-1892) 
Kekuté, Friedrich August (1829-1896) 
Kolbe, Adolf Wilhelm Hermann 

(1818-1884)
Laurent, Auguste (1807-1853)
Le Chatelier, Henri Louis (1850-1936) 
Liebig, Justus (1803-1873)
Mengyelejev, Dmitrij Ivanovics 

(1834-1907)
Meyer, Julius Lothar (1830-1895) 
Moissan, Ferdinand Frédéric Henri 

(1852-1907)
Ostwald, Friedrich Wilhelm (1853-1932) 
Pasteur, Louis (1822-1895)
Perkin, William Henry (sr.) (1838-1907) 
Proust, Joseph Louis (1754-1826) 
Ramsay. William (1852-1916)
Solvay, Ernest (1838-1922)
Stas, Jean Servais (1813-1891) 
Saint-Claire Deville, Henri Etienne 

(1818-1881)
Van't Hoff, Jacobus Henricus 

(1852-1911)
Werner, Alfred (1866-1919)
Williamson, Alexander William 

(1824-1904)
Wohler, Friedrich (1800-1882)
Wurtz, Charles Adolphe (1817-1884)

20. század

Aston, Francis William (1877-1945) 
Barton, Derek Harold Richards 

(1918-1998)
Bosch, Karl (1874-1940)
Brönsted, Johannes Nicolaus 

(1879-1947)
Butenandt, Adolf Friedrich Johann 

(1903-1995)
Curie, Marie (1867-1934)
Debye, Peter Joseph Wilhelm 

(1884-1966)
Diels, Otto Paul Hermann (1876-1954) 
Grignard, Francois Auguste Victor 

(1871-1935)
Haber, Fritz (1868-1934)
Hahn, Otto (1879-1968)
Hantzsch, Arthur Rudolf {1857-1935) 
Hőssel, Odd (1897-1981)
Haworth, Walter Norman (1883-1950) 
Hevesy, György (1885-1966)
Heyrovsky, Jaroslav (1890-1967) 
Hinshelwood, Cyril Norman (1897-1967) 
Hodgkin, Dorothy Mary (1910-1994) 
Ingold, Christopher Keik (1893-1970) 
Karrer, Paul (1889-1971)
Kendrew, John Cowdery (1917-1997)
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Natta, Giulio (1903-1979)
Noddack, Ida Eva (1896-1978)
Nernst, Walther Hermann (1864-1941) 
Pregl, Fritz (1869-1930)
Prelog, Vladimir (1906-1998)
Reppe, Walter Julius (1892-1969) 
Robinson, Robert (1886-1975) 
Rutherford, Ernest (1871-1937) 
Ruzicka, Leopold (1887-1976)
Sabatier, Paul (1854-1941)

Szemjonov, Nyikolaj Nikolajevics 
(1896-1986)

Soddy, Frederick (1877-1945)
Sorensen, Soren Peter Lauritz 

(1868-1939)
Staudinger, Hermann (1881-1965)
Stock, Alfred {1876-1946)
Svedberg, Theodor H. E. (1884-1971) 
Todd, Alexander Robertus (1907-1997) 
Tswet, Mihail Szemjonovics (1872-1919)

A kémia legjelentősebb eredményei 1999-ben
A C&EN 1999. november 29-ei számá

ban Pamela Zurer, a lap Tudomány/Tech- 
nológia/Oktatás rovatának vezetője (a lap 
ügyvezető igazgató-helyettese) közzétette 
saját listáját a kémia legnagyobb 1999. évi 
eredményeiről és egyben vitát is nyitott a 
jegyzékről. Forrásként a lapban publikált 
közleményekre támaszkodott. íme a felso
rolás:

-  N f só szintézise. Ez a nagyenergiájú 
kation az első olyan nitrogén fajta, amit 
több mint egyszázada izoláltak. A ve
gyészek érdekes új árut készítettek;

-  három új szupernehéz elem létreho
zása. A 114, 116 és 118-as elemekre

rendelkezésre álló előzetes adatok 
szerint ezek a nuklidák ún. stabilitási 
szigetet foglalhatnak el. A kísérlet 
megerősítette az elméletet;

-  kémiai elemzések tárták fel, hogy nincs 
nyoma ideggáz prekurzornak az 1998 
augusztusában lebombázott szudáni 
gyógyszergyárban (az USA azért sem
misítette meg a gyárat, mert olyan fé
lelme volt, hogy ott ideggáz prekurzort 
gyártanak. A kémia külpolitikai és biz
tonságtechnikai témákra derített 
fényt);

HAZAI KÉMIAI KUTATÁSI TÉMÁK, 
KUTATÓHELYEK, ISKOLÁK, 
MŰHELYEK ÉS INTÉZMÉNYEK_______

S Z E R K E S Z T I: K E G L E V IC H  G Y Ö R G Y  
ÉS K Ö R T V É L Y E S S Y  G Y U L A

A Zemplén-iskola

A szerves kémia a 19. században Né
metországból indult fejlődésnek és Európa 
más országaiban is erőteljesen fejlődött. 
Hazánkban viszont alig érdeklődtek iránta, 
a nagy kémikusok, Than Károly, Lengyel 
Béla, Wartha Vince, ugyanis Bunsen tanít
ványai voltak és az analitika, valamint a 
szervetlen kémia mesterének az irányát kö
vették. A lemaradás fő oka mindamellett az 
volt, hogy nálunk hiányzott a szerves kuta
tásokat igénylő vegyipar. A szerves kémia 
és az ipar kapcsolata indokolja, hogy 
Magyarországon először a m. kir. József 
Műegyetemen létesült önálló szerves ké-

* Bp. 1016 Gellért-hegy u. 20.

M Ó R A  L Á S Z L Ó *

miai katedra, és erre az 1913-ban felállított 
„organicus chemiai” tanszékre azt a Zemp
lén Gézát nevezték ki, aki ekkor már a 
Nobel-díjas Emil Fischerrel közös szén
hidrátkémiai kutatásaival nemzetközi hír
nevet szerzett.

Zemplén Berlinben, Emil Fischer inté
zetében 1907 és 1910 közötti években 
megismerte a szénhidrátkutatás legújabb 
eredményeit és egyben megtanulta a mo
dem kutatás módszereit, többek között azt, 
hogy a fárasztó, hosszú kísérletek állandó 
figyelését csak több személy csoportmun
kában végezheti. Ehhez felkészítette és ki
nevelte munkatársait. Vezetésével így ala
kult ki az első magyar szerves kémiai isko

Wilkinson, Geojfrey (1921-1998) 
Wiüstátter, Richard Martin (1872-1942) 
Wittig, Georg (1897-1987)
Ziegler, Karl (1898-1973)
Zsigmondy, Richard Adolf (1865-1929)

Ajegyzékben szereplő kémikusokról to
vábbi információ a www.chemsoc.org/net- 
works/enc/100chemists web címen talál
ható meg.

A. I.-né

-  a d_: orbitális aktuális rajza. Ismételt 
példa arra, hogy a kísérlet megerősíti 
az elméletet.

Voltak olyan más jelentős 1999. évi ké
miai fejlesztések is, amelyek nem konkrét 
felfedezések, hanem inkább a fontosságuk 
növekedett. Ezek közé sorolhatók:

-  a nanokémia, pl. a fullerén építő 
blokkok;

— a zöldkémia;
— a biotechnológiai visszahatás, nö

vekszik a genetikusán módosított 
élelmiszerek ellenzőinek száma.

RL

la, mely a maga korában számos olyan fel
adatot oldott meg, melyekben külföldön, 
jobb körülmények között sem tudtak kielé
gítőbb eredményeket elérni.

A Zemplén-iskola közel fél évszázados 
munkásságának több száz publikáció 
(könyv, folyóiratcikk, szabadalmi leírás 
stb.) az eredménye, elemzésüket, biblio
gráfiai adataikat a Zemplénről írott köny
veim tartalmazzák [1]. Ehelyütt csupán 
kiemelkedő új módszereit, eljárásait vá
zoljuk, nagyjából a kidolgozásuk időrend
jében. Az első világháborút követően, a 
20-as évek kezdetén (1923) munkálta ki 
első nagy jelentőségű módszerét az 
acetilezett szőlőcukor elszappanosítására, 
mely általános eljárássá fejlesztve, mint a 
,,Zemplén-féle elszappanositás" néven 
vonult be a kémia történetébe. Kidolgozá
sában Kunz Alfonz, továbbfejlesztésében 
Pacsu Jenő és Gerecs Árpád szerzett ér
demeket.

A szappanosítás tanulmányozása lehe
tővé tette, hogy Zemplén új eljárást dol
gozzon ki a cukrok acetilezett nitriljének a 
lebontására is. Módszere különösen az 
oligoszacharidok (főleg a biózok) terén bi
zonyult eredményesnek. A Zemplén-féle 
cukorlebontási eljárással az 1926-27-es
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években Zemplén munkatársaival, Braun 
Gézával és Kiss Dezsővel számos 
oligoszacharid (cellobióz, laktóz, maltóz 
stb.) szerkezetét derítette fel. A cukorle
bontási eljárás azután arra ösztönözte 
Zemplént, hogy tanulmányozza a fordított 
irányú átalakulásokat, vagyis a felépítés 
módját. Először a glükozidos oxigénhíddal 
rendelkező molekulák előállításával pró
bálkozott, melyekben a cukor glükozidos 
oxigénhídja egy nem cukorszerű vegyüle- 
tet kapcsol magához. E vizsgálatok során 
jutott el Zemplén -  kiváló munkatársak: 
Bruckner Zoltán, Gerecs Árpád, Erdélyi 
János, Csűrös Zoltán és Bognár Rezső 
közreműködésével -  az ún. higanyacetátos 
eljáráshoz. Nevezettek segítségével e 
módszerrel az 1929 és az 1950-es évek kö
zött számos, alkoholos és fenolos OH cso
portú aglükon glükozidját és igen sok 
oligoszacharid szintézisét sikerült megol
dani.

A sikeres cukorszintézisek Zemplént és 
munkatársait a természetes glükozidok ku
tatására serkentették, ami számos új termé
szetes glükozid szerkezetének a felderíté
sére és előállításához vezetett: így a lina- 
rin, neolinarin, pektolinarin Bognár Rezső, 
Mester László, Farkas Lóránd közreműkö
désével; a hesperidin Tettamanti Károllyal; 
a ruberitrinsav Müller Sándorral; a 
floridzin szintézise pedig Bognár Rezsővel 
1942-ben valósult meg. A floridzin kutatá
sával Zemplén érdeklődése a növényekben 
nagy számban található jlavonoidok ké
miája irányába fordult. Az 1940-es évek
ben a flavonoidok aglükonjainak változa
tos szerkezetével is sorra megbirkózott. 
Ezen úttörő munkálatokban Bognár Rezső 
és Mechner J. segítették, de a flavonoid- 
kémiába tartozó vizsgálatokat doktoran- 
duszai (Farkas Lóránd, Schuller Nóra, 
Sattler Tibor stb.) is szívesen választották 
értekezéseik témájául (1943-1945).

Zemplén utolsó éveiben a cukorszárma
zékok új csoportjával, az ún. cukorfor- 
mazánokkal foglalkozott a Mester László
val, Messmer Andrással és Eckhart Edével 
közös dolgozataikban (1951-1953). Ké
sőbb e munkálatokban közreműködtek 
még Kisfaludy Lajos, Döry István, Móczár 
Elemér, Pallos László, Szántay Csaba, 
Schawartz József és Major Adám, bizo
nyítván azt, hogy a Zemplén-iskola az új

területen, a fenilhidrazin-származékok és 
cukorformazánok szerkezetének feltárásá
ban is eredményes.

Végül tanulságul Zemplén kutatási 
irányára és módszerére két közeli munka
társát idézzük. Mester László szerint: „Azt 
vallotta, hogy korlátozott anyagi lehető
ségeink mellett nem szabad erőnket rész
letkérdésekkel elforgácsolni, hanem a 
»nagy témákkal« kell foglalkozni.” Farkas 
Lóránd elmondotta nekem, hogy Zemplén 
a kutatásokat naponta legalább kétszer el
lenőrizte, és az eredményeket kellő óvatos
sággal fogadta. A publikálásnál alapelve 
volt, hogy csak azt írjuk le, ami még száz 
év múlva is igaz.

A Zemplén-iskola hatása megtalálható 
az iparban pl. Földi Zoltánnak (Chinoin) 
és más egykori tanítványainak valamint a 
tanítványok tanítványainak az eredmé
nyeiben, így tanszéki utódainak Beke Dé
nes nek, Lempert Károlynak, Szántay Csa
bának és Novak Lajosnak, továbbá a kül
földön élő kiváló professzorok, köztük pl. 
Angyal István Jánosnak (Sydney, Ausztrá
lia) a munkásságában. Minderre fényes bi
zonyíték, hogy a Nobel-díjas Oláh György 
professzor is a Zemplén-tanszéken kezdte

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Móra László: A Zemplén-iskola

Zemplén Géza (1883-1956), a hazánkban 
elsőként a budapesti József Műegyetemen 
1913-ban felállított szerves kémia tanszék 
professzora, kiemelkedő tudományos ku
tatómunkát végzett. A szénhidrátok kémiá
jában bevezetett új eljárásai, köztük a 
glükozidok és az oligoszacharidok szinté
zisére kidolgozott módszerei nagy nem
zetközi elismerést váltottak ki. Munkájá
ban az általa felkészített és kinevelt mun
katársai segítették, az így megalapított el
ső magyar szerves kémiai iskola tagjaiból 
neves egyetemi tanárok és vegyiparunk 
vezetői lettek. A közlemény a Zemplén-is
kola kialakulását és kiemelkedő eredmé
nyeit vázolja, melyek a hazai szénhidrát
kutatásokat megalapozták.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 111 (2000)]
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pályafutását (1949-1954). Mint felkérésre 
küldött válaszában írta: „Hálás vagyok 
azért a lehetőségért, és nagy örömmel em
lékszem az Intézetben töltött évekre... Há
lás vagyok, hogy kapcsolatba kerülhettem 
Zemplénnel és intézetének remek kollégái
val. Emil Fischer 1902-ben kapta a Nobel- 
díját, és 1994-ben egyik tudományos uno
kája a Zemplén-kapcsolatok révén jutott 
hozzá ehhez a kitüntetéshez. Erre a család
fára büszke vagyok.” Ehhez hozzá tehet
jük, mi tudománytörténészek pedig 
büszkék vagyunk az első magyar szerves 
kémiai iskolára, amely Zemplén vezetésé
vel a szénhidrát-kutatásoknak új hazát, ha
zánknak pedig új tudományt teremtett.

IRODALOM
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S U M M A R Y

L. Móra: The Zemplén-school

Géza Zemplén (1883-1956), professor of 
the Organic Chemistry Department at the 
Palatine József Technical University in 
Budapest, which was the first such an 
institution in Hungary founded in 1913, 
performed outstanding research activity. 
His new processes introduced to the field 
of carbohydrate chemistry, among them 
the methods for the syntheses of glyco- 
zides oligosaccharides, gave rise to huge 
international recognition. He was assisted 
in his work by his coworkers prepared for 
this task and educated by himself. The 
members of this first school of organic 
chemistry became famous professors and 
leaders of the Hungarian chemical indus
try. The paper outlines the development 
and significant results of this Zemplén- 
school, which results layed the foundation 
of Hungarian carbohydrate chemistry.
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MAKROGAZDASAGI HÍREK

A vegyipart is érintő új rendeletek

2000. elejétől új árverési szabályok lép
tek hatályba. A változás szerint, ha egy ve
vő utólag eláll a szerződés megkötésétől, 
akkor második árverést kell tartani. Ha 
azonban a végleges árverési ár alacso
nyabb lesz az elsőnél, akkor az első vevő
vel a kiilönbözetet megfizetteti az adóhiva
tal.

Az adózás rendjéről szóló törvény új 
szabálya szerint az adóellenőrzéssel lezárt 
időszak is újra vizsgálható, akár az ötéves 
elévülési időszakon túl is az APEH elnöké
nek utasítására, ha olyan tény vagy körül
mény kerül az adóhatóság tudomására, 
amelyet a korábbi ellenőrzéskor nem vett 
figyelembe.

A büntető törvénykönyv módosítása sze
rint változnak a minősítő kategóriák ösz- 
szeghatárai. A kisebb súlyú bűncselek
mény nem 5, hanem 10 ezer forintnál kez
dődik, a jelentős mértékű károkozás, ill. 
adó- vagy tb-járulék elcsalása nem 6, ha
nem 50 millió forintnál végződik, a külö
nösen nagy kár vagy csalás büntetőértéke 
50 millióról indul és 500 millióig tart. Új 
kategóriaként megjelenik a különösen je
lentős károkozás vagy csalás, amelynek ér
téke 500 millió forint felett kezdődik.

A nagyvárosok döntő többsége a maxi
mális két százalékra emeli az iparűzési adó 
mértékét. Ennek az az oka, hogy a telepü
léseken a személyi jövedelemadóból fel
használható rész 15 százalékról 5 százalék
ra csökken. Több önkormányzat fontolgat
ja a kommunális adó bevezetését is. A BM 
szerint a központi költségvetés az összes 
befizetett szja 40 százalékát ezután is visz- 
szajuttatja a helyi önkormányzatoknak, de 
a jövedelemkülönbségek mérséklésére 
2.600 önkormányzat (a helyhatóságok 84 
százaléka) nagyobb összegű jövedelem ki
egészítésben részesül, mint 1999-ben.

2000. elejétől Magyarországon rendőr
ségi szakértők folyamatosan figyelik az 
interneten megjelenő képes és szöveges in
formációkat.

2000. április 1-jétől egységes állami 
pénzügyi felügyelet működik. Megszűnik 
az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet, 
az Állami Biztosításfelügyelet és az Álla
mi Pénztárfelügyelet és e szervek jogutód
ja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügye
lete lesz. A Felügyelet tevékenységének 
célja egyebek között a pénz- és tőkepiac

zavartalan, eredményes működésének, az 
ügyfelek érdekei védelmének, a piaci vi
szonyok átláthatóságának, továbbá a tisz
tességes és szabályozott piaci verseny 
fenntartásának az elősegítése. Elnökét a 
miniszterelnök javaslatára az Országgyű
lés választja és hívja vissza.

2000. november l-jétöl megszűnik a ka
marák közigazgatási hatásköre, a kötelező 
tagság és a tagdíj is. A kamarák álláspont
ja szerint a tagdíjhátralék öt évig nem évül 
el. A kamarák közigazgatási jogköreit álla
mi intézmények veszik át, de köztestületi 
jellegük megmarad. Ettől az időponttól a 
mostani három helyett csak két országos 
kamara fog működni, az agrárkamara vala
mint az összevont kézműves-, és kereske
delmi és iparkamara. A kamarák vagyonel
számolását az Állami Számvevőszék ellen
őrzi. A kormánynak 2000. április elsejéig 
kell a parlament elé terjesztenie a gazdasá
gi kamarákról szóló törvényjavaslatát.

A Legfelsőbb Bíróság héttagú jogegysé
gi tanácsa által meghozott határozat értel
mében a bíróságoknak érdemben kell vizs
gálniuk a privatizációs, ill. közbeszerzési 
pályázatok veszteseinek az eljárásra vo
natkozó jogszabályok megsértése miatt be
nyújtott kereseteit. Szakértők szerint a dön
tés milliárdos nagyságrendű perek megin
dítására ad lehetőséget. A kormány határo
zata értelmében 2000. elejétől a központo
sított közbeszerzéseket a korábban kijelölt 
három központi beszerző helyett egy szer
vezet, a Miniszterelnökség Közbeszerzési 
és Gazdasági Igazgatósága (MKGI) végzi. 
A központosított közbeszerzések hatálya 
alá tartozó intézmények száma a kormány- 
határozat hatására ugrásszerűen növekszik.

A magánadósok adatnyilvántartásával 
jelenleg két szervezet foglalkozik Magya
rországon. A Bankközi Adós- és Hitelinfor
mációs Rendszerhez (BAR) a hitelintézeti 
törvény szerint minden pénzügyi intéz
ménynek kötelező csatlakoznia. Adatbázi
sa vállalkozók és magánszemélyek hitel- 
szerződéseinek adatait tartalmazza. A ter
mészetes személyek közül azok kerülnek 
be, akiknek több mint 90 napja a minimál
bérnél nagyobb összegű hátralékuk van. A 
rendszer a mulasztás tényét és időtartamát 
tartja nyilván a tartozás megszűnését köve
tően legalább öt évig. Hasonló tevékeny
séggel foglalkozik magánszemélyek eseté

ben a Girodat Rt. is, amely hozzáférést biz
tosít a közjegyzői kamara által kezelt ingó- 
jelzálog és a földhivatali ingatlan nyilván
tartásokhoz is.

A multinacionális cégeknek beszállító 
magyar kis- és középvállalkozások új beru
házási célú támogatást kapnak 2000-ben. 
A Gazdasági Minisztérium által 1998-ban 
indított beszállítói célprogramhoz 2000- 
ben egymilliárd forintos keret áll rendelke
zésre. A támogatás célja a multinacionális 
vállalatok integrálása a magyar gazdaság
ba a magyar beszállítói arány növelése út
ján.

A gazdasági kabinet 2000-2006 közötti 
időszakra szóló, hétéves, tízmilliárd forint
nyi forrásigényű fejlesztési tervet fogadott 
el 1999. decemberében. A források 41 szá
zalékát a költségvetés, 32 százalékát ma
gánforrások, 20 százalékát EU-támogatá- 
sok, 7 százalékát pedig helyi források fi
nanszíroznák. A terv keretében nyolc prog
ram valósul meg, ezek: szerkezetátalakítás 
és vállalkozásfejlesztés, agrárgazdaság- és 
vidékfejlesztés, innováció és információs 
társadalom, infrastruktúrafejlesztés, kör
nyezetvédelmi program, emberi erőforrá
sok fejlesztése, valamint egészségügyi és 
intézményfejlesztés. A kabinet fontos fel
adatnak tekinti a környező országokba irá
nyuló tőkeexport segítését állami eszkö
zökkel, ennek érdekében sokszínűbb fi
nanszírozást javasol a kormánynak.

A kormány 2000-ben legfeljebb 6 száza
lékos energia áremelést tart indokoltnak. 
Ez az év közepén egyszeri, 12 százalékos 
gázáremelést jelenthet.

1999- ben 12 év után először került tíz 
százalék alá az infáció, a GDP arányos 
költségvetési hiány 4 százalék körüli volt. 
A reálkeresetek 2,5 százalékkal nőttek 
(a szakértők szerint legalább 3 százalékkal 
kell emelkednie a reáljövedelemnek, hogy 
az emberek érezzék is azt).

2000- ben november 1-je is munkaszü
neti nap lesz.

2000-ben a minimálbér 25.500 Ft. 
A minimálbér számítási alap egyes társa
dalombiztosítási jogviszonylatokban is. 
A KSH 1998. évi felmérése szerint az elő
írást a kis- és mikrovállalkozásoknak csak
nem harmada figyelmen kívül hagyja. 
A minimálbér összegét el nem érő jövede
lem esetén az adózók egy részének külön 
nyilatkozatban kell ennek okát megadnia. 
Ha az adózó a nyilatkozat megtételét elmu
lasztja, az adóhatóság az adót becsléssel és 
esetleg adóbírság kiszabása mellett állapít
ja meg.
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2000. január 1-jétöl az OMFB az Okta
tási Minisztériumhoz tartozik. A kiadott 
kormányrendelet szerint feladata egyebek 
között a műszaki fejlődés, a technológiai 
modernizáció, a magyar termékek és szol
gáltatások, valamint a vállalkozások ver
senyképességének elősegítése. Az OMFB

legfeljebb tizenöt tagú testület, tagjait és 
elnökét az oktatási miniszter javaslatára a 
miniszterelnök nevezi ki három évre, 
amely egyszer további három évre meg
hosszabbítható. A kormányzati képviselők 
száma nem érheti el a testület tagjai számá
nak a felét. Az OMFB feladatainak ellátá

Törvényjavaslat a kémiai biztonságról

1999. novemberi dátummal jelent meg 
az egészségügyi miniszter törvényjavasla
ta a kémiai biztonságról, amit szakmai kö
rökben többen véleményezhettek. Az aláb
biakban áttekintjük a törvényjavaslat tar
talmát.

A törvény a „természetes személyek ké
miai biztonsághoz kapcsolódó jogosultsá
gainak biztosítása érdekében, a veszélyes 
anyagok és veszélyes készítmények káros 
hatásainak azonosítása, megelőzése, vala
mint elhárítása érdekében” született (a ve
szélyes készítmény egy vagy több veszé
lyes anyagot tartalmazó keverék vagy ol
dat, amely veszélyes besorolást kap). Ve
szélyesnek minősülnek a javaslat szerint a 
tűz- és robbanásveszélyes, a toxikus és az 
ökotoxikus anyagok és készítmények. 
A törvény hatálya nem terjed ki az emberi 
vagy állatgyógyászati termékekre, a pszi- 
chotrop anyagokra, ill. kábítószerekre, a 
kozmetikai termékekre, a hulladéknak mi
nősülő anyagkeverékekre, a radioaktív 
anyagokra, az élelmiszerekre, a takarmá
nyokra, valamint a növényvédőszerekre és 
a termésnövelő késztermékekre.

A veszélyes anyagokat a gyártónak ill. 
az importálónak osztályoznia kell a tör
vényjavaslatban megadott kategóriák sze
rint. Ismert összetételű, osztályba sorolt 
veszélyes készítmény újraosztályozandó 
minden olyan esetben, amikor összetéte
lében változás történik.

A veszélyes anyagokat és készítménye
ket a gyártónak ill. importálónak be kell je
lentenie az OKK-OKBI-hez (Országos 
Közegészségügyi Központ Országos Kémi
ai Biztonsági Intézet), ha az a jegyzékben 
még nem szerepel, de nem kell bejelenteni 
az ELINCS-ben (Törzskönyvezett Vegyi 
Anyagok Európai Jegyzéke) nem szereplő 
új veszélyes anyagokat és a nem termelő- 
üzemi célra gyártott, ill. importált veszélyes 
anyagokat, vagy veszélyes készítményeket.

Bármely gyártó vagy importáló, aki a tör
vény hatályba lépését megelőző 3 évben, 
ill. az azt követő évben legalább egy alka
lommal évi 10 tonnát meghaladó mennyi
ségben veszélyes anyagot gyárt(ott) vagy 
importál(t), az egészségügyi miniszter által 
meghatározott információt köteles bejelen
teni az OKK-OKBI-be.

Az EU-ban még nem törzskönyvezett új 
anyaggal csak törzskönyvezést követően 
lehet tevékenységet végezni. A törzsköny
vező hatóság (OKK-OKBI) felülvizsgál
hatja, hogy a törzskönyveztető által titko
sítani kívánt adat képezheti-e üzleti titok 
tárgyát.

A törvényjavaslat külön rendelkezik a 
veszélyes anyagok, ill. veszélyes készítmé
nyek csomagolásáról, feliratozásáról, rak
tározásáról, szállításáról és reklámozásá
ról. Egyebek között előírja, hogy a veszé
lyes anyagok, ill. veszélyes készítmények 
reklámozásakor közölni kell a reklámozott 
termék veszélyességi osztályának egyér
telmű megjelölését is.

A veszélyes anyagokkal, ill. a veszélyes 
készítményekkel végzendő tevékenység 
megkezdése előtt a tevékenységet végző
nek az emberi egészséget és környezetet 
károsító kockázatokról becslést (veszély 
azonosítás, expozíció-hatás összefüggés 
elemzés, expozíció becslés, a kockázat 
minőségi, ill. mennyiségi jellemzése) kell 
készítenie. Törzskönyvezendő veszélyes 
anyagoknál az OKK-OKBI is végez koc
kázatbecslést. A veszélyes anyaggal, ill. a 
veszélyes készítménnyel tevékenységet 
végzőnek a kockázat kezelése, csökkentése 
érdekében intézkedéseket kell kidolgoznia. 
A kockázatok megfelelő szintre csökken
tése érdekében egyes veszélyes anyagok, 
ill. veszélyes készítmények alkalmazása, 
ill. egyes, ezekkel végzett tevékenységek 
betilthatóak, korlátozhatóak. A lakosság 
részére forgalomba hozott veszélyes
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sát és munkájának szervezését Titkárság 
segíti.

Forrás: Gazdasági Értesítő, 1999. de
cember 13., 1999. december 20.; Magyar 
Közlöny
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anyaghoz, ill. veszélyes készítményhez a 
gyártó, vagy az importáló által készített 
használati utasítást kell a forgalmazónak 
mellékelnie. A tevékenységet végzőt a for
galmazónak legkésőbb a termék első alka
lommal történő kiszolgálásakor biztonsági 
adatlappal kell ellátnia (ezt ismételt ki
szolgáláskor nem kell megismételni).

A hazai és nemzetközi adatok fogadá
sára és feldolgozására és a kémiai bizton
ságban érintett szervezethez történő eljut
tatásra az OKK-OKBI-ben Információs 
Központ működik. A Központ végzi az 
OECD tagországok részére a veszélyes 
anyagokra vonatkozó adatok cseréjét.

A kémiai biztonság koordinálására tár
caközi bizottság működik.

A kivételektől eltekintve bármely tevé
kenység csak igazolható módon bejelentett 
vagy törzskönyvezett veszélyes anyaggal, 
ill. bejelentett veszélyes készítménnyel vé
gezhető. A tevékenységet folytatni kívánó
nak a bejelentést az ANTSZ tevékenység 
gyakorlásának helye szerint területileg il
letékes városi, fővárosi kerületi intézeté
nek kell benyújtania. A bejelentést meg 
kell ismételni a bejelentő, ill. a bejelentett 
tevékenység azonosításához szükséges 
bármely adat megváltozása esetén. Az en
gedély visszavonásáig, ill. érvényességé
nek lejártáig nem kell bejelenteni azt a te
vékenységet, amelyet az arra jogosult e 
törvény hatálybalépésének napján érvé
nyes tevékenységi engedély, ill. országos 
forgalmazási engedély alapján végez. Az 
előzetes bejelentés nem helyettesíti az 
egyéb hatósági engedélyeket.

A kémiai biztonságot a hatóságok ellen
őrzik és kezdeményezhetik az ANTSZ il
letékes intézeténél a gyártás korlátozását, a 
tevékenység átmeneti tiltását és bírság al
kalmazását. Az ANTSZ városi intézet 
5 millió forintig terjedő kémiai terhelési 
bírságot szabhat ki.
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Egyéni védőeszközök használata

Az egészségügyi miniszter 1999 de
cemberében rendeletet hozott a munkavál
lalók munkahelyen történő egyéni védő
eszköz használatának minimális biztonsá
gi és egészségügyi követelményeiről. 
A rendelet hatálya a munkáltatóra és a 
munkavállalóra is kiterjed.

A rendelet szerint az egészséget veszé
lyeztető és nem biztonságos munkavégzés 
esetén a kockázatok egészséget nem ve
szélyeztető mértékűre csökkentése érdeké
ben a munkáltató a munkavállalókat a koc
kázatokkal szemben védelmet nyújtó vé
dőeszközzel látja el és ellenőrzi azok ren
deltetésszerű használatát. A kockázatbecs
lésre, a védőeszköz kiválasztására vonat

kozó adatokat, a mérési eredményeket, az 
esetleges szakértői véleményeket és aján
lásokat tartalmazó dokumentumokat a 
munkáltató naprakészen tartja nyilván, és 
azokat az ellenőrzést végző hatóság részé
re bemutatja.

A védőeszköznek védelmet kell nyújta
nia, meg kell felelnie a munkavégzés kö
rülményeinek, az ergonómiai követelmé
nyeknek és a munkavállaló egészségi álla
potának, valamint igazítás után illeszked
nie kell viselőjére. A védőeszköz szemé
lyes használatra szolgál, kihordási ideje 
nincs; amennyiben valamely védőeszközt 
többen is használnak, megfelelő intézke
déseket kell tenni, hogy az ilyen használat

Kormányrendeletek a katasztrófák elleni védekezésről

A katasztrófák elleni védekezéssel fog
lalkozó 1999. évi LXXIV. törvény végre
hajtására a miniszterelnök 1999. decembe
rében rendeletet adott ki. A 2000 elején ha
tályba lépett rendelet első részében meg
adja a katasztrófavédelemmel foglalkozó 
szervezeteket, ezután szintenként részlete
zi a felkészülés és a megelőzés, a védeke
zés, valamint a helyreállítás időszakainak 
teendőit, majd a költségek viselőit nevezi 
meg.

A kormány katasztrófavédelemmel kap
csolatos döntései előkészítéséért a dönté
sek összehangolásáért a Kormányzati Ko
ordinációs Bizottság (KKB) a felelős. 
A belügyminiszter által elnökölt KKB az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató
ság bázisán állandó jelleggel Titkárságot, 
Veszélyhelyzeti Központot és katasztrófa 
helyzetben Operatív Törzset működtet. A 
KKB tevékenységének támogatására a 
megalapozottabb döntés-előkészítés érde

kében Tudományos Tanácsot alakít. Az 
érintett tárca katasztrófahelyzetben ellá
tandó szakmai feladatainak koordinálására 
a KKB szakmai döntés-előkészítő szerve
ként a katasztrófa szerint leginkább érin
tett minisztériumban védekezési munkabi
zottságot hoz létre. Védekezési munkabi
zottságot kell alakítani például a veszély
helyzeti szintet elérő légi, közúti, vasúti, 
vízi közlekedési balesetek esetén, rendkí
vüli időjárási helyzetben történő védeke
zés beindítására, a vészhelyzeti szintet el
érő környezetkárosodás felszámolásának 
irányítására, veszélyes ipari üzemek ka
tasztrófavédelmével kapcsolatosan. A vé
dekezési munkabizottság a KKB elnöké
nek intézkedésére a KKB összehívása nél
kül is működhet; ügyrendjét maga állapít
ja meg, melyet az érintett miniszter hagy 
jóvá. A KKB a védekezés időszakában 
egyebek között összehangolja a mentésben 
részt vevő szervek tevékenységét, fígye-

Változások a 2000. évi adó- és járulékrendszerben

A kormány szándékai szerint folytatód
nak az 1999-ben megkezdett tendenciák, 
de a módosítások elég széles körűek. 
A változtatások a 2000. évi költségvetés 
bevételi oldalának megteremtését is szol
gálják. Az adó- és járulékjellegű bevételek 
összességükben a GDP-hez viszonyítva 
valamelyest csökkennek (annak 41 %-ára), 
érdemlegesebb csökkenés a vámhoz és az 
importhoz kötődő bevételeknél várható. 
Általános jellegzetesség az adminisztráci

ós kötelezettségek mérséklése és az adózás 
szabályainak egyszerűsítése. Meghatározó 
szándék az élőmunka adóterheinek csök
kentése, így a munka- és a tőkejövedelmek 
adóterheinek közelítése, valamint az EU 
jogharmonizációs kötelezettségek időará
nyos teljesítése a fogyasztási és a közvet
len adóknál. A társasági adó szabályai vál
tozatlanok maradnak.

Az általános forgalmi adó szabályozá
sa nem tartalmaz radikális változtatást. Szí

ne jelentsen kockázatot a használók szá
mára. A védőeszközt a munkáltató ingye
nesen biztosítja, és gondoskodik arról, 
hogy használható és megfelelő higiénés ál
lapotban legyen.

A munkáltató előzetesen tájékoztatja a 
munkavállalót a védőeszköz használatát 
igénylő kockázatok jellegéről és mértéké
ről, továbbá gondoskodik arról, hogy a 
munkavállaló megtanulja a védőeszköz 
használatának módját. A tájékoztatás és a 
szükség szerinti gyakorlati képzés megtör
téntét írásban kell dokumentálni.

A munkavállaló a védőeszköz használa
táról érvényesen nem mondhat le, azt nem 
viheti el a munkahelyéről a munkáltató en
gedélye nélkül.

RL

lemmel kíséri és szükség esetén összehan
golja a katasztrófák hatása elleni védeke
zés helyi irányítását. A megyei védelmi bi
zottság elnöke a védekezés időszakában 
többek között meghatározza a védekezés 
területi feladatait, ellenőrzi azok végrehaj
tását, ill. elrendeli a területi polgári védel
mi erők bevonását, kijelöli a védekezés ko
ordinálásáért felelős szervezetet, személyt, 
koordinálja a helyi védelmi bizottságok 
működését, kezdeményezi a katasztrófa 
sújtotta területté nyilvánítást. A helyi vé- 
delmi bizottság (a polgármester) a védeke
zés időszakában szervezi és irányítja a te
lepülés védelmi feladatait.

A katasztrófavédelem központi védeke
zési költségeit az állam viseli, azokat a 
központi költségvetésben kell előirányoz
ni. A polgári szervek viselik az önvédelmi 
jellegű katasztrófavédelmi feladatok ellá
tásának költségeit.

RL

gorodnak azonban az áfa visszaigénylés 
feltételei: az áfa-visszaigénylés alsó határa 
2 millióról 4 millió forintra emelkedik; a 
havi bevallásra kötelezettek csak akkor 
igényelhetnek vissza áfát, ha elszámolandó 
adójuk legalább három egymást követő 
időszakban negatív összegű; a jogutód nél
kül megszűnő adózó csak akkor igényelhet 
vissza áfát, ha a megszűnést megelőző év
ben termékértékesítése és szolgáltatás
nyújtásuk legalább 40 %-a áfamentes vagy 
kedvezményes adókulcsba tartozott; tárgyi 
eszköz beszerzéshez kapcsolódóan csak
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akkor lehet visszaigényelni áfát, ha a be
szerzésre jutó előzetesen felszámított áfa 
legalább 200 ezer forinttal meghaladja a fi
zetendő áfa összegét (a visszaigénylés leg
alább egy millió forint összegű beruházást 
feltételez); az adózó nem igényelheti visz- 
sza azon beszerzései (igénybevett szolgál
tatásai) áfáját, amelynek ellenértékét az el
adó részére nem egyenlítette ki. Egyszerű
södnek az adminisztrációs kötelezettségek: 
az éves bevallási kötelezettség bevételi ha
tára 3 millióról 8 millió forintra emelkedik. 
A személyi jövedelemadónál átalányadó
zást választók számára az alanyi adómen
tesség értékhatára nem 2, hanem 4 millió 
forint lenne. EU-jogharmonizációs kötele
zettségünkkel összhangban egyes termékek 
és szolgáltatások besorolása változik (pl. a 
kedvezményesből a normálba átkerül).

A jövedéki adó átlagosan 7%-kal emel
kedik. Az EU-jogharmonizáció miatt 
egyes szeszipari termékek (pl. a boré az 
eddigi nulláról a fogyasztási adó megszű
nésével együtt augusztustól 5 Ft/l-re) és a 
cigaretta jövedéki adója januártól emelke
dik, a gáz üzemanyagé pedig csökken. 
A mezőgazdasági termelők a gázolaj jöve
déki adójának korábbinál nagyobb, 80%-át 
igényelhetik vissza és a korábbinál rövi- 
debb időn, egy hónapon belül meg is kell 
kapniuk. Megszűnik a biodízel jövedéki 
adója, így a gázolajjal összevetve literen
ként 80,20 Ft-os, illetve a jövedéki adóra 
vetített 25%-os ÁFÁ-val együtt összesen 
110 Ft-os előnyt élvez.

A személyi jövedelemadó táblája és az 
adójóváírás nem változik, a családi ked
vezmény mértéke 30%-kal, gyermeken
ként 500-800 Ft-tal nő. Az önkéntes pénz
tári befizetések kedvezménye egységesen 
30% lenne a nyugdíjpénztári 100 ezer, va
lamint a kiegészítő egészségpénztári, és 
önsegélyező pénztári 130 ezer forintos

adókedvezményi felső határ megtartása 
mellett (1999-ben adókedvezmény mérté
ke 50% és 25% volt). Az önkéntes nyug
díjpénztári befizetések után járó kedvez
mény százalékos csökkenését enyhíti, 
hogy a munkáltatói hozzájárulás a havi mi
nimálbér 115%-áig nem visel adót és ТВ 
járulékot (az ezt meghaladó befizetés után 
44%-os adót kell a munkáltatónak fizet
nie), vagyis a munkáltató köztehermentes 
éves hozzájárulása 300 ezer forint körüli 
lehet. A közcélú adományok adókedvezmé
nye egységesen 30%, és a kedvezményi 
korlát közhasznú szervezeteknek történő 
adományozás esetén mintegy 50 ezer, ki
emelkedően közhasznú szervezeteknek 
történő adományozás esetén pedig 100 
ezer forint lesz. 1999-ben a kiemelkedősen 
közhasznú szervezeteknek történő adomá
nyozáskor az adókedvezmény a befizetett 
összeg 35%-ára rúgott, a közhasznú eseté
ben 30% volt és a korlátot az összevont 
adóalap módosított adójának százalékában 
fejezték ki. Bővül az átalányadózás válasz
tására jogosult tevékenységek köre. Áta
lányadózás a korábbiaktól eltérően bár
mely tevékenység esetén választható a fő
foglalkozású egyéni vállalkozó által (meg
határozott tevékenységek esetében ked
vezményes mértékkel); azt kezdő vállalko
zó is választhatja (nem előfeltétel a féléves 
vállalkozói tevékenység); csak áfatörvény 
szerinti alanyi adómentesség választása 
esetén alkalmazható; a bevételi összegha
tár évi 4 millió forint ill. kiskereskedőknél 
15 millió forint; az elismert költséghányad 
a nem terméket előállító vagy szolgáltatást 
végző új átalányadózó körre 35%, nyugdí
jas esetében 17%, meghatározott tevé
kenységek esetében 80%, nyugdíjas eseté
ben 75%, a kiskereskedőknél 87 ill. 93% 
marad. A számítógéppel végzett pénztárfő
könyvi (naplófőkönyvi) elszámolás esetén

nem kell az adatokat manuálisan a pénztár- 
könyvbe átvezetni. A társadalombiztosítási 
nyugdíj és az egészségbiztosítás ellátá
sainak fedezetére a foglalkoztató és a biz
tosítottnak minősülő vállalkozó a járadék
alapot képező jövedelem után 33 száza
lékos mértékű társadalombiztosítási járulé
kot fizet. A biztosított által fizetendő 
nyugdíjjárulék mértéke kizárólag a társa
dalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tarto
zó biztosított esetében 8 százalék, a magán
nyugdíjpénztár tagja esetében 2 százalék. 
Megszűnik a három napos orvosi igazolás 
nélküli betegszabadság.

Megszűnik az illetékmentesség az in
gatlanapport, és a gazdasági társaság 
megszűnésekor a felhalmozott vagyon ta
gok közötti felosztásához kapcsolódó va
gyonszerzés esetén, valamint a Világkeres
kedelmi Szervezettel (WTO-val) aláirt 
megállapodás értelmében a külkereskedel
mi áruforgalomhoz kötődő speciális eljárá
si statisztikai illeték. Részben átalakul az 
ingatlanlízingeléssel foglalkozó vállalko
zók igazolási rendje (pl. enyhülnek egyes 
jogvesztő határidők). Emelkedik a jogosít
vány, a forgalmi engedély, a gépjármű
törzskönyv és a személyi igazolvány illeté
ke.

A helyi adók 2000-ben nem változnak 
átfogóan, így az iparűzési adó helyi adó 
marad. Foglalkoznak azonban az iparűzési 
adóhoz kapcsolódóan a települések jöve
delemkülönbségét mérséklő mechanizmus 
későbbi alkalmazásának a kidolgozásával. 
A személyi jövedelemadóban tételes áta
lányadót alkalmazó egyéni vállalkozó vá
lasztása szerint egyszerűsített rendben is 
fizetheti iparűzési adóját, továbbá a több 
telephelyen működő vállalkozók iparűzési 
adóalapjának megosztására vonatkozó sza
bályokat egységesítik.

RL

Szemle ... Sfetnle ... S^cmíe
Az agrokémiai világpiac

A világ 1997-ben 30 200 millió USD- 
ért vásárolt agrokémiai termékeket és szol
gáltatásokat; az egyes termék főcsoportok 
részaránya (%) az 1. táblázat szerinti volt.

[Forrás: European Chemical News, 
70. No 1852, p 13. (1999. március 21.)]

5. Gy.

1. táblázat

Termék főcsoport Részarány (%)

Szelektív gyomirtók 38,7
Rovarölők 26,7
Gombaölők 18,3
Nem szelektív gyomirtók 12,2
Növekedésszabályozók 3,9
Biotechnológiák 2,2
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Beszámoló az OTKA 1998. évi tevékenységéről -  
vegyész szemmel

A kormány 2298/XI.9./ határozatával 
fogadta el az OTKA Bizottság elnökének 
beszámolóját a testület 1998. évi tevé
kenységéről. Erről számol be az 1999. de
cemberében megjelent 1999/3. számú 
OTKA Hírlevél. A Hírlevél teljes terjedel
mében közli a kormányhoz benyújtott elő
terjesztés mellékletét, ami az OTKA által 
támogatott egyes tudományterületeken 
végzett 1998. évi kutatómunka eredmé
nyeit foglalja össze. Az alábbiakban ebből 
a Kémia I. és a Kémia II. szakterületekről 
készített beszámolókat közöljük teljes ter
jedelmükben.

Kémia I.
(analitikai kémia, fizikai kémia, 
szervetlen kémia, radiológia)

Az egzotikus kémiai reakciók kutatása 
területén Magyarország nagyhatalom. Ezt 
számos nemzetközileg jelentős eredmény 
bizonyítja. Magyar kutatók találták meg a 
mangánoszcillátorok minimális változatát, 
és több mint 30 új Mn-oszcillátor variánst 
állítottak elő. Jelentős eredményeket értek 
el a komplex kémiai rendszerek, elsősor
ban a kétdimenziós kémiai hullámok és a 
BZ-reakció mechanizmusának kutatásá
ban. Elvégezték a BZ-oszcillációkra kidol
gozott 80 lépéses modell egyszerűsítését 
és modellezték a bromátoszcillátorokban 
megfigyelhető kaotikus jelenségeket. 
Mesterséges neuronhálózattal szabályoz
ták a réz elektrokémiai polírozása során ki
alakuló kémiai káoszt. Kidolgozták a vá
laszreakciók elméletét az összetett egyen
súlyi rendszerek viselkedésében fellépő el
lentmondások tisztázása érdekében.

Az intra- és intermolekuláris kölcsön
hatások tanulmányozása megmutatta, 
hogy a hidrogénkötés jelenléte mérhető 
szerkezeti változásokat okozhat nemcsak a 
hidrogénkötés környezetében, hanem a 
molekula távolabbi részében is. Szerkezet
kutatási bravúr a rendkívül bomlékony 
jód-azid molekula szerkezetének meghatá
rozása. Elméleti számítások alapján felde
rítették a reaktív, illetve rövid élettartamú 
szililének stabilitását befolyásoló szerke
zeti faktorokat és több új szililént javasol
tak, melyek potenciálisan előállíthatók. 
Ezek némelyikét német kutatók már szin
tetizálták.

Cu, Rh és Pt fémegykristály -  felületek 
és különböző molekulák (N2, H2, H20, 
C02, CH3OH) kölcsönhatását elektro- 
spektroszkópiai módszerekkel tanulmá
nyozva megállapították, hogy a kálium 
kedvez az adszorbeálódó molekulák disz- 
szociációjának és növeli a fragmentumok 
stabilitását. Megteremtették a gyakorlat
ban használt Rh/Ti02 katalizátor modelle
zésének, valamint az elemi lépések pásztá
zó alagút mikroszkóppal történő tanulmá
nyozásának lehetőségét. Pd-szolok és víz- 
oldhatatlan polimer hordozóra leválasztott 
fém Pd-katalizátorokat állítottak elő, és 
ezeket liposzómák és biomembránok vizes 
közegű hidrogénezésére használták. A ka
talizátorok eredményesen alkalmazhatók 
trombociták külső plazmamembránjainak 
felszíni hidrogénezésére.

Szabályozott méretű, közel monodisz
perz félvezető és nemesfém nanorészecs- 
kék előállítására új típusú ún. nanofázisú 
reaktorban megvalósítható technológiát 
dolgoztak ki.

Mágneses tulajdonságú nanorészecskék 
polimergélekben történő kötése, gyors re
akcióidejű, környezeti hatásra érzékeny 
gélt eredményezett.

A „Reverse Monté Carlo szimulációs” 
technika új verziójával lehetővé vált ren
dezetlen atomi és molekuláris rendszerek 
szerkezetének modellezése.

Biológiai szempontból fontos ionok és 
molekulák felismerésére új típusú kémiai 
szenzorokat fejlesztettek ki és mikro- 
érzékelők együttesével megoldották bizo
nyos szívbetegségek felderítésénél fontos 
ionkoncentrációk in situ monitorozását. 
Sikerült igazolni polimerfilm elektródon a 
redoxi átalakulást kísérő ionszorpció sze
lektivitását.

A világszerte az érdeklődés középpont
jában álló új kutatási terület a fullerének 
kémiája, melyben a hazai kutatói műhe
lyek jelentős eredményeket értek el.

Kémia II.
(makromolekuláris kémia,

műszaki kémia, szerves kémia, 
élelm iszertudom ány)

A Kémia 11. zsűri által gondozott tudo
mányterületeken is jelentős érdeklődést ki
váltó eredmények születtek. A szerves 
kémiában a kombinatorikus kémia meg
alapozásával és továbbfejlesztésével kap

csolatos eredmények nemcsak új utat nyi
tottak peptidek előállítására és forradalma
sították e vegyületek élettani hatásának 
vizsgálatát, de nagy hatást gyakoroltak a 
gyógyszerkutatás egyéb területére is. Fi
gyelemre méltó eredmények születtek a 
természetes eredetű heterociklusos vegyü
letek (szénhidrátok, alkaloidok, fla- 
vanoidok) kutatásában, elsősorban az 
AIDS elleni küzdelemben felhasználható 
oligoszacharidok szintézisére alkalmas 
módszerek kidolgozásával, az analitikai és 
a szerves kémia területén sokrétűen fel
használható különböző királis koronaéte
rek szintézisével, számos farmakológiai- 
lag aktív alkaloid iparilag alkalmazható 
teljes szintézisének kidolgozásával és 
az életminőség javítását szolgáló anti- 
oxidáns hatású O-heterociklusok előállítá
sával.

Az élelmiszerkémia területén a biotech
nológiai kutatások (biológiai szennyvíz- 
tisztítás, modem törzsfejlesztési módsze
rek, bioreaktorok matematikai modellezé
se immobilizált és nem vizes fázisú rend
szerekben), új immunológiai és mikrobio
lógiai bioszenzorok kidolgozása, a fehérje
fehérje, fehérje-lipid kölcsönhatások vizs
gálata, valamint a növényfiziológiai kuta
tások váltottak ki számottevő nemzetközi 
érdeklődést.

A műszaki kémia területén a szilikátké- 
miai kutatások különleges tulajdonságú 
szerkezeti anyagok kidolgozásához vezet
tek. A vegyipari műveletek kutatásában 
pedig a növényi illóolajok izolálását lehe
tővé tevő szuperkritikus extrakció elméle
tének és gyakorlatának kidolgozásával 
születtek nemzetközileg is elismert ered
mények. Rendkívül nagy jelentőségűek a 
környezetvédelemmel kapcsolatos kutatá
sok, melyek elsősorban a szerves anyagok 
kémiai ártalmatlanításának vizsgálatára 
irányultak.

A polimerkémia területén kiemelkedő 
eredmények születtek a heterogén rend
szerek szerkezet-tulajdonság összefüggé
seinek tanulmányozása területén. Nemzet
közileg is jelentősek az első gyökös homo- 
és kopolimerizáció és az első kationos po- 
limerizáció törvényszerűségeinek feltárá
sára, a neutrális polimerek, polimer ele
gyek és polielektrolitok határfelületi visel
kedésének tanulmányozására, valamint a 
nemegyensúlyi Langmuir-Blodgett-típusú 
szupramolekuláris rétegek kémiai szerke
zeti és összetételi jellemzőinek vizsgálatá
ra irányuló kutatások.

Sz. G.
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HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK

Hírek az iparból

Chinoin Rt.

12-13%-kal esett a cég forgalma 1999- 
ben az előző évihez képest. Főként az 
orosz és a kelet-közép-európai forgalom 
csökkent.

Richter G edeon Rt.

2000 január 1-től kapható a brit pati
kákban a Richter új, sürgősségi fogam
zásgátló tablettája. Forgalmazója a 
Schering AG, német gyógyszercég. A ha
zai név Rigesoft, Nyugaton Levona-2 né
ven kerül forgalomba. Ez a lépés az orosz 
értékesítésekről a nyugati készítményér
tékesítés felé való fordulás második sike
re: az amerikai piacon már az elmúlt év
ben megjelent a Duramed céggel való 
együttműködés keretében az Apri nevű, 
harmadik generációs fogamzásgátló, 
Richter hatóanyagból.

Magyar Olaj- é s  Gázipari Rt.

15 éves futamidejű, 50 millió EURO 
összegű hitelt vesz fel az Európai Beruhá
zási Banktól a cég a Dunai Finomítóban 
megvalósuló maradék-feldolgozás illetve a 
töltőállomás-hálózat fejlesztés céljaira. 
Ugyanerre a célra már 1998 tavaszán is 
vett fel a MÓL Rt. hitelt, 125 millió EURO 
értékben.

Meghirdette a cég - pontosabban a tulaj
donosi jogokat képviselő MOLINVEST 
Rt. - a BIYO-PRODUCT Kft. 100%-os üz
letrészét. Ez a cég Komáromban, a 
Komáromi Finomító területén almasavat, 
táplálkozás-kiegészítő és takarmány-ki
egészítő termékeket gyárt. Jegyzett tőkéje 
129,1 MFt, saját tőkéje 145,9 MFt, nettó 
árbevétele 188,4 MFt (1998-as adatok). 
Mint ismeretes a Finomító maleinsav- 
anhidridből magas hőmérsékletű, katalizá
tor nélküli vízaddícióval gyárt racém alma
savat. Ezt főként az élelmiszeriparban 
használják, savanyításra.

40 km gázvezetéket építenek a horvát 
INA olajtársaság és a magyar gázvezeték- 
rendszer összekötésének biztosítására. Er
re vonatkozó szándéknyilatkozatot írtak 
múlt év végén alá. A végleges szerződés 
megkötését 2000 tavaszára tervezik. A ve
zetéken 1,2 Mrd köbméter gáz szállítható 
évente. Az INA teljesen a horvát állam tu
lajdonában van. Kb. a Mol-hoz hasonló az 
olajkitermelése (1998-ban 1,69 millió ton
na, a Mol-é 1,26 millió volt). Gázból a Mól 
több mint kétszerannyit termel (INA 1,57 
mrd köbméter, Mól: 3,87 mrd).

BorsodChem  Rt.

További részletek láttak napvilágot a 
cseh anilingyárról folytatott év végi 
egyeztetésekről. Eszerint a BC Rt. “vétel
árából”, az 55 MUSD-ből 23 MUSD len
ne a Moravské Chemické Závody cégért 
annak tulajdonosának, az AliaChem 
vegyipari csoportnak kifizetett tényleges 
összeg. A másik 32 millió USD az eladó
sodott AliaChem csoport adósságának át
vállalása. Mindenesetre az anilingyártás 
ilyen integrálása a BC Rt. számára 
15-20%-os költségcsökkenést jelent, így 
az 55 milliós befektetés négy éven belül 
megtérülne.

Pannonplast Rt.

A Solvay belga anyacég egyik francia 
leányvállalatával, az Alkor-Draka S. A.- 
val 50-50%-os tulajdoni hányadú vállala
tot hoztak létre Pannon Aldra Műanyag- 
ipari Kft. néven. Nem a Pannonplast a ha
zai tulajdonos, hanem a Folmont Mű- 
anyagipari Rt. Az új társaság alaptőkéje 
1,556 Mrd forint, január 1-vel kezdte meg 
működését. A Folmont Rt. az LG Pannon 
Rt. jogutódja és tavalyig a koreai LG 
Chemicals Ltd. és a Pannonplast 50-50%- 
os tulajdoni hányadú vegyesvállalata volt 
és főként fóliákat gyártott. A Pannonplast 
ekkor vásárolta ki a tulajdon koreai felét, 
majd olyan partnert keresett és talált a 
Solvay-ban, akivel a közös stratégiában 
meg tudtak egyezni. A Folmont 1998-as 
forgalma 2,14 mrd forint volt. Az új válla
latba a régi cég legjövedelmezőbb tevé
kenységei kerülnek át.

A Pannonplast csoport konszolidált ár
bevétele az 1998-as 17,6 Mrd forintról 
21,2 Mrd-ra nőtt, de az eredmény várható
an elmarad az akkor 2,3 Mrd-tól. Ennek fő 
oka, hogy a megnövekedett beruházások 
miatt a pénzügyi eredmény pozitívból ne
gatívba fordult, de ezek a beruházások
2001-re már jelentős eredménytöbbletet 
adhatnak.

Graboplast Rt.

Az orosz piacon elszenvedett veszteség
ből az év végére magához tért a cég: pozi
tív negyedéves eredményt produkált. Új 
stratégiájuknak megfelelően a lakásbelső
gyártásra és a marketingre koncentrálnak. 
Csökkentik a közvetlen és közvetett terme
lési költségeket.

1999-ben nullszaldó körüli eredmény 
várható, a 2000-re vonatkozó elemzések
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18,5 mrd forintra becsülik a bevételt. A ve
zetés hosszútávú terveiben 2002-re 25 
mrd-os árbevétel szerepel.

Növényvédőszeripari 
Szakmai S zövetség

Az elmúlt évtizedben kevesebb, mint a 
felére csökkent a növényvédőszerek hazai 
felhasználása. Ennek is túlnyomó többsége 
importtermék. A felhasználás 57%-a 
gyomirtó, 27%-a gombaölő és 14%-a ro
varirtó szer. Az évtized utolsó éveiben a 
csökkenés megállt, ez igaz a hazai termé
kek exportjára is.

Nitrogénm űvek Rt.

A Norsk Flydro norvég multinacionális 
cég közvetett úton 40,62% tulajdont szer
zett a cégben, mivel felvásárolta az ETS 
Benemar liechtensteini céget. A fő tulajdo
nos, a Mól Rt. is nyilvánosságra hozta, 
hogy el kívánja adni minden olyan tulajdo
ni részesedését, mely nem felel meg fő 
profiljának. A Norsk Hydro a peremartoni, 
szintén műtrágyát gyártó Transcenter Kft.- 
ben is szerzett 20% tulajdont, a Tactrade- 
től vásárolta szintén év végén. Itt a fő tulaj
donos a négy vezető, 80%-ban.

Kemikál Rt.

Felére, 630 MFt-ra csökkentette elhatá
rolt veszteségei miatt alaptőkéjét a cég, 
hogy így a saját tőkéjénél (kb 700 MFt- 
nál) kisebb legyen. A cég egy pénzügyi be
fektető, a Ventura Rt. tulajdonában van, 
többek között építési vegyi anyagokat, ra
gasztókat, szilikont gyárt. Radikális lét
számcsökkentés után most a létszám 130 
fő, ezzel 1998-ban és 99-ben már pozitív 
eredményt produkált 1,5 mrd árbevétel 
mellett.

Gábor D énes Díj, 1999

A Budapesti Műszaki Egyetemen, 
Detrekői Ákos rektor, Pokorni Zoltán 
oktatási miniszter, Katona Kálmán 
közlekedési, hírközlési és vízügyi minisz
ter és Kávássy Sándor környezetvédel
mi államtitkár, valamint Garay Tóth Já
nos, a kuratórium elnöke jelenlétében 
vették át az ezévi díjazottak a kreatív, inno
vatív tevékenységért járó, 10 éve alapított 
díjat. Érdekesség, hogy idén először nem 
szerepel kémikus a kitüntetettek között.

K. Gy.



A magyar vegyipar és kémiatudomány

Tudományos ülés szakaszos üzemű rendszerek 
irányításáról

A Magyar Batch Fórum (MBF) és a 
MAGYOSZ Folyamatirányítási Munka- 
bizottsága kihelyezett ülést tartott 1999. 
december 2-án a Veszprémi Egyetemen. 
Szeifert Ferenc, a Vegyészmérnöki Ki
bernetika Tanszék vezetője vázolta a 
tanszék feladatát, majd bemutatta a sza
kaszos üzemű rendszerek irányítása 
(Batch control) és tervezése során alkal
mazott és továbbfejlesztett módszere
ket, valamint rendszereket. A modellbá- 
zisú irányítási algoritmusok közül a sza
kaszos és a rátáplálásos (fed-batch) üze
mű reaktorok irányítására szolgálókra 
különösen nagy súlyt helyeztek és szá
mos sikeres alkalmazásról is beszámol
tak. A szimulátorok alkalmazása terén 
elért eredményeket Chován Ferenc is
mertette, a laboratóriumi rendszerek irá
nyításának dinamikus szimuláció alkal
mazásával történő fejlesztéséről Nagy 
Lajos számolt be. Az előadások után a 
tanszék laboratóriumainak bemutatására 
került sor, amelyekben az eredmények 
egy részét működő berendezéseken is 
bemutatták.

A délutáni ülésszakon a hazai vegy
ipari és gyógyszeripari üzemek szaka
szos technológiáinál alkalmazott irányí

tási rendszerekről, azok fejlesztési és 
üzemeltetési tapasztalatairól előadások
ból alkothattak képet a résztvevők. Sor 
került a Dunastyr polisztirol üzemében 
működő (Dolgai Cs.), a MÓL egyik ke
nőanyaggyártó üzemében létesített 
(Kovács Z.) és a Richter Gedeon Rt. 
egyik gyógyszerhatóanyag üzemében 
használt (Kiss P. és Radácsi F.) folyamat- 
irányító és ellenőrző rendszerek ismerte
tésére. A többcélú szakaszos működésű 
üzemek receptúra szerinti irányításának 
sajátosságait és a gyógyszeripar követel
ményeit elemezte Molnár F. és Wagner 
P. Az előadások pontos címét és szerző
ik felsorolását az MBF honlapján az 
Interneten el lehet érni (mbf.vein.hu).

Az előadások után élénk eszmecsere 
folyt az elhangzott témákról és a látot
takról. A vita során többen kiemelték, 
hogy az irányítórendszereknek nem csu
pán műszaki, hanem egyéb, részben tör
vényi követelményeknek is eleget kell 
tenni, így a minőségbiztosítási, GMP, 
GLP validálási előírásoknak, a jövedéki, 
a mérésügyi, környezetvédelmi, bizton
sági törvényeknek, rendeleteknek, ese
tenként a biztosítótársaságok előírásai
nak is.

Ezután Nagy Iván elnök tájékoztatást 
adott a szakaszos technológiák irányítá
sával foglalkozó nemzetközi szabvány, 
az IEC 61512-1:1997 Batch Control Part
1. Models and Terminology honosításá
nak helyzetéről. A szabvány lényegében a 
sokszor idézett S88 (pontosabban 
ANSI/ISA S 88.01) nemzetközi változa
ta, amelyet az EU is honosított, tehát ná
lunk is mérvadó. Felhívta továbbá a tag
ság figyelmét a WBF (World Batch Fo
rum) felhívására, amelyben előadásokra 
kér jelentkezést a 2000 októberében 
Brüsszelben tartandó európai konferenci
ájukra. A magyar szakemberek a mostani 
ülés, valamint a MKE rendezésében meg
tartott V. Vegyipari Gépészeti Konferen
cia MBF szekciójában elhangzott előadá
sai magas színvonalukkal esélyesek le
hetnek nemzetközi konferenciákon is, így 
az újabb eredményekkel célszerű lenne 
jelentkezni.

Haidegger Géza rövid tájékoztatást 
adott a WBF 1999. évi amerikai konfe
renciájáról és az EU 5. Kutatási Fejlesz
tési demonstrációs keretprogramjának 
közeljövőben esedékes pályázati határ
időiről. Köztudott, hogy hazánk e tekin
tetben teljes jogú tagnak számít.

Végezetül az elnök megköszönte a 
magas színvonalú előadásokat és a házi
gazdák vendégszeretetét.

N. I.

Az Rt. székhelye:
1023 Budapest 

B écsi út 4.
Telefon: 345-7171 
Telefax: 335-3561 

Kereskedelm i Iroda:
Telefon: 345-7141 
Telefax: 335-0684

Az Rt. fióktelepe:
2443 Százhalom batta, Pf. 10

Telefon: (23) 553-353 
Telefax: (23) 354-009

DUNASTYR
Polisztirolgyártó Rt.

Áruszállítási cím: 
Százhalom batta,

MÓL Rt. Dunai Finomító 
Gyártelep

A DUNASTYR Rt. olasz-m agyar 
v eg y e s  vállalat.

Az EniChem S.p.A. licen ce alap

ján ü tésá lló  (EDISTIR®) é s  ha- 

b osíth a tó  (EXTIR®) polisztirol- 

granulátumokat gyárt é s  forgal

maz. Elsőrendű alkalm azástech

nikai szolgáltatás!
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Egyesületi jutalmak átadása

A Magyar Kémikusok Egyesülete kibő
vített Intéző Bizottsága 1999. december 
20-i ünnepi ülése keretében Kiváló Egye
sületi Munkáért oklevelek és társadalmi ju
talmak átadására került sor.

„Kiváló Egyesületi Munkáért" okleve
let kapott:

dr. Simon Judit, a Termikus Analitikai 
Szakcsoport leköszönt elnöke,

dr. Horváth Péter, az Automatikus 
Elemzési Szakcsoport leköszönt titkára, 

dr. Kovács András, az Ásványolaj és 
Petrolkémiai Szakosztály vezetőségi tagja, 
több nemzetközi konferencia szervezője, 

Szíva Miklós, az Ásványolaj és Petrol
kémiai Szakosztály titkára, a MÓL Rt. Du
nai Finomító helyi csoportjának titkára, 

dr. Joó Pál, a Kolloidkémiai és Reológiai 
Szakosztály vezetőségi tagja, a MKE Haj- 
dú-Bihar megyei szervezet elnöke,

dr. Bölöni Béla, számos olajipari korró
ziós témájú rendezvény szervezője,

A konferenciát az Olasz Kémikusok 
Egyesületének Gyógyszerkémiai Szakosz
tálya az MKE Szerves és Gyógyszerkémi
ai Szakosztályával és a Lengyel Kémiku
sok Egyesületének Gyógyszerkémiai 
Szakosztályával együttműködve rendezte 
meg, a kezdeményezők közül elsősorban 
G. Ronsisvalle (Univ. Catania), E. Aiello 
(Univ. Palermo) és Tóth G. (SzBK) nevét 
kell megemlíteni.

A konferencia gazdag és színvonalas tu
dományos programja a gyógyszerkémia 
számos területét érintette, így többek kö
zött központi idegrendszeri, keringési és 
daganatos betegségek ellen várhatóan ha
tékony, molekuláris hatásmechanizmusá-

dr. Gál Lajos, a Korróziós Szakosztály 
vezetőségi tagja, több nagyrendezvény 
szervezője,

Hajós István, a Kémiatanári Szakosz
tály Vas megyei csoportjának létrehozója, 

dr. Szebényi Imre, a Környezetvédelmi 
Szakosztály vezetőségi tagja, az MKE Ok
tatási Bizottság elnöke,

Kovácsáé dr. Stahl Ágnes, a Lakk- és 
Festékipari Szakosztály vezetőségi tagja, a 
Kolorisztikai Szakosztály elnöke, több 
nemzetközi konferencia szervezője,

dr. Belina Károly, a Műanyagipari Szak
osztály vezetőségi tagja, a doktorandusok 
aktivizálásáért,

dr. Szabó Ferenc, a Műanyagipari Szak
osztály vezetőségi tagja, előadásaiért, 

dr. Billes Ferenc, a Spektrokémia Társa
ság volt elnöke, aktív tevékenységéért, 

dr. Farkas Jenő, a Vegyipari Biztonság- 
technikai Szakosztály vezetőségi tagja, 
rendezvények szervezéséért,

bán korszerű és újszerű molekulákat mu
tattak be és demonstrálták a rekombináns 
technikák, molekulamodellezési, krisztal- 
lográfíai és kombinatorikus kémiai mód
szerek hatékonyságát lead molekula terve
zésében és optimalizálásában.

A tudományos programot két nemzet
közileg elismert kutató kitűnő előadása 
nyitotta meg. C. Wahlestedt (Karolinska 
Inst., Stockholm) a genom projekt gyógy
szerkutatási aspektusait foglalta össze. H. 
Timmermann (Vrije Univ., Amsterdam) 
hisztamin2-receptor ligandok hatásmecha
nizmusát új adatok tükrében elemezte; kü
lönösen az inverz agonisták hatásmódjára 
vonatkozó ismeretek tekintetében jelentős

dr. Tömösy László, a Vegyipari Gépé
szeti Szakosztály titkára, nemzetközi ren
dezvények szervezéséért,

Bordás Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemp- 
lén megyei szervezet elnöke,

Kecsmár Gyula, a TVK Rt.-ben kifejtett 
tevékenységéért,

dr. Macher Frigyes, a Soproni Szervezet 
volt elnöke és alapító tagja,

dr. Balog Istvánná, a Veszprém megyei 
Szervezet Fémorganikus Szakcsoportjának 
titkára,

Móra László, a kémiatörténet terén el
végzett, közismert és nagyra értékelt tevé
kenységéért,

Kardos Ágnes, aki az elmúlt időszakban 
az IB-k titkári teendőit ellátta.

Kiemelkedő rendezvényszervező tevé
kenységéért társadalmi jutalmat kapott: 

Fonyó Zsolt, az ESCAPE-9 konferen
cia, Friedler Ferenc, a PRES’99 konferen
cia, Jedlovszky Pál, az ESCAPE-9 konfe
rencia rendezéséért.

G. Gy.

a fejlődés. Ezt követően harminc- és tizen
öt perces előadások szekciója (23, illetve 
16, közöttük Fülöp F., Hermész /., Mátyus 
P., illetve Vincze B. előadása) következett. 
A magyar résztvevők szereplését elismerő 
érdeklődés fogadta.

A glutamát, szerotonin, adrenerg, ade- 
nozin és opioid receptorok és különféle 
antiproliferatív hatású vegyületek (s e lista 
természetesen korántsem teljes) gyógy
szerkémiája területéről számos érdekes új 
eredménnyel ismerkedhettünk meg.

Összességében elmondható, hogy egy 
nagyon jól sikerült rendezvényen vehet
tünk részt: a tudományos program, az ér
dekes és hasznos diszkussziók, valamint új 
együttműködések formálódása mellett a 
helyszín lenyűgöző természeti szépsége is 
bizonyára maradandó emléket jelent a 
résztvevők számára. Bízunk a folytatás
ban!

Mátyus Péter

BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL

1. Olasz-Magyar-Lengyel Gyógyszerkémiai Konferencia
Giardini Naxos, Olaszország 1999. szeptember 28 -  október 1.
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Egyesületi élet

A Zsiradékkutatási Nemzetközi Társaság (I.S.F.) 
23. Világkongresszusa
Brighton, 1999. október 3-7.

A 24 nemzetközi és nemzeti szervezetet 
tömörítő társaság kétévenként rendezett 
világkongresszusának és a hozzá csatlako
zó kiállításnak ezúttal a Brighton Center 
adott otthont. A kongresszusnak 42 ország
ból közel 700 résztvevője volt.

A szerteágazó szakmai program a zsira
dékkutatás minden területére kiterjedt. 
A plenáris előadásokkal együtt 249 elő
adás hangzott el, továbbá 69 poszter be
mutatására került sor. A programot 3 fő
szekcióban -  1. nyersanyagok és eljárások,
2. alkalmazás, 3. táplálkozás és egészség -  
, és ezeken belül 15 alszekcióban bonyolí
tották le.

A nyersanyagok és eljárások főszekció
ban számos új, vagy legalábbis kevéssé 
frekventált nyersanyagforrást leírtak, de a 
fő hangsúlyt a géntechnika és a biotechno
lógiai eljárások kapták. A géntechnika al
kalmazásában a szójababbal kapcsolatos 
kísérletek emelhetők ki. Több szerző is 
foglalkozott az ún. transzgenetikus nö
vényekkel és azok ipari feldolgozásá
val. A klasszikus technológiák közül az 
enzimatikus eljárások voltak talán a leg
népszerűbbek, pl. beszámoltak a mono- 
gliceridek és a viaszéterek lipáz enzimmel 
katalizált szintéziséről. A gyógyhatású ter
mények közül megemlíthető a kalendula, 
melynek esetében újszerű extrakciós és 
tisztítási eljárásról számoltak be, de vé
geztek termesztési kísérleteket a növé
nyek (olajok) E-vitamin tartalmának a nö
velésére is.

A biokémiai és molekuláris biológia 
alszekció elsősorban a zsírsav-szintézis 
vizsgálatában hozott újat. Vizsgálták a zsír
savak szerkezetét, funkcióját és képződé
sét. A génmanipulációknál esetében pedig 
több növény esetében is sikerült bizonyíta
ni a telítetlen zsírsavak arányának a növe
kedését.

A lipidek és foszfolipidek kategóriában 
az utóbbiakon volt a hangsúly. Leírták pl. 
az antioxidáns-karakterüket és a fosz- 
folipázokkal végzett modifikációjuk lehe
tőségét. Az alkalmazástechnikai kísérletek 
a foszfolipid-tápoknak az agyra gyakorolt 
kedvező hatását bizonyították. A deacilált 
foszfolipideket pedig a gerontológiában 
alkalmazták sikeresen. Az egyéb témák 
közül a lecitinnel kapcsolatos kiszerelés
technológiai kísérletek említhetők meg,

melyeknek keretében az emulziós-rend
szerek készítésére és stabilitására gyako
rolt hatását vizsgálták.

Az eljárástechnológiai alszekcióban át
fogó jellegű előadások is elhangzottak, 
mint pl. a kémiai és a fizikai tisztítási mód
szerek fejlődéséről. Több szerző is foglal
kozott a szuperkritikus körülmények mel
lett kivitelezett technológiákkal, pl. az 
éterikus olajok folyadékextrakciója és a 
hidrogénezési eljárások, valamint a C02- 
atmoszférában végrehajtott enzimatikus 
szintézisek. Több előadás foglalkozott a 
transz-zsírsavak előállításával, pl. a gya
potmag olajok hidrogenizációja révén. Vé
gezetül egy új mikrocsatomarendszert is 
bemutattak, mellyel szuperdiszperz lipid 
monoszférák állíthatók elő.

Az analitikában, ill. a műszertechniká
ban változatlanul a gáz- és folyadékkro
matográfiás és a tömegspektrográfiás 
módszereké volt a főszerep. A lipidek 
vizsgálatánál gyakori volt a folyadékkro
matográfiás módszerek együttes alkalma
zása.

Az alkalmazás főszekcióba sorolták a 
fizikai-kémiai témákat is. Ezek keretében 
több előadás is foglalkozott a növényi ola
jok és keverékeik krisztallizációjával, leír
ták azok kinetikáját. Beszámoló hangzott 
el a zsír-emulgens interakciókról és a spe
ciális emulgensekkel elérhető optimális 
zsiradék-(tulajdonképp folyadék-)-kristály 
állapotról. Az édesipari témák keretében 
több előadás is foglalkozott a zsiradékok 
migrációjával.

A tényleges alkalmazási témák közül az 
élelmiszeripari alkalmazás volt a hangsú
lyos. Több szerző is foglalkozott a 
dietetikus zsiradékok felhasználásában be
következett nagy fejlődéssel, valamint a 
természetes antioxidánsok témakörével, 
de vizsgálták a növényi szteroidforrásokat 
és a vörös pálmaolaj nagy karotin- és E-vi- 
tamin-tartalmát is a felhasználás szem
pontjából. Ugyancsak visszatérő téma volt 
a zsiradékok oxidációs stabilitása is. 
A kiszereléstechnológiai témák közül 
megemlíthetők: a monoglicerid-gélek 
előállítása, a tejzsír alkalmazása a 
mikrokapszulázásban és a migráció és a 
folyadékkristály háló interakciójának vizs
gálata.

A detergens alszekció vezérfonalát a 
környezetbarát termékek és technológiák 
kidolgozása alkotta. Ennek jegyében az 
enzimatikus eljárások kaptak prioritást.

Az olajszármazékok és a kozmetika 
alszekcióban is helyet kaptak a felületak
tív-anyagok. Leírtak egy kémiai dihidroxi- 
lációs eljárást anódos oxidáció alkalmazá
sával, valamint vizsgálták a környezeti 
életciklusuk lefutását. Egy másik techno
lógiai kísérlet keretében a glikoproteidek 
előállítását mutatták be növényi olajok 
biokonverziója révén. Beszámoltak még a 
kamilla, a kalendula és az orbáncfű olajos 
és totál-kivonatának biokozmetikai és 
gyógyászati alkalmazásáról is.

Az emberi táplálkozás és az egészség fő
szekció igen széles skálában mutatta be a 
legújabb kutatási irányokat. A legnagyobb 
hangsúlyt a gyógyhatású élelmiszerek, ill. 
élelmiszerkiegészítők kapták. Többen is 
beszámoltak a dietetikus zsiradékoknak az 
immunfunkciókra és az idegi folyamatokra 
gyakorolt hatásáról, de bizonyították a 
dietetikus zsírsavak befolyását a Iimfocita- 
funkciókra (proliferáció gátlás!) is. Foglal
koztak még a transzsírok és a konjugált 
diének (pl. linolsav), valamint a dietetikus 
flavonolok, a fítoszterolok és az esszen
ciális zsírsavak egészségügyi aspektusaival 
is. Feltárták néhány a lipidek oxidációs ter
mékei által okozott újabb negatív hatást is. 
Az oxidok az abszorpció révén aktiválhat
ják a koagulációs faktort, a peroxidok pe
dig a koronáriára gyakorolhatnak káros ha
tást.

Külön alszekció foglalkozott lipidek 
oxidációjával és az antioxidánsokkal. Új 
módszert publikáltak a növényi olajok és 
zsírok oxidációjának a vizsgálatára. Vizs
gálták számos antioxidáns hatékonyságát, 
pl. a fenolos antioxidánsokét a lipidtar- 
talmú emulziókban. A természetes antioxi
dánsok közül megemlíthető a rozmaring- 
és a zsályakivonat, melyek hatékonynak 
bizonyultak a repceolaj és az azt tartalma
zó emulziók és liposzómák stabilizálására.

A gyógyszerek és a gyógyhatású élelmi- 
szerkészitmények címen önálló alszekciót 
is tartottak. A már a többi szekció kereté
ben leírt hatásokon, ill. indikációkon (ide
gi, immun- és limfocita-funkciókra gyako
rolt hatás) kívül megemlíthető a zsírsavak
nak a rák kifejlődésére és kezelésére gya
korolt hatása, továbbá a skizofrénia eseté
ben kifejtett aktivitása.

Külön említést érdemel, hogy öt ma
gyar publikáció is szerepelt a kongresszus 
programjában. A Coreol Csoport kutatói 
két előadást tartottak: Kővári K. és munka
társai „Dezodoráló desztillációs eljárás és
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alkalmazása”, valamint „Különböző mű
szeres technikák a növényi olajok oxidatív 
állapotának jellemzésére” címen. A továb
bi három poszterből kettőt a Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetem és az MTA Köz
ponti Kémiai Kutató Intézet munkatársai 
készítettek: Perédi J. és munkatársai

Műanyag Kollokvium '99
Lillafüred, 1999. október 7-8.

A Magyar Kémikusok Egyesülete Mű- 
anyagipari Szakosztályának a lillafüredi 
palotaszállóban rendezett kollokviumán 
mintegy 80 szakember jelenlétében 25 elő
adás hangzott el. A műanyagipar stratégiai 
kérdései mellett szóba kerültek a hazai és 
nemzetközi K+F pályázati lehetőségek is. 
A szakmai előadások, melyeket a Mű
anyag és Gumi ismertet, a nagytömegben 
gyártott műanyag alapanyagok előállítá
sával és tulajdonságjavításával, speciális 
ferroelektromos tulajdonságú polimerek 
előállításával, polimerek molekulatö
megeloszlásának vizsgálatával, polimer 
kompozitok előállításával és szerkezet- 
vizsgálatával, polimer termékek tönkre
menetelének vizsgálatával foglalkoztak. 
A következőkben a műanyagipar általános 
tendenciáival foglalkozó két előadást is
mertetjük.

Dr. Fehér Erzsébet, a Pannonplast Rt. 
elnök-vezérigazgatója, szakosztályi elnök 
bevezető előadásának első részében az 
egyesület és a szakosztály elmúlt öt éves 
tevékenységét értékelte. A szakosztály, a 
kétévente megrendezésre kerülő Műanyag 
Kollokviumon kívül más konferenciák (pl. 
Műanyagok a korrózióvédelemben), egy
napos előadói ankétok megrendezésére is 
vállalkozott.

Az előadás második részében a mű
anyagipar fejlődésére ható tényezőkről 
szólt. Kiemelte, hogy a műanyagipar pozi
tív fejlődés előtt áll, hisz ez az iparág a 
GDP kétszeresével növekszik évente.

Őszi Radiokémia Napok '99
Kecskemét, 1999. október 13-15.

Az MTA Radiokémia Bizottsága és az 
MKE Radioanalitikai Szakcsoportja idén 
is megtartotta az „Őszi Radiokémiái 
Napok” című rendezvényét. Mintegy 80 
résztvevő képviselte a radiokémiát és a 
vele kapcsolatos tudományterületeket 
(izotópalkalmazás, nukleárisanyag szerke
zet-vizsgálat, sugárvédelem, nukleáris 
energia termelés, nukleáris medicina).

mid

„A zsírsav-kompozíció módosító hatása a 
trigliceridek megoszlására a növényi ola
jokban”, Holló J. és munkatársai „Nagyi
pari (tisztított) és kis volumenű (hidegen 
sajtolt) napraforgóolajok belső tartalmának 
és alkalmazási tulajdonságainak összeha
sonlító vizsgálata” címmel. A harmadik

A szakágazatok sorrendjét tekintve a mű
anyagipar a 3-4. helyen áll az egyes orszá
gokban. A globalizáció jelentős hatással 
van mind az alapanyaggyártásra, mind a 
feldolgozásra. Jellemző tendencia, hogy 
Európa szerte óriásvállalatok jönnek létre, 
a gyártók, feldolgozók száma csökken, a 
kisvállalatok nehéz helyzetben vannak és 
mindinkább előtérbe kerül, hogy egyes cé
gek speciális termékek gyártására állnak 
át. Kiemelt szerepe van az ún. outsourcing- 
nak, vagyis a gyártási folyamat elemeire 
bontásának. A vállalaton belül külön rész
egységek foglalkoznak a gyártással, fej
lesztéssel, marketinggel, értékesítéssel stb. 
és fontos szerep hárul a külső beszállítók
ra. Az előbbiekhez és a versenyképesség 
fokozásához szorosan kapcsolódik, azok 
megvalósítását segíti elő az informá
ciótechnológia rohamos fejlődése és óriási 
szerepe van az oktatásnak és kutatásnak. 
A versenyképességhez hozzátartozik a 
költségcsökkentés, a költségérzékenység 
és a hatékonyság.

Wappel Kálmán (Magyar Műanyagipari 
Szövetség) a műanyagipar fejlődési lehe
tőségeit vizsgálta, az alkalmazási területek 
bővülése alapján.

A világon 1998-ban 140 millió t volt a 
műanyagfelhasználás, amelyből Nyugat- 
Európa 24%-kal részesedett. A felhaszná
lás az alábbi területeken oszlik meg: 40%- 
os részesedéssel a csomagolóipar vezet, 
amelyet az építő-, elektromos-jármű-, bú
toripar, mezőgazdaság háztartási cikkek

A rendezvényt Liptay György címze
tes egyetemi tanár a Magyar Kémikusok 
Egyesülete Analitikai Kémia Szakosz
tályának elnöke üdvözölte, méltatva 
annak jelentőségét. Ezt követően meg
emlékezett Nagy Lajos György professzor
ról, felidézve a gyerekkori és az azt 
követő baráti kapcsolatok felejthetetlen 
élményeit.

Hangay Gy. posztere volt „Esszenciális 
olajok, olajos és totál extraktumok kozme
tikai alkalmazása” címen.

A legközelebbi kongresszusra két év 
múlva, 2001-ben Berlinben kerül sor.

Hangay György

gyártása, sport, szabadidő és egyéb fel- 
használás követ.

Magyarországon a termelés 1998-ban 
879 kt, az export 613 kt (457 millió USD 
értékben), az import 309 kt (372 millió 
USD), a felhasználás 575 kt, a feldolgozás 
464 kt volt. Legnagyobb mennyiségben 
(117 kt) fóliát és lemezt gyártottak, de nö
vekvő tendenciát mutat a cső-, a fröccster- 
mék- és a habgyártás. Az alapanyagfajtá
kat tekintve a tömegműanyagok között a 
PVC (23 %) és az LDPE-LLDPE (24 %) 
vezet. A műanyagárakat a kiinduló anyag
árak, a piaci kereslet és a gyártókapacitás 
határozzák meg.

A felhasználást tekintve a raffia, sörte, 
fröccsöntött termékek, üreges testek fejlő
dése várható. Nyugat-Európa csomagoló
iparát tekintve az éves műanyag csomago
lószer fogyasztás 12 millió t, amely 30 
kg/fő mennyiségnek felel meg. Az építő
iparban 2003-ig évi 4,5 %-os növekedés 
várható. Legnagyobb terület a hőszigetelő 
anyagok felhasználása. A fehéráruk tekin
tetében a hűtők, fagyasztók vezetnek, de 
leggyorsabban a mosó- és mosogatógép 
gyártás növekszik. Ajárműipar továbbra is 
jelentős felhasználónak számít, itt műsza
kilag igényes, állandó fejlesztés alatt álló 
termékekre van szükség.

A fejlődés fő tényezői közé tartoznak a 
metallocénes poliolefínek, új polimerek 
megjelenése, a műszaki műanyagok, az au
tóipar, a gázzáró csomagolóanyagok, a 
biodegradálható termékek.

Lehoczki László — Macskási Levente

Megnyitójában Vértes Attila az MTA 
Kémiai Tudományok Osztálya Radio
kémia Bizottságának elnöke csatlakozott 
Liptay György méltató szavaihoz, majd 
áttekintést adott az elmúlt esztendő 
fontosabb eseményeiről. Többek között 
idézte Oláh György Nobel-díjas kémikust, 
aki szerint távlatilag a világban a nukleáris 
energiatermelés aránya elkerülhetetlenül 
növekedni fog, függetlenül attól, hogy ez 
mekkora tetszést vált ki a közvélemény
ben. Tréfásan hozzátette, hogy ez a 
vélemény különösen figyelemre méltó egy
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olyan embertől, aki szinte egész életét az 
olajipart szolgáló kutatásoknak szentelte. 
Ezt követően áttekintést adott a nemrég 
történt tokaimurai nukleáris baleset vél
hető okairól és a baleset megtörténtekor 
észlelt fizikai jelenségek szakmai köz
véleményt izgató részleteiről. Beszéde 
végén megemlékezett a közelmúltban 
autóbalesetben elhunyt radiokémikus kol
légáról, Hertelendi Edéről, a debreceni 
ATOMKI munkatársáról.

A rendezvény 3 napja során 38 előadás 
hangzott el. Meghívottként előadást tartott 
Tétényi Pál „Különböző molibdén- illetve 
volfrámbázisú katalizátorok kénfelvé
telének és kéncseréjének vizsgálata izotó
pos nyomjelzéssel”, valamint Fehér István 
„Merre tart a sugárvédelem?” címmel

Az Őszi Radiokémiái Napokon az idén 
az egyik szekciót a tisztelet jeléül Nagy 
Lajos György professzor emlékének szen
telték. A szekcióülést megnyitva Vértes 
Attila felidézte, hogy 1954-ben ismerte 
meg Nagy Lajos Györgyöt, aki akkor már 
két éve demonstrátor volt a Schay Géza 
vezette Fizikai Kémiai Tanszéken, és 
hamarosan meghatározó egyéniséggé lett 
először a Se hay-féle adszorbciós kutatá
sokban, majd a nyomjelzés technika alkal
mazásán keresztül általában a radio
kémiában. E kettős, a felületkémiára és a 
radiokémiára vonatkozó érdeklődése 
egész életpályáját jellemezte. Iskolaterem
tő egyéniségét példázza több megjelent 
tankönyve, de leginkább számos nemzet
közi hírnevet szerzett tanítványa. Különö
sen fájdalmasnak ítélte annak az embernek 
az elvesztését, akinek radiokémiái bizott
sági elnöksége alatt váltak megszokottá a 
radiokémikusok évi rendszeres találkozói 
is, mint amilyen az Őszi Radiokémiái 
Napok.

Az első előadásban Vajda Nóra áttekin
tette a BME-n az elmúlt húsz évben foly
tatott radiokémiái kutatási és oktatási 
tevékenységet, melyekben Nagy Lajos 
Györgynek meghatározó szerepe volt. 
A trendeket illetően kiemelte a radio
kémiában tevékenykedő munkatársak lét
számának az utóbbi évtizedben tapasztal
ható, külső kényszer hatására bekövet
kezett drasztikus csökkenését, ugyanakkor 
a hallgatói létszámok lényeges emel
kedését. A szekció további előadásaiban az 
egykori tanítványok ismertették legújabb 
eredményeiket, ezzel is bizonyítva Nagy 
Lajos György hagyatékának méltó 
ápolását.

Az egyéb szekciókban elhangzott 
további előadások témáinak mintegy har
mada kapcsolódott a nukleáris energiater
meléshez. Az előadások egy része az 
atomerőmű üzemszerű működésével kap
csolatos feladatok újabb megoldásait, más 
részük újabb, hatékonyabb módszerek 
kidolgozását ismertette. Néhány előadás 
tágabb értelemben kapcsolható az ener
giatermeléshez (pl. a mecseki uránérc-fel
dolgozás során keletkezett meddőhányók 
rekultivációs munkálatai, ill. a nukleáris 
hulladékelhelyezés témakörében).

A további előadások a radiokémia 
egyéb aktuális hazai kutatási területeit 
ölelték át. A résztvevők tájékoztatást 
kaphattak a nyomjelzéses módszerekkel 
zajló kutatásokról, mint pl. adszorbeált 
szubmonorétegek vizsgálatáról a kiválasz
tott izotóp lágy röntgensugárzásának 
mérésével. Ez a módszer kiválóan egészíti 
ki az egyébként nem túl sok lágy bétasu
gárzó által behatárolt vizsgálható elemek 
körét. Két előadásban is hallhattunk pep- 
tidek triciumos nyomjelzéséről és annak 
felhasználásáról a biológiai receptorok 
kutatásában.

Az előadások bebizonyították a nuk
leáris medicina ma is egyre bővülő alkal
mazását. Előadás hangzott el a PÉT vizs
gálatokban használható l8F ill. 13N 
izotópot tartalmazó vegyületek szin
téziséről, valamint a terápiás és diag
nosztikus célra is alkalmazható, izotóp
generátorral is előállított 99mTc és 186Re 
izotópok elválasztási módszereiről. Három 
előadás is foglalkozott a prompt gamma 
neutronaktivizációs analízissel, amely 
töretlenül fejlődik a KFKI kutatóreak
toránál dolgozó lelkes csapat munkája 
által. A módszer nagy előnye a vizsgálható 
elemeknek a hagyományos neutronak
tivizációs analízisnél megszokottnál is 
bővebbb köre. Az alkalmazás széles- 
körűségét jól illusztrálta, hogy egy előadás 
ipari, egy másik pedig régészeti példát 
mutatott be. A szerkezetvizsgálati mód
szerek közül a Mössbauer-spektroszkópia 
előadás magashőmérsékleti szupravezetők 
vizsgálatáról szólt. A konferencián Fehér 
István előadásán túl is súlyt kaptak a sug
árvédelem illetve a környezetvédelem 
kérdései. Ezen belül ismertetőt hallhattunk 
a különböző országos sugárvédelmi adat
gyűjtő -  és jelzőhálózatok összehang
olásával és működtetésével, valamint

továbbfejlesztésükkel kapcsolatos felada
tokról.

Érdekes színfoltja volt a rendezvé
nyeknek Pellérdi Rezső és Kovács Tibor 
(Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola) 
előadása az elszegényített urán alka
lmazásáról hagyományos fegyverekben. 
E közvéleményt is foglalkoztató téma 
kapcsán konkrét adatokat ismerhettünk 
meg az öbölháborúban az amerikaiak által 
kilőtt 238U-magvú (és nem borítású) 
lövedékek mennyiségéről, az amerikai 
harckocsizóknak a lövegtomyok páncél
zatában is ott lévő 238U okozta csekély 
többlet sugárterhelésről és még számos 
más nem közismert tényről. Tanulságos 
volt megtudni, hogy ilyen lövedékeket 
a koszovói konfliktusban be sem vetettek, 
így a délvidéken észlelni vélt és a 
sajtó által is hangoztatott „megnövekedett 
alfasugárzás" ilyen fegyverektől nem 
származhatott. (Egyik radiokémikus kollé
ga hozzászólásában ismertette, hogy 
érzékeny méréseik sem mutattak ki a 
szóbanforgó területeken sugárzás
növekedést.)

Az Őszi Radiokémia Napokon már 
három éve hagyomány, hogy a legjobb 
fiatal (30 évnél fiatalabb) ill. PhD dolgo
zatát most készítő, és munkájáról a ren
dezvényen beszámoló előadók Hevesy 
György Előadói Nívódíjban részesülnek. 
Az idén 18 ilyen előadás hagzott el, a zsűri 
egy-egy első, ill. második, valamint három 
harmadik díjat osztott ki. A díjazottak sor
rendben: Demény Orsolya (VE), Klencsár 
Zoltán (ELTE), ill. Gulyás Éva (MTA 
Szegedi Biológiai Központ), Csurgai 
József (ZMNE) és Palcsu László (KLTE).

A Radiokémia Napok alkalmával került 
sor az MTA Kémiai Tudományok Osztálya 
Radiokémiái Bizottságának újjáalakuló 
ülésére is. Az elnöki beszámoló ismertette, 
hogy a bizottság két eddigi munkabizottsá
ga újjáalakult, kettő régebbiből egy 
egyesített, ill. egy új tematikájú munkabi
zottság is alakult. Az ülésen a bizottsági 
tagok elnökké Vértes Attilát ill. titkárrá 
Salma Imrét egyhangúlag újraválasztották. 
A választás eredménye és a jelenlevők 
egyetértő véleménye alapján várható, hogy 
az Őszi Radiokémiái Napok rendez
vénysorozata jövőre és az azt követő évek
ben is folytatódni fog.

Homonnay Zoltán -  Lázár Károly
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Kemometria ’99
Szeged, 1999. október 17-19.

Immár huszadszor rendezték meg a Ma
gyar Kémikusok Egyesülete Kemometriai 
Szakcsoportjának (volt Automatikus 
Elemzési Szakcsoport, Analitikai Kémiai 
Szakosztály) éves találkozóját. A rendez
vényen 35 előadás hangzott el, melyek fel
ölelték a kemometria szinte valamennyi 
területét: ismertettek új módszereket, ipari, 
környezetvédelmi alkalmazásokat.

Az előadásokat 5 szekcióba osztották 
be, úgymint:

-  QSAR (kvantitatív szerkezet-hatás 
összefüggések

-  Optimalizálás, jelfeldolgozás, fürt
elemzés

-  Analitikai adatok validálása, kiérté
kelése

-  Képfeldolgozás, többváltozós elem
zés, minőségbiztosítás

-  Retenciós adatok feldolgozásával, 
gráfelméleti leíró változók számítá
sával foglalkozó angol nyelvű blokk 
(az orosz, horvát, szerb és magyar 
kutatóknak köszönhetően).

A 35 előadás közül nehéz kiemelni a 
legemlékezetesebbeket és ebbe óhatatlanul 
belejátszik a szerző személyes érdeklődése 
is. Az alábbi részletek ragadhatok ki:

Dombi József a fuzzy halmazok elméle
téről és alkalmazásáról tartott, nemcsak 
matematikusok számára érthető és világos 
előadást, kitért a fuzzy regresszió alkalma
zására is. Körtvélyesi Tamás a különböző 
vegyületek reaktivitása, biológiai aktivitá
sa és kvantumkémiai elvek alapján számí
tott változók között keresett és talált korre
lációkat. Borosy András az antiaritmiás 
szerek szerkezete és kinetikája közötti ösz- 
szefüggést vizsgálta több független mód
szerrel. Érdekessége a mesterséges neu- 
ronhálókkal kiegészített, azaz nem lineáris 
COMFA alkalmazása volt. Rajkó Róbert a 
párkorrelációs módszer szelekciós kritéri-

XXII. Kémiai Előadói napok
Szeged, 1999. november 1-3.

Az MKE Csongrád Megyei Csoportja 
hagyományos országos konferenciá
jának a Szegedi Akadémiai Bizottság 
székháza adott otthont. A szimpóziumot

mid

urnaként használt Fisher teszt első és má
sodfajú hibáinak levezetését adta meg. Sok 
gyakorlati szakember találta hasznosnak 
Csendes Tibor optimalizáló eljárásokról 
tartott előadását (intervallum módszer, ge
netikus algoritmusok, általánosított szimu
lált megeresztés), melyet jól egészített ki 
egy gyakorlati alkalmazás bemutatása 
(Balogh Tibor). Felinger Attila a Fourier, 
Laplace és Hartley transzformációk anali
tikai kémiában történő alkalmazásáról be
szélt. De hallhattunk előadásokat Gamma 
spektrumok feldolgozásáról, a mestersé
ges neuronhálók káosz szabályozására tör
ténő alkalmazásáról, mérési jelek dekon- 
voluciójáról, különböző osztályozási mód
szerek összehasonlításáról is.

Az angol nyelvű szekciót prof. Igor 
Zenkevich retenciós indexek előzetes szá
mításával, becslésével foglalkozó, új mód
szert ismertető előadása nyitotta meg. Jól 
érthető példákat hozott a retenciós inde
xekben lévő információ felhasználhatósá
gára és módszere hatékonyságának bemu
tatására. Graovac professzor javaslatot tett 
új topológiai leíró változók ill. a régiek új 
elveken alapuló, egyszerűbb, gyorsabb 
számítására. Az újvidéki Skrbic professzor 
asszony előadása jól illusztrálta, hogy még 
háborús körülmények között is lehet érde
kes, új tudományos eredményeket elérni. 
Ő egy egyesített retenciós index-rendszer 
bevezetésére tett javaslatot. Lukovits Ist
ván (MTA KKKI) angolul tartotta meg 
alkán izomerek képletét generáló és kódo
ló eljárásáról szóló előadását. A szintén új
vidéki Krizsán János magyarországi víz
minőségi adatok értékelésében fuzzy hal- 
mazok/módszerek alkalmazását javasolta.

A keddi nap gyógyszer-analitikában 
használt kiértékelő eljárások ismertetésé
vel kezdődött (Dombi György). A sok re
mek előadás közül kiemelkedett a számí
tógépes Powerpoint program lehetőségeit 
maximálisan kihasználó, trükkfílmekkel

Fülöp Ferenc egyetemi tanár, az MKE 
Csongrád Megyei Csoport elnöke nyitotta 
meg, aki az Egyesület nevében köszön
tötte a rendezvény résztvevőit és megem-

dúsított, mesterséges intelligenciáról szóló 
előadás (Lőrincz András).

Rajkó Róbert második előadásában a 
kimutatási határ meghatározásának bi
zonytalanságáról és nehézségeiről beszélt 
nagy matematikai apparátust felvonultató 
előadásában.

Kemény Sándor több előadást hozott a 
konferenciára statisztikai módszerek 
gyógyszeripari és élelmiszeripari alkalma
zásáról (hosszútávú stabilitásvizsgálat, va
rianciaanalízis, optimalizálás).

Fekete Jenő pedig az analitikai módsze
rek modem követelményeknek megfelelő 
validálásáról beszélt, az elveket konkrét 
példákon bemutatva.

A délutáni szekcióban Fridrich Mária a 
többskálás elemzés felhasználásáról adott 
elő az orvosi képfeldolgozásban, melyhez 
jól illett a gombanövekedés vizsgálatára 
használatos képfeldolgozó és kiértékelő 
szoftver ismertetése (Viczián Zsolt). 
A polár minősítő rendszer élelmiszeripa
ri alkalmazásáról hallottunk nagyon érde
kes előadást Seregély Zsolttól. A Szeged 
imázsához tartozó Pick szalámigyár 
minőségbiztosítási rendszeréről Varró 
Györgyné tartott nagyon lendületes, dina
mikus előadást. Pap Tamás szerves savak 
mennyiségi elemzésére szolgáló eljárást 
dolgozott ki infravörös spektrumok parciá
lis legkisebb négyzetek módszerével 
(PLS) végzett feldolgozásával. A folyóvi
zek állapotát a miskolci egyetemi kollégák 
vizsgálták nem-paraméteres (eloszlás
független) módszerekkel (Lengyel Attila). 
Raisz Iván bizonyítani tudta a föld alatti 
vízkészletek geológusok által kizárt össze
függését (kommunikációját).

A konferencia előadásait cikkformában 
kívánjuk megjelentetni a Chemometrics 
and Intelligent Laboratory Systems lapban 
és a Magyar Kémiai Folyóiratban. A kon
ferencia programja, az előadások kivonatai 
Interneten az alábbi címen érhetők el:

http://www.jate.u-szeged.hu/~rajko/
Kemometria99/Program.html

Héberger Károly

lékezett a sikeres szimpózium sorozat 
eddigi történetéről. Ezt követően Huszthy 
Péter egyetemi tanár (BME) tartott plená
ris előadást „Heterociklus egységet tar
talmazó optikailag aktív koronaéterek 
szintézise, enantiomer felismerő képessé
ge és alkalmazása racém ammóniumsók 
rezolválására" címmel. Az előadást kö
vetően Gálosi György, az MKE ügyveze
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tő igazgatója átadta az 1999. évi MKE 
Nívódíjakat. Kiemelkedő munkájukért ez 
alkalommal a következő diplomadolgoza
tok készítői részesültek az MKE Nívódí
jában.

Csiszár Ágnes (BME): Klóraromás 
szennyező anyagok hatása modellmemb- 
rán-rendszerekre

Lantos Dávid (BME): Szennyvíz bepár- 
ló telep páragőz kondenzáltató rendszeré
nek tervezése

Rajczi Eszter (BME): Szilárd belső el- 
vezetésű ionszelektív elektródok analitikai 
jellemzése

Szabó Attila (BME): Bázikus oldallán
cot tartalmazó benzopiránok szintézise

Szíjártó Judit (BME): Direkt és indirekt 
enzimatikus immunoassay (ELISA) rend
szerek optimalizálása zearalenon mikoto- 
xin kimutatására

Terdy Péter Pál (BME): Supercritical 
fluid extraction of Taraxacum officinale

Borbás Réka (ELTE): Határfelületi fe- 
hérj emegoszlás törvényszerűségeinek 
vizsgálata

Kmethy Boglárka (ELTE): Diatómaföld 
töltetű oszlop alkalmazása néhány nehéz
fém dúsítására és on-line-FAAS meghatá
rozására

Kovács Orsolya (ELTE): Metil-meta- 
krilát és metil-akrilát atomátadásos szabad 
gyökös polimerizációja és a polimerek 
analízise

Mucsi Zoltán (ELTE): Szerinproteáz- 
inhibitor peptid modellezése

Nádasdi Hajnalka (ELTE): Diszulfid 
hidat tartalmazó sejtadhéziós peptidek 
szintézise

Novák Zoltán (ELTE): Tetrazinszár- 
mazékok előállítása és fordított elektron
igényű Diels-Alder reakcióinak vizsgálata

Szabó Beáta (ELTE): Ca2+-kalmodulin 
és apokalmodulin antagonista kötésének 
szerkezeti alapjai

Éli Alida (JATE): Alkálimentes homo
gén oldatokból előállított titán-szilikalitok 
alkalmazása szelektív oxidációs reakciók
ban

Hegedűs Márta (JATE): A klór-ben
zolok oxidatív lebontása krómtartalmú 
zeolit- és keverékoxid katalizátorokon

Hetényi Csaba (JATE): BSB peptidek 
előállítása, szerkezetük és asszociációik 
vizsgálata számítógépes kémiai módsze
rekkel

Papp Szilvia (JATE): Szférikusán stabi
lizált palládium nanorészecskék előállítása 
folyadékfázisban és szilárd felületen

Veisz Bernadett (JATE): Micellás rend
szerekben előállított Pd-montmorillonit 
katalizátorok vizsgálata

Kóródi Éva (KLTE): APVC-por morfo
lógiáját befolyásoló paraméterek hatásá
nak vizsgálata

Medve Judit (KLTE): Kísérletek az élő 
szervezetek anyagaival

Ősz Katalin (KLTE): Oldalláncban ke
látképző donorcsoportot tartalmazó ami- 
nosavszármazékok átmenetifém-komple
xeinek egyensúlyi vizsgálata

Ortutai András (ME): Porrobbanás kí
sérleti vizsgálata

Solymár Magdolna (SZOTE): Synthesis 
of imidazofl', 5':l,2]pyrido[3,4-b]indole 
derivatives

Szaszák Márta (SZOTE): Synthesis of 
potenciál drugs with homoadamantane 
skeleton

Nagy Barnabás (VE): Apátit- és leucit- 
tartalmú üvegkerámia tulajdonságainak 
vizsgálata

Tapodi Beáta (VE): Néhány szemiki- 
nonátó-réz-komplex és heterodién előállí
tása és reakciója dioxidénnel

A konferencia első napján a nívódíjas 
kutatók mutatták be díjnyertes munkáikat. 
A 18 színvonalas előadást felvonultató 
szekció elnöke Nagy László (JATE) volt. 
A szimpózium további 56 előadása hat 
szekcióban hangzott el. Az egyes szekciók 
a gyógyszerkémia (elnök: Meskó Eszter, 
JATE), fizikai-kémia (Körtvélyesi Tamás, 
JATE), szerves kémia (Pálinkó István, 
JATE), elválasztási módszerek (Janáky 
Tamás, SZOTE), környezeti kémia 
(Kiricsi Imre, JATE), valamint a kémiai 
technológia és katalízis (Hannus István, 
JATE) területek új kutatási eredményeit 
mutatták be. Egyebek mellett előadások 
hangzottak el enantioszelektív szintézisek
ről, a heterogén katalízisben használatos 
hordozós reagensek újfajta alkalmazásai
ról, talaj-, víz-, levegőminták nyomelem 
tartalmának meghatározásáról, a HPLC te
rületén alkalmazott új rezolválási eljárá
sokról és a modem kémia több nagy érdek
lődésre számot tartó területéről. A konfe
rencia 190 oldalas kiadványa 110 példány
ban készült el és tartalmazza az előadások 
részletes összefoglalóit.

Az előadók a hazai felsőoktatási intéz
ményekből érkeztek (BME, ELTE, JATE, 
KLTE, ME, SZOTE, VE), de kutatóintéze
tek (MTA KKKI, Központi Élelmiszeripa
ri Kutatóintézet) és gyógyszeripari vállala
tok (Biogál Rt.) is képviseltették magukat. 
A szekcióülések nagy érdeklődés mellett

zajlottak. Az előadásokat követően lehető
ség nyílt az eszmecserére, az új eredmé
nyek megvitatására. A rendezvény máso
dik napján a szervezők kellemes hangulatú 
állófogadást adtak.

A konferencia három napjának színvo
nalas előadásait a rendezvény szakmai zsű
rije értékelte, és az egyes szekciók legjobb 
előadóit dicséretben részesítette. A szekciók 
legjobb előadásai a következők voltak: 

Hajgató János (BME): Galanthamin 
szintézis mellékreakcióinak vizsgálata 
(Gyógyszerkémiai szekció)

Jordánná Budavári Viktória (JATE): 
Poliamino-kinon rétegek elektrokémiai tu
lajdonságai (Fizikai kémia szekció)

Tolnai Balázs (VE): A felvételi sebesség 
változásának vizsgálata környezeti minták 
diffúziós mintavételezésekor (Fizikai ké
mia szekció)

Kovács László (KLTE): 1,2-cisz- 
glikopiranozil-amidok előállítása (Szerves 
kémia szekció)

Szarvas Szilvia (ELTE): Spiroszulfánok 
királis kromatográfiája (Elválasztási mód
szerek szekció)

Barkó György (VE): Kemometriai mód
szerek alkalmazása analitikai mérések ki
értékelésére (Környezeti kémia szekció) 

Dajka Katalin (BME): Akrilamid típusú 
monomerek híg vizes oldatának radiolízise 
(Kémiai technológai és katalízis szekció) 

A kiemelt előadásokat, egyéb informá
ciókkal együtt, az MKE Csongrád Megyei 
Csoportja honlapján (http://www.jate.u- 
szeged.hu/mkecsmcs) is feltüntettük.

Mindenképpen szót kell ejtenünk a kon
ferencia támogatóiról, akik segítségükkel 
1999-ben is jelentős mértékben hozzájá
rultak a rendezvény színvonalas lebonyolí
tásához. Ezúton szeretnénk megköszönni 
az MKE, Szeged Megyei Jogú Város Pol
gármesteri Hivatala Környezetvédelmi 
Alapja, a Szegedi Akadémia Bizottság, a 
MÓL Rt. Szegedi Bányászati Üzeme és a 
Szigma Kft. támogatását. Támogatásukra 
a következő években is számítunk. A Ké
miai Előadói Napok sorrendben követke
ző, XXIII. rendezvényét 2000-ben a ko
rábbiakhoz hasonló időpontban és keretek 
között, szervetlen-, analitikai-, fizikai-ké
miai, valamint kémiai technológia témá
ban tervezzük megrendezni.

Jancsó Attila
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HUNGAROCOAT ’99 konferencia és kiállítás
Budapest, 1999. dec. 1-3.

A HUNGAROCOAT ’99 a Magyar 
Kémikusok Egyesülete (MKE) és a Fes
tékipari Kutató Kft. (FKI) közös szervezé
sében került megrendezésre a budapesti 
Műcsarnokban. A rendezvény előkészíté
se azzal az ambiciózus céllal indult, hogy 
Budapest a festékipari kiállítások hagyo
mányos centrumai mellé új, közép-kelet- 
európai helyszínként feliratkozzon.

A közelmúlt eseményeihez tartozik az 
1993-ban megrendezett EMP -  East- 
European Meating Point -  ill. az 1997-ben 
sikerrel zárult Magyar Festék Kiállítás és 
Szimpózium; mindkettőnek helyszíne a 
Budapesti Műszaki Egyetem volt. Ez utób
bi jogutódjának tekintjük a HUNGARO- 
COAT-nak nevezett rendezvényt, mely tar
talmában és formájában a nagy európai 
szakmai-üzleti találkozóhelyek, (European 
Coatings Show -  Nürnberg, EUROCOAT 
-  Lyon) célkitűzéseit követi, immár közép- 
kelet-európai vonzáskörrel.

A HUNGAROCOAT ’99 szervezése 
két szálon futott. A konferencia szak
mai lebonyolítását a Festékipari Kutató 
Kft., míg a kiállítás szervezését a francia 
IDEXPO cég -  azonos az EUROCOAT ki
állítás és a Double Liaison szakfolyóirat 
szervezőjével ill. kiadójával -  végezte el.

A Konferencián összesen 26 előadás 
hangzott el, többségében meghívott előadók 
tolmácsolásában. Igen nagy sikert aratott 
Mester Éva nyitó előadása, amely a magyar 
üvegfestészeti technikák fejlődését mutatta 
be a múlt század közepétől napjainkig.

Bognár János a magyar festékipar el
múlt két évben végbement fejlődését, jel

lemző termelési trendjeit vetítette a hallga
tóság elé, táblázatosán összehasonlítva az 
iparág nemzetközi jellemzőivel.

Nagy érdeklődésre tartottak számot
-  elsősorban a fejlesztéssel foglalkozó 
szakemberek körében -  a különböző új tí
pusú adalékok alkalmazásának eredmé
nyei, a bevonó anyagoknál használatos vi
aszok szerepétől a vízzel hígítható bútor
ipari lakkok mikrohabosodási jelenségé
nek a megszüntetéséig (M. Schmalzl
-  Clariant; H. Semmler -  TEGO).

Visszatérő témája valamennyi festékes
konferenciának, hogyan lehet a falfestékek 
fehérségét úgy növelni, hogy a Ti02 tartal
mát nem emeljük. Bizonyos természetes 
alumínium-szilikátok, magasabb fénytöré
sű vizes diszperziós bázisú fdmképzők új 
formulázási törekvéseket jeleznek (L. 
Ashek -  Engelhard Co.; J. L. Blaise -  
Rohm and Haas).

Néhány előadó új megoldásokat mu
tatott be ismert alkalmazástechnikai 
problémákra, így a nagyhatékonyságú be
tonvédelemre, a fal- és mennyezetfestés 
feszültségmentes megoldására, a kiemel
kedő vízlepergető tulajdonságú mikro-pó- 
rusos szilikon festékek alkalmazási elő
nyeire (C. lurilli -  Rohm and Haas; P. 
Bigler -  OMYA; K. Grafenstein -  ISPO).

Különösen sok hallgatót vonzottak azok 
az előadások, amelyek a környezetvédelmi 
előírások várható szigorodásával foglal
koztak. Közöttük kiemelt helyet foglal el 
H. Liebscher (ICI) és Lotz Tamás (KTM) 
előadása. Előbbi a VOC-val, a Szerves 
Illékony Vegyületek emissziójának vissza

A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍREI

Rendezvényhírek

Az Európai Kémikusegyesületek Szö
vetsége (FECS) Elektrokémiai Divíziója 
(DEC) 1999. szeptember 5-én Paviában, 
Olaszországban tartotta ülését immár ha
gyományosan kapcsolódva a Nemzetközi 
Elektrokémiai Társaság (ISE) konferenciá
jához, amellyel a szervezet születésének 
50. évfordulóját, valamint az elektrokémia 
megszületését is ünnepelték, 200 évvel ez
előtt alkotta meg ugyanis Alessandro Volta 
paviai professzor az első áramforrást. 
Egyesületünk képviseletében Inzelt György 
vett részt mind a FECS/DEC, mind pedig 
az ISE vezetőségi ülésén. A konferencián 
pedig key-note előadást tartott „Recent 
Advances and the Remaining Questions 
Regarding the Elucidation of the

Electrochemical and Electrical Properties 
of Polyaniline” címmel. Tagja volt a konfe
renciát szervező Tudományos Bizottság
nak, szervezője az „Electrochemistry of 
Active Polymers” szimpóziumának és ve
zette annak posztervitáját.

Nagy sikernek kell értékelni az 
Eurocurriculum Electrochemistry közös 
európai felsőoktatási tantervet. Ez az 
anyag különböző szintekre ad ajánlást az 
elektrokémia elméleti és gyakorlati oktatá
sához. A kész anyag az ISE Bulletin 1999. 
augusztusi számában jelent meg (e kiad
ványt az Electrochimica Acta folyóirattal 
együtt kapják meg az előfizetők.) Inzelt 
György elkészíti a magyar változatot, ame

mid

szorításával foglalkozó EU-szabályozások 
gazdaságos megoldásait, míg a KTM kép
viselője a termékdíj bevezetésével kapcso
latos hazai szabályozás előkészületeit mu
tatta be.

Számos előadás foglalkozott a festékek 
és bevonataik vizsgálatára szolgáló mű
szerek legújabb generációival, új mérési 
módszerekkel (.Mohácsi G. -  Testőr; Sütő 
Cs.- Hungaropaar; Rostás Z - Génius ).

A konferencia hivatalos nyelve az angol 
és a magyar volt. A három napon 110 
résztvevő regisztrálta magát.

Míg a Műcsarnok konferencia termében 
folyamatosan követték egymást az előadá
sok, nagy látogatói forgalmat bonyolított 
le a kiállítás. A három nagy teremben, 
mintegy 1000 m2-en több mint 80 cég kép
viseltette magát. Közöttük a Magyarorszá
gon jól ismert festékgyári beszállítók és 
szolgáltatók mellett megjelentek kiállító
ként a professzionális festékgyártók is. 
Rendhagyó célkitűzésünk ugyanis az volt, 
hogy a festékgyári szakemberek ne csak a 
szállítóikkal, hanem a közvetlen ipari fel
használóikkal is találkozzanak.

A kiküldött több ezer körlevél, hirdetés 
és meghívó hatásosnak bizonyult. Mintegy 
26 országból több mint 800 látogató volt 
kíváncsi a három napos rendezvényre. Kö
zülük legtöbben a szomszédos Romániá
ból (7 különböző gyárból 32-en), Ausztri
ából, Szlovéniából és Németországból jöt
tek. De volt látogatónk olyan távoli or
szágból is, mint Libanon, Mexikó, Korea, 
Ciprus vagy Spanyolország.

Bognár János

lyet a Magyar Kémiai Folyóiratban szeret
ne közzé tenni.

W. Schultze professzor helyett F. Silva 
(Portugália) professzort választották a Di
vízió elnökévé, titkár pedig C. Buess- 
Hermann (Belgium) lett. A tervek között 
szerepel egy közös európai elektrokémiai 
tankönyv összeállítása és továbbképző 
központ, illetve nyári iskola létrehozása.

Az Európai Vegyészmérnökszövetség 
(EFCE) 1999. október 4-én Montpellier- 
ben, Franciaországban tartotta Végrehajtó 
Bizottsági ülését és Közgyűlését a 2. Euró
pai Vegyészmérnök-kongresszus (ECCE- 
2) ideje alatt. Egyesületünk képviseletében 
Marton Gyula mint az EFCE Végrehajtó 
Bizottságának tagja vett részt a üléseken.

Az Európai Kémikusegyesületek Szö
vetsége (FECS) 1999. szeptember 16-17- 
én tartotta Végrehajtó Bizottsági ülését és 
Közgyűlését Helsinkiben, Finnországban.

126 2000. 55. ÉVFOLYAM. 3. SZÁM



Egyesületi élet

Egyesületünk képviseletében Náray-Szabó 
Gábor, a FECS Komputeres Kémia Munka- 
bizottságának elnökeként tagja a Végrehajtó 
Bizottságnak, valamint a MKE küldötte a 
Közgyűlésen és Antal Istvánná mint a FECS 
egyik főtitkára vett részt az üléseken. Az 
ülések főbb határozatai a következők:

Jóváhagyták az előző évi isztanbuli 
Közgyűlés és Végrehajtó Bizottsági ülés, 
valamint a Brüsszelben 1998. októberében 
és 1999. márciusában tartott Végrehajtó 
Bizottsági ülések jegyzőkönyveit.

A FECS Logo-t az ALLChemE-\e 1 
együtt regisztráltatják. A költség (kb. 1000 
EURO) felét a Német Kémikusok Egyesü
lete fedezi, kérik a tagegyesületek hozzájá
rulását a fennmaradó rész kifizetésére.

A FECS internet-címét a regisztráltatás 
után CHEMSOC-ról FECS.org-ra változ
tatják (a Finn Kémikusegyesületek Szövet
sége vállalja az anyagiakat: kb. 200 DEM).

Az Albán Kémikusok Egyesülete tagfel
vételi kérelmét megfelelőnek találták, és 
az Egyesületet felvették a FECS-tagok so
rába. A Szerb Kémikusok Egyesületének 
tagfelvételi kérelmét nem tudták eldönteni, 
mivel az Egyesület nem tisztázta viszonyát 
a Jugoszláv Kémikusok Egyesületéhez.

Elfogadták az Elektrokémiai Munkabi
zottságnak Divízióvá való átalakulását.

Elfogadták a Kémiatörténeti Munkabi
zottság tagjaiból, valamint meghívott jeles 
szaktörténészekből szerveződött Munka- 
csoport által beterjesztett „száz legkiválóbb 
európai kémikus” névjegyzékét, azzal a 
megkötéssel, hogy Munkabizottságnak 
1999. november végéig el kell készítenie 
egy háttéranyagot, amelyben kommentárt 
fűz a listához, ismerteti a kiválasztás szem
pontjait és folyamatát (mivel számos igen 
jelentős vegyész kimaradt), előszót kell ír
nia a kiadványhoz és be kell szereznie a fel
soroltak fényképeit. A kész közleményt e 
számunk más helyén kivonatosan közöljük.

Megbízták a EUCHEM Committee-t, 
amely 700-900 GBP támogatást tud sze
rezni az EURO-konferenciák szervezésé
hez, hogy dolgozza ki és tegye közzé 
irányelveit az EURO-konferenciákkal kap
csolatban, hogy azok megkülönböztethe
tők legyenek a FECS-konferenciáktól.

Megvitatták Náray-Szabó Gábor „Fu- 
ture Direction of Federation of European 
Chemical Societies” című beadványát, 
amely három témakör (az EU-adminisztrá- 
cióval kapcsolatteremtés, a kémia népsze
rűsítése és az európai kémiatudomány vi
lágviszonylatban való elismertetésének 
elősegítése) köré csoportosítva határozta 
meg a FECS követendő cselekvési prog
ramját. A közgyűlés munkabizottságot ho
zott létre a téma továbbgondolására és ja
vaslat kidolgozására a 2000-ben tartandó 
végrehajtó bizotsági ülésre.

A tagegyesületek részére feladatul tűz
ték ki a „European Green/Sustainable 
Chemistry Award" javaslattervezetének

véleményezését, amelyet az Európai Kör
nyezetügynökség (European Environment 
Agency -  EEA) kezdeményezett, és kidol
gozásába bekapcsolták a FECS 
Környezetvédelmi Divízióját is. 
Jóváhagyták a FECS új munkabizottságá
nak megalakulását: Working Party on 
Nuclear and Radiochemistry néven.

Megbízták Prof. L. -  Sydnest (Norvég 
Kémikusok Egyesülete), az ECCC elnökhe
lyettesét, hogy a tagegyesületektől gyűjtse 
be a fiatal vegyészek szervezésére és poszter
versenyére vonatkozó elképzeléseket.

Meghallgatták Dr. D. Bricknell (CEFIC 
-  Európai Vegyipari Tanács) beszámolóját 
az AllChemE újabb dokumentumáról, 
amelyet az új Európai Bizottságnak és a 
kormányoknak szánnak. A kiadvány az év 
végéig készül el, rövid lesz, 5-6 kulcsfon
tosságú szempontra koncentrál. Terveznek 
hozzá egy egylapos összefoglalót, amelyet 
le lehet fordítani nemzeti nyelvekre.

Meghallgatták Prof. Dr. W. Koch 
(GDCh) beszámolóját az 1999. júliusában 
London mellett megtartott Német/ 
Angol/Amerikai/Japán Kémikus Egyesüle
tek tanácskozásáról, amely dokumentumot 
adott ki vitaanyagként az 1999. augusztus 
14-15-én Berlinben megtartott Kémikus 
Egyesületek Elnökei Világtalálkozójára. 
Ez utóbbi tanácskozás eredményeinek 
összefoglaló dokumentumát a további 
munka kezdeteként tekintik, azt az egyesü
leteknek véleményezésre megküldik. 
A következő ülésen már olyan nyilatkoza
tot adnak ki, amely tartalmazza az egyesü
letek javaslatait.

Ugyancsak Berlinben, augusztus 15-én 
szervezte meg az IUPAC a Regionális Ve
gyészszövetségek Találkozóját.

Mivel különböző fajsúlyú egyesületek, 
illetve szövetségek vettek részt a találkozón, 
még nem lehet látni az eredményt. A közel
jövőben megpróbálnak egy olyan konferen
ciát szervezni, ahol a nagy egyesületek mel
lé a regionális szervezeteket, az IUPAC-ot 
és az ipari szervezeteket hoznák össze.

Meghallgatták dr. A. Hayes, az IUPAC 
soron következő elnökének beszámolóját a 
szervezet átalakításának folyamatáról. Fo
kozni kívánják a tudományos aktivitásu
kat; csak magas színvonalú projekteket 
fogadnak el. 2001-ig megszüntetik az ösz- 
szes bizottságukat, és a projektekkel kap
csolatos döntési jogokat a divíziókra ru
házzák át. Interdivízionális projekteket is 
indíthatnak. Irányelvük: a minőség, a meg
bízhatóság, a tudomány és a technológia 
összehozása. Céljuk a világ legkiválóbb 
szakértőinek megnyerése a további fenn
maradásuk érdekében.

Meghallgatták Prof. F. Alderweireldt, az 
ECCC elnökének beszámolóját a szervezet 
tevékenységéről. Együttműködnek az Eu
rópai Kémiai Tematikus Háló (ETCN) el
nevezésű szervezettel, amellyel közösen 
alapították 10 évvel ezelőtt az EurChem

(Európai Vegyész) címet. Az utóbbi időben 
jelentősen csökkent az érdeklődés a cím el
nyerésére, ezért feladatuknak tartják annak 
újbóli propagálását.

Jóváhagyták, hogy az 1999. évi FECS dí
jat Prof. Alberto Perez Masia, a EUCFIEM 
Committee volt elnöke és 25 éven keresztül 
aktív tagja, valamint Prof. Bauke te 
Nijenhuis, a FECS Analitikai Kémiai Diví
ziójának tagja és 15 éven át titkára kapja.

Megszavazták a FECS Sponsorship-et a 
2000. szeptember 4-8. között Budapesten 
megrendezendő ,,Third European 
Conference on Computational Chemistry -  
EUCO-CC3" részére, amelynek elnöke 
Náray-Szabó Gábor.

Megköszönve eddigi tevékenységüket, 
elbúcsúztatták Prof. Dr. P. Czedick- 
Eysenberget (Ausztriai Kémikusok 
Egyesülete), Prof. B. Stanovnikot (Hor- 
vát Kémikusok Egyesülete) és Prof. F. 
Alderweireldtet (Flamand Kémikusok 
Egyesülete), akik másoknak adják át eddi
gi képviselői tevékenységüket.

Végül Prof. Lauri Niinistö (Finn Kémi
kusegyesületek Szövetsége) átadta a FECS 
elnökségét Dr. Reto Battagliának, az Élel
miszerkémiai Divízió eddigi elnökének, az 
Új Svájci Kémikusok Egyesülete tagjának.

A FECS következő Végrehajtó Bizott
sági ülése 2000. április 5-én Brüsszelben, 
Belgiumban, Közgyűlése 2000. október 
5-6-án Bolognában Olaszországban lesz.

Az Európai Vegyészmérnökszövetség 
(EFCE) Szárítási Munkabizottsága 1999. 
október 5-én Montpeilierben, Franciaor
szágban tartotta ülését a 2. Európai 
Vegyészmémökkongresszus (ECCE-2) ide
je alatt. Egyesületünket a Munkabizottság 
jelenlegi elnöke, Farkas István képviselte.

Az ülés napirendjén kiemelten szerepelt 
az új tagok bemutatása, az EFCE kommu
nikációs anyagok ismertetése, tájékoztató a 
QUID projektről, új EU-pályázatok előké
szítése, valamint a 2000. augusztus 28-31. 
között Noordwijkerhoutban, Hollandiában 
megrendezésre kerülő IDS '2000 Nemzet
közi Szárítási Szimpózium. A Munkabi
zottság következő ülésére az IDS '2000 
szimpózium idején kerül sor.

Képviselőnk részt vett az ECCE-2 
kongresszus szakmai programjaiban is, 
amelyek október 5-7. között zajlottak. En
nek keretében tartották meg Mészáros Cs. 
-  Farkas I. -  Bálint A.: „ Stochastic Model
ling of drying processes using percolation 
theory" című előadásukat, amelyben a ter
mékszárítási folyamatok perkolációs mo
dellezési lehetőségeivel kapcsolatos téma
körben folyó kutatások legújabb eredmé
nyeiről volt szó.

Farkas István társelnöki feladatokat is 
ellátott a Kongresszus „Drying -  Heat 
treatment’’ c. szekciójában.

A. I.-né
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POSZTDOKTORI PÁLYÁZAT 
2000- 2002.

Az MTA Kémiai Kutatóközpont (1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.) hároméves posztdoktori állásokat hirdet 
meg az alább felsorolt kutatási témákban. Az állásokra pályázhatnak 36 évnél fiatalabb PhD fokozattal rendelkező, 
vagy a fokozatot 2000. június 30-ig elnyerő vegyészek, biokémikusok, biofizikusok, fizikusok, mérnökfizikusok. 
A kutatási feladatokról a témavezetőktől nyerhető részletes információ telefonon vagy elektronikus úton. 
A pályázatok 2 0 0 0 . m á r c iu s  1 5 -ig  fo ly a m a to sa n  benyújthatók a Kámiai Kutatóközpont főigazgatójának címezve. 
Az első elbírálás időpontja 2 0 0 0 . ja n u á r  15., a másodiké 2 0 0 0 . m á rc iu s  20 .

A pályázatnak tartalmaznia kell:
-  a pályázó személyi adatait, címét
-  rövid tudományos életrajzát
-  okleveleinek másolatát
-  PhD munkája eredményeinek összefoglalását
-  publikációinak jegyzékét
-  a kutatási feladatra vonatkozó terveit
-  a témavezető ajánlólevelét

Pályázatok az alábbi kutatási feladatokra nyújthatók be:

L é z e r -in d u k á lt  k é m ia i fo ly a m a to k  sp e k tr o sz k ó p ia i v iz sg á la ta
témavezető: Dr. Nemes László, 325-7900*, nemes@chemres.hu

B io p o lim e r e k  s z e r k e z e t -m e g h a tá r o z á sa  k o r sz e r ű  N M R  sp e k tr o sz k ó p ia i m ó d sz e r e k k e l
témavezető: Dr. Radics Lajos, 325-7900*, radics@chemres.hu

D io x ig é n  és H 20 2 b io m im e t ik u s  k a ta lit ik u s  a k tiv á lá sa  á tm e n e t ifé m -k o m p le x e k k e l

témavezető: Dr. Simándi László, 325-7900*, simandi@chemres.hu

B io ló g ia ila g  a k t ív  o l ig o sz a c h a r id o k  sz in té z is e
témavezető: Dr. Fügedi Péter, 325-7900*, pfugedi@chemres.hu

K o rszerű  r é te g n ö v e s z té s i  és fe lü le tm ó d o s ítá s i m ó d s z e r e k  k u ta tá sa
témavezető: Dr. Bertóti Imre, 325-7900*, bertoti@chemres.hu

P o lik r is tá ly o s  a n y a g o k  és o ld a to k  d if fr a k c ió s  s z e r k e z e tv iz sg á la ta
témavezető: Dr. Radnai Tamás, 325-7900*, radnait@chemres.hu

G a m m a sp e k tr o sz k ó p ia i m ó d s z e r e k  to v á b b fe j le s z té se
témavezető: Dr. Lakatos László, 395-9220/2135, lakosi@alphaO.iki.kfki.hu

Budapest, 1999. december 3.

Pálinkás Gábor 
főigazgató
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„A vegyészmérnökök által az egyetemen elsajátí- 129 
tott tudás fele az iparban öt éven belül elavulttá vá
lik”. Interjú dr. John E. Gillettel, az EFCE Vegyész- 
mérnöki Oktatási Munkabizottsága elnökével

Az MTA Kémiai Tudományok Osztályának hely- 131 
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Az MTA Kémiai Tudományok Osztályának helyzetelem
zése az MTA elnökének 1999. decemberében tartott parla
menti beszámolójához

Halász László -  Rajnai Kálmán: Nitrocellulózüzem víz- és 
energiafelhasználásának minimalizálása kombinatorikus 
módszerrel

Az utóbbi években előtérbe került a vegyipari folyamatok struk
turális optimalizálásának kérdése, ahol a hangsúly nem az egyes 
berendezések hatékonyságának növelésén van, hanem a rend
szer optimális működtetésén. Ez egy nagyon összetett folyamat
szintézis feladat, amely a probléma kombinatorikus jellege miatt 
csak hatékony, matematikailag szigorú eszközökkel oldható 
meg.
Friedler és munkatársai alapvetően új módszert dolgoztak ki fo
lyamatszintézisre, amelyet a nitrocellulóz gyártás víz- és ener
giafelhasználásának minimalizálása példáján mutattunk be. Az 
opzimalizáció eredményeképpen olyan vízrecirkulációs rend
szert javasoltunk, amely jelentős víz- és energiafelhasználás 
megtakarítást eredményez az eredeti folyamatokhoz képest.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 134 (2000)]

Bálái Mária — Petró József -  Tolvaj Gábor -  Katona Antal: FCC 
üzemi O-additív katalizátor kifejlesztése és üzemi bevezetése

A magas ZSM-5 tartalmú MAG-0 adalék alkalmazása az olyan 
feldolgozási sémáknál előnyös, ahol a fluid-ágyas katalitikus 
krakkolásnál keletkező könnyűolefinek feldolgozására alkalmas 
egységek kapcsolódnak az FCC üzemhez. A MÓL Dunai Fino

mítójából vett példa más finomító környezetben is alkalmazha
tó. A járulékosan képződő C3 és C4 olefinek gazdaságos haszno
sítására számos más lehetőség is kínálkozik. (Ilyen például az 
éterképzés, nagy tisztaságú izo-butilén előállítása, propilén és 
más termékek gyártása.)
A MAG-0 adalék FCC üzemünkben megvalósított alkalmazása 
a következő előnyökkel járt:
-  jelentősen megnövekedett a fajlagos oktán-tömeg
-  a termékszerkezet könnyen megváltoztatható
-  a katalizátorral a rendszer gyorsan impregnálható és használa

ta esetén kismértékű az aktivitás veszteség (különlegesen sta
bil)

-  jó eredményeket értünk el különféle nyersanyagokkal és kü
lönféle szigorúságú reakciókörülmények között.

[Magy. Kém. Lapja, 55,142 (2000)]

Vértes Attila: Magkémiai kutatások az ELTE TTK Magké
miai Tanszékén

Az ELTE TTK Magkémiai Tanszékén a nukleáris szerkezet- 
vizsgáló módszerek közül a Mössbauer-spektroszkópiát elektro
kémiai bevonatok, korróziós rétegek, fémorganikus- és fullerén- 
vegyületek, szupravezetők, katalizátorok és más specieszek-, ké
miai-, kristály- és mágneses-szerkezetének tanulmányozására 
használják.

A pozitronannihilációs módszer segítségével polimerek sza
badtérfogatát tanulmányozzák az előállítási paraméterek függ
vényében. A polimerek folyadékfelvételének követésére is kivá
lóan alkalmas ez a módszer.

[Magy. Kém. Lapja, 53, 000 (2000)]

8000000968739



magyar kémikusok lapja
54. ÉVFOLYAM 4. SZÁM, ÁPRILIS

„A vegyészmérnökök által az egyetemen elsajátított tudás fele 
az iparban öt éven belül elavulttá válik”
Interjú dr. John E. Gillettel,
az EFCE Vegyészmérnöki Oktatási Munkabizottsága elnökével

Az EFCE (European Federation of Chemical 
Engineering -  Európai Vegyészmérnök Szövetség) Ve
gyészmérnöki Oktatási Munkabizottsága 1999. május vé
gén tartotta ülését Budapesten a Magyar Kémikusok 
Egyesületének rendezésében. Ebből az alkalomból fordult 
a Magyar Kémikusok Lapja kérdéseivel dr. Szebényi Imre 
professzor, a Munkabizottság magyar tagja közvetítésével 
dr. John E. Gillett úrhoz, a Munkabizottság angol elnöké
hez, aki ebben az időpontban a ZENECA Gyógyszergyár 
üzembiztonságért és környezetvédelemért felelős igazga
tói posztját töltötte be. Kérdéseinkre a hazai rendezvény 
célkitűzéséről és annak teljesüléséről, továbbá az üzem- 
biztonság és a biztonságtechnika helyzetéről, szerepéről a 
vegyészmérnöki oktatásban témakörökben szerettünk 
volna választ kapni. Gillett úr annak rendje és módja sze
rint még júniusban elkészítette válaszát, amit megküldött 
szerkesztőségünk címére. Közbelépett azonban a posta 
„ördöge” és a válasz nem érkezett meg a szerkesztőségbe. 
Ennek ténye azonban a szokásos udvariassági idő eltelté
vel indított újbóli kapcsolatfelvételnél vált nyilvánvalóvá, 
amire az év végén került sor. Ezért aztán az év elejére 
esett, hogy az újbóli válasz megérkezett a szerkesztőség
be. Ebből nemcsak az tűnt ki, hogy Gillett úr pozíciója a 
ZENECA és az Astra fúziójával megváltozott, és jelenleg 
az új világcég nemzetközi biztonsági és veszteségmegelő
ző tanácsadói tevékenységét látja el, hanem az is, hogy 
a budapesti munkabizottsági ülésre vonatkozó kérdések 
és válaszok aktualitásukat vesztették. Szerencsére a biz
tonságtechnika vegyészmérnöki oktatására vonatkozó 
kérdések, valamint a fenntartható fejlődéshez szükséges 
technológiák időszerűsége változatlanul fennáll, ezért az 
alábbiakban az ezekre adott válaszokat adjuk közre.

Hogyan közvetítik a fenntartható technológiai fejlődés
(FTF) koncepcióját az európai országok vegyészmér
nöki oktatásában?
A fenntartható technológiai fejlődés elsőrendű szerepet 

játszik az EFCE tevékenységében, mivel ezt ilyen formá
ban nem oktatják a vegyészmérnöki tanterv keretében. 
A Vegyészmérnöki Oktatási Munkabizottság elkezdte a 
munkát annak megállapítására, hogy hogyan lehet ezt a 
tárgyat a vegyészmérnök hallgatók számára legjobban ok
tatni, és azt tervezi, hogy a prágai CHISA 2000 keretében 
szervez egynapos szekciót a FTF oktatásáról.

m kl

Hogyan biztosítja az AstraZeneca az egészség- és kör
nyezetbiztonságot, és milyen képzettségű szakemberek 
felelősek ezért?
Az AstraZeneca tevékenységét a jó biztonság-, egész

ség- és környezetvédelem (BEK*) jellemzi. Például: az 
Astra és a Zeneca fúziója 1999. jún. 1-én következett be, 
két nappal a Vegyészmérnöki Oktatási Munkabizottság 
budapesti ülése után. Ez a fúzió 80-napos menedzser
rendszerű átszervezés eredménye volt. Az új BEK politi
ka és menedzsment-rendszer kifejlesztése a két, előzőleg 
független társaság rendszereiből igen nagy súlyt kapott a 
prioritások sorában, és ezt a feladatot sikerrel és időre tud
tuk megoldani.

A BEK menedzsment-rendszer integrált rendszer, 
amely mind a cég vezetésének, mind dolgozóinak vala
mennyi szinten világosan meghatározza feladatait és fele
lősségét. A menedzser rendszer olyan BEK politikával és 
szabványokkal indul, amelyet a legfelsőbb menedzsment 
szint állít fel. Az irányelveket tartalmazó dokumentumo
kat ezután kiadják olyan formában, hogy lehetővé tegyék 
a politika és az előírások lokális értelmezését, nemzetkö
zi értelemben és minden cselekvési szinten. A legfelsőbb 
szintű vezetés ezek betartását évente ellenőrzi és az elő- 
irásoknak való megfelelésről rendszeresen beszámol. Az 
előforduló hiányosságok korrekciójára évente javítási ter
vek készülnek, amelyek megvalósulását ellenőrzik. 
A BEK területén történő oktatásnak és gyakorlatnak prio
ritása van, és ennek megfelelően, minden dolgozó egyéni 
szükségleteire szabott, érvényesített, auditálható képzett
séggel rendelkezik. Az AstraZeneca rendelkezésre bocsát
ja szakembergárdáját konzultációs és információs szolgá
lat formájában, amely szolgáltatás magában foglalja 
a BEK képzést és gyakorlatot is. Néhány esetben, szükség 
szerint külső konzulenseket is igénybe veszünk.

Ad-e az európai egyetemi vegyészmérnök-képzés ele
gendő tudást a BEK menedzsment-feladatok ellátásá
hoz?
Valamennyi európai vegyészmérnöki tanterv ad BEK 

képzést, igaz, hogy csak alapszinten. Sok egyetemi kurzus 
tartalmaz iparban eltöltendő időt is, ahol a hallgatóknak 
módjuk van BEK-re vonatkozó tudást és tapasztalatot is

* A szerkesztő megjegyzése: BEK helyett az EBK betűnév is 
használatos Magyarországon.
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szerezni. Az én személyes véleményem szerint az egyete
mi BEK oktatásnak a vegyészmérnökök képzésében az 
alapvető tudományos információkra kell szorítkoznia, és 
ki kell alakítani a hallgatókban a „biztonságban való gon
dolkodás” képességét. Ha ez megvan, akkor a legtöbbet 
az ipari alkalmazóktól lehet majd elsajátítani a BEK okta
tásból és annak gyakorlatából, azoktól, akik rendelkeznek 
a releváns ismeretekkel és tapasztalattal.

Hogyan használhatók fe l a vegyészmérnökök számára 
az egyetemi oktatás során nyújtott tudományos ismere
tek és információk az ipar gyakorlati problémáinak 
megoldásában?
Nekem az a személyes véleményem, hogy ha a tanterv

ben jól megalapozott elméleti tudást kapnak, akkor a leg
fontosabb készség, amit a vegyészmérnök-hallgatók az 
egyetemen szerezhetnek, az a komplex problémák kezelé
sének módja. Akkor képesek holisztikus gondolkodásra. 
Az iparban a problémák megoldása mindig azt a képessé
get kívánja meg, hogy „látni kell a fától az erdőt”. Az ipar
ban tevékenykedő vegyészmérnököknek képesnek kell 
lenniök a vegyészek, biokémikusok és más szakterületek 
molekuláris tudományát beépíteni a gyártási folyamatok
ba és a termék végső kialakításába. A vizsgálat dimenzió
jának változtatására való képesség a legfontosabb ahhoz, 
hogy elkerülhessük a nagy rendszerek komplexitása által 
okozott zavart.

Megfelel-e az európai egyetemek által nyújtott vegyész
mérnök-képzés az ipar és a tudományos kutatás köve
telményeinek, vagy meg kell azt változtatnunk?
Ez a kérdés az ipari és akadémiai körökben dolgozó 

legjobb vegyészmérnököket már sok éve foglalkoztatja, 
és én itt a sok létező vélemény közül csak a saját, szemé
lyes véleményemet tudom elmondani.

Először is, függetlenül attól, hogy milyen szándékaink 
vannak, azt hiszem, hogy mindig a javításra kell töreked

nünk. A folyamatos javítás a modem világban a túlélés 
kritériuma.

Másodszor: a változtatás megkerülhetetlen, és nem is 
tudjuk elkerülni. A tudományos és technológiai fejlődés 
gyors üteme azt jelenti, hogy a vegyészmérnököknek 
mindig alkalmazkodniuk kell a változásokhoz. A legtöbb 
vegyészmérnök aktív pályája során változtatja a munka
adóját, pozícióját, sőt, még az iparágat is, ahol dolgozik. 
Ezért tehát igen lényeges, hogy az egyetemi oktatás bizto
sítsa az alapvető vegyészmérnöki tudomány elsajátítása 
mellett azt a készséget is, hogy az egyes mérnökök képe
sek legyenek alkalmazkodni a változó körülményekhez. 
Ebből az következik, hogy a vegyészmérnököknek egész 
aktív életük során hozzá kell tudni jutni az oktatáshoz és 
gyakorlati képzéshez, vagy az egyetemtől, vagy az ipar
tól. A teljes aktív életen át tartó tanulás elengedhetetlen a 
modem világban a túléléshez. Publikációkból és beszá
molókból vett tanulmányok érdekes koncepciója, ami 
ugyan nincs bizonyítva, az ún. „ismeret-felezési idő”. 
Úgy becsülték, hogy a vegyészmérnöki tudás felezési ide
je kb. öt év (összehasonlításképpen: az informatikai tudás 
felezési ideje kb. két év.) Ez azt jelenti, hogy a vegyész
mérnökök által az egyetem elhagyásáig elsajátított tudás
nak a fele az iparban 5 éven belül elavulttá és elfeledetté 
válik. Hogy a technológiai és egyéb változásokkal lépést 
tudjunk tartani, időnknek legalább 10%-át továbbképzés
re és gyakorlati ismeretek elsajátítására kellene fordíta
nunk. Ez a megközelítés igen sok ember számára szimpa
tikus, és így segítheti az élethosszig tartó tanulás széleskö
rű bevezetését.

Köszönjük az interjút. Köszönjük Szebényi Imre egyete
mi tanárnak, az EFCE Vegyészmérnöki Oktatási Mun
kabizottsága tagjának közvetítését és Czárán 
Lászlónénak szakszerű fordítását.

Sz.G.

Kettős jelentés -  eltérő problémák

A világ vegyiparában az évezredváltás 
(a számítógépes Y2K) nem hozott töme
ges, számítógéppel kapcsolatos meghibá
sodásokat (baleseteket, az emberi élet, 
vagy a környezet veszélyeztetését). Az 
USA-ban ezt az alapos előkészítésnek és 
az érintettek (a magán- és az állami szféra) 
jó együttműködésének tulajdonítják. Az 
Y2K előkészületek egyben segíthették a 
vegyipar biztonsági helyzetének javítását

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Alapítvány a Magyarországi Gyógy
szerkutatásért közhasznú szervezet kurató
riuma pályázatot hirdet 35 évesnél fiata
labb kutatók számára az EUFEPS 2000 -

is. Magyarországon nem tudunk az évez
redváltásra visszavezethető vegyipari 
problémáról (a TVK Olefingyárában 2000. 
január 1-jén bekövetkezett tűzeset a hírek 
szerint nem ilyennek minősül). Időközben 
megrázkódtatás nélkül túléltük a bomlasz- 
tóbb hatásúnak beharangozott 2000. febru
ár 29-ét is.

A kémiai Y2K, a diittrium-kálium to
vábbra is problémát jelent a kémikusok-

6. European Congress of Pharmaceutical 
Sciences (2000. szeptember 16-19., Buda
pest) konferencián történő részvétel támo
gatására 30 000 Ft/fő összegre. A pályá

nak. A vegyületben a kálium anion, és egy 
decemberi közlés (C&EN, December 20, 
1999, p. 5.) szerint elemeinek elrendezése 
lineáris, vagy T-alakú lehet. Az izomerek 
úgy írhatók le, mint gyenge-közepes tölté
sű átmeneti komplexek a káliumatom és a 
két ittrium között. A kémiai Y2K tulajdon
ságainak kutatása, hasonlóan más ittrium 
vegyületekhez (pl. YOY, YNOT) áthúzó
dik az új évezredre.

RL

zás további feltétele a konferenciára be
nyújtott és elfogadott előadás vagy poszter.

A pályázatokat 2000. június 30-ig az 
Alapítvány címére (1092 Budapest, 
Hőgyes E. u. 9.) kell eljuttatni.

A támogatás odaítélésére a kuratórium a 
konferencia Tudományos Bizottságát kéri 
fel.
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Az MTA Kémiai Tudományok Osztályának helyzetelemzése 
az MTA elnökének 1999. decemberében tartott parlamenti 
beszámolójához*

Kitekintés a világba

Évszázadunk utolsó évtizedeiben a kémia fejlődésé
nek eredményeként az emberiség mindennapi életét, 
életminőségét döntően meghatározó gyakorlati eredmé
nyek születtek. Táplálkozásunk (terméshozamokat növe
lő műtrágyák, növényvédőszerek, gyomirtó szerek, bio
technológiai eljárások), öltözködésünk és lakáskultúránk 
(különféle festékek, lakkok, műszálak, műanyag haszná
lati tárgyak), közlekedésünk (nagy szilárdságú és egyre 
könnyebb, kompozit szerkezeti anyagok, üzemanyagok), 
egészségvédelmünk (nagy hatékonyságú gyógyszerek, 
az orvosi diagnosztika szolgálatába állított analitikai 
módszerek), szórakozásunk, művelődésünk (a modem 
informatika alapjait megteremtő új anyagok) mind köz
vetlenül vagy más tudományágakkal (fizika, mérnöki tu
dományok, anyagtudomány, biológia, orvostudomány) 
együttműködésben a kémia eredményein alapulnak. Eze
ken és a kémia más területein is intenzív kutatás folyik, 
amelynek célja az elméleti alapok kiszélesítésén keresz
tül az élet minőségének további fejlesztését lehetővé te
vő új, gyakorlati eredmények elérése.

Ezen túlmenően a kémia eredményein alapuló vegyipar 
kiváló profit-termelő képességeinek köszönhetően igen 
pozitív hatással van a fejlett vegyiparral rendelkező orszá
gok pénzügyi egyensúlyára is. Az EU országok évi több 
mint 300 Mrd ECU forgalmat bonyolító vegyipara pl. kb. 
30 Mrd ECU-vel járult hozzá a tagországok pozitív keres
kedelmi mérlegéhez.

A leírt pozitívumok ellenére világviszonylatban para
dox helyzet alakult ki a kémia megítélésével kapcsolat
ban. A környezetszennyezésért és az ebből eredő egész
ségkárosodásokért a közhangulat korábban jórészt a ké
miát tette felelőssé. Ez kémiaellenes hangulathoz és a ké- 
mikusi pályák iránti érdeklődés csökkenéséhez vezet. 
A korábbi évtizedekben valóban jelentkező negatív jelen
ségek kiküszöböléséhez nagyban hozzájárult az, hogy a 
kémia számos területén intenzív és igen eredményes kuta
tás folyt és folyik (környezetbarát vegyipari technológiák, 
a környezetet az eddigieknél kevésbé szennyező üzem

* Az MKL idei harmadik számában — az MKL egyik fő célkitűzé
sének teljesítéseként -  beszámoltunk az OTKA keretében folyt 1998. 
évi kémiai jellegű kutatásokról. Jelen dolgozat az MTA elnökének 1999. 
decemberében tartott, kétévenként esedékes parlamenti beszámolójához 
készült. Az összeállítást az MTA Kémiai Tudományok Osztálya Tudo
mányos Bizottságai anyagainak felhasználásával az Osztály által kikül
dött ad hoc bizottság, Görög Sándor (elnök), Fonyó Zsolt, Kalaus 
György, Pálinkás Gábor, Pukánszky Béla és Vértes Attila készítették. 
A beszámoló sajtó alá szervezésében Zemplénné dr. Papp Éva volt se
gítségünkre.

m kl

anyagok és üzemanyag felhasználási technikák, gyorsan 
lebomló növényvédőszerek és gyomirtószerek kifejleszté
se stb.). Ehhez még azt is hozzá lehet tenni, hogy éppen az 
analitikai kémia nyújt alapvető segítséget a környezettu
dománynak vizeink, talajunk és légkörünk tisztaságának 
folyamatos ellenőrzésére szolgáló technikák kidolgozásá
val.

A kémia helyzete Magyarországon

Az alap- és alkalmazott kutatások iránya 
és néhány fontos eredménye

Az elmúlt években számos, nemzetközileg is kiemelten 
kezelt olyan fontos területen folytak eredményes hazai 
kutatások, mint új hatékony eljárások kifejlesztése kor
szerűbb anyagok előállítására, az életfolyamatok alapvető 
kémiai reakcióinak felderítése, új biológiailag aktív anya
gok szintézise, valamint a környezetvédelem kémiai eljá
rásainak kutatása. A következőkben az e területeken elért 
néhány fontosabb hazai kutatási irányt és eredményt fog
laljuk össze.

Az elméleti kémia, fizikai kémia, kolloidika számos te
rületén folyt elsősorban a BME, ELTE, JATE, KLTE, VE 
tanszékein, valamint az MTA Kémiai Kutatóközpontban 
magas színvonalú alapkutatás. Ezek közül megemlítjük, 
hogy a nagy hagyományokkal rendelkező magyar felü
letkémiai és katalíziskutatás (JATE, MTA Kémiai Kuta
tóközpont) olyan elméleti és gyakorlati szempontból is 
fontos területeken ért el jelentős eredményeket, mint a 
gyógyszerkutatási szempontból is fontos enantioszelek- 
tív szintézis, ill. a környezetet kevésbé szennyező üzem
anyagok MÓL Rt.-ben realizált kifejlesztése.

A radiokémia területén folyó kutatások fontos esemé
nye volt a rekonstruált és megnövelt teljesítményű Buda
pesti Kutatóreaktor, valamint a DOTE Pozitron Emissziós 
Tomográfiás Centrumának üzembe helyezése. A szakterü
leten az alapkutatásokon túlmenően egyebek között az 
atomerőművi biztonságot, orvos-diagnosztikát és terápiát, 
valamint a nukleáris környezetvédelmet szolgáló kutató 
és szolgáltató tevékenység folyik.

A világszerte az érdeklődés középpontjában álló (1996- 
ban Nobel-díjjal elismert) új kutatási területnek, a fiul- 
lerének kémiájának további nagy perspektívákat nyújtó 
kutatásában az ELTE, KLTE, BME, JATE, MTA-KFKI, 
MTA Kémiai Kutatóközpont különböző kutatói műhelyei 
is jelentős eredményeket értek cl.

Nemzetközi elismertségű és tradíciójú, magas színvo
nalú szerves kémiai kutatás folyik a BME, ELTE, KLTE,
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VE tanszékein és a kutatóintézetekben. Ezek eredményei 
részben a gyógyszeripari kooperációk révén realizálód
nak, de említést érdemelnek a hazai foszforkémiai és az 
enantioszelektív szintézisek területén elért eredmények is, 
továbbá egy környezetbarát növényvédőszer, a rovar fé
rőmön alapú almamoly csapda, valamint egy tuberkulózis 
diagnosztikum kifejlesztése.

A magyar gyógyszerkutatás új eredménye a JATE Szer
vetlen és Analitikai Kémiai Tanszék és a Richter Gedeon 
Vegyészeti Gyár Rt. együttműködésének eredményeként 
a terápiába már bevezetett, sebgyógyulást segítő, cink- 
hialuronát hatóanyagot tartalmazó Curiosin. A nagy nyu
gati gyógyszergyárak tulajdonába került hazai gyógyszer- 
gyárakban folyó kutatás integrálódott a nagy konszernek 
kutatási tevékenységébe. A gyógyszeripari kutatólabora
tóriumokban, ill. az ELTE, BME és a KLTE tanszékein, 
ül. akadémiai kutatócsoportjaiban előállított több ígéretes 
új gyógyszer fejlesztése -  általában nemzetközi kooperá
ciókban -  a preklinikai ill. klinikai fejlesztés különböző 
fázisaiban van.

Szép eredmények születtek a biológiailag aktív mole
kulák szerkezet-hatás összefüggéseinek kutatása és ezek
nek a gyógyszertervezésben való felhasználása területén. 
Megtörténtek az első lépések a gyógyszerkutatás egyik 
legkorszerűbb irányzatának, a kombinatorikus kémiának a 
hazai gyógyszerkutatási gyakorlatban való megvalósítá
sára. (Említést érdemel, hogy ennek a technikának az 
alapjait az ELTE Szerves Kémiai Tanszékén vetették 
meg.)

Megszülettek az első eredmények (Chinoin-ELTE ko
operációban) a korszerű gyógyszerkutatásban nagy fon
tosságú fehérjekrisztallográfia területén.

A hazai kőolajipari, petrolkémiai és nagy volumenű 
vegyipari gyártások újabb kutatási és fejlesztési iránya 
a környezetbarát és energiatakarékos technológiák 
megalapozása és megvalósítása lett. A műanyagipar 
gazdasági súlyához és az ezt megalapozó hazai kutatá
sok hagyományaihoz viszonyítva csökkent a polimer
kémiai és -fizikai kutatások intenzitása; ezt a jövőben 
célszerű lenne növelni. Említést érdemelnek azok a 
kutatások, amelyek figyelembe veszik az ország adottsá
gait (nyersanyag és energia hiánya), így pl. a speciális 
polimerek (ragasztók, hőálló, valamint a gyógyászat
ban használt polimerek) kutatása, ill. heterogén poli
mer rendszerek (kompozitok, polimer keverékek) fej
lesztése.

Az élelmiszertudományok területén jelentős eredmé
nyek születtek a tartósítás modern módszerei (pl. besugár
zás) és a tápérték növelése (pl. koleszterin- és lipidoxidá- 
ciós folyamatokat befolyásoló tényezők) tanulmányozása 
során. Említést érdemel a Magyar Élclmiszerkönyv, a 
Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Program előkészítése, va
lamint az EU-hoz való csatlakozást elősegítő „Veszély
elemzés és kritikus szabályozási pontok” rendszer kidol
gozása.

Az analitikai kémia területén figyelmet érdemelnek a 
BME Vegyészmérnöki Karán folyó, orvosbiológiai szem

pontból fontos szenzorkutatások. Ezek az elmúlt években 
a szupramolekuláris kémia eredményeinek felhasználásá
val tovább bővültek. Új típusú makrociklusos vegyülete- 
ket szintetizáltak és ezekből cink és nátrium ion-szelektív 
mikroérzékelőket fejlesztettek ki.

A hazai egyetemi és akadémiai kutatóbázis eredménye
inek gyakorlati feladatok megoldására való felhasználása 
területén felemás helyzet alakult ki. A fent említett néhány 
pozitív jelenségen túlmenően általánosságban azt lehet 
megállapítani, hogy az ezekre vonatkozó igény a hazai 
vállalatok körében nagymértékben csökkent, a külföldi 
érdekeltségű vállalatok pedig a kutatási feladatok megol
dására elsősorban külföldi kutató kapacitást vesznek 
igénybe.

Publikációs tevékenység.
A hazai kémiai kutatás nemzetközi megítélése

A  kémiai kutatások helyzete hazánkban is jól jelle
mezhető a publikációk számával és minőségével. A ma
gyar kutatók által az 1990-1994 időszakban publikált 
mintegy 2700 kémiai tárgyú tudományos közlemény az 
egész világon megjelent publikációk 0,73%-a. Ez a ked
vezőnek tekinthető 22. helyet jelenti hazánk számára a 
nemzetek rangsorában. Kedvezőtlenebb a kép, ha a pub
likációk minőségét, a nemzetközi tudományos életre 
gyakorolt hatásokat jellemző különféle mérőszámok 
alapján végezzük el a rangsorolást (25-30. helyek). 
A trendek sem megnyugtatóak: 1980 és 1984 között ré
szesedésünk az összes publikációkban még 1.02% volt. 
Érdemes viszont megjegyezni, hogy a minőségi mutatók 
nem mutatnak romló tendenciát. Ebben része lehet an
nak, hogy a határok kinyílásának köszönhetően jelentő
sen nőtt a nemzetközi kooperációban született dolgoza
tok részaránya. Félő azonban, hogy ezek magyar szerző
inek jelentős része külföldön folytatja kutatómunkáját. 
Az 1995-tel kezdődő időszakról még nincsenek összesí
tett adataink, valószínűnek látszik azonban, hogy a kuta
tási bázisnak az egyetemi tanszékeken és a kutatóintéze
ti hálózatban végrehajtott restrikciók következménye
ként a közelmúltban végbement zsugorodása a publiká
ciós tevékenységre is negatív hatással lesz.

Ez idő szerint azonban még megfelelőnek mondható a 
hazai kémiai kutatás nemzetközi megítélése. Ezt mutatja, 
hogy hazánkban az elmúlt években számos fontos nem
zetközi konferenciát szerveztek és hazai kutatók számos 
EU pályázatot nyertek el. A romló körülmények között ez 
elsősorban a kutatók áldozatos munkájának köszönhető. 
A színvonal fenntartása, ill. a gyorsan emelkedő követel
ményekhez való alkalmazkodás érdekében szükséges az 
egyetemi és akadémiai kutatóhelyeken a kutatásra fordít
ható anyagi eszközök jelentős növelése, a működési felté
telek javítása, különös tekintettel a sok helyen teljesen el
használódott, korszerű kutatásra alkalmatlan műszerpark 
felújítására.
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Gyakorlati eredmények.
A magyar vegyipar helyzete

Nagymértékben a mögötte álló és eddigi sikereit meg
alapozó hazai tudományos háttérnek köszönhető, hogy 
a visszaesés és iparszerkezetiink átalakulásának éveiben 
a vegyipar megőrizte pozícióit és 17,5%-kal részesedik 
a teljes ipari termelésből; ezzel a gépipar és az élelmiszer- 
ipar mögött a harmadik helyen áll a hazai rangsorban. 
A termelés 1997-ben 4,5%-kal nőtt az előző évihez viszo
nyítva.

A műanyagipar alapanyagainak és a késztermékeknek 
gyártása a teljes ipari termelés 7%-át adja. Sikerét kellő
képpen példázza a TVK, a Pannonplast és a Borsodchem 
tőzsdei bevezetésének sikere. Külön említést érdemel a 
Zoltek Vegyipari Rt.-ben megvalósult szénszálgyártás, 
melynek végleges kapacitása meghaladja a világ teljes je
lenlegi termelését és várhatóan lehetővé teszi majd azt, 
hogy a szénszálerősítésű kompozitok a hadi- és repülő- 
gépipar, az űrhajózás és sport mellett a mindennapi élet 
egyéb területein is elterjedjenek.

A nagy hagyományokkal rendelkező magyar gyógy
szerkutatás és gyógyszeripar talpon maradásáért, az új tu
lajdonviszonyok és az egyre kíméletlenebb nemzetközi 
konkurenciaharc és tőkekoncentráció körülményei között 
is, rendkívüli erőfeszítések történnek. Az elmúlt idők ha
zai kifejlesztésű sikeres gyógyszerei mint pl. a Richter 
Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Mydeton, Depersolon, 
Cavinton, Arduan, a Chinoin No-Spa, Selegilin, 
Osteochin, az Egis Gyógyszergyár Rt. Grandaxin, 
Halidor, Loderix, az MTA Kémiai Kutatóközpont/Biogal 
Hevisos készítményei mind a mai napig széleskörű terápi
ás alkalmazásra találnak, ill. reneszánszukat élik mind ha
zánkban, mind pedig számos külföldi országban. Ezek 
még ma is jelentős árbevételt eredményeznek annak elle
nére, hogy a hazai gyógyszerkészítmények forgalmát az 
elvárható mértékű kormányzati szintű piacvédő intézke
dések hiánya nagyban csökkenti.

A kémia oktatása az általános iskolától 
az egyetemekig

Az eddig leírtak alapján fontos érdek, hogy a kémiával 
szemben kialakult társadalmi szintű ellenérzések követ
keztében ne csökkenjen az ifjúság érdeklődése a kémia 
iránt. Ez alapvetően csak akkor lehetséges, ha a középis
kolai oktatásban le lehet állítani a természettudományok 
általános háttérbe szorulását. A magyar vegyipar szakem
berigénye örvendetesen nagy: a végzős egyetemisták álta
lában több állásajánlat közül választhatnak. Ahhoz, hogy 
megfelelő számban, megfelelő képességű fiatalok jelent
kezzenek a vegyész, ill. vegyészmérnök szakokra, az 
alap- és középfokú kémia tanításában az elvont, az elmé
letet túlságosan előtérbe állító megközelítés helyett a je
lenleginél sokkal színesebbé, gyakorlatiasabbá kell tenni 
az oktatást. (A hazai kémiai elit-oktatás sikerét jelzik vi
szont a magyar középiskolásoknak az 1997-es és 1998-as 
montreali, ill. melboumei kémiai olimpiákon aratott ör
vendetes győzelmei.)

Ami a kémia oktatásával foglalkozó egyetemi tanszékek 
helyzetét illeti, az utolsó évek restrikciói súlyos helyzetet 
teremtettek mind az oktatás, mind pedig ennek megfelelő 
színvonalon való ellátásához feltétlenül szükséges tanszé
ki kutatás feltételeinek a területén. Az elbocsátások és a 
felvételi zárlat az oktatói létszám drasztikus csökkenésé
hez vezetett. Ezzel egy időben a hallgatói létszám 2-3- 
szorosára nőtt és elmaradt az oktatásukhoz szükséges la
boratóriumi stb. infrastruktúra fejlesztése. Az alacsony fi
zetések miatt nagymértékben lecsökkent a tehetséges fia
talok érdeklődése az egyetemi oktatói pálya iránt. A nor
matív finanszírozás és a KJT közötti ellentmondások a 
műszaki területeken általában, a kémia területén pedig kü
lönösen irreális helyzetet teremtettek: a normatíva a szük
séges összeg felét sem éri el. Mindezek együttesen az ok
tatói kar elöregedéséhez és az oktatás színvonalának csök
kenéséhez vezettek.

Az Rt. székhelye:
1023 Budapest 

Bécsi út 4.
Telefon: 345-7171 
Telefax: 335-3561 

Kereskedelmi Iroda:
Telefon: 345-7141 
Telefax: 335-0684

Az Rt. fióktelepe:
2443 Százhalombatta, Pf. 10

Telefon: (23) 553-353 
Telefax: (23) 354-009

DUNASTYR
Polisztirolgyártó Rt.

Áruszállítási cím: 
Százhalombatta,

MÓL Rt. Dunai Finomító 
Gyártelep

A DUNASTYR Rt. olasz-magyar 
vegyes vállalat.
Az EniChem S.p.A. licence alap
ján ütésálló (EDISTIR®) és ha- 
bosítható (EXTIR®) polisztirol- 
granulátumokat gyárt és forgal
maz. Elsőrendű alkalmazástech
nikai szolgáltatás!
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/ 4  maytfon, vecpfcfcwi &eMi<ztudaM<ívuf,
Szebényi Imre hetvenéves

Szebényi Imre ny. egyetemi tanár a ha
zai kémiai technológiai oktatás és kutatás 
kiemelkedő alakja a közelmúltban töltötte 
be 70. életévét.

Szebényi Imre 1930. április 3-án szüle
tett Pécsett. Vegyészmérnöki oklevelét 
1952-ben szerezte a Budapesti Műszaki 
Egyetemen. Röviddel tanulmányainak be
fejezése után a BME Kémiai Technológia 
Tanszékére vették fel aspiránsnak, ahová 
egész későbbi pályafutása kötődik. 1955- 
től tanársegéd, majd adjunktus, docens és 
1980-tól egyetemi tanár. 1967-től 1991-ig, 
csaknem negyedszázadon át vezette a Ké
miai Technológia Tanszéket, amely vezeté
se alatt nemcsak a vegyész- hanem a gé
pész- és a közlekedésmémök hallgatók ok
tatásában, mérnöki szemléletének alakítá
sában jelentős részt vállalt. Emellett irá
nyította a tanszéken folyó kiterjedt tech
nológiai és alkalmazott kémiai kutatáso
kat, amelyek témája a kőolaj- és szénfel
dolgozástól a szilikátipari technológiákig 
terjedt, és vezetése alatt a tanszék ezen ku
tatások jelentős hazai intézménye volt, 
mintegy 60 főállású és számos szerződéses 
dolgozóval.

Pályafutása alatt több ezer mérnökhall
gatónak oktatott kémiai technológiai, mű

A Magyar Külkereskedelmi Szövetség 
(MKSz) 1999. november végi közgyűlé
sén dr. Tóth József, a MÓL Rt. ügyvezető 
igazgatójának lemondása után dr. Patak 
Pétert, a MOL-Chem Kft. ügyvezető igaz
gatóját választotta elnökévé. Dr. Tóth Jó
zsefet eddigi kilenc éves munkája elisme
réseképpen tiszteletbeli elnökké választot
ták.

Az új elnök, dr. Patak Péter jogász 27 
éve dolgozik a külkereskedelemben. Ebből

szaki kémiai, környezetkémiai- és techno
lógiai, valamint vízkémiai tárgyakat. Vajta 
Lászlóval együtt írott „Kémiai Technoló
gia” c. tankönyvét egy egész leendő gé
pészmérnök generáció használta és hasz
nálja esetenként ma is.

A Budapesti Műszaki Egyetemen kívül 
az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, a 
Budapesti Közgazdaságtudományi Egye
temen és az Államigazgatási Főiskolán is 
oktatott, illetve oktat.

Fontos szerepe volt a posztgraduális 
környezetvédelmi szakmérnökképzés 
megindításában 1972-ben, ami akkor úttö
rő és igen előrelátó tevékenység volt, és 
azóta is sikeresen folyik.

1964 és 1974 között a BME Vegyész- 
mérnöki Karának dékánhelyettese, közben 
néhány hónapig megbízott dékánja is volt.

A kémiai tudomány kandidátusa foko
zatot 1957-ben, az egyetemi doktori címet 
1960-ban, a kémiai tudomány doktora fo
kozatot 1978-ban szerezte meg. Eddigi tu
dományos, szakmai és oktatói munkájának 
eredményeit több mint 170 közlemény, 6 
könyv ill. könyvrészlet és 10 szabadalom 
jelzi.

Hosszú lenne felsorolni azokat a hazai 
és nemzetközi tudományos és szakmai tes

24 évet a Chemolimpex Külkereskedelmi 
Vállalatnál töltött, ahol a ranglétrát végig
járva és ötéves németországi ügyvezetési 
tapasztalat birtokában 1992 és 1995. kö
zött vezérigazgató-helyettes volt. 1995-től 
az újonnan alakított MOL-Chem Kft.-ben 
néhai Gombocz Zoltán ügyvezető igazgató 
helyettese, majd 1997. évi halála után ügy
vezető igazgató. Az általa irányított Kft. 62 
milliárd Ft-os forgalmával és félmilliárdos

tületeket, amelyeknek tagja, egyes esetek
ben elnöke. így csupán azt említjük, hogy 
a Magyar Tudományos Akadémia több bi
zottságának és munkabizottságának, to
vábbá az Európai Vegyészmérnöki Szövet
ség Oktatási Bizottságának tagja, a Ma
gyar Kémikusok Egyesülete Oktatási Bi
zottságának elnöke.

Szebényi Imre 1996 végén "hivatalosan" 
nyugállományba vonult, de jelenleg is ak
tívan oktat, oktatásszervezési feladatokkal 
foglalkozik, részt vesz számos tudomá
nyos és szakmai döntés-előkészítő bizott
ság munkájában. A közelmúltban jelentős 
része volt a Budapesti Műszaki Egyetemen 
1999 szeptemberében megindult környe- 
zetmémök-képzés tantervének kidolgozá
sában.

Szebényi Imre tudásával, egész emberi 
magatartásával megbecsülést és tiszteletet 
vívott ki magának mindazok körében, akik 
ismerik.

Születésnapján köszöntjük, jó egészsé
get és további eredményes szakmai tevé
kenységet kívánunk!

Reméljük és kérjük, hogy tapasztalatá
val, bölcs, higgadt és mindig jó szándékú 
tanácsaival továbbra is segítsen bennünket, 
kollégáit és tanítványait!

Széchy Gábor

nyereségével a száz legnagyobb magyar- 
országi vállalkozás közé került.

Az új elnök növelni kívánja az MKSz 
befolyását a külkereskedelemmel kapcso
latos jogalkotásban, kiemelt feladatnak te
kinti a külkereskedelmi kultúra terjeszté
sét, a külkereskedelmi képzés támogatását, 
és a szövetség kapcsolatrendszerének bő
vítését. Az MKSz a régióból elsőként lett 
tagja a Nemzetközi Kereskedőházak Euró
pai Szövetségének, mely az EU-hatóságok 
tanácsadó szervezeteként is működik.

RL

Ismét vegyipari szakember 
a Magyar Külkereskedelmi Szövetség élén

Helyreigazítás

Lapunk előző számában a velem készült interjúban a Kromotográfiás Társaság 
helyett tévesen Szakcsoport elnevezést használtam. Ezért az érintettektől szíves 
elnézést kérek.

Dr. K. Gy. főtitkár
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Jegyzőkönyv az Intéző Bizottság 2000. január 13-i üléséről

Jelen vannak: Banai E., Bognár J., 
Gálosi Gy., Gimesi O., Hencsei P., 
Hermecz L, HlavayKörtvélyessy Gy.

Kimentette magát: Kalaus Gy., Kálmán A.
Hiányzik: Erdős Pné., Pallos L.

1. Az előző ülések határozatainak 
végrehajtása

4/1999 A konferenciák szervezésére és 
lebonyolítására vonatkozó eljárást a Gaz
dasági Bizottság több ülésén tárgyalta és 
fogja tárgyalni. A következő IB ülésre vár
hatóan jóváhagyásra alkalmas anyagot 
tudnak előterjeszteni.

8/1999 Dr. Kalász Huba, az MKE Kro
matográfiás Társaságának elnöke a koráb

bi évek gyakorlatának megfelelően a 2000. 
évi kromatográfiás rendezvénynaptárt Dr. 
Nyiredy Szabolccsal, a MET elnökével 
egyeztette. Egyeztetésük összhangban van 
az MKE határozatával.

22/1999 Az IB tudomásul vette a 
MTESZ Bizottságaiban való MKE képvi
selők személyét. Úgy döntött, hogy a mi
nőségbiztosítás területén egyelőre nem de
legál küldöttet.

2. Egyebek

Hencsei P. és Körtvélyessy Gy. röviden 
beszámoltak a Titkárságon végzett felül
vizsgálatról. A részletes beszámoló a kö
vetkező IB ülés tárgya lesz. A jövőben

BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL

16. Humán Tumor Markerek világkongresszus
(Budapest, 1999. június 13-16.)

A kongresszus házigazdája az Országos 
Onkológiai Intézet volt, amely nagy elis
merése a hazai onkológiának és a magyar 
tudománynak egyaránt. A kongresszus tu
dományos stratégiája az volt, hogy klasszi
kus tumormarkerek mellett prognosztikai 
faktorok, genetikai markervizsgálatok is
mertetésére is sor kerüljön. Ennek eredmé
nyeként közös fórumot teremtett a dagana
tok klinikai kezelésével és a daganatkuta
tással foglalkozó orvosok és kutatók szá
mára. A témák felölelték a daganatok szű
résére, korai diagnózisára, a daganatterá

pia predikciójára és monitorizálására al
kalmas új markerek ismertetését, a kong
resszus tudományos programja 9 szekció
ban szerveződött, a plenáris előadásokat a 
terület legismertebb művelői tartották. 
Több szekció foglalkozott a melanoma, 
colorectális emlő tumor markerekkel. A tu
mor marker vizsgálatok standardizálását, 
minőségbiztosítását a téma fontosságára 
való tekintettel külön szekcióba soroltuk. 
A metasztázis marker szekció nagy érdek
lődést váltott ki, mivel ezen markerek

XXVII. Kolorisztikai Szimpózium
(Tata, 1999. szeptember 27-29.)

A MKE által szervezett szimpózium 
célja az volt, hogy áttekintést adjon a kü
lönböző kutatási területeken és iparágak
ban színekkel foglalkozó szakemberek 
munkájáról, a színérzékeléssel, színmérés
sel, színmegjelenítéssel, színes környezet- 
tervezéssel kapcsolatos hazai és nemzet
közi kutatások eredményeiről és a színmé
rő műszerek valamint szoftverek fejlődé
séről. A lassan megszokottá váló környe
zetben mintegy 90 résztvevő és 40 előadás

bizonyította, hogy a színekkel kapcsolatos 
kutatások, fejlesztések és alkalmazástech
nikai vizsgálatok iránt egyre nagyobb ér
deklődés mutatkozik. A hazai szakembe
rek nemzetközi elismerését is jellemzi, 
hogy a szimpóziumon -  amelynek meg
rendezése időben kapcsolódott a CIE Fo
tometriai Rendszer 75 éves évfordulójához 
Budapesten, a Magyar Tudományos Aka
démián megtartott Jubileumi Konferenciá
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rendszeresen lesznek ilyen felülvizsgála
tok, ebben az IB tagok vesznek részt.

Hermecz I. és Banai E. is jelezte, hogy a 
cégek vezetői nem tudnak mit kezdeni a 
tagsági díj és a közhasznú együttműködés 
szerződéses összegének kettősségével.

26/1999 A vezetés a legrövidebb időn 
belül megvizsgálja annak a lehetőségét, 
hogy ez a kettősség feloldható legyen. Fe
lelős: Gálosi Gy.

A következő IB ülés 2000. február 24-én 
fél négy órakor lesz. Előzetes napirend: a 
határozatok végrehajtása, a 2000 évi terv, 
a rendezvényszervezési eljárás jóváhagyá
sa

Az emlékeztetőt készítette: Körtvélyessy 
Gy. főtitkár

Kapják: az IB tagjai és a Magyar Kémi
kusok Lapja, publikálásra.

segítségével a daganatok kórlefolyása 
megbecsülhető.

A daganatterápia predikciójára és mo
nitorizálására alkalmas markerek áttekin
tése a tumormarker vizsgálatok új irányza
tát képviselte. Ennek megfelelően ez 
a szekció is nagy érdeklődés és élénk vita 
mellett zajlott le. Elmondható, hogy a 16. 
Humán Tumor Markerek kongresszus tu
dományos programja jó példát szolgálta
tott arra, hogy a tumor markerek fogalma 
kibővült a prognosztikai és genetikai 
markerekkel. A keringő és szöveti mark
erek együttes vizsgálata elősegíti a korrekt 
diagnózis kialakítását és a terápia helyes 
megválasztását.

Csuka Orsolya

hoz -  több nemzetközi szaktekintély is 
részt vett és előadást tartott.

Hagyományos megnyitó előadásában 
Lukács Gyula az értelmiségi lét mindenna
pi és szakmai feladatait foglalta össze, 
egyaránt hozva példákat világhírű íróktól, 
filozófusoktól és a színmérés területéről. 
Sokszínű, gondolatébresztő előadása meg
alapozta Schanda J.-nak (Schanda J., 
Kovácsáé Stáhl A., Lukács Gy.) az egész 
Szimpózium vezérfonalát megadó, a szín
mérés fogalmainak helyes értelmezéséről 
szóló előadását.

Az első nap további előadásai a színér
zékeléssel kapcsolatos kutatások eredmé
nyeiről szóltak. A témát bevezető, össze



Egyesületi élet

foglaló előadást Prof. P. L. Walrawen tar
totta, áttekintve a színlátás mechanizmu
sát, a helyes színlátás és a színtévesztés vi
szonyát valamint a színészlelet új szem
pontjait. Beszámolt a háromszín-érzékelést 
végző idegi közvetítő rendszer érzékenysé
gének származtatásáról, bemutatta a három 
pigmenttípus abszorpciós görbéit és össze
foglalta a legújabb ismereteket a csapok el
oszlásáról a retinán. A kapcsolódó előadá
sokat a színtévesztés mechanizmusát, érté
kelését és korrigálását több éve kiemelke
dő sikerekkel kutató Ábrahám Gy. és 
Wenczel K. vezette kutatócsoport (Coloryte 
Rt.) munkatársai tartották. A szem spekt- 
rális érzékenységének jellemzéséről 
Wenzel K. ill. László G., a színlátásvizs
gálati és színlátás korrigálás ellenőrzési 
módszerekről Abrahám Gy. ill. Kucsera I. 
tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást. 
A továbbiakban a színérzékeléssel kapcso
latos mérési módszerek széles spektrumát 
mutatták be. Somogyi Z. a fundusreflek- 
tometria elméleti és gyakorlati kérdéseiről, 
Krúdy A. a hullámhossz-megkülönbözteté
si küszöb méréséről, míg Ladunga K. a 
monitoron történő relatív világosságmé
résről számoltak be. Az előadások bemu
tatták a mérési módszerek megvalósításá
nak nehézségeit, a kiküszöbölésükre kidol
gozott új vizsgálati módszereket és műsze
reket. Az előadások és az elért eredmények 
bizonyítják, hogy az évekkel ezelőtt a szín
tévesztés vizsgálatával induló egyetemi 
tanszéki kutatás -  megőrizve az alapvető 
célkitűzést és a BME Optikai és Finomme
chanikai Tanszékhez fűződő kapcsolatot -  
mára széleskörű, vállalkozási alapokon 
nyugvó kutatóbázissá fejlődött, ami méltán 
tekinthető a színekkel kapcsolatos hazai 
kutatások egyik „mesteriskolájának” is. 
Szabó Gy. élettani megfigyelések alapján 
egyetlen emberi retinális csap színérzékelő 
képességéről tartott érdekes előadást.

A második nap délelőtti szekciójában 
elsősorban a BME Szerves Kémiai Tech
nológia, valamint Műanyag- és Gumiipari 
Tanszékein folyó kutatásokkal ismerked
hettek meg a Szimpózium résztvevői. A 
Czilik M„ Csányi S., Víg A., Rusznák /., 
Bereck A. kutatócsoport folytatta a textíli
ák fényállóságának objektív értékeléséről 
szóló előadássorozatát. A fényállóság érté
kelés egy új, az eredmények alapján meg
felelőnek mutatkozó módszereként a di
gitális képfeldolgozást alkalmazták. Az 
eljárással az objektív értékelés során is re
produkálni tudták a kék skála tagok vizuá
lisan alkotott fakulási sorrendjét. Alt J., 
Sirbiladze K., Rusznák Víg A. szintén 
fényállósági témával foglalkozott. Reaktív 
színezékkeverékkel színezett pamutszöve
tek fényál lóságának alakulását vizsgálták a 
komponensek kémiai szerkezetének és ará

nyának változása függvényében. A színe- 
zékmegkötődés alapján érdekes megfi
gyeléseket tettek többkomponensű rend
szerekben a színezékek kölcsönhatásaira 
vonatkozóan. Juhász L., Alt J., Sallay P., 
Farkas L., Rusznák I., Víg A. tenzidek mo
sóhatásának módosított vizsgálati mód
szerét ismertette. Eredményeik alapján 
a mosás hatékonyságának megítélésére 
alkalmasabb módszernek tartják a mosó
szermentes vízzel mosott ill. a mosószerrel 
mosott minták világossági értékeinek ösz- 
szehasonlítását. Csiszár E., Kalauz A., 
Somlai P., Szakács G. felsőruházati célra 
készülő lenszövetek fogásának enzimes 
javításáról számolt be, amivel nemcsak 
a szövetek merevsége csökkenthető a ha
gyományos vegyszeres eljárásnál nagyobb 
mértékben, hanem a szövetek világossága 
is jelentősen növelhető. Bár más technoló
giához kapcsolódott, a szekció tematikájá
ba nagyon jól illeszkedett Dárday Z. 
ofszetnyomtatás elektroreológiai problé
máit tárgyaló előadása. A négyszín- 
nyomtatás ofszet technológiájának a nagy 
sebességből adódó elektrosztatikai, Teoló
giai és ezen keresztül kolorisztikai problé
máit összefoglaló előadás a nyomdafesté
kek viselkedését is új megvilágításba he
lyezte.

A második nap meghívott külföldi elő
adója Dr. H. Terstige nagy érdeklődést ki
váltó előadásában a színtoleranciák értéke
lésével foglalkozott. Áttekintést adott a 
színtűrések fejlődéséről, a szín észlelhető- 
ség - elfogadhatóság bonyolult összefüg
géseiről és a legújabb eredményekről is. 
Jóleső érzéssel állapíthatták meg a résztve
vők, hogy ismét van magyar színmérő mű
szer, a COMCOLOR spektrofotométert 
Szabados M. előadásából ismerhettük 
meg. Az új műszer a LED megvilágítást al
kalmazó reflexiós spektrofotométerek kö
zé tartozik, számítógéphez csatlakoztatva 
működik, a hozzátartozó szoftver vala
mennyi a színmérésben használatos jel
lemző ill. mérőszám meghatározására al
kalmas. Az előadás szerves folytatásaként 
Csányi S. az új műszerrel kapcsolatos ked
vező mérési tapasztalatokról számolt be. A 
különböző színrendszerek közötti kapcso
latok mindig is az érdeklődés középpontjá
ban álltak, ezt bizonyította Kováts T. elő
adása, amelyben a Coloroid színrendszer 
szomszédos pontjai közötti CIELAB szín
inger különbségeket és azok változásait 
határozta meg ill. elemezte. A rendszerek 
bonyolultságát igazolja, hogy míg a vilá
gosság irányában egyértelmű összefüggé
sek mutathatók ki, a színtér másik két irá
nyában az eltérések változó irányúak és in- 
tenzitásúak.

A nap második külföldi előadója, J. 
Haurtmann egy új szoftvert ismertetett,

amely a szín kommunikáció és színkezelés 
eddig el nem ért lehetőségét teremti meg 
az adott színnek a tényleges anyagon törté
nő megjelenését szimulálva. A program a 
színek tervezését, mintavételét, receptszá
mítását és ahhoz kapcsolva a megfelelő 
anyagi struktúrával bíró megjelenítését va
lamint tűréshatárait egyetlen digitális rend
szerbe integrálja, így lehetővé teszi a valós 
színek megmutatását és egyidejű, igény 
szerinti manipulálását a számítógép moni
torján. Hogy mindezen tényezőknek a gya
korlati színmegvalósítás során milyen je
lentősége van, azt kiválóan reprezentálta 
Kovácsné Stáhl A., Molnáráé Nagy L. elő
adása a MATÁV arculati színeinek rögzí
téséről és toleranciáinak meghatározásáról. 
Ebben a különböző hordozókon megjele
níthető színektől a tervezéskor használt el
térő színrendszereken át a tűréshatárok szi
gorúságának mértékéig a problémák szinte 
teljes gyűjteményét feldolgozták. A szek
ció programot Hadnagy A.-nak a Munsell- 
színrendszer módosítási lehetőségeiről tar
tott előadása zárta.

Örömmel állapíthattuk meg, hogy ismét 
szép számmal vettek részt a Szimpóziu
mon a színes kömyezettervezéssel foglal
kozó kollégák, ami nem utolsó sorban a 
BME Építészmérnöki Karán Nemcsics A. 
professzor vezetésével több éve folyó szín- 
dinamikai szakmérnök képzésnek is kö
szönhető. Surányi E. a színes környezetter
vezési gyakorlatot bemutató, a tervezést, a 
harmónia keresést és a műszaki megvalósí
tást a műszeres mérések felhasználásával 
ötvöző, rendkívül elegáns, művészi szín
vonalú demonstrációval és installációval 
illusztrált előadása bizonyította a két terü
let összekapcsolásának szükségességét és 
eredményességét. Horváth G. a színterve
zői gyakorlat színmérési és színmegjelení
tési lehetőségeit hasonlította össze, számba 
véve a különböző felhasználási célokra ki
dolgozott rendszereket. Szende Á., Csányi 
S. előadása egy termékcsalád színtervének 
kidolgozása kapcsán a piaci termékek 
elemzésétől a csomagolásig egy rendszer
elvű színtervezési folyamat kialakítását 
mutatta be. Somorjai L. a színes környezet- 
tervezést alapozó oktatóprogramot ismer
tetett, melyet oktatói gyakorlatában siker
rel alkalmaz. Rozsovits I. a Coloroid szín- 
rendszer színmintái gyártásának előkészü
leteiről számolt be. Egyöntetű vélemény, 
hogy a nehéz, de feltétlenül hiányt pótló 
feladat megoldásával nagy és hasznos se
gítségére lehetnének a színtervező szakem
bereknek.

Az utolsó nap külföldi előadója, F. G. 
Miotti a hálózatba integrált textilipari szín- 
érzékelő-, receptszámító- és festődéi ve
zérlő rendszert mutatott be. A LAN - 
hálózatba kapcsolt laboratóriumi adagoló
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berendezéseket, automata festékkonyhát, 
festő- és kikészítő gépeket azonos mik
roprocesszorral kell felszerelni. Textil
iparunk megújulásának egyik fontos ele
meként tarthatjuk számon, hogy ilyen 
rendszer 2 éve működik hazánkban is. 
A festék-, valamint a papír- és nyomda
iparban különösen fontos jellemző, a fé
nyesség mérésének hibaforrásait foglalta 
össze előadásában Andor Gy. A hibalehető
ségek elemzésével bemutatta, hogy meg
felelő, kalibrált etalonok használatával 
a mérés bizonytalansága egy nagyságrend
del csökkenthető és a fényességmérés 1 %- 
os pontossága tekinthető reális célnak. 
Nagyon jól társult ehhez Mohácsi G. fé
nyességmérés gyakorlatáról és a legújabb 
műszerfejlesztésekről tartott előadása. 
Érdekes technikatörténeti beszámolót hall
hattunk Jámbor L., Avenarius L. előadásá
ban a MOMCOLOR és a LEUKOMOM 
műszerek fejlesztésének történetéről, fel
idézve egyúttal a hazai színmérés hőskorát 
is.

Minden Kolorisztikai Szimpózium 
megkülönböztetett érdeklődéssel kísért ré
szét adják a Veszprémi Egyetem Schanda
J. professzor vezette Képfeldolgozás és 
Neuroszámítógépek Tanszékén működő 
kutatócsoport előadásai. A Tanszék joggal 
tekinthető a színekkel kapcsolatos hazai 
kutatások másik “fellegvárának”, ahol az 
évek során egy rendkívül lelkes, kiváló 
szakmai ismeretekkel bíró ifjú kutatógárda 
kialakulását kísérhetjük figyelemmel. A 
résztvevők egyöntetű elismerését váltotta 
ki Síkné Lányi C. gyengénlátó gyermekek 
számára kidolgozott multimédia program
ja, amely a korai látásfejlesztés segítésére 
szolgál, ösztönözve a gyermekeket a mara
dék látás felhasználására, és amelynek se
gítségével az aliglátóból gyengénlátó is

válhat. Bodrogi P. igen érdekes előadása a 
színemlékekkel kapcsolatban számos ösz- 
szefüggést tárt fel a megfigyelők színemlé
keinek módosulásáról, az eltolódások irá
nyáról és mértékéről. A nappali fényelosz
lások spektrumainak hibáját tárta fel és a 
pontosítás módjára tett javaslatot Kránitz
B., Schanda J., bizonyítva, hogy a már 
több évtizede elfogadott és használt ada
tokban is szükség lehet korrekcióra. A CIE 
színingeregyeztető függvények használha
tóságát elemezte számítógépes monitoron 
előállított erősen metamer minták esetében 
Borbély Á., Schanda J., összehasonlítva 
festett Munseli-mintákkal. A kísérleti ered
mények még nem mutatnak egyértelműen 
a CIE színinger-egyeztető függvények hi
bájára.

A Szimpózium a színes kömyezetterve- 
zés témáival zárult. Rendkívül látványos 
és érdekes előadást tartott Mester E. az 
üvegfestészetben alkalmazott színek szere
péről az atmoszféra megteremtése, az épí
tészeti tér alakítása és az emberekre gyako
rolt hatás vonatkozásában. Kármán Zs. az 
építészet másik területét, az észak-magyar
országi parasztházak homlokzati színezé
sét dolgozta fel, összegyűjtve és dokumen
tálva az e téren még fellelhető emlékeket. 
Különösen a hölgy résztvevők érdeklődé
sét keltette fel Pappné Kiss I. előadása, 
mely igen élvezetes és szemléletes formá
ban mutatta be a színek, arányok és szilu
ettek összefüggéseit és a megjelenésre 
gyakorolt hatásukat az öltözködésben. A 
konferenciát Magyar A. a kozmizmus szín
dinamikáját a különböző vallási és művé
szetijelképrendszerekben történetileg átte
kintő nagyívű előadása zárta.

A program részét képezte a hagyomá
nyos kerekasztal megbeszélés, melynek té

8. Mediterrán Vegyészmérnöki Konferencia
(Barcelona, 1999. november 10-12.)

A katalán fővárosban hagyományosan 
három évenként megrendezett tudomá
nyos konferencia és kiállítás sok érdeklő
dőt vonzott a mediterrán országokon kí
vülről is. A spanyol fölényt ezzel együtt 
nem volt nehéz észrevenni, mivel az ango
lon kívül a spanyol is hivatalos nyelvként 
szerepelt.

A tudományos kongresszuson viszony
lag kevés előadás hangzott el (plenáris

előadások), a résztvevők elsősorban posz
tereken mutathatták be kutatási eredmé
nyeiket. Ezeknek a rövid kivonata vaskos, 
szép kiállítású könyvben jelent meg. 
A posztereket kilenc szekcióba osztották, 
úgy mint: Vegyipari alapfolyamatok, 
Áramlástan, hőtan és részecske technoló
gia, Elválasztási műveletek, Kémiai reak
ció technika, Rendszermérnöki folyama
tok, Anyagtudomány, Környezetvédelem,
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máját az idén a színrendszerek adták. Aje- 
lenlévők számos problémát vetettek fel a 
színrendszerek alkalmazásával kapcsolat
ban.

A tudományos programmal egyidejűleg, 
élénk érdeklődés mellett megtartott kiállí
táson a hagyományos kiállítók mellett új 
cégeket is üdvözölhettünk. A szakemberek 
megismerhették a legújabb szín- és fényes
ségmérő műszereket, a különböző felhasz
nálási célokra készült szoftvereket. Az elő
adások közötti szünetekben valamint az 
előadásokat követően hasznos és tartalmas 
szakmai eszmecserékre került sor, segítve 
a különböző területeken dolgozó szakem
berek közötti kapcsolatok kialakulását.

Kovácsné Stáhl Ágnes a Szervező Bi
zottság nevében zárszavában külön meg
köszönte a veszprémi kollégák kiemelkedő 
munkáját és segítségnyújtását, amelyet 
a konferencia lebonyolításában, a szink
rontolmácsolásban és a számítástechni
kai problémák leküzdésében nyújtottak. 
Ugyancsak a résztvevők köszönetét fejezte 
ki a Coloryte Hungary Rt. munkatársainak 
a kedves meghívásért, hogy a Szimpózi
umhoz kapcsolódóan lehetővé tették a cég 
nemrégiben elkészült laboratóriumainak 
megtekintését és kutatásaik részletesebb 
megismerését, továbbá annak a lehetőség
nek a megteremtéséért, hogy a Szimpózi
um teljes előadási anyaga a Budapesti Mű
szaki Főiskola Nyomdaipari Tanszékének 
közreműködésével most először nyomta
tásban is megjelenhessen. Reményét fejez
te ki, hogy az örvendetesen növekvő ér
deklődés a következő Kolorisztikai Szim
pózium iránt is megmarad.

Csányi Sándor

Új trendek az eljárástanban, új termékek, 
Ipari biztonságtechnika.

A legnépesebb a Környezetvédelmi 
szekció volt (126 poszter). Az elválasztási 
műveletek szekcióban szembetűnő volt a 
membrántechnika előretörése, az 51 posz
terből 21-ben alkalmaztak membrános 
műveletet (mikroszűrés, nanoszűrés, fordí
tott ozmózis, pervaporáció, elektrodi- 
alízis).

Arnir Kabiri Badr 
Bélafmé Bakó Katalin
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Analitika 2000
(München, 2000. április 11-14. Kiállítás és Konferencia)

Az Analitika 2000 egy kétévenként 
megrendezésre kerülő konferenciasorozat 
17. állomása. A kiállítást és konferenciát a 
már 1998-ban átadott Messe München 
International kiállítási területen rendezik 
meg. A régi repülőtér (München-Riem) 
hangárait alakították át kiállítási csarnokok 
komplexumává és rendezték be a harmadik 
évezred igényeinek megfelelően. A Neue 
Messe München két metró megállóval ren
delkezik, amely már utal a nagyságára. E 
konferencia kiállításait 5 nagy csarnokban 
rendezik meg.

Az Analitika 2000 rendezvény több 
részből tevődik össze. Az analitikai ren
dezvény 4 fő tématerület köré csoportosul, 
úgy mint analitika, biotechnológia, diag
nosztika és labortechnika. A konferencia 
mellett a kiállítás az impozáns nagyságával 
Európa egyik legnagyobb kiállításává lé
pett elő. Mindezt egy űn. „Business prog
ram” egészíti ki, továbbá külön rendezvé
nyeken nagy súlyt helyeznek a fiatal szak
emberek tájékoztatására.

Az Analitika 2000-et rendezi többek kö
zött a Német Kémikusok Egyesülete 
(GDCh), a Biokémiai és Molekuláris Bio

Az Európai Kémikusegyesületek Szö
vetsége (FECS) Kémia és Környezeti 
Divíziója (DCEenv) 1999. október 30-án 
Bordeaux-ban, Franciaországban tartotta 
ülését, amelyen Egyesületünket Rédey 
Ákos képviselte.

Az ülés megnyitását követően az alábbi 
fontosabb napirendi pontok kerültek meg
tárgyalásra:

1. Maria Teresa Vasconcelos 
(University of Porto, Portugália) beszá
molt a „Metál Speciation in the Aquatic 
Environment” konferencia előkészületei
ről. A konferencia 2000. augusztus 27 és 
30. között kerül megrendezésre Portóban. 
A konferenciát egy ingyenes szakmai to
vábbképzés előzi meg a nyomnyi fém
szennyezések vizekben történő kimutatá
sát szolgáló analitikai módszerekkel kap
csolatban.

lógiai Társaság (GBM), a Német Klinikai 
Kémiai Társaság, a Német Gyógyszerésze
ti Társaság (DPhG), a Német Bunsen Tár
saság. A külföldi társrendezők között van a 
Federation of European Chemical 
Societies (FECS) Analitikai Divíziója, to
vábbá az osztrák, a svájci, a francia, az an
gol kémikusok egyesülete is, több más 
nemzetközi szervezet mellett.

Az Analitika 2000 rendezvényen az elő
zetes adatok alapján mintegy 35 000 részt
vevőre, 1 000 kiállítóra számítanak, 
amelynek több mint harmada külföldről 
megy Münchenbe. Ez, figyelembe véve 
azt, hogy számos vállalat fuzionált az el
múlt időben, nagy szám. A kiállítás és kon
ferencia szervezői a Pittcon európai meg
felelőjévé kívánják fejleszteni. Ez azt je
lenti, hogy a rendezvény minden látogató
ja vonzó és tartalmas tudományos prog
ramból válogathat. Mindezt a műszergyár
tók speciális szemináriumai egészítik ki, 
amelyeken bemutatják a műszerek haté
konyságát, alkalmazási lehetőségeit és 
korlátáit.

Az Analitikai Konferencia előzetes 
programja szerint 42 félnapos szimpózium

2. Prof. Panos (University of Athens, 
Görögország) beszámolt a „Chemistry fór 
Sustainable Development in the 21sl 
Century” konferencia (8th FECS 
Conference) előkészületeiről, mely 2000 
szeptemberében kerül megrendezésre.

A konferencián az alábbi tématerületek
kel kívánnak foglalkozni

-  levegőminőség és atmoszférikus reak
tív anyagok

-  vízminőség
-  talajminőség
-  környezeti kemikáliák
-  környezetmenedzsment
-  új irányvonalak a környezeti kémia 

oktatásában.
3. Prof. Pietro Tundo (Olaszország) be

számolt az „Interuniversity Consortium on 
Chemistry fór Environment” működésé
ről. A konzorciumban mintegy 30 olaszor
szági egyetem működik, és több városban,

lesz (ebből 35 angol nyelven), 1 nemzetkö
zi konferenciát rendeznek, egy speciális 
tárgyú kémiai -  információ -  számítógép 
megbeszélés lesz. Az előadók 22 országból 
több mint 300 előadást tartanak. Ezt egé
szíti ki az a 140 poszter, amelyet főként fi
atal tudósok mutatnak be a kutatás és mód
szer alkalmazás területén elért eredménye
ikről.

A konferencia tagozódása is négy irány
ba történt: analitikai módszerek és alkal
mazásuk, biokémiai analitika, klinikai la
bordiagnosztika, gyógyszer analízis.

A konferencián adják át a Fresenius- és 
a Paul-Bunge-díjat. A fiatalok részére ál
lásbörzét is tartanak. A kísérő “Business- 
program”-ban előadások és megbeszélések 
lesznek a finanszírozás innováció és mar
keting tevékenységről.

A kiállítás tagozódása is hasonló a kon
ferenciáéhoz, de kiemelt szerepe lesz a 
biotechnológiának és a diagnosztika anali
tikai vonatkozásainak. E területeken még 
speciális megbeszéléseket, vitafórumokat 
is tartanak.

Az Analitika 2000 minden bizonnyal az 
év legjelentősebb analitikai vonatkozású 
kiállítása és konferenciája lesz.

L.Gy.

Velencében, Kataniában, Palermoban, Ná
polyban, és Turinban laboratóriumokat 
hoztak létre, melyek a regionális környe
zetvédelmi problémák megoldására speci
alizálódtak. A konzorcium posztgraduális 
oktatással is foglalkozik és eddig két sike
res nyári továbbképzést szerveztek. A kon
zorcium sikeres együttműködést alakított 
ki az OECD Sustainable Chemistry albi
zottságával is.

4. Úri Zoller, University of Haifa, (Izra
el) bemutatta az ECTN Chemistry and the 
Environment Working Group jelentését, 
amely a tagországokban folyó környezeti 
kémia oktatást ismerteti. ígéret hangzott 
el, hogy a tagországok képviselői a jelen
tés tervezetét megkapják, hogy a szüksé
ges korrekciókat el lehessen végezni. 
A munkacsoport tagjai egyetértettek ab
ban, hogy a környezeti kémia oktatását 
minden szinten (középiskolai, graduális, 
posztgraduális) erősíteni kell.

A környezeti kémia oktatására egy albi
zottság került felállításra Úri Zoller veze
tésével, és az első albizottsági ülésre 2000 
nyarán Koppenhágában kerül sor.

A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍREI

mkl2000. 55. ÉVFOLYAM. 4. SZÁM 163



VEKOR
Korróziós Konferencia

2000. április 4 -6 . 
Balatonfüred UNI Hotel

1961 óta évente két alkalommal találkoz
nak a korróziós szakemberek a VEKOR 
Konferenciákon. A sok külföldi vendéget 
is vonzó hagyományos találkozóra ősszel 
ismét a Balaton partján kerül sor.
A konferencia célja: A korszerű, hatékony 
korrózióvédelmi ismeretek elterjesztése. 
Lehetőség biztosítása a tapasztalatcserére 
és az új termékek széleskörű megis
mertetésére.

TERVEZETT TÉMÁK:

1. Újdonságok a korrózióvédelem 
területén (korrózióvédelmi eljárások, 
kivitelezési technológiák, mérési 
módszerek).

2. Csővezetékek korróziója, korrózió- 
védelme.

3. Hegesztés korrózió.

KIÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ:

VEKOR Kft,
8200 Veszprém, József A. u. 34.

(M. ép. 1. e.)
T/F: 88-428514

MESSE MÖNCHEN 
INTERNATIONAL

JÖJJÖN  
EL ÖN IS!
Érdemes már most előjegyezni: 
2000. április 11-én nyitja meg 
kapuit az Analytica, a labo
ratórium i felszerelések és 
eljárások vezető nemzetközi 
vására. Itt átfogó képet kap a 
berendezésekről, alkalmazdsok- 
ról, a jövő technológiájáról, az 
ipari és folyamatanalitikáról 

egészen az élő tudományig.
Minden fontos cég jelen van.

Fax: (+49 89)9 49-114 89

A n a ly tic a  2 0 0 0
17. Nemzetközi Szakvásár és Konferencia: 

analitika, biotechnológia, diagnosztika és 
labortechnika

2000. április 11-14. t i 
Új Müncheni Vásár 

www.ana ly t i ca .de
Információ: Promo Kft., a  M esse M ünchen Inter

national H ivatalos M agyarországi Képviselete, 
k i®  1064 Budapest. Rózsa u 55. Telefon: 342-1148. 342-6748.

A  telefax. 352-1567. E-mail: promoexh@ elender.hu 
Belépőjegy és katalógus forintért kedvezményes 

áron itt vásárolható.
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„A vegyészmérnökök által az egyetemen elsajátított tudás fele 
az iparban öt éven belül elavulttá válik”
Interjú dr. John E. Gillettel,
az EFCE Vegyészmérnöki Oktatási Munkabizottsága elnökével

Az EFCE (European Federation of Chemical 
Engineering -  Európai Vegyészmérnök Szövetség) Ve
gyészmérnöki Oktatási Munkabizottsága 1999. május vé
gén tartotta ülését Budapesten a Magyar Kémikusok 
Egyesületének rendezésében. Ebből az alkalomból fordult 
a Magyar Kémikusok Lapja kérdéseivel dr. Szebényi Imre 
professzor, a Munkabizottság magyar tagja közvetítésével 
dr. John E. Gillett úrhoz, a Munkabizottság angol elnöké
hez, aki ebben az időpontban a ZENECA Gyógyszergyár 
üzembiztonságért és környezetvédelemért felelős igazga
tói posztját töltötte be. Kérdéseinkre a hazai rendezvény 
célkitűzéséről és annak teljesüléséről, továbbá az üzem- 
biztonság és a biztonságtechnika helyzetéről, szerepéről a 
vegyészmérnöki oktatásban témakörökben szerettünk 
volna választ kapni. Gillett úr annak rendje és módja sze
rint még júniusban elkészítette válaszát, amit megküldött 
szerkesztőségünk címére. Közbelépett azonban a posta 
„ördöge” és a válasz nem érkezett meg a szerkesztőségbe. 
Ennek ténye azonban a szokásos udvariassági idő eltelté
vel indított újbóli kapcsolatfelvételnél vált nyilvánvalóvá, 
amire az év végén került sor. Ezért aztán az év elejére 
esett, hogy az újbóli válasz megérkezett a szerkesztőség
be. Ebből nemcsak az tűnt ki, hogy Gillett úr pozíciója a 
ZENECA és az Astra fúziójával megváltozott, és jelenleg 
az új világcég nemzetközi biztonsági és veszteségmegelő
ző tanácsadói tevékenységét látja el, hanem az is, hogy 
a budapesti munkabizottsági ülésre vonatkozó kérdések 
és válaszok aktualitásukat vesztették. Szerencsére a biz
tonságtechnika vegyészmérnöki oktatására vonatkozó 
kérdések, valamint a fenntartható fejlődéshez szükséges 
technológiák időszerűsége változatlanul fennáll, ezért az 
alábbiakban az ezekre adott válaszokat adjuk közre.

Hogyan közvetítik a fenntartható technológiai fejlődés
(FTF) koncepcióját az európai országok vegyészmér
nöki oktatásában?
A fenntartható technológiai fejlődés elsőrendű szerepet 

játszik az EFCE tevékenységében, mivel ezt ilyen formá
ban nem oktatják a vegyészmérnöki tanterv keretében. 
A Vegyészmérnöki Oktatási Munkabizottság elkezdte a 
munkát annak megállapítására, hogy hogyan lehet ezt a 
tárgyat a vegyészmérnök hallgatók számára legjobban ok
tatni, és azt tervezi, hogy a prágai CHISA 2000 keretében 
szervez egynapos szekciót a FTF oktatásáról.

Hogyan biztosítja az AstraZeneca az egészség- és kör
nyezetbiztonságot, és milyen képzettségű szakemberek 
felelősek ezért?
Az AstraZeneca tevékenységét a jó biztonság-, egész

ség- és környezetvédelem (BEK*) jellemzi. Például: az 
Astra és a Zeneca fúziója 1999. jún. 1-én következett be, 
két nappal a Vegyészmérnöki Oktatási Munkabizottság 
budapesti ülése után. Ez a fúzió 80-napos menedzser
rendszerű átszervezés eredménye volt. Az új BEK politi
ka és menedzsment-rendszer kifejlesztése a két, előzőleg 
független társaság rendszereiből igen nagy súlyt kapott a 
prioritások sorában, és ezt a feladatot sikerrel és időre tud
tuk megoldani.

A BEK menedzsment-rendszer integrált rendszer, 
amely mind a cég vezetésének, mind dolgozóinak vala
mennyi szinten világosan meghatározza feladatait és fele
lősségét. A menedzser rendszer olyan BEK politikával és 
szabványokkal indul, amelyet a legfelsőbb menedzsment 
szint állít fel. Az irányelveket tartalmazó dokumentumo
kat ezután kiadják olyan formában, hogy lehetővé tegyék 
a politika és az előírások lokális értelmezését, nemzetkö
zi értelemben és minden cselekvési szinten. A legfelsőbb 
szintű vezetés ezek betartását évente ellenőrzi és az elő
írásoknak való megfelelésről rendszeresen beszámol. Az 
előforduló hiányosságok korrekciójára évente javítási ter
vek készülnek, amelyek megvalósulását ellenőrzik. 
A BEK területén történő oktatásnak és gyakorlatnak prio
ritása van, és ennek megfelelően, minden dolgozó egyéni 
szükségleteire szabott, érvényesített, auditálható képzett
séggel rendelkezik. Az AstraZeneca rendelkezésre bocsát
ja  szakembergárdáját konzultációs és információs szolgá
lat formájában, amely szolgáltatás magában foglalja 
a BEK képzést és gyakorlatot is. Néhány esetben, szükség 
szerint külső konzulenseket is igénybe veszünk.

Ad-e az európai egyetemi vegyészmérnök-képzés ele
gendő tudást a BEK menedzsment-feladatok ellátásá
hoz?
Valamennyi európai vegyészmérnöki tanterv ad BEK 

képzést, igaz, hogy csak alapszinten. Sok egyetemi kurzus 
tartalmaz iparban eltöltendő időt is, ahol a hallgatóknak 
módjuk van BEK-re vonatkozó tudást és tapasztalatot is

* A szerkesztő megjegyzése: BEK helyett az EBK betűnév is 
használatos Magyarországon.
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szerezni. Az én személyes véleményem szerint az egyete
mi BEK oktatásnak a vegyészmérnökök képzésében az 
alapvető tudományos információkra kell szorítkoznia, és 
ki kell alakítani a hallgatókban a „biztonságban való gon
dolkodás” képességét. Ha ez megvan, akkor a legtöbbet 
az ipari alkalmazóktól lehet majd elsajátítani a BEK okta
tásból és annak gyakorlatából, azoktól, akik rendelkeznek 
a releváns ismeretekkel és tapasztalattal.

Hogyan használhatók fe l  a vegyészmérnökök számára 
az egyetemi oktatás során nyújtott tudományos ismere
tek és információk az ipar gyakorlati problémáinak 
megoldásában ?
Nekem az a személyes véleményem, hogy ha a tanterv

ben jól megalapozott elméleti tudást kapnak, akkor a leg
fontosabb készség, amit a vegyészmérnök-hallgatók az 
egyetemen szerezhetnek, az a komplex problémák kezelé
sének módja. Akkor képesek holisztikus gondolkodásra. 
Az iparban a problémák megoldása mindig azt a képessé
get kívánja meg, hogy „látni kell a fától az erdőt”. Az ipar
ban tevékenykedő vegyészmérnököknek képesnek kell 
lenniök a vegyészek, biokémikusok és más szakterületek 
molekuláris tudományát beépíteni a gyártási folyamatok
ba és a termék végső kialakításába. A vizsgálat dimenzió
jának változtatására való képesség a legfontosabb ahhoz, 
hogy elkerülhessük a nagy rendszerek komplexitása által 
okozott zavart.

Megfelel-e az európai egyetemek által nyújtott vegyész
mérnök-képzés az ipar és a tudományos kutatás köve
telményeinek, vagy meg kell azt változtatnunk?
Ez a kérdés az ipari és akadémiai körökben dolgozó 

legjobb vegyészmérnököket már sok éve foglalkoztatja, 
és én itt a sok létező vélemény közül csak a saját, szemé
lyes véleményemet tudom elmondani.

Először is, függetlenül attól, hogy milyen szándékaink 
vannak, azt hiszem, hogy mindig a javításra kell töreked

nünk. A folyamatos javítás a modem világban a túlélés 
kritériuma.

Másodszor: a változtatás megkerülhetetlen, és nem is 
tudjuk elkerülni. A tudományos és technológiai fejlődés 
gyors üteme azt jelenti, hogy a vegyészmérnököknek 
mindig alkalmazkodniuk kell a változásokhoz. A legtöbb 
vegyészmérnök aktív pályája során változtatja a munka
adóját, pozícióját, sőt, még az iparágat is, ahol dolgozik. 
Ezért tehát igen lényeges, hogy az egyetemi oktatás bizto
sítsa az alapvető vegyészmérnöki tudomány elsajátítása 
mellett azt a készséget is, hogy az egyes mérnökök képe
sek legyenek alkalmazkodni a változó körülményekhez. 
Ebből az következik, hogy a vegyészmérnököknek egész 
aktív életük során hozzá kell tudni jutni az oktatáshoz és 
gyakorlati képzéshez, vagy az egyetemtől, vagy az ipar
tól. A teljes aktív életen át tartó tanulás elengedhetetlen a 
modem világban a túléléshez. Publikációkból és beszá
molókból vett tanulmányok érdekes koncepciója, ami 
ugyan nincs bizonyítva, az ún. „ismeret-felezési idő”. 
Úgy becsülték, hogy a vegyészmérnöki tudás felezési ide
je kb. öt év (összehasonlításképpen: az informatikai tudás 
felezési ideje kb. két év.) Ez azt jelenti, hogy a vegyész
mérnökök által az egyetem elhagyásáig elsajátított tudás
nak a fele az iparban 5 éven belül elavulttá és elfeledetté 
válik. Hogy a technológiai és egyéb változásokkal lépést 
tudjunk tartani, időnknek legalább 10%-át továbbképzés
re és gyakorlati ismeretek elsajátítására kellene fordíta
nunk. Ez a megközelítés igen sok ember számára szimpa
tikus, és így segítheti az élethosszig tartó tanulás széleskö
rű bevezetését.

Köszönjük az interjút. Köszönjük Szebényi Imre egyete
mi tanárnak, az EFCE Vegyészmérnöki Oktatási Mun
kabizottsága tagjának közvetítését és Czárán 
Lászlónénak szakszerű fordítását.

Sz.G.

Kettős jelentés -  eltérő problémák

A világ vegyiparában az évezredváltás 
(a számítógépes Y2K) nem hozott töme
ges, számítógéppel kapcsolatos meghibá
sodásokat (baleseteket, az emberi élet, 
vagy a környezet veszélyeztetését). Az 
USA-ban ezt az alapos előkészítésnek és 
az érintettek (a magán- és az állami szféra) 
jó együttműködésének tulajdonítják. Az 
Y2K előkészületek egyben segíthették a 
vegyipar biztonsági helyzetének javítását

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Alapítvány a Magyarországi Gyógy
szerkutatásért közhasznú szervezet kurató
riuma pályázatot hirdet 35 évesnél fiata
labb kutatók számára az EUFEPS 2000 -

is. Magyarországon nem tudunk az évez
redváltásra visszavezethető vegyipari 
problémáról (a TVK Olefingyárában 2000. 
január 1-jén bekövetkezett tűzeset a hírek 
szerint nem ilyennek minősül). Időközben 
megrázkódtatás nélkül túléltük a bomlasz- 
tóbb hatásúnak beharangozott 2000. febru
ár 29-ét is.

A kémiai Y2K, a diittrium-kálium to
vábbra is problémát jelent a kémikusok-

6. European Congress of Pharmaceutical 
Sciences (2000. szeptember 16-19., Buda
pest) konferencián történő részvétel támo
gatására 30 000 Ft/fő összegre. A pályá

nak. A vegyületben a kálium anion, és egy 
decemberi közlés (C&EN, December 20, 
1999, p. 5.) szerint elemeinek elrendezése 
lineáris, vagy T-alakú lehet. Az izomerek 
úgy írhatók le, mint gyenge-közepes tölté
sű átmeneti komplexek a káliumatom és a 
két ittrium között. A kémiai Y2K tulajdon
ságainak kutatása, hasonlóan más ittrium 
vegyületekhez (pl. YOY, YNOT) áthúzó
dik az új évezredre.

RL

zás további feltétele a konferenciára be
nyújtott és elfogadott előadás vagy poszter.

A pályázatokat 2000. június 30-ig az 
Alapítvány címére (1092 Budapest, 
Hőgyes E. u. 9.) kell eljuttatni.

A támogatás odaítélésére a kuratórium a 
konferencia Tudományos Bizottságát kéri 
fel.
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Az MTA Kémiai Tudományok Osztályának helyzetelemzése 
az MTA elnökének 1999. decemberében tartott parlamenti 
beszámolójához*

Kitekintés a világba

Évszázadunk utolsó évtizedeiben a kémia fejlődésé
nek eredményeként az emberiség mindennapi életét, 
életminőségét döntően meghatározó gyakorlati eredmé
nyek születtek. Táplálkozásunk (terméshozamokat növe
lő műtrágyák, növényvédőszerek, gyomirtó szerek, bio
technológiai eljárások), öltözködésünk és lakáskultúránk 
(különféle festékek, lakkok, műszálak, műanyag haszná
lati tárgyak), közlekedésünk (nagy szilárdságú és egyre 
könnyebb, kompozit szerkezeti anyagok, üzemanyagok), 
egészségvédelmünk (nagy hatékonyságú gyógyszerek, 
az orvosi diagnosztika szolgálatába állított analitikai 
módszerek), szórakozásunk, művelődésünk (a modern 
informatika alapjait megteremtő új anyagok) mind köz
vetlenül vagy más tudományágakkal (fizika, mérnöki tu
dományok, anyagtudomány, biológia, orvostudomány) 
együttműködésben a kémia eredményein alapulnak. Eze
ken és a kémia más területein is intenzív kutatás folyik, 
amelynek célja az elméleti alapok kiszélesítésén keresz
tül az élet minőségének további fejlesztését lehetővé te
vő új, gyakorlati eredmények elérése.

Ezen túlmenően a kémia eredményein alapuló vegyipar 
kiváló profit-termelő képességeinek köszönhetően igen 
pozitív hatással van a fejlett vegyiparral rendelkező orszá
gok pénzügyi egyensúlyára is. Az EU országok évi több 
mint 300 Mrd ECU forgalmat bonyolító vegyipara pl. kb. 
30 Mrd ECU-vel járult hozzá a tagországok pozitív keres
kedelmi mérlegéhez.

A leírt pozitívumok ellenére világviszonylatban para
dox helyzet alakult ki a kémia megítélésével kapcsolat
ban. A környezetszennyezésért és az ebből eredő egész
ségkárosodásokért a közhangulat korábban jórészt a ké
miát tette felelőssé. Ez kémiaellenes hangulathoz és a ké- 
mikusi pályák iránti érdeklődés csökkenéséhez vezet. 
A korábbi évtizedekben valóban jelentkező negatív jelen
ségek kiküszöböléséhez nagyban hozzájárult az, hogy a 
kémia számos területén intenzív és igen eredményes kuta
tás folyt és folyik (környezetbarát vegyipari technológiák, 
a környezetet az eddigieknél kevésbé szennyező üzem

* Az MKL idei harmadik számában -  az MKL egyik fő célkitűzé
sének teljesítéseként -  beszámoltunk az OTKA keretében folyt 1998. 
évi kémiai jellegű kutatásokról. Jelen dolgozat az MTA elnökének 1999. 
decemberében tartott, kétévenként esedékes parlamenti beszámolójához 
készült. Az összeállítást az MTA Kémiai Tudományok Osztálya Tudo
mányos Bizottságai anyagainak felhasználásával az Osztály által kikül
dött ad hoc bizottság, Görög Sándor (elnök), Fonyó Zsolt, Kalans 
György, Pálinkás Gábor, Pukánszky Béla és Vértes Attila készítették. 
A beszámoló sajtó alá szervezésében Zemplénné dr. Papp Éva volt se
gítségünkre.

anyagok és üzemanyag felhasználási technikák, gyorsan 
lebomló növényvédőszerek és gyomirtószerek kifejleszté
se stb.). Ehhez még azt is hozzá lehet tenni, hogy éppen az 
analitikai kémia nyújt alapvető segítséget a környezettu
dománynak vizeink, talajunk és légkörünk tisztaságának 
folyamatos ellenőrzésére szolgáló technikák kidolgozásá
val.

A kémia helyzete M agyarországon

Az alap- és alkalmazott kutatások iránya 
és néhány fontos eredménye

Az elmúlt években számos, nemzetközileg is kiemelten 
kezelt olyan fontos területen folytak eredményes hazai 
kutatások, mint új hatékony eljárások kifejlesztése korsze
rűbb anyagok előállítására, az életfolyamatok alapvető ké
miai reakcióinak felderítése, új biológiailag aktív anyagok 
szintézise, valamint a környezetvédelem kémiai eljárásai
nak kutatása. A következőkben az e területeken elért né
hány fontosabb hazai kutatási irányt és eredményt foglal
juk össze.

Az elméleti kémia, fizikai kémia, kolloidika számos te
rületén folyt elsősorban a BME, ELTE, JATE, KLTE, VE 
tanszékein, valamint az MTA Kémiai Kutatóközpontban 
magas színvonalú alapkutatás. Ezek közül megemlítjük, 
hogy a nagy hagyományokkal rendelkező magyar felü
letkémiai és katalíziskutatás (JATE, MTA Kémiai Kuta
tóközpont) olyan elméleti és gyakorlati szempontból is 
fontos területeken ért el jelentős eredményeket, mint a 
gyógyszerkutatási szempontból is fontos enantioszelek- 
tív szintézis, ill. a környezetet kevésbé szennyező üzem
anyagok MÓL Rt.-ben realizált kifejlesztése.

A radiokémia területén folyó kutatások fontos esemé
nye volt a rekonstruált és megnövelt teljesítményű Buda
pesti Kutatóreaktor, valamint a DOTE Pozitron Emisszi
ós Tomográfiás Centrumának üzembe helyezése. A szak
területen az alapkutatásokon túlmenően egyebek között az 
atomerőművi biztonságot, orvos-diagnosztikát és terápiát, 
valamint a nukleáris környezetvédelmet szolgáló kutató 
és szolgáltató tevékenység folyik.

A világszerte az érdeklődés középpontjában álló (1996- 
ban Nobel-díjjal elismert) új kutatási területnek, a ful- 
lerének kémiájának további nagy perspektívákat nyújtó 
kutatásában az ELTE, KLTE, BME, JATE, MTA-KFK1, 
MTA Kémiai Kutatóközpont különböző kutatói műhelyei 
is jelentős eredményeket értek el.

Nemzetközi elismertségű és tradíciójú, magas színvo
nalú szerves kémiai kutatás folyik a BME, ELTE, KLTE,
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VE tanszékem és a kutatóintézetekben. Ezek eredményei 
részben a gyógyszeripari kooperációk révén realizálód
nak, de említést érdemelnek a hazai foszforkémiai és az 
enantioszelektív szintézisek területén elért eredmények is, 
továbbá egy környezetbarát növényvédőszer, a rovar fé
rőmön alapú almamoly csapda, valamint egy tuberkulózis 
diagnosztikum kifejlesztése.

A magyar gyógyszerkutatás új eredménye a JATE Szer
vetlen és Analitikai Kémiai Tanszék és a Richter Gedeon 
Vegyészeti Gyár Rt. együttműködésének eredményeként a 
terápiába már bevezetett, sebgyógyulást segítő, cink- 
hialuronát hatóanyagot tartalmazó Curiosin. A nagy nyu
gati gyógyszergyárak tulajdonába került hazai gyógyszer- 
gyárakban folyó kutatás integrálódott a nagy konszernek 
kutatási tevékenységébe. A gyógyszeripari kutatólabora
tóriumokban, ill. az ELTE, BME és a KLTE tanszékein, 
ill. akadémiai kutatócsoportjaiban előállított több ígéretes 
új gyógyszer fejlesztése -  általában nemzetközi kooperá
ciókban -  a preklinikai ill. klinikai fejlesztés különböző 
fázisaiban van.

Szép eredmények születtek a biológiailag aktív mole
kulák szerkezet-hatás összefüggéseinek kutatása és ezek
nek a gyógyszertervezésben való felhasználása területén. 
Megtörténtek az első lépések a gyógyszerkutatás egyik 
legkorszerűbb irányzatának, a kombinatorikus kémiának a 
hazai gyógyszerkutatási gyakorlatban való megvalósítá
sára. (Említést érdemel, hogy ennek a technikának az 
alapjait az ELTE Szerves Kémiai Tanszékén vetették 
meg.)

Megszülettek az első eredmények (Chinoin-ELTE ko
operációban) a korszerű gyógyszerkutatásban nagy fon
tosságú fehérjekrisztallográfia területén.

A hazai kőolajipari, petrolkémiai és nagy volumenű 
vegyipari gyártások újabb kutatási és fejlesztési iránya 
a környezetbarát és energiatakarékos technológiák 
megalapozása és megvalósítása lett. A műanyagipar 
gazdasági súlyához és az ezt megalapozó hazai kutatá
sok hagyományaihoz viszonyítva csökkent a polimer
kémiai és -fizikai kutatások intenzitása; ezt a jövőben 
célszerű lenne növelni. Említést érdemelnek azok a 
kutatások, amelyek figyelembe veszik az ország adottsá
gait (nyersanyag és energia hiánya), így pl. a speciális 
polimerek (ragasztók, hőálló, valamint a gyógyászat
ban használt polimerek) kutatása, ill. heterogén poli
mer rendszerek (kompozitok, polimer keverékek) fej
lesztése.

Az élelmiszertudományok területén jelentős eredmé
nyek születtek a tartósítás modern módszerei (pl. besugár
zás) és a tápérték növelése (pl. koleszterin- és lipidoxidá- 
ciós folyamatokat befolyásoló tényezők) tanulmányozása 
során. Említést érdemel a Magyar Élelmiszerkönyv, a 
Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Program előkészítése, va
lamint az EU-hoz való csatlakozást elősegítő „Veszély- 
elemzés és kritikus szabályozási pontok” rendszer kidol
gozása.

Az analitikai kémia területén figyelmet érdemelnek a 
BME Vegyészmérnöki Karán folyó, orvosbiológiai szem
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pontból fontos szenzorkutatások. Ezek az elmúlt években 
a szupramolekuláris kémia eredményeinek felhasználásá
val tovább bővültek. Új típusú makrociklusos vegyülete- 
ket szintetizáltak és ezekből cink és nátrium ion-szelektív 
mikroérzékelőket fejlesztettek ki.

A hazai egyetemi és akadémiai kutatóbázis eredménye
inek gyakorlati feladatok megoldására való felhasználása 
területén felemás helyzet alakult ki. A fent említett néhány 
pozitív jelenségen túlmenően általánosságban azt lehet 
megállapítani, hogy az ezekre vonatkozó igény a hazai 
vállalatok körében nagymértékben csökkent, a külföldi ér
dekeltségű vállalatok pedig a kutatási feladatok megoldá
sára elsősorban külföldi kutató kapacitást vesznek igény
be.

Publikációs tevékenység.
A hazai kémiai kutatás nemzetközi megítélése

A kémiai kutatások helyzete hazánkban is jól jelle
mezhető a publikációk számával és minőségével. A ma
gyar kutatók által az 1990-1994 időszakban publikált 
mintegy 2700 kémiai tárgyú tudományos közlemény az 
egész világon megjelent publikációk 0,73%-a. Ez a ked
vezőnek tekinthető 22. helyet jelenti hazánk számára a 
nemzetek rangsorában. Kedvezőtlenebb a kép, ha a pub
likációk minőségét, a nemzetközi tudományos életre 
gyakorolt hatásokat jellemző különféle mérőszámok 
alapján végezzük cl a rangsorolást (25-30. helyek). 
A trendek sem megnyugtatóak: 1980 és 1984 között ré
szesedésünk az összes publikációkban még 1.02% volt. 
Érdemes viszont megjegyezni, hogy a minőségi mutatók 
nem mutatnak romló tendenciát. Ebben része lehet an
nak, hogy a határok kinyílásának köszönhetően jelentő
sen nőtt a nemzetközi kooperációban született dolgoza
tok részaránya. Félő azonban, hogy ezek magyar szerző
inek jelentős része külföldön folytatja kutatómunkáját. 
Az 1995-tel kezdődő időszakról még nincsenek összesí
tett adataink, valószínűnek látszik azonban, hogy a kuta
tási bázisnak az egyetemi tanszékeken és a kutatóintéze
ti hálózatban végrehajtott restrikciók következménye
ként a közelmúltban végbement zsugorodása a publiká
ciós tevékenységre is negatív hatással lesz.

Ez idő szerint azonban még megfelelőnek mondható a 
hazai kémiai kutatás nemzetközi megítélése. Ezt mutatja, 
hogy hazánkban az elmúlt években számos fontos nem
zetközi konferenciát szerveztek és hazai kutatók számos 
EU pályázatot nyertek el. A romló körülmények között ez 
elsősorban a kutatók áldozatos munkájának köszönhető. 
A színvonal fenntartása, ill. a gyorsan emelkedő követel
ményekhez való alkalmazkodás érdekében szükséges az 
egyetemi és akadémiai kutatóhelyeken a kutatásra fordít
ható anyagi eszközök jelentős növelése, a működési felté
telek javítása, különös tekintettel a sok helyen teljesen el
használódott, korszerű kutatásra alkalmatlan műszerpark 
felújítására.
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Gyakorlati eredmények.
A magyar vegyipar helyzete

Nagymértékben a mögötte álló és eddigi sikereit meg
alapozó hazai tudományos háttérnek köszönhető, hogy 
a visszaesés és iparszerkezetünk átalakulásának éveiben 
a vegyipar megőrizte pozícióit és 17,5%-kal részesedik 
a teljes ipari termelésből; ezzel a gépipar és az élelmiszer- 
ipar mögött a harmadik helyen áll a hazai rangsorban. 
A termelés 1997-ben 4,5%-kal nőtt az előző évihez viszo
nyítva.

A műanyagipar alapanyagainak és a késztermékeknek 
gyártása a teljes ipari termelés 7%-át adja. Sikerét kellő
képpen példázza a TVK, a Pannonplast és a Borsodchem 
tőzsdei bevezetésének sikere. Külön említést érdemel a 
Zoltek Vegyipari Rt.-ben megvalósult szénszálgyártás, 
melynek végleges kapacitása meghaladja a világ teljes je
lenlegi termelését és várhatóan lehetővé teszi majd azt, 
hogy a szénszálerősítésű kompozitok a hadi- és repülő- 
gépipar, az űrhajózás és sport mellett a mindennapi élet 
egyéb területein is elterjedjenek.

A nagy hagyományokkal rendelkező magyar gyógy
szerkutatás és gyógyszeripar talpon maradásáért, az új tu
lajdonviszonyok és az egyre kíméletlenebb nemzetközi 
konkurenciaharc és tőkekoncentráció körülményei között 
is, rendkívüli erőfeszítések történnek. Az elmúlt idők ha
zai kifejlesztésű sikeres gyógyszerei mint pl. a Richter 
Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Mydeton, Depersolon, 
Cavinton, Arduan, a Chinoin No-Spa, Selegilin, 
Osteochin, az Egis Gyógyszergyár Rt. Grandaxin, 
Halidor, Loderix, az MTA Kémiai Kutatóközpont/Biogal 
Ilevisos készítményei mind a mai napig széleskörű terápi
ás alkalmazásra találnak, ill. reneszánszukat élik mind ha
zánkban, mind pedig számos külföldi országban. Ezek 
még ma is jelentős árbevételt eredményeznek annak elle
nére, hogy a hazai gyógyszerkészítmények forgalmát az 
elvárható mértékű kormányzati szintű piacvédő intézke
dések hiánya nagyban csökkenti.

A kémia oktatása az általános iskolától 
az egyetemekig

Az eddig leírtak alapján fontos érdek, hogy a kémiával 
szemben kialakult társadalmi szintű ellenérzések követ
keztében ne csökkenjen az ifjúság érdeklődése a kémia 
iránt. Ez alapvetően csak akkor lehetséges, ha a középis
kolai oktatásban le lehet állítani a természettudományok 
általános háttérbe szorulását. A magyar vegyipar szakem
berigénye örvendetesen nagy: a végzős egyetemisták álta
lában több állásajánlat közül választhatnak. Ahhoz, hogy 
megfelelő számban, megfelelő képességű fiatalok jelent
kezzenek a vegyész, ill. vegyészmérnök szakokra, az 
alap- és középfokú kémia tanításában az elvont, az elmé
letet túlságosan előtérbe állító megközelítés helyett a je
lenleginél sokkal színesebbé, gyakorlatiasabbá kell tenni 
az oktatást. (A hazai kémiai elit-oktatás sikerét jelzik vi
szont a magyar középiskolásoknak az 1997-es és 1998-as 
montreali, ill. melbournei kémiai olimpiákon aratott ör
vendetes győzelmei.)

Ami a kémia oktatásával foglalkozó egyetemi tanszékek 
helyzetét illeti, az utolsó évek restrikciói súlyos helyzetet 
teremtettek mind az oktatás, mind pedig ennek megfelelő 
színvonalon való ellátásához feltétlenül szükséges tanszé
ki kutatás feltételeinek a területén. Az elbocsátások és a 
felvételi zárlat az oktatói létszám drasztikus csökkenésé
hez vezetett. Ezzel egy időben a hallgatói létszám 2-3- 
szorosára nőtt és elmaradt az oktatásukhoz szükséges la
boratóriumi stb. infrastruktúra fejlesztése. Az alacsony fi
zetések miatt nagymértékben lecsökkent a tehetséges fia
talok érdeklődése az egyetemi oktatói pálya iránt. A nor
matív finanszírozás és a KJT közötti ellentmondások a 
műszaki területeken általában, a kémia területén pedig kü
lönösen irreális helyzetet teremtettek: a normatíva a szük
séges összeg felét sem éri el. Mindezek együttesen az ok
tatói kar elöregedéséhez és az oktatás színvonalának csök
kenéséhez vezettek.

Az Rt. székhelye:
1023 Budapest 

B écsi út 4.
Telefon: 345-7171 
Telefax: 335-3561 

Kereskedelm i Iroda:
Telefon: 345-7141 
Telefax: 335-0684

Az Rt. fióktelepe:
2443 Százhalom batta, Pf. 10

Telefon: (23) 553-353 
Telefax: (23) 354-009

DUNASTYR
Polisztirolgyártó Rt.

Áruszállítási cím: 
Százhalom batta,

MÓL Rt. Dunai Finomító 
Gyártelep

A DUNASTYR Rt. olasz-m agyar 
v eg y e s  vállalat.

Az EniChem S.p.A. licence alap

ján ü tésá lló  (EDISTIR®) é s  ha- 

b osíth a tó  (EXTIR®) polisztirol- 

granulátum okat gyárt é s  forgal

maz. Elsőrendű alkalm azástech

nikai szolgáltatás!
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Nitrocellulózüzem víz- és energiafelhasználásának 
minimalizálása kombinatorikus módszerrel

HALÁSZ LÁSZLÓ* 
RAJNAI KÁLMÁN**

B evezetés

A vegyipari termeléssel egyidős az a törekvés, amely a 
felhasznált alapanyagok, víz és energia minimalizálására, 
egyúttal a környezeti terhelés és a gyártási költségek 
csökkentésére irányul. Az idők folyamán nemcsak a 
konkrét célokban következett be hangsúlyeltolódás, ha
nem a tevékenységi terület és az alkalmazott eszközök 
megválasztásában is.

Az elmúlt évtizedben került előtérbe a vegyipari folya
matok struktúrájának optimalizálásában -  a folyamatszin
tézisben -  rejlő lehetőségek kihasználása, ahol a hangsúly 
nem az egyes műveleti egységek hatékonyságának növe
lésén, hanem az egyes berendezések lehető legjobb kap
csolatának kialakításán van.

A Veszprémi Egyetem Számítástudomány Alkalmazása 
Tanszéke és a Nitrokémia Rt. 1996-97 során vett részt 
egy olyan, a PHARE és az OMFB által egyaránt támoga
tott programban, amelynek fő célja ipari folyamatok víz- 
és energiafelhasználásának együttes minimalizálása volt. 
Ennek keretében a Nitrokémia Rt. egyik fő termékének, 
a nitrocellulóznak előállítását vizsgáltuk, melyet kiváló 
minőségben, de fajlagosan nagy víz- és energiafelhaszná
lással készítenek.

Számos megközelítés létezik a folyamatok hulladékki
bocsátásának minimalizálására. Ezek a felhasznált anya
gok mennyiségének a csökkentésével, recirkuláció alkal
mazásával, a hulladék elválasztásával, a hulladék kon
centrálásával és a hulladék kiváltásával foglalkoznak [1]. 
Az összes megközelítés azonban elsődlegesen a folyamat 
struktúrájától függ. Például különféle folyamatokhoz kü
lönböző hulladékkezelő rendszerre lehet szükség még ak
kor is, ha ugyanazt a terméket állítják elő. így a hulladék
minimalizálási lehetőségek megtervezése nem választha
tó el a terméket előállító folyamattól, mint ahogyan ezt 
hagyományosan gyakran megteszik. Ráadásul bizonyos 
hulladékminimalizáló módszerek (pl. felhasznált anyagok 
csökkentése, recirkuláció, hulladék-szétválasztás) szoros 
kapcsolatban állnak egymással, tulajdonképpen kölcsönö
sen függnek egymástól. Ezért a felhasznált anyagok 
mennyiségnek a minimumát általában nem lehet elérni 
anélkül, hogy recirkulációval, vagy hulladékelválasztás
sal ne foglalkoznánk. Ebből következik, hogy a folyamat- 
tervezés és hulladékminimalizálás összes lépését integrál
ni kell egy konzisztens módszerben. Ez az integráció 
azonban rendkívül nehézzé teszi a folyamatszintézis már 
amúgy is komplex feladatát. Ezért egy nagyon hatékony

* Veszprémi Egyetem, Számítástudomány Alkalmazása Tanszék, 
Veszprém

** Nitrokémia Rt., Fűzfőgyártelep
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és matematikailag szigorú technikára van szükség ahhoz, 
hogy a problémát megoldjuk.

A matematikai programozásnak a különböző szintézis
problémákra való alkalmazására irányuló erőfeszítések 
biztató eredményekkel szolgáltak, azonban számos kérdés 
megválaszolatlan maradt a szakirodalomban ahhoz, hogy 
egy nagyméretű ipari folyamat szintézise megoldható le
gyen. A probléma bonyolultságának fő forrása annak 
kombinatorikus jellege. Ezt példával szemléltetjük.

Tegyük fel, hogy 35 különböző műveleti egységből vá
laszthatunk egy adott termék előállítását végző folyamat 
tervezésekor. A 35 műveleti egységből -  figyelmen kívül 
hagyva a létrehozott struktúra megvalósíthatóságát -  235'1 
» 34 milliárd féle kombinációt választhatunk, ahol min
den esethez egy-egy struktúra tartozik. Manuálisan, vagy 
heurisztikával lehetetlen megvizsgálni ezeket a kombiná
ciókat, mert könnyen előfordulhat, hogy ugyanazt a kom
binációt ismételjük, vagy kizárjuk az optimális kombiná
ciót. Ennélfogva a szisztematikus folyamatszintézis a 
kombinatorikus matematika alapján képzelhető el.

Friedler Ferenc és munkatársai a folyamatstruktúrák 
kombinatorikus tulajdonságainak vizsgálata alapján alap
vetően új módszert dolgoztak ki folyamatszintézisre, így 
lehetővé vált korábbi algoritmusok komplexitásának 
drasztikus csökkentése [2, 3 ,4 , 5] és eddig megoldhatat
lan feladatok megoldására nyílt lehetőség. így például a 
fent említett 34 milliárd kombinációból csak 3465 esetet 
kell megvizsgálni úgy, hogy az optimalitás garanciáját to
vábbra is megőrizzük. A módszert a nitrocellulóz gyártási 
folyamat víz- és energiafelhasználásának minimalizálásá
val szemléltetjük.

A nitrocellulózgyártás folyamatának  
ism ertetése

A nitrocellulózt cellulózból állítják elő. A gyártási fo
lyamat főbb lépései a nitrálás, savtalanítás, viszkozitás
beállítás, formázás (alkoholos ill. zselatinált forma).

A finomra vágott cellulózt folytonos üzemű reaktorban 
nitrálják, a képződött nitrocellulózt folytonos üzemű cent
rifugán választják el a nitrálósavtól; a technológia ezt kö
vető lépései szakaszos üzemű berendezésekben mennek 
végbe.

A szálas szerkezetű nitrocellulóz transzportja, tökéletes 
savtalanítása nagymennyiségű vizet igényel, továbbá az 
autoklávozás és oldószer-lehajtás gőzfogyasztása magas, 
így ezek együttes csökkentése a jó termékminőség megőr
zése mellett jelentősen javíthatja a termék előállítási költ
ségét.

A nitrocellulózgyártás folyamatának egyszerűsített P- 
gráíja az 7. ábrán látható. A műveleti egységek vízbetáp-

134 2000. 55. ÉVFOLYAM. 4. SZÁM



RÍ

1. ábra. A nitrocellulózgyártás P-gráfja

lálását WI, míg vízkibocsátását WO jelöli. Az ábrán az I 
ipari vizet jelent, míg a P u f f  jelű műveleti egység puffer- 
tartályt reprezentál.

A víz- é s  energiafelhasználás  
optim alizálásának matematikai modellje

Az optimális víz- és energiafelhasználást biztosító 
rendszer meghatározásához az alábbi feltételeket kell fi
gyelembe venni:

(i) különböző minőségű és mennyiségű víz generáló
dik a folyamat különböző helyein;

(ii) ezen vizek hőmérséklete eltérő;
(iii) a műveleti egységek közötti távolság különböző, 

ami a csővezetéképítés költségét befolyásolja;
(iv) a folyamat félfolytonos, ezért egy műveleti egység

hez puffertartályt kell beépíteni, ha recirkuláltatott 
vizet használ fel;

(v) adott műveleti egység a rendelkezésre álló különbö
ző minőségű vizek közül csak bizonyosakat fogad
hat;

(vi) ipari víz valamennyi műveleti egységnél használha
tó a teljes igény vagy egy részének kielégítésére, ha 
a teljes vízigényt ipari vízzel biztosítjuk, akkor 
puffertartályra nincs szükség;

(vii) a recirkuláltatott viz melegítése közvetlen gőzbeve
zetéssel történik, ha szükséges;

(viii) a célfüggvény magában foglalja az ipari víz és ener
gia (gőz) költségét, a működési költséget és az át
építés beruházási költségét (pl. új csővezetékek, 
puffertartályok, szivattyúk stb.).

A 2. ábra mutatja a technológiailag lehetséges vízvisz- 
szavezetéseket tartalmazó maximális struktúrát. Ez a P- 
gráf tartalmazza az összes lehetséges kapcsolatot, így en
nek egy részgráfja szolgáltatja a fentebb ismertetett mate
matikai modellnek megfelelő költségoptimális rendszert.

Egy ipari folyamatban több milliárd lehetséges konfi
guráció létezhet arra, hogy a különböző minőségű anya
gok keletkezési és felhasználási helye között megteremt
sük a kapcsolatot. Ilyen nagyméretű feladat optimális 
megoldásának megtalálására csak nagyon hatékony mód
szer képes. Az itt bemutatott kombinatorikus módszer ké
pes megoldani ilyen méretű feladatokat, nagy hatékony
sággal megtalálja a globális optimumot, ráadásul a közel 
optimális megoldások megadására is alkalmazható.

A (i)—(viii) feltételeket és célokat az alábbi modellel fe
jeztük ki.

minX £  FuCr; - T*)PSteam + É P “F° +
j ieSjuUj /=1

+ Z (FjrtjbatChpbUÍT + Pfcufryj)/ BH +
j

+ X  X  (P ijPipeyij ) / B H
j ji|ieSjUUj&P’=oJ

( i )

FI <K *yj ,j = l,2,...,m (2 )

X  Fü -  Fi“ ; Vi e S j u  Uj, j =  1,2,.
j

..,m (3)

X  Fij = F |,j= l ,2 , . .„ m
ieSj^Uj

(4)

y j e{0,l},yi j e {0,l} (5)

— y ü’i £ S j u U j& P“ =  0 (6 )
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2. ábra. A nitrocellulózgyártás maximális struktúrája a lehetséges vízvisszavezetések figyelembevételével
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f ; , f :, .. . .f ; a rendelkezésre álló különböző minőségű 
vizek időegységre eső mennyisége;

a rendelkezésre álló különböző minőségű 
vizek hőmérséklete;

f ; , r ,.. a vízbetáplálás szükséges árama;

t i , t v a vízbetáplálás szükséges hőmérséklete;

Fii az i műveleti egység -  amelyből víz lép ki 
(forrás) -  és a j műveleti egység -  amely 
vizet használ föl (nyelő) -  közötti áram;

Sj Sj = {i: azon i források, amelyek a j nye
lőhöz felhasználhatok},) = 1,..., m;

Uj Uj = {i: azon i források, amelyeket a j 
nyelőhöz fel kell használni}, j = 1,..., m;

Ŝteam gőzköltség;
pbufF a puffer beruházási költségének változó 

része;
pbuffr fc a puffer beruházási költségének fix része;
P? az i forrásból származó víz költsége;
Pr cső és szivattyú költsége az i forrás és j 

nyelő között;
patch a j műveleti egység ciklusideje;
B megtérülési idő években;
H munkaórák száma évente;
yj bináris változó, ami a j műveleti egység 

pufferének létezését vagy hiányát fejezi 
ki. (Ha yj = 1, akkor a puffertartályra 
szükség van, y- = 0 esetén pedig nem);

Vü bináris változó, ami jelzi az i forrás és a j  
nyelő összeköttetésének létezését vagy 
hiányát;

K megfelelően nagyra választott pozitív 
szám.

A célfüggvényben a

(X  X  FijCiy - Tia)ps.eaJ tag a melegítés, a
j ieSj^Uj

(X  /̂a^ a) tag a felhasznált vizek, a
/=]

(X (F; tjbatchpbufr+pfcuffy j) /B H +

+X  X  (p r eyü)/BH )
í Ji|ieSjuUj&P"=oj tag pedig a beruházás 

költségét fejezi ki.

A (2) összefüggés biztosítja azt, hogy a célfüggvényben 
bináris és folytonos változó szorzatát nem kell szerepel
tetni. Ha yj = 0, akkor (2) alapján Ft = 0, egyébként nincs 
korlátozva az értéke. A (3) egyenlőtlenség szerint egy 
adott forrásból maximum annyi vizet használhatunk fel, 
amennyi az adott forrásból rendelkezésre áll. A (4) egyen
letnek megfelelően egy adott vízfelhasználó műveleti 
egységhez összesen annyi vizet vezetünk a különböző for
rásokból, amennyire az adott műveleti egységnek szüksé
ge van. Az (5) korlát azt fejezi ki, hogy yj ill. az y- értéke

csak nulla vagy egy lehet, azaz bináris változók, amelyek 
a puffertartályok ill. az összeköttetések létezését vagy hi
ányát fejezik ki. A (6) összefüggés szerint puffertartály 
szükséges minden olyan esetben, amikor legalább egy 
visszavezetett (egy másik műveleti egységből származó) 
vizet használ egy adott műveleti egység.

Az alkalmazott módszer

A kifejlesztett módszer az ún. P-gráf reprezentáción
[2], a „decision-mapping”-en [4], kombinatorikus algorit
musokon [3] és a branch-and-bound módszeren ala
pul [5].

A branch-and-bound algoritmusok a részproblémák so
rozatát generálva és megoldva határozzák meg a feladat 
optimális megoldását úgy, hogy az egyes részproblémák
hoz a költségfüggvény egy alsó korlátja szükséges. Mivel 
az alap branch-and-bound algoritmus túlzottan nagyszá
mú részproblémát generál a szintézisfeladatokra, haté
konysága kicsi. Ennek kiküszöbölésére fejlesztették ki 
szintézisfeladatokra a gyorsitott branch-and-bound mód
szert [5], amely alkalmas a nagyon nagy méretű feladatok 
megoldására. Ez az algoritmus a szintézisfeladat megol
dásakor minimalizálja mind a branch-and-bound eljárás 
részproblémáinak a számát, mind pedig a méretét. Az alap 
branch-and-bound algoritmushoz képest a gyorsítás több 
nagyságrendnyinek bizonyult.

Az itt bemutatott nitrocellulózgyártási folyamat a 
szemléltetést szolgálja, termelési adatait a valósághoz ké
pest megváltoztattuk. Ezek a változások azonban nem 
érintik a feladat bonyolultságát és megoldhatóságát. 
Azért, hogy a működési paraméterek változásának az op
timális megoldására való hatását megvizsgáljuk, az opti- 
malizációt különböző paraméterkészletekkel hajtottuk 
végre. Az összehasonlítás kedvéért és azért, hogy biztosít
suk a további megfontolásokon alapuló választás lehető
ségét, a négy legjobb megoldást határoztuk meg minden 
egyes esetben.

Az 1. és 2. táblázat tartalmazza a vízrecirkulációs rend
szer négy legjobb megoldását két esetben. Az első esetben 
a W 08 jelű víz hőmérséklete 20 °C, a második esetben 40 
°C. A 3. táblázat összefoglalja a különböző megoldások 
költségeit, ahol a költség magában foglalja a beruházási 
költséget, működtetési költséget, energia költséget, vala
mint az ipari víz költségét.

A 3. és a 4. ábra az optimális credménystruktúrát mu
tatja be 20 °C-os illetve 40 °C-os hőmérsékletű W 08 jelű 
víz esetén. Megfigyelhető, hogy mind az optimális struk
túra, mind az optimális költség értéke erősen függ a W 08 
jelű víz hőmérsékletétől.

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük a PHARE-nak (H 9305-02/1998) és az 
OMFB-nek (96-97-69-1175) a projekt megvalósításához 
nyújtott támogatást.
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A legjobb vízrecirkulációs rendszerek összehasonlítása 
(a W 08 jelű víz hőmérséklete 20 °C)

1. táblázat

Műveleti 
egység száma

Vízbetáplálás
azonosítója

A vízbetáplálás forrása

Optimális
megoldás

2. legjobb 
megoldás

3. legjobb 
megoldás

4. legjobb 
megoldás

Eredeti
rendszer

3 W13 W08 W08 W08 W08 I

4 WI4 W05 W05 W05 W05 I

5 WI5 WOŐ, W07 W06, W07, 
W08

WOŐ, W07 WOŐ, W07 I, WOŐ

6 WI6 I W07 W07, W08 I, W07 I

7 WI7 I, W08 I I I, W08 I

8 WI8 I I I I I

2. táblázat

A legjobb vízrecirkulációs rendszerek összehasonlítása 
(a W 08 jelű víz hőmérséklete 40 °C)

Műveleti 
egység száma

Vízbetáplálás
azonosítója

A vízbetáplálás forrása

Optimális
megoldás

2. legjobb 
megoldás

3. legjobb 
megoldás

4. legjobb 
megoldás

Eredeti
rendszer

3 WI3 I, W08 I I, W08 I I
4 W14 W07 W 07 W05 W05 I
5 WI5 WOŐ, W08 WOő, W08 WOŐ, W08 WOŐ, W08 I, WOŐ
6 WI6 W08 W08 W08 W08 I
7 WI7 I 1, W08 I I, W 08 I
8 WI8 I I I 1 I

3. táblázat

Különböző vízrecirkulációs rendszerek költségeinek összehasonlítása
(Ft/t termék)

Megoldások A víz-recirkulációs rendszer költsége 
20 °C hőmérsékletű W 08 jelű víz 

esetén

A víz-recirkulációs rendszer költsége 
40 °C hőmérsékletű W 08 jelű víz 

esetén

Optimális megoldás 8869,30 7939,50

Második legjobb megoldás 8872,65 7939,50

Harmadik legjobb megoldás
8872,65 7939,50

Negyedik legjobb megoldás
8872,70 7939,50

Eredeti rendszer 10110,40
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3. ábra. A 2. ábrán bemutatott struktúrából származtatott optimális megoldás 20 °C hőmérsékletű ÍY08 jelű vízkimenet esetén.
Az optimális költség értéke 8869,30 Ft/t termék

m kl2000. 55. ÉVFOLYAM. 4. SZÁM 139



RÍ

4. ábra. A 2. ábrán bemutatott struktúrából származtatott optimális megoldás 40 °C hőmérsékletű WÖ8 jelű vízkimenet esetén.
Az optimális költség értéke 7939,50 Ft/t termék
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Halász László -  Rajnai Kálmán: Nitrocellulózüzem víz- és 
energiafelhasználásának minimalizálása kombinatorikus 
módszerrel

Az utóbbi években előtérbe került a vegyipari folyamatok struk
turális optimalizálásának kérdése, ahol a hangsúly nem az egyes 
berendezések hatékonyságának növelésén van, hanem a rend
szer optimális működtetésén. Ez egy nagyon összetett folyamat
szintézis feladat, amely a probléma kombinatorikus jellege mi
att csak hatékony, matematikailag szigorú eszközökkel oldható 
meg.
Friedler és munkatársai alapvetően új módszert dolgoztak ki fo
lyamatszintézisre, amelyet a nitrocellulóz gyártás víz- és ener
giafelhasználásának minimalizálása példáján mutattunk be. Az 
opzimalizáció eredményeképpen olyan vízrecirkulációs rend
szert javasoltunk, amely jelentős víz- és energiafelhasználás 
megtakarítást eredményez az eredeti folyamatokhoz képest.
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S U M M A R Y

L. Halász -  K. Rajnai: Minimization of Water and Energy 
Consumption of Nitrocellulose Plant Using Combinatorial 
Method

In the last several years the question of structural optimization 
of chemical industrial processes has become more emphasized, 
where the emphasis is on the optimal operation of the system 
instead of increasing efficiency of the operating units. This is a 
very complex process synthesis problem, which can be solved 
by effective, rigorous mathematical tools because of the combi
natorial nature of the problem.
Friedler et al have developed a basically new method for 
process synthesis problems, which is demonstrated by example 
of minimization of water and energy consumption of nitrocellu
lose production. Corresponding to te result of optimization such 
a water recycling system was proposed, which results in heavy 
water and energy consumption reduction in comparison to the 
original process.

S^cmie ... S$emte ... Sietnie ...
Mikrohullámú szárító kemence

A Linn High Therm GmbH közlése sze
rint az új tervezésű, szabadalmaztatott 
rendszer különböző anyagok folyamatos 
szárítására, ill. melegítésére alkalmas. 
A standard modul mikrohullámú körszárí
tó kemence három átmérőben (490, 640 és 
950 mm), 330 mm-es zónahosszúságban 
áll rendelkezésre. A csatomaszélesség és 
magasság elérheti a 600x300 mm-t. A mik
rohullám teljesítménye 800 W, 1.200 W és 
1.900 W mindegyik zónában (összesen 
max. 10 kW). Lehetőség van a mag- 
netronok teljesítményének 15-100 % hatá
rok közötti folyamatos szabályozására. Az

egység mérete illeszthető a termelési fo
lyamathoz. (Internet cím: .www.linn.de)

Energiatakarékos váltóáramú 
motormeghajtás

A finn ABB Industry Oy olyan váltóára
mú hajtás (ÁCS 611) gyártását kezdte meg, 
amely egyesíti a pontos fordulatszám ve
zérlést és a közvetlen nyomatékvezérlést 
(DTC) a visszatápláló féküzemmel olyan 
energia-visszatápláló alkalmazásoknál, 
mint a 11 kW és az 55 kW közötti teljesít
ménnyel rendelkező daruk, centrifugák és 
csévélő gépek. Az ÁCS 611 két áramátala
kítót tartalmaz közös házban elhelyezve.

Egy aktív inverter helyettesíti a szokásos 
diódás egyenirányítót a bemeneti váltóára
mú oldalon, csökkentve a felharmoniku- 
sokat és biztosítva a szinuszos áramellátást. 
Az extra inverter lehetővé teszi továbbá a 
teljes körű négy-negyedes működést és a 
kétirányú energiaáramlást, ami azt jelenti, 
hogy a hajtás vissza tudja táplálni a fölös 
energiát a féküzemű motortól az elektro
mos rendszerbe. Az energia megtakarítás 
jelentős olyan alkalmazásoknál, ahol az 
energia a fékező motortól visszavezethető 
az elektromos hálózatba, úgy, hogy azt más 
üzemi alkalmazások használják fel, és ne 
menjen veszendőbe.

RL
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S Z E R K E S Z T I: K A L L Ó  D É N E S

FCC üzemi O-additív katalizátor kifejlesztése 
és üzemi bevezetése

B Á L Á I M Á R IA *  
P E T R Ó  J Ó Z S E F *  
T O LV A J G Á B O R * 
K A T O N A  A N T A L *

Bevezetés

A MÓL Rt. a '90-es évekre számos olyan program meg
valósítását tervezte, és tervezi, amelyek eredményekép
pen a környezetvédelmi törekvéseknek megfelelően jelen
tősen lecsökkenti az élettani szempontból kiemelkedően 
veszélyes anyagok koncentrációját a forgalmazott motor- 
hajtóanyagaiban. A motorbenzinek esetében ez két közis
merten egészségkárosító anyagra terjed ki. Alapvető cél
kitűzés volt az ólomtartalmú adalékok alkalmazásának fo
kozatos megszüntetése, újabban pedig a benzoltartalom 
korábban 5 %-os, majd 3 %-os korlátjának 2 %-ra történő 
lecsökkentése. A motorbenzin minőségfejlesztését a MÓL 
Rt.-nél az alábbi adatok szemléltetik:

1995: AB92 forgalmazás megszüntetése (92-es 0,15 
g/dm3 ólomtartalmú motorbenzin)

1997: legfeljebb 2 % benzoltartalom minden motorben
zinnél

1999: AB98 forgalmazás megszüntetése (98-as 0,15 
g/dm3 ólomtartalmú motorbenzin).

Ezeket a változásokat kifejezetten a környezet- és 
egészségvédelem érdekében tervezte el a MÓL Rt., hiszen 
motorikus szempontból két kiváló komponensről van szó. 
Az ólomtartalmú adalékok kivonása olyan feladatok elé 
állította a Társaságot, amelyek megoldása igen költséges 
megoldásokat igényelt, de a benzoltartalom drasztikus 
korlátozásával is áldozatot kellett vállalnia. Ugyanis 
mindkét anyag nagyszerű oktánszámhordozó, nélkülük a 
kikevert motorbenzinek előírt motor- (MON) és kísérleti 
oktánszámai (RON) a '80-as évek technológiáival nem 
biztosíthatók, s emellett az ólomtartalmú adalékok kenő
hatásának helyettesítését is meg kellett oldani.

A fellépő oktánszámhiány miatt mindenképpen új tech
nológiákat kellett megvalósítania a vállalatnak. A Dunai 
Finomítóban (DF) a hagyományos üzemek mellé jól 
illeszthető volt a hidrogén-fluoridos alkiláló (HFA), majd 
a metil-tercier-butil-éter (MTBE) üzem. Ezek üzembehe
lyezésével a MÓL Rt. szándéka szerint első lépcsőben ter
vezett fejlesztés, az AB92 ólmozott motorbenzinek gyár
tásának megszüntetése megvalósíthatóvá vált.

A benzinforgalmazás csúcsidőszakában, a nyári-őszi 
hónapokban azonban már lehetőségei határán üzemelt a

* MÓL Rt. Kutatás-Fejlesztés Szolgáltató Egység, Százhalombatta

mkl

hazai motorbenzinek döntő részét előállító MÓL Rt. Du
nai Finomító. így láthatóvá vált, hogy további fejlesztések 
nélkül nem érhetők el a további célok. Az ezredforduló 
közeledtével jelentős motorbenzin oktánszám hiányt 
prognosztizáltunk, ezért 1993-tól olyan kutatásokat kezd
tünk a MÓL Rt. Fejlesztési és Kutatási Igazgatóságán, 
amelyek ennek a problémának a megoldására irányultak.

Az innováció célja: A MÓL Rt. motorbenzin minőség- 
fejlesztési stratégiájával összhangban egy FCC üzemi ole- 
fmképző adalékkatalizátor (O-additív) kifejlesztése és 
üzemi bevezetése, amelynek következtében a finomítói 
benzintömeg alapvetően megnövelhető.

Az innováció lényege

A legértékesebb magas oktánszámú, ugyanakkor legke
vésbé egészségkárosító tulajdonságú motorbenzin keve
rőkomponensek a HF-alkilátum és az MTBE. Ezen üze
mek 1988 és 1994 évi üzembchelyezésével megnyílt a le
hetőség a fimomítói motorbenzinek oktánszámúnak növe
lésére. A Dunai Finomító FCC üzemcsoport motorhajtó- 
anyag keverőkomponenseit előállító üzemek kapcsolatait 
és főbb anyagáramait az 1. ábra szemlélteti. Az MTBE 
üzem alapanyaga a fluid katalitikus krakküzem (FCC) C4- 
frakciójának izobutilénje, amit metanol hozzáadásával ka
talitikusán éterré alakítanak. A HFA üzem alapanyaga az 
FCC üzem teljes C4-olefm frakciója lehet, vagy az izobu- 
tilén MTBE üzemben történő teljes kinyerését követően 
képződő raffmátum, illetve részben az FCC üzem C3-frak- 
ciójának propilénje. A MOL-nál ezeket az üzemeket nem 
lehet más forrásból alapanyaggal ellátni.

Az FCC üzem működési paramétereinek és az alapka- 
talizátomak változtatásával már csak kis lehetőség van a 
termékek struktúrájának befolyásolására, célszerűen a 
könnyű olefinek képződése irányában. Ugyanakkor az 
MTBE és a HF-alkiláló üzemek jelentős szabad kapaci
tással rendelkeznek még a nyári időszakban is. Ezeknek 
az üzemeknek megnövelt alapanyagbázisát leghatéko
nyabban FCC üzemi olefinképző adalékkatalizátorral le
hetséges biztosítani, amelynek alkalmazásával a propilén 
és butilén képződése egyszerűen és nagy mértékben nö
velhető.

Ezek a feltételek hívták életre azt a kutatási-fejlesztési 
programot, amelynek célja olyan FCC üzemi olefinképző 
adalékkatalizátor kifejlesztése és üzemi bevezetése volt,
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1. ábra. A Dunai Finomító FCC üzemcsoport motorhajtóanyag-keverőkomponenseinek kapcsolatai

amely alapvetően képes az FCC üzem hozamstruktúráját 
megváltoztatni. Ennek eredményeként az értékesebb ke
verőkomponensek termelését úgy fokozhatjuk, hogy a fi
nomítói benzintömeg megközelítheti az ezredforduló kö
vetelményeinek szintjét.

Az irodalom áttekintése

A munkánk célja: ismert FCC katalizátorok adaléka
ként alkalmazandó, 20-100 pm-nyi átmérőjű szférikus 
vagy közel szférikus részecskékből álló, új összetételű és 
előnyös mechanikai tulajdonságokkal rendelkező katali
zátor előállítása és alkalmazása elágazó szénláncú olefi
nek, különösen az izobutén részarányának növelése céljá
ra.

A magasabb forrpontú kőolaj frakciók alacsonyabb forr- 
pontú, elsősorban benzin- és dízelmotorok hajtóanyaga
ként felhasználható frakciókká történő azon átalakítása, 
mely lebegtetőágyas katalitikus krakkolás (FCC) néven 
vált ismertté, évtizedek óta a petrolkémia gazdaságilag 
legjelentősebb és a feldolgozott volument tekintve legna
gyobb eljárása. Jelentős technológiai előrehaladásnak bi
zonyult különösen a Fl-formába átvitt faujazit-típusú 
zeolitoknak FCC katalizátorok aktív komponenseként va
ló alkalmazása [1].

Az utóbbi években számos eljárást szabadalmaztak, 
amelyeknek innovatív lényege az, hogy az FCC katalizá
tor aktív komponenseként faujazit-típusú zeolit mellett 
egy vagy több más fajta zeolit, általában H-ZSM-5, kerül 
alkalmazásra és ezáltal az oktánszámra nézve és az égési 
termékek káros ökológiai hatását tekintve, kedvezőbb 
összetételű krakktermékek keletkeznek. A szabadalmi iro
dalomban erre vonatkozóan közölt eljárások két csoport
ba sorolhatók:

-  az egyik csoporthoz tartozó eljárások közös vonása, 
hogy két vagy több katalitikusán aktív zeolitos kom
ponens külön-külön kerül bedolgozásra megfelelő 
összetételű fluidizálható katalizátor-részecske for
májában. Ezeket a katalizátorokat a hagyományos 
faujazit-tartalmú FCC katalizátorok mellett kisebb

mennyiségű adalékként adagolják a krakküzem rege
nerátorába

-  a másik csoporthoz tartoznak azok az eljárások, ame
lyeknél a két vagy több katalitikusán aktív zeolitos 
komponenst megfelelő arányban együttesen építik be 
az FCC katalizátor-részecskékbe, ahol ezek tehát 
egymás mellett, diszkrét krisztallitok formájában, 
homogén eloszlásban vannak jelen.

Az első csoporthoz tartozó, bármilyen tömegarányban 
adagolható katalizátorok az FCC eljárás nagyobb flexibi
litását biztosítják, minthogy megfelelő arányok megvá
lasztásával az eljárás a termék összetételével és a feldol
gozandó nyersanyagokkal kapcsolatos követelményekhez 
igazítható.

Az US-szabadalómban leírtak szerint [2] az FCC eljá
rás C2-C4 olefin hozama lényegében a benzinfrakció rová
sára 14,4-ről kb. 21 tf%-ra és a benzinfrakció kísérleti ok- 
tánszáma 89,2-ről 91,9-re növelhető, ha a hagyományos 
FCC katalizátorral együtt fluidizálható adalékanyag kata
litikusán aktív komponenseként 0,5 s% ZSM-5 zeolit ke
rül alkalmazásra.

Európai szabadalmi bejelentés szerint [3] egy kol- 
loidális aluminium-oxid és/vagy szilícium-dioxid-oldattal 
megkötött agyagásványmátrixból és finoman diszpergált 
ZSM-5 zeolitból olyan katalizátort állítanak elő, amelyet 
a hagyományos FCC katalizátorokkal együtt alkalmazva, 
magas forráspontú kőolajfrakciók magas oktánszámú 
benzinfrakciókká alakíthatók át.

Egy másik európai szabadalmi bejelentésben [4] 
ugyancsak egy olyan eljárást írnak le, amelyben két flu
idizálható katalizátorból álló keveréket FCC katalizátor
ként alkalmaznak. A keverék egyik komponense hagyo
mányos faujazit-tartalmú FCC katalizátor, a másik pedig 
egy amorf aluminoszilikát-fázisba 0,1-20 %-os mennyi
ségben beágyazott ZSM-5 zeolitot tartalmazó a fluidizál
ható katalizátor. A ZSM-5 zeolitot tartalmazó komponens 
részaránya 0,1-50 %-ig terjedhet. Míg a 788 °C-on, 25 
órán keresztül gőzölt, ZSM-5 zeolitot tartalmazó katalizá
tor 2%-os hozzáadása a termék összetételét gyakorlatilag 
nem befolyásolja, az azonos mennyiségű friss, nem gőzölt 
adalék a C3-C4 frakció mennyiségének és ezen belül az
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olefínes termékek részarányának lényeges növekedését és 
a kisebb mennyiségben képződő benzinfrakció oktán- 
számának emelését eredményezi.

Európai szabadalmi bejelentés [5] lényege ugyancsak 
abban áll, hogy egy hagyományos, 12-24 % ultrastabili
zált Y-zeolitot tartalmazó FCC katalizátorból és egy 2,5-
57,5 % ZSM-5 zeolitot tartalmazó fluidizálható katalizá
toradalékból álló keverék kerül alkalmazásra magasfor- 
ráspontú, pl. vákuumgázolaj-párlatok krakkolására. 
A ZSM-5 zeolitot tartalmazó katalizátoradalékot 60 s%-ig 
a hagyományos FCC katalizátorhoz hozzáadva a termék 
C2-C4 olefinfrakciójának lényeges növelését eredményezi, 
16 %-ról 36-ra.

US-szabadalom [6] tágpórusú, előnyösen faujazit- 
típusú, és közepes pórusátmérőjű, előnyösen a ZSM-5 
családhoz tartozó zeolitnak meghatározott mátrixba való 
együttes, diszkrét krisztallitokban történő beépítésével 
előállított FCC katalizátorra és ennek magasabb oktán
számú benzinek gyártására vonatkozik. Egy másik US- 
szabadalomban [7] olyan, elsősorban a nehézfémek 
megkötési kapacitásával rendelkező előnyős tulajdonságú 
FCC katalizátor kerül közlésre, amely a katalizátorré
szecskék külső rétegében alacsonyabb koncentrációkban, 
a belsejében pedig magasabb koncentrációkban tágpórusú 
zeolitot, (előnyösen dealuminált Y-zeolitot), krakkolási- 
izomerációs aktivitással rendelkező zeolitot, (előnyösen 
H-ZSM-5-öt) és az aromatizálást katalizáló zeolitos kom
ponenst (előnyösen Ga-ZSM-5-öt) tartalmaz.

Európai szabadalmi bejegyzésben [8] ismertetett, olefi
nek és aromás vegyületek igen szelektív előállítására fel
használható, magas oktánszámú benzint eredményező el
járás lényege stabilizált omega-zeolit és Y-zeolit egyidejű 
katalizátorkénti alkalmazása. E szabadalom védi e két 
zeolitnak mind közös mátrixban történő, mind külön-kü- 
lön katalizátor keverékekénti alkalmazását.

US-szabadalom [9] védi a faujazit- és ZSM-5 típusú 
zeolitok FCC katalizátorkénti alkalmazását, ahol a két 
zeolit egy mátrixon belül homogén eloszlásban van jelen, 
vagy külön-külön a katalizátorok aktív komponensét ké
pezi. A találmány szerinti krakkreaktor helyileg egymás
tól elkülönített két konverziós zónájában a két aktív zeoli
tos komponens külön-külön fejti ki hatását.

A szabadalmi irodalomban ismertetett FCC katalizáto
rok vagy katalizátor-adalékok formázásával kapcsolatos 
előállítási eljárásokkal a katalitikusán aktív zeolitos kom
ponenseket, valamint egy vagy több megfelelő töltő
anyagot tartalmazó vizes vagy porlasztásos szárításával 
szférikus vagy közel szférikus katalizátor-részecskék ál
líthatók elő. Töltőanyagként általában kaolinit vagy más 
agyagásványok kerülnek alkalmazásra az összes szilárd
anyag 20-70 %-át kitevő mennyiségben (10-12).

Az eddig ismertetett katalizátoroknak és alkalmazási 
eljárásoknak közös vonása az, hogy segítségükkel az FCC 
eljárással nyerhető benzinfrakció oktánszámának növelé
se mellett a C3-C5 olefinek hozama szignifikánsan növel
hető a benzinfrakció hozamának rovására. Az ismertetett 
szabadalmi eljárások azonban nem térnek ki az egyes 
buténcknek és penténeknek a megfelelő frakciókon belüli 
részarányaira. Jelenleg elsősorban az izobutén a keresett 
petrolkémiai termékek egyike, minthogy az ólommentes 
benzinek oktánszámát növelő adalékanyagok egyikének,

mkl

a metil-t-butil-éternek (MTBE) a szintézisénél a metanol 
mellett kiindulási anyagként kerül nagyipari méretű alkal
mazásra. Kívánatos tehát az FCC eljárás izobuténre vo
natkozó szelektivitásának növelése a többi butének váz- 
izomerációja révén.

Az O-additívek tulajdonságai

1993-ban, amikor a téma kutatását elkezdtük, az ún. 
FCC üzemi olefinképző adalék katalizátorokat a fluid ka
talitikus krakküzemek egyre nagyobb hányadában alkal
mazták világszerte. Az első üzemi alkalmazásra 1983-ban 
került sor Finnországban, s ezt követően máig tartóan fo
lyamatosan terjed használatuk. Mind szélesebb körű al
kalmazásukat két lényeges tulajdonságuknak köszönhet
ték: növelik az FCC benzin oktánszámát, valamint növe
lik a C3 és C4 olefinek hozamát.

A megnövekedett olefinmennyiség értékes alapanyag
ként szolgálhat számos technológiai eljárás számára. Az 
ólmozatlan benzinek elterjedésével, valamint az oxigén
tartalmú benzin-keverőkomponensek felhasználásával ki
emelkedik az alkalmazási lehetőségek közül az MTBE- és 
az alkilátumgyártás.

A Dunai Finomító üzemstruktúrája rendkívül kedvező 
feltételeket biztosít az O-additívek bevezetéséhez. A ver
senyképesség megőrzésére irányuló lépések egyikeként 
ugyanis a MÓL Rt. ma már rendelkezik az MTBE és HF- 
alkilátum gyártó kapacitással, ráadásul ezen üzemek 100 
%-os leterhelése alapanyag hiányában nem biztosított; O- 
additív alkalmazásával erre lehetőség nyílhat.

Az O-additívek aktív komponense rendszerint a ZSM- 
5 zeolit. Mivel korábban már sikeresen oldottuk meg a 
szintén ZSM-5 katalitikus paraffinmentesítő katalizátor 
(MOLDEW) kifejlesztését, s a munka során fontos ta
pasztalatokat szereztünk a ZSM-5 zeolitok szintézisében 
és ezek katalitikus viselkedésében, saját O-additív kimun
kálását tűztük ki célul.

Az O-additívek legelterjedtebb alapanyaga a ZSM-5 
zeolit. A kereskedelmi alkalmazások során az FCC üzemi 
Y-zeolit katalizátor mellett ezt jellemzően olyan mennyi
ségben használják, hogy összességében 0,5-3 s% legyen 
a ZSM-5 tartalom.

A ZSM-5 nem képes olyan hatékonyan átalakítani a ha
gyományos alapanyagok nehéz komponenseit, mint az Y- 
zeolit. Ennek alapvető magyarázatát az eltérő csatomamé- 
retekben találhatjuk. Amíg az Y-zeolit kb. 7,4 A° átmérő
jű csatornákkal rendelkezik, tehát a nagyobb molekula
méretű, kissé elágazó szénhidrogének befogadására is al
kalmas, addig a ZSM-5 zeolit kb. 5,4x5,6 A° méretű ová
lis keresztmetszetű, egyenes irányú csatornái, valamint 
5,1x5,5 A° méretű ovális, szinusz görbékhez hasonló me
netű csatornái csak a lineáris, esetleg egy mctil elágazásé 
szénhidrogének krakkolására alkalmasak (1 A°=100 pm).

A ZSM-5 zeolit fontos jellemzői:
(1) reaktánsokra nézve alakszelektív
(2) termékekre nézve alakszelektív.
Az O-additív tulajdonsága miatt szekunder krakkóié 

katalizátornak tekinthető. Először ugyanis a legnagyobb 
molekulatömegű komponensek krakkolódnak az Y-zeolit
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felületén, majd a termékek krakkolódnak tovább a kisebb 
molekulatömegű komponensekkel együtt az Y-zeolit 
pórusaiban. Az így keletkező primer termékek egy része 
(a benzinfrakció kisebb hányada, valamint a hosszú n- 
láncú szénhidrogének) a ZSM-5 zeolit csatornáiban alak- 
szelektíven krakkolódnak.

A relatív sebességek sorrendje a különböző paraffin és 
olefin komponenseknél az alábbiak szerint alakul: 

nC7>nC6>nCs nR>iR>i,iR.
A RON értékek ugyanekkor:

nC7<nC6<nC5 nR<iR<i,iR
szerint változnak. Tehát a kisebb oktánszámú kompo

nensek alakulnak át a leghatékonyabban. Mindez azt je
lenti, hogy adalék alkalmazásakor összességében a ben
zinfrakció mennyiségének csökkenésével kell számolni, 
C-atomszám szerint a C7+ komponensek csökkennek, a 
C5.6 nőnek. A benzintermék csökkenésével, a koncentráló
dás révén aromásokban enyhén dúsul a frakció. Lényeges 
változást jelent emellett, hogy a C4_6 olefin és paraffin ter
mékek elágazóbbak, mint csupán az Y-zeolitok alkalma
zása esetében, tehát jelentős reakció az olefinek izome- 
rizációja. Elsősorban az egyszeres elágazás a jellemző, 
ami a ZSM-5 csatorna méreteknek tulajdonítható. Ezek 
járulnak hozzá a benzin RON, MON értékeinek 
növekedéséhez.

A legfontosabb, és az eredményességet hordozó vál
tozás az, hogy jellemzően megnő a krakkhatás követ
keztében a C3, C4 frakciók mennyisége és ezeken belül az 
olefinek részaránya, míg a koksz- és futőgáz hozam nem 
változik jelentősebben. Tipikusnak mondható, hogy a C3 
olefinek mennyiségének növekedése kétszerese a C4-ole- 
finek növekedésének.

Ismert, hogy a friss ZSM-5 katalizátor vízgőz hatására 
jelentősen veszít aktivitásából. Az FCC rendszer regene
rátorában hasonló körülményeknek van kitéve a katalizá
tor, ezért a regeneráló ciklusok számának függvényében 
a zeolit fokozatos dealuminálódására kell számítani. Az 
így kialakuló ún. egyensúlyi állapotot igyekeznek model
lezni azok a tesztkísérletek is, amelyek során előzetesen 
vízgőzöléssel dezaktiválják a katalizátort (általában 760 
°C-on, 3-10 óra gőzölést alkalmaznak.) Tapasztalatok 
szerint az ekkor fennmaradó kevesebb és/vagy gyengébb 
savas centrum még mindig képes lehet az olefinek 
izomerációjára és krakkolására, míg a kevésbé reaktív pa
raffinok krakkolódása ekkor már elhanyagolható.

A katalizátor életkorától függően (elsősorban a dealu- 
minálódási és nem a kokszolási folyamatok miatt) a friss 
katalizátor erőteljes paraffin krakkoló tulajdonságával 
szemben az olefinek krakkolása és izomerizációja do
minánssá válik a dezaktiválódás folyamán. Annak kö
szönhetően, hogy a nagy mértékben dealuminált ZSM-5 
még rendelkezik némi olefinizomcrációs aktivitással, az 
FCC rendszerben a RON és MON értékek állnak vissza 
legkésőbb az adalékolás előtti szintre, azonban a kívána
tos C3_4 olefinképződés hamar lecseng. A nagyfokú hidro
termális stabilitás különleges igény a katalizátorral szem
ben, amit a katalizátor erőteljes friss aktivitásával ellentét
ben nem egyszerű feladat megoldani.

AZ FCC üzemi Y-zeolitok (báziskatalizátorok) eseté
ben a hidrotermális stabilitás már régóta ismert, a problé

ma megoldottnak tekinthető. Ennek megfelelően a szak- 
irodalomban ez már alaposan tárgyalt és ismertetett téma. 
A ZSM-5 zeolitok vízgőzzel szembeni stabilizálása azon
ban kevésbé publikált problématerület. Nyilvánvalóan en
nek az a magyarázata, hogy a legsikeresebb O-additív ka
talizátorok kifejleszthetöségének ez a kulcsa, ezek a tech
nikák a legféltettebb titkok a katalizátorfejlesztők köré
ben.

Az FCC báziskatalizátorok is jelentősen hozzájárulnak 
az O-additív által kifejtett hatás mértékének befolyásolá
sához. ZSM-5 adalék nélkül a nagy ritkaföldfém (RE) tar
talmú Y-zeolitok (REY) magas hidrogéntranszfer aktivitá
sa miatt sokkal paraffinosabb termékek keletkeznek. Az 
USY (ultrastabil Y molekulaszita) zeolitok növelhetik az 
oktánszámot a REY-hoz képest, csökkentve a H-transzfer 
reakciókat, ezzel növelve az olefintartalmat. ZSM-5 ada
golással is relatíve nagyobb olefintartalmú termékek nyer
hetők a nagy RE-tartalmú Y-zeolit katalizátorok esetében. 
Ez arra utal, hogy nagy RE-tartalmú báziskatalizátorok al
kalmazásánál jelentősebb hatás érhető el az O-additívvel. 
A rendszer bonyolultságát fokozza, hogy a ZSM-5 kevés
bé érzékeny a kokszolódással történő dezaktiválódásra, 
mint az Y-zeolit. Ezért a krakk reaktoregységen belül is 
változó az Y/ZSM-5 zeolitok relatív aktivitásának viszo
nya.

Összefoglalóan: amíg jellemzően megnő a krakkhatás 
következtében a C3, C4 frakciók mennyisége (ebben a C3, 
C4 olefinek részaránya is), addig a koksz- és fűtőgáz- 
hozam alig változik. Emellett nő a benzin RON, MON ér
téke. Mindezek a változások alapvetően annak tulajdonít
hatók, hogy a benzin kis oktánszámú (valamint az LCO 
(könnyű cirkulációs olaj) frakció kisebb hányadú), első
sorban egyenes láncú szénhidrogénjei szelektíven krakko
lódnak főként izo-vegyületekké és olefinekké, azaz csök
ken a benzin hozam. Az LCO hozam kismértékben csök
ken.

Természetesen ezeknek a változásoknak a nagysága je
lentősen befolyásolható az adalék mennyiségének, a reak
torhőmérsékletnek és a betáplálásnak változtatásával.

Az innováció folyamata

A '90-es években az ajánlati O-additív mintákat több
ször vizsgáltuk, s tapasztalataink szerint a piacon megta
lálható 3-4 katalizátor tulajdonságaikban teljesen eltérő 
képet mutatott. Két katalizátorral üzemkísérletet is 
végzett a Dunai Finomító 1990-ben és 1993-ban, azonban 
mivel teljesen megfelelő terméket nem találtunk, saját ka
talizátor kifejlesztése mellett döntöttünk.

A magyar iparfejlesztés történetében első, kizárólag 
hazai fejlesztésű, ipari méretben megvalósult kőolajipari 
katalitikus eljárás a Dunai Finomítóban megvalósított ka
talitikus paraffinmentesítő MOLDEW technológia volt. 
Ennek létrehozásában kiemelkedő szerepe volt a MÓL Rt., 
a MTA Központi Kémiai Kutató Intézete és a Szilikátipari 
Kutató Intézet között kialakult szoros és gyümölcsöző 
együttműködésnek. Az új kihívás megválaszolásához ezt a 
jó l bevált kapcsolatrendszert megtartva láttunk hozzá. 
A fejlesztés főbb lépéseit a 2. ábra szemlélteti. Az O-
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additív kutatás problémamegoldásának mátrixa az aláb
biakban fogalmazható meg:

I. Elvárásaink (nemzetközi szintet tekintve a katalizá
tornak csúcsminőségűnek kellett lennie):

1. a katalizátor friss aktivitása nagy legyen
2. a katalizátor hidrotermális stabilitása magas legyen
3. jó szelektivitásé legyen (C3-C4 olefinekre, izobu- 

tilénre)
4. a szemcseméret FCC alapkatalizátor jellegű 

(20-100 pm) legyen
5. a szilárdság az FCC alapkatalizátorral azonos le

gyen,
6. kedvező ár-felhasználás viszony.

II .  A katalizátorgyártásnál viszgálandó, megoldásra vá
ró kulcsfolyamatok:

A) hatóanyag ZSM-5 zeolit szintézise
B) aktív hordozó gyártása
C) inaktív hordozó megválasztása
D) kötőanyag megválasztása
E) porlasztandó zagy minőségének kidolgozása (visz

kozitása, szárazanyag tartalma stb.)
F) katalizátor alakraformázása; a porlasztásos techno

lógia kidolgozása (méretezés, anyagminőség, tech
nológiai paraméterek stb.)

G) formázott nyers katalizátor por termikus kezelése
H) hulladékok visszadolgozása
I) káros melléktermékek semlegesítése.

A Il-es felsorolás alatt lévő feladatok elvégzése (figye
lembe véve az egyes kérdéseknél számbavehető 
nagyszámú lehetőséget) olyan sokelemű volt, amelyet 
egyenként tesztelni nem lehet, noha nyilvánvalóan sok 
eset eleve kizárható volt. Ennek ellenére sikerült kidol
gozni egy speciális szelektivitású katalizátort.

Cél megfogalmazás MÓL Rt 1992

SZIKKTI kft 
1993-

MÓL Rt. 
1993-

MTA KKKI 
1993-

Eljárás fejlesztés Katalizátor
kutatás

Katalizátor
kutatás

Laboratóriumi
vizsgálatok

2. ábra. Az FCC üzemi O-additív katalizátor fejlesztésének 
Jobb lépései

Munkánk alapját az adta, hogy a MOE Rt. és a MTA 
KKKI között folyó korábbi kutatásaink során kidolgoz
tunk egy olyan eredeti hatóanyagú katalizátort, amely ki
válóan alkalmas n-butének vázizomerációjára i-buténné. 
Ezt az anyagot aktív hordozóként szerettük volna beépíte
ni a ZSM-5 zeolit mellé. Feladatunk az volt, hogy meg
őrizzük mindkét komponens kedvező tulajdonságait.

Elsősorban a MÓL Rt., az MTA KKKI, a SZIKKTI Kft. 
kutatóhelyei között kialakult sokéves együttműködés so
rán szerzett rengeteg tapasztalatnak köszönhetően rendkí
vül rövid idő alatt sikerült kifejleszteni azt a katalizátor
mátrixot és azt a gyártási eljárást, amely a laboratóriumi 
kísérleti eredményeink szerint biztató eredményekkel 
szolgált.

Elvárásaink 1-6. pontjai közül legkritikusabbnak a ma
gas hidrotermális stabilitás biztosítása látszott. Ennek az 
ipari ajánlati katalizátorok közül is csak kevés felel meg. 
A hidrotermális stabilitás vizsgálata különösen nehéz volt, 
mivel az üzemi fluidizációs, folyamatos regenerálású 
rendszerhez képest, laboratóriumunkban csak egy álló
ágyas katalizátorelrendezésű úgynevezett mikroaktivitás 
teszt (MÁT) reaktor állt rendelkezésre. A MÁT berende
zést szilárd halmazállapotú, elsősorban fluid katalitikus 
krakkoláshoz használatos katalizátorok tesztelésére fej
lesztették ki. Ez a módszer alkalmas kis mennyiségű kata
lizátor felhasználása mellett, állóágyas reaktorban a kata
lizátor aktivitásának, szelektivitásának viszgálatára. 
Megjegyezzük, hogy az állóágyas krakkolásra kifejlesz
tett eljárást, szemben a fluid rendszerű üzemmel, elsősor
ban összehasonlító elemzések elvégzésére, a változások 
tendenciáinak és nagyságrendjének megbecsülésére tart
juk alkalmasnak. Nyitott kérdés volt tehát az is, hogy a 
MÁT eredmények mennyire tükröződnek vissza az FCC 
üzemben. Az 1995-ben végrehajtott üzemi kísérletek 
megerősítették eredményeinket. Emellett az üzemi körül
mények közötti felhasználás rendkívül fontos adatokkal 
szolgált a kutatások folytatásához. Az üzem tapasztalatai
nak fényében megterveztük azokat a kísérleteket, ame
lyek a továbblépés kulcsának bizonyultak. Nyilvánvalóvá 
vált, hogy a hidrotermális stabilitás javításának kérdésé
ben még van lehetőségünk a továbblépésre. Ennek megfe
lelően munkahipotéziseinket tovább kellett gondolnunk. 
Ahogyan az alkalmazott kutatások többségében lenni szo
kott, rendkívül nagyszámú elvégzett kísérlet után sikerült 
optimálni azt a katalizátor összetételt, amely végül az 
aktivitás, i-butén szelektivitás és a szilárdság tekintetében 
is megfelelőnek látszott.

Az új fejlesztésünkkel egy év alatt készültünk el, s az 
üzemi felhasználás igazolta azt, hogy a katalizátor 
(MAG-O), minden kívánalomnak megfelelő, világszínvo
nalú termék.

A saját fejlesztésű MAG-O katalizátor

Az O-additív katalizátorunk legértékesebb kémiai tulaj
donsága a kiemelkedő hidrotermális stabilitása, aminek 
a következtében nem csupán a napi pótlás mennyisége 
csökkenthető, hanem a szokásos O-additív hatások is ka
rakterisztikusabban jelentkeznek. A MAG-O katalizátor 
legnagyobb értéke, hogy a hazai kutatóbázisok összefogá
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sával világszínvonalú termékek előállítására vagyunk ké
pesek még olyan erős konkurenciát felvonultató területen 
is, mint az olajipar.

A katalizátor fizikai tulajdonságait az alábbi adatok 
szemléltetik:

Szemcseméret-eloszlás, s%:
0-20 pm 1
20-40 pm 24
40-80 pm 62
80 pm + 13

Átlagos szemcseméret, pm: 54
Illóhányad, s% 2
Látszólagos sűrűség, g/cm3: 0,8
Pórus térfogat cm3/g: 0,27
BET fajlagos felület, nr/g: 70
Kopásállóság: SL index 25

A laboratóriumi tesztek alapján a MAG-O katalizátor 
következő előnyös tulajdonságait állapítottuk meg:

-  a saját fejlesztésű O-additív alkalmazása révén kife
jezetten erőteljesen növelhető a C3 és C4 olefin-, va
lamint a i-C4 olefinhozama,

-  O-additívünk alkalmazása esetében több a gázhal
mazállapotú telítetlen termék, elsősorban propilén és 
butének keletkeznek a telítettekkel szemben,

-  a C4 olefineken belül, a katalizátorunk kiugróan ma
gas izobutilén szelektivitást mutat,

-  fontos tulajdonság, hogy relatíve kicsi a nem túlságo
san értékes C,_2 (fíítőgáz) hozam,

-  kiemelendő, hogy az O-additívek intenzív 
krakkhatása ellenére a kokszhozamok katalizátora
inknál alig növekednek, ami az üzemvitel szempont
jából rendkívül előnyös,

-  az FCC benzin RON és MON értékei jelentősen nö
vekednek,

-  a konverzióértékek magasak,
-  egyértelmű az a tendencia, hogy a krakkbenzin, vala

mint az LCO mennyisége csökken, azonban a C3_4 
olefinek mennyisége olyan mértékben növekedett, 
amely az MTBE és HF-alkilát termelés révén többlet 
benzin termelést tesz lehetővé,

-  a katalizátor 760 °C-on, 6 órás vízgőzölés hatására is 
csak kis mértékben veszít aktivitásából.

Mindezek azt sejtették, hogy a MAG-0 katalizátor a 
piacon ismertek egyik legjobbika. A MÁT kísérleteink 
eredményeit végső soron az üzemi eredmény igazolta.

A MAG-0 katalizátor FCC-üzemi bevezetése

Az FCC-üzemi C4 frakció olefintartalmának növelésé
re az igények elsősorban a FlF-alkilező üzem 1988-as 
üzembehelyezését követően nőttek meg. A FlF-alkilező 
üzem kapacitás-kihasználtságának növelése az olefinter
melés fokozásával érhető el.

A Katalitikus Krakk üzemben a 80-as évek végén ma
gas ritkaföldfémtartalmú, REY-típusú katalizátort alkal
maztunk, amely elsősorban benzintermelő katalizátor és 
kevesebb telítetlen LPG-t termel, mint az alacsonyabb 
RE-tartalmú katalizátorok. Az olefinhozam növelő adalé
kok hatása így jól érvényesíthető. A fenti megfontolás

alapján merült fel az O-additív (ZSM-5) alkalmazásának 
lehetősége, mint olyan olefintermelő és oktánszámnövelő 
módszeré, amely más módszerekkel szemben, (pl. a reak
ciószigorúság fokozása) rendkívül szelektíven hat, nem 
növeli a fíítőgáz- és kokszhozamot. Az O-additív előnye
inek kiaknázásában azonban problémák jelentkeztek, ne
vezetesen az, hogy a megnövekedett C3_4 termeléssel már 
viszonylag alacsony alapanyag betáplálásnál elértük az 
LPG frakcionáló és kezelő rendszer kapacitáslimitjét 
(3300t/nap), miközben a HFA üzemben továbbra is tarta
lékokkal rendelkeztünk. Nyilvánvalóvá vált, hogy az FCC 
üzem intenzifikálása, elsősorban az LPG-vonal meglévő 
szűk keresztmetszeteinek feloldása nélkül az „O” 
additívet sem lehet megfelelő hatásfokkal az olefinterme
lés növelése érdekében felhasználni. Mindemellett az 
FCC üzem 1990-ben másfél hónapon keresztül alkalmaz
ta a Grace cég O-additívjét annak hatásainak tanulmányo
zása céljából, s a katalizátor laboratóriumi tesztjeit is el
végeztük. Ez volt az első üzemi alkalmazás, s ennek ked
vező tapasztalatai bebizonyították, hogy távlatilag érde
mes az O-additiv FCC üzemben való felhasználásával 
foglalkozni. Az is kiderült, hogy a flexibilitás megtartása 
érdekében célszerű az O-additívet külön adagolni a friss 
katalizátorhoz.

1993-ban a HDS üzem (középnyomású kénmentesítő) 
indulását követően jelentősen megváltozott az FCC-üzem 
alapanyagának minősége, ezzel összefüggésben pedig az 
üzem hozamstruktúrája is. A hidrogénezett, enyhén 
hidrokrakkolt alapanyag parafinosabb lett, így a hozam
struktúra eltolódott a több LPG és benzin irányába. 
Ugyanakkor az LPG telítetlen szénhidrogén részaránya 
csökkent és a benzin oktánszám romlása volt tapasztalha
tó, aminek ellensúlyozására a reakciószigorúság növelése 
és a katalizátortípus megváltoztatása a számba vehető 
megoldások. A szűk LPG-feldolgozási keresztmetszetek 
miatt azonban a reakciószigorúság csak korlátozott be
avatkozási lehetőséget nyújtott, így a katalizátor típusát 
kellett megváltoztatni. Az Engelhard cég Isoplus márka
nevű katalizátorcsaládjának bevezetésével jelentősen nö
vekedett a krakkbenzin oktánszáma, az összes benzin 
oktántömeg, valamint a C3 és C4 frakciók olefintartalma 
is. Ugyanebben az évben az Engelhard cég O-additívjét is 
kipróbáltuk, azonban az új katalizátorra való fokozatos le
cserélés hatása, valamint az O-additív hatása időben egy
mást átfedve jelentkezett, igy nem kaptunk egyértelmű 
eredményeket.

A következő mérföldkövet az olefinek iránti igény nö
vekedésében az MTBE üzem 1994. évi indulása jelentet
te. Az 50.000 t/év kapacitású üzem és az évi 150.000 t al- 
kilátum előállítására képes HF-alkiláló üzem olefinigénye 
akkora, hogy az időközben 1.2 millió tonna/év kapacitá
súra növelt FCC üzem az LPG-feldolgozó üzemrész bőví
tése után sem volt képes azt maradéktalanul kielégíteni. 
Ezzel egyidőben (1995-ben) a MÓL Rt. Kutatási Főosztá
lyán sikerül kifejleszteni a saját, olefinnövelő katalizátor
adalékot, amelyet azóta négy alkalommal használtunk. 
Az első kísérleti időszak 1995. július-augusztusban volt, 
a második 1995. decemberében, a harmadik 1996. 
július-augusztusban, majd a negyedik -  immár folyama
tos felhasználást jelentő -  időszak 1996. szeptemberétől 
mostanáig. Az első három időszakban azonos típusú, csak
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kissé módosított O-additívet használtunk, a legutóbb 
használt típus az eredetinek jelentősen modifikált, tovább
fejlesztett változata, MAG-0 márkanévvel. A MAG-0 
adalékkatalizátor hatására bekövetkezett változásokat az
1. táblázatban mutatjuk be.

A fenti időszakra jellemző FCC üzemi alapanyag (hid
rogénezett orosz vákuum gázolaj) főbb jellemzői az aláb
biak:

Sűrűség (15 °C), kg/m3 888
Kéntartalom, s % 0,07
Viszkozitás (50 °C), mm2/sec 30,7
Törésmutató 1,482
Az eredeti O-additíwel szemben, amikor is 210 kg/nap

adalékolás bizonyult optimálisnak, a MAG-0 adalék ese
tén 133 kg/nap is elegendő volt, 1996. decembertől pedig 
90 kg/nap adalékolással is megfelelő eredményeket kap
tunk. Az 1. táblázatból látható, hogy 3 °C-al kisebb reak
torhőmérséklet esetén is rendkívül kedvezően változott a 
hozamstruktúra. Az FCC üzemi alkalmazás eredményei 
azt mutatják, hogy a laboratóriumi vzsgálatok alapján elő
revetített eredmények realizálhatók az üzemi gyakorlat
ban is.

Az O-additív hatását eltérő üzemviteli paraméterek, el
sősorban különböző reaktorhőmérsékletek esetén is meg
vizsgáltuk. A MAG-0 katalizátor hatása a hozamokra ala
csony hőmérsékletek esetén az alábbi:

1. táblázat
A módosított MAG-O adalékkatalizátor hatására 

bekövetkező' változások

FCC TERMÉKEK ÉS HOZAMOK

Dátum 96.08.31,-
09.04.

96.09.17.- 19.

O-ADDITÍV
beadagolás,
kg/nap

0 133 (MAG-O)

Reaktor 
hőmérséklet, °C

531 528

Bedolgozás,
t/nap

3623 3732

Hozamok/ %:
LCO+MCB 21,63 21,47
Benzin 50,24 48,67

RON 94,3 94,9
MON 82,2 82,4

C 4 12,43 13,1
Propilén 5,94 6,74
LPG 20,28 21,88
Fűtőgáz 2,29 2,09

Koksz 5,27 5,37

Konverzió, % 78,38 78,53

MAG-O kg/nap 0 90
Reaktor hőmérséklet, °C 521 20
Propilénhozam % 5,54 6,94
C4-hozam % 12,16 13,7
LPG-hozam % 19,23 22,57
Benzin+LCO+MCB
hozamok, % 74,0 70,7
Kokszhozam, % 5,16 5,09
FCC benzin (RON+MON)/2 87,9 88,5

A MAG-0 katalizátor hatása a hozamokra magasabb
reaktorhőmérséklet esetén pedig a következő képet mutat-
tar

MAG-O, kg/nap 0 90
Reaktor hőmérséklet, °C 540 538
Propilénhozam % 5,78 7,74
C4-hozam, % 14,16 15,01
LPG-hozam, % 22,00 25,12
Benzin+LCO+MCB
hozamok, % 69,1 66,8
Kokszhozam, % 5,59 5,45
FCC benzin (RON+MON)/2 88,7 89,4
A propilénhozam növekedése mind alacsony, mind ma

gas reaktorhőmérséklet esetén kiugróan magas. Nagyon 
jelentős a krakkbenzin átlagos oktánszámának növekedé
se is, ami 0,6 illetve 0,7 egységnek bizonyult alacsony il
letve magas hőmérsékleten.

Az O-additív adalékolását 1997. február 21-től átmene
tileg, a krakküzem revíziójáig szüneteltettük. Az adalék 
hatásának lecsengését szemléletesen mutatják a 3., 4. áb
rák. Míg az LPG-nél nehezebb komponensek együttes ho
zama egyenletesen növekszik az adagolás befejezése után, 
az LPG hozam hasonló sebességgel csökken. Az adatok 
alapján az látszik, hogy a lecsengési idő a korábban várt 
2 hét körüli érték helyett kb. 3-4 hétnek bizonyul. A krakk
benzin kísérleti és motoroktánszámára gyakorolt hatás le
csengése jóval lasúbb, mint az LPG-nél. Ez alátámasztja 
azon elméleti állítást, hogy az O-additív dezaktíválódása 
során olcfinizomerációs képességét veszíti el legkésőbb.

A MÓL Rt.
Dunai Finomító benzinpooljának alakulása

A MAG-0 adalékkatalizátor alkalmazásával a 1. táblá
zatban bemutatott példa esetében a magas bedolgozásból 
(3732 t/nap), C4 hozamból és izobutilén tartalomból adó
dóan a termelt MTBE mennyisége napi 1501 körüli érték
re emelkedett, ami az üzem 100 %-os kapacitásának felel 
meg (2. táblázat).

A nagy propilénhozamnak köszönhetően az alkiláló 
üzemben napi 560-590 tonna alkilát-benzin gyártása vált 
lehetővé, amely mennyiséget korábban nem lehetett előál
lítani. A MAG-0 additív esetében a krakk-benzin oktán- 
száma is nő, és a viszonylag alacsony reaktorhőmérséklet 
(528 °C) ellenére is tartósan eléri a RON95.0, MON82.5 
értékeket, aminek jelentősége különösen a motorbenzin 
keverés szempontjából kiemelkedő.

Az FCC/MTBE/HFA üzemek komplex, összesített 
oktánmérlegét tekintve az összes megtermelt benzin keve
rőkomponens mennyisége jelentős, mintegy 1,8 t mennyi-
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2. táblázat

MÓL Rt. FCC üzemi fajlagosok összehasonlítása 
O-additív katalizátor nélkül, MAG-O katalizátorral

BENZIN JELLEMZŐK ÉS OKTÁN MÉRLEG

Dátum 96.08.31 -  
09.04.

96.09.17- 19.

O ADDITÍV 
beadagolás, kg/nap

0 133 (MAG-O)

RX Hőmérséklet, °C 531 528
Bedolgozás, t/nap 3623 3732
Benzin
keverőkomponensek
t/nap
MTBE termék, t/nap 114,6 146,7
HF-alkilátum 
termék, t/nap

474 586,7

RON 95,1 94,5
MON 93,3 92,3
Kevert oktán 
(RON+MON)/2

94,2 93,4

FCC benzin, t/nap 1820,4 1816,1
RON 94,3 94,9
MON 82,2 82,4
Kevert oktán 88,25 88,65

Ossz. benzin, t/nap 2409 2549,5
Összes
benzin/bedolg.,
t/lOOt

66,49 68,31

Oktántömeg (t x 
kevert oktánszám)

217907,10 231932,05

ségben emelkedik 100 t FCC alapanyag bedolgozására 
vonatkoztatva, ami a nagyobb oktánszámú benzinek kike
verését segíti elő. 3623 t/nap bedolgozás esetén az össze
sített oktántömeg-növekmény 7251 oktán pont/nap, ame
lyet az 5. ábra szemléltet.

Az oktántömeg növekedése a nagyobb oktánszámú 
(ESZ95, ESZ98) benzinek könnyebb kikeverésén kivül 
azt az előnyt is jelentheti, hogy EN91-es benzinek (EN91 
(RON+MON)/2=86,75) kikeverésénél a többlet oktán
tömeg 100 t FCC alapanyag feldolgozásakor például egy 
(RON+ MON)/2= 70 értékű alapbenzinből kb. 2,5 t többlet 
elkeverését teszi lehetővé. A benzin növekmény tehát nem 
csak a többlet metanol és i-bután feldolgozása révén adó
dik, hanem jelentkezhet a benzinek kikeverésénél is, akár 
kb. 4,3 t többlet mennyiségű benzin állítható elő 100 t 
FCC alapanyagból.

A Dunai Finomító üzemstruktúrájában a bemutatott 
példánál árnyaltabban aknázhatók ki az O-additív értékes 
tulajdonságai, hiszen realizálható pl. nagyobb meny-

mlcl

nyiségű polimerizációs minőségű propilén kinyerésében 
(melynek az ára lényegesen meghaladja a motorbenzine
két), vagy MTBE exportra történő gyártásában is. A ter
melési időszaknak megfelelően tehát az oktánigény kielé
gítésén túlmenően több módon is élhetünk a MAG-0 ad
ditív előnyeivel.

A MAG-0 katalizátor bevezetésének előnyei

A MÓL Rt. MAG-0 márkanevű FCC üzemi olefinkép
ző adalékkatalizátorának alkalmazásából adódó előnyöket 
az alábbiak szerint foglalhatjuk össze.

Környezetvédelmi vonatkozások

A  MÓL Rt. elhatározta, hogy a '90-es években fokoza
tosan megszünteti az ólmozott motorbenzinek forgalmazá
sát, 1997-től pedig maximum 2% benzoltartalommal hoz
za forgalomba motorbenzinjeit. A benzinkomponensek kö
zött a benzol az egyik egészségre legártalmasabb anyag és 
az ólomtartalmú vegyületek veszélyessége is közismert. 
Ugyanakkor magas oktánszámhordozó tulajdonságuk ré
vén ezen komponenseknek jelentős szerepe van a motor
benzinek minimális oktánszám-előírásainak teljesítésében. 
Amikor a MÓL Rt. felvállalta ezeket a változtatásokat, 
gondoskodnia kellett a technológiai megvalósításon kívül 
a keletkező oktánszámhiány fedezéséről is.

Az O-additív arra a legkiválóbb, hogy alacsony oktán
számú benzinkomponensekből magas oktánszámú benzin 
keverőkomponeneseket állítsunk elő különösebb techno
lógiai beavatkozás nélkül.

— A MAG-0 katalizátort az FCC katalizátor adaléka
ként alkalmazva a termékek hozamstruktúráját a C3_, 
olefinek képződésének irányába tolja el. Ennek kö
szönhetően növelhető a HF-alkilát és az MTBE meny- 
nyisége, amelyek kiváló oktánszámhordozók, kör
nyezetre legkevésbé ártalmas keverőkomponensek.

— Miután a keletkező benzinek összes mennyisége a 
keletkező i-bután és az alapbenzinek révén megnö
vekedik, közvetetten a benzinek aromás- és olefmtar- 
talmának további csökkenését eredményezi az O- 
additív alkalmazása.

Gazdasági előnyök

Az előnyök az alábbiakban foglalhatók össze:
1. Növekszik az értékes HF-alkilát és MTBE benzin 

keverőkomponensek mennyisége.
2. Növekszik az FCC benzin RON és MON oktánszáma.
3. 1-2. pontokból következik, hogy az oktánpool nö

vekszik, így többlet alapbenzin elkeverésre nyílik 
lehetőség, vagyis az összes kikevert benzin mennyi
sége tovább növekszik.

4. A piac igényeihez igazodva mivel több polimerizá
ciós minőségű propilén gyártására is lehetőség nyí
lik, export propilén is forgalmazható. A nagy tiszta
ságú propilén ára lényegesen magasabb a benzine
kénél.
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5. ábra. Oktán-tömeg változás 3623t/nap bedolgozásra vonatkoztatva

5. A finomítónak rendkívül flexibilis üzemmenetet 
biztosít az O-additív, mivel a felfuttatáshoz 1-2 nap 
szükséges, s az adalékolás megszüntetésével kb. 3—4 
hét alatt lecseng az adalék hatása.

Az ipari kutatóközpontokban világszerte foglalkoznak a 
kor követelményeinek megfelelő, a környezetet egyre ke
vésbé szennyező új motorhajtó üzemanyagok gyártási kér
déseivel. A nagyvállalatok életben maradásának alapvető 
feltételei azok a kutató-fejlesztő, innovációs munkák, ame
lyek utat mutatnak a jövő felé. Úgy gondoljuk, hogy dol
gozatunk olyan kutatás-fejlesztési munka elvégzését és si
keres üzemi bezetését mutatta be, amely a MÓL Rt. ver
senyképességének fenntartásához, s pozíciójának javítá
sához is hozzájárulhat.

IRODALOM

[1] C . . Piánk and E. J. Rosinski, Chem. Eng. Prog. Sym p. Ser. 73, 26, 
1967

[2] US. Pat. 4, 309, 279, 1982
[3] EP. 0 ,229,609 A2 1987
[4] EP. 0 ,156 ,490  A2 1985
[5] EP. 0 ,600,686 A1 1983
[6] U S. Pat. 3 ,758, 403
[7] Us. Pat. 5 ,077, 253
[8] EP. 0 ,489 ,324  A 1 1991
[9] US. Pat. 3, 894,934 1975

[10] US. Pat. 3 ,142,057
[11] US. Pat.3,867,308
[12] U S. Pat. 4 ,086,187
[13] HU 213644  dec. 29. 1997.

Az irodalomgyűjtés lezárva: 1998. szeptember

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Bálái Mária -  Petró József -  Tolvaj Gábor -  Katona Antal: FCC 
üzemi O-additív katalizátor kifejlesztése és üzemi bevezetése
A magas ZSM-5 tartalmú MAG-0 adalék alkalmazása az olyan 
feldolgozási sémáknál előnyös, ahol a fluid-ágyas katalitikus 
krakkolásnál keletkező könnyűolefinek feldolgozására alkalmas 
egységek kapcsolódnak az FCC üzemhez. A MÓL Dunai Fino
mítójából vett példa más finomító környezetben is alkalmazha
tó. A járulékosan képződő C3 és C4 olefinek gazdaságos haszno
sítására számos más lehetőség is kínálkozik. (Ilyen például az 
éterképzés, nagy tisztaságú izobutilén előállítása, propilén és 
más termékek gyártása.)
A MAG-0 adalék FCC üzemünkben megvalósított alkalmazása 
a következő előnyökkel járt:
-  jelentősen megnövekedett a fajlagos oktán-tömeg
-  a termékszerkezet könnyen megváltoztatható
-  a katalizátorral a rendszer gyorsan impregnálható és haszná

lata esetén kismértékű az aktivitás veszteség (különlegesen 
stabil)

-  jó eredményeket értünk el különféle nyersanyagokkal és kü
lönféle szigorúságú reakciókörülmények között.

[Magy. Kém. Lapja, 55,142(2000)]

S U M M A R Y

M. Balai -  J. Petro -  G. Tolvaj -  A. Katona: Development and 
Application of FCC O-additive Catalyst
The application of MAG-O, an additive with high ZSM-5 con
tent is advantegous for those processing schemes where down
stream units suitable for processing of low carbon olefinic cuts 
formed during fluid catalitic cracking are connected to the FCC 
unit. The example given using MOL’ Danube Refinery configu
ration can be used in other situations too. There are various other 
possibilities for making profit from the additionaly formed C3 
and C4 olefins (such etherification, high purity isobutene, propy
lene production etc,).
The application of MAG-0 additive in MOL unit has shown the 
following benefits:
-  significant increase of specific octane mass,
-  yield structure can be changed easily,
-  fast impregnation and slow abatement (extremely high stabil

ity).
-  good results with different types of feeds and at different reac

tion severity.
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Szebényi Imre hetvenéves

Szebényi Imre ny. egyetemi tanár a ha
zai kémiai technológiai oktatás és kutatás 
kiemelkedő alakja a közelmúltban töltötte 
be 70. életévét.

Szebényi Imre 1930. április 3-án szüle
tett Pécsett. Vegyészmérnöki oklevelét 
1952-ben szerezte a Budapesti Műszaki 
Egyetemen. Röviddel tanulmányainak be
fejezése után a BME Kémiai Technológia 
Tanszékére vették fel aspiránsnak, ahová 
egész későbbi pályafutása kötődik. 1955- 
től tanársegéd, majd adjunktus, docens és 
1980-tól egyetemi tanár. 1967-től 1991-ig, 
csaknem negyedszázadon át vezette a Ké
miai Technológia Tanszéket, amely vezeté
se alatt nemcsak a vegyész- hanem a gé
pész- és a közlekedésmémök hallgatók ok
tatásában, mérnöki szemléletének alakítá
sában jelentős részt vállalt. Emellett irá
nyította a tanszéken folyó kiterjedt tech
nológiai és alkalmazott kémiai kutatáso
kat, amelyek témája a kőolaj- és szénfel
dolgozástól a szilikátipari technológiákig 
terjedt, és vezetése alatt a tanszék ezen ku
tatások jelentős hazai intézménye volt, 
mintegy 60 főállású és számos szerződéses 
dolgozóval.

Pályafutása alatt több ezer mérnökhall
gatónak oktatott kémiai technológiai, mű

A Magyar Külkereskedelmi Szövetség 
(MKSz) 1999. november végi közgyűlé
sén dr. Tóth József, a MÓL Rt. ügyvezető 
igazgatójának lemondása után dr. Patak 
Pétert, a MOL-Chem Kft. ügyvezető igaz
gatóját választotta elnökévé. Dr. Tóth Jó
zsefet eddigi kilenc éves munkája elisme
réseképpen tiszteletbeli elnökké választot
ták.

Az új elnök, dr. Patak Péter jogász 27 
éve dolgozik a külkereskedelemben. Ebből

szaki kémiai, környezetkémiai- és techno
lógiai, valamint vízkémiai tárgyakat. Vajta 
Lászlóval együtt írott „Kémiai Technoló
gia” c. tankönyvét egy egész leendő gé
pészmérnök generáció használta és hasz
nálja esetenként ma is.

A Budapesti Műszaki Egyetemen kívül 
az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, a 
Budapesti Közgazdaságtudományi Egye
temen és az Államigazgatási Főiskolán is 
oktatott, illetve oktat.

Fontos szerepe volt a posztgraduális 
környezetvédelmi szakmémökképzés 
megindításában 1972-ben, ami akkor úttö
rő és igen előrelátó tevékenység volt, és 
azóta is sikeresen folyik.

1964 és 1974 között a BME Vegyész
mérnöki Karának dékánhelyettese, közben 
néhány hónapig megbízott dékánja is volt.

A kémiai tudomány kandidátusa foko
zatot 1957-ben, az egyetemi doktori címet 
1960-ban, a kémiai tudomány doktora fo
kozatot 1978-ban szerezte meg. Eddigi tu
dományos, szakmai és oktatói munkájának 
eredményeit több mint 170 közlemény, 6 
könyv ill. könyvrészlet és 10 szabadalom 
jelzi.

Hosszú lenne felsorolni azokat a hazai 
és nemzetközi tudományos és szakmai tes-

24 évet a Chemolimpex Külkereskedelmi 
Vállalatnál töltött, ahol a ranglétrát végig
járva és ötéves németországi ügyvezetési 
tapasztalat birtokában 1992 és 1995. kö
zött vezérigazgató-helyettes volt. 1995-től 
az újonnan alakított MOL-Chem Kft.-ben 
néhai Gombocz Zoltán ügyvezető igazgató 
helyettese, majd 1997. évi halála után ügy
vezető igazgató. Az általa irányított Kft. 62 
milliárd Ft-os forgalmával és félmilliárdos

fületeket, amelyeknek tagja, egyes esetek
ben elnöke. így csupán azt említjük, hogy 
a Magyar Tudományos Akadémia több bi
zottságának és munkabizottságának, to
vábbá az Európai Vegyészmérnöki Szövet
ség Oktatási Bizottságának tagja, a Ma
gyar Kémikusok Egyesülete Oktatási Bi
zottságának elnöke.

Szebényi Imre 1996 végén "hivatalosan" 
nyugállományba vonult, de jelenleg is ak
tívan oktat, oktatásszervezési feladatokkal 
foglalkozik, részt vesz számos tudomá
nyos és szakmai döntés-előkészítő bizott
ság munkájában. A közelmúltban jelentős 
része volt a Budapesti Műszaki Egyetemen 
1999 szeptemberében megindult környe- 
zetmémök-képzés tantervének kidolgozá
sában.

Szebényi Imre tudásával, egész emberi 
magatartásával megbecsülést és tiszteletet 
vívott ki magának mindazok körében, akik 
ismerik.

Születésnapján köszöntjük, jó egészsé
get és további eredményes szakmai tevé
kenységet kívánunk!

Reméljük és kérjük, hogy tapasztalatá
val, bölcs, higgadt és mindig jó szándékú 
tanácsaival továbbra is segítsen bennünket, 
kollégáit és tanítványait!

Széchy Gábor

nyereségével a száz legnagyobb magyar- 
országi vállalkozás közé került.

Az új elnök növelni kívánja az MKSz 
befolyását a külkereskedelemmel kapcso
latos jogalkotásban, kiemelt feladatnak te
kinti a külkereskedelmi kultúra terjeszté
sét, a külkereskedelmi képzés támogatását, 
és a szövetség kapcsolatrendszerének bő
vítését. Az MKSz a régióból elsőként lett 
tagja a Nemzetközi Kereskedőházak Euró
pai Szövetségének, mely az EU-hatóságok 
tanácsadó szervezeteként is működik.

RL

Ismét vegyipari szakember 
a Magyar Külkereskedelmi Szövetség élén

Helyreigazítás

Lapunk előző számában a velem készült interjúban a Kromotográfiás Társaság 
helyett tévesen Szakcsoport elnevezést használtam. Ezért az érintettektől szíves 
elnézést kérek.

Dr. K. Gy. főtitkár
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A magyar vegyipar és kémiatudomány

HAZAI KÉMIAI KUTATÁSI TÉMÁK, 
KUTATÓHELYEK, ISKOLÁK,
MŰHELYEK ÉS INTÉZMÉNYEK_________

S Z E R K E S Z T I: K E G L E V IC H  G Y Ö R G Y  
ÉS K Ö R T V É L Y E S S Y  G Y U L A

Magkémiai kutatások az ELTE Magkémiai Tanszékén
V É R T E S  A T T IL A *

Előzmények

Magyarországon 1911-ben indult a nuk
leáris tudomány művelése, amikor Lengyel 
Béla professzor javaslatára -  aki akkor a 
Budapesti Királyi Magyar Tudományegye
tem II. sz. Chemiai Intézetének vezetője 
volt az Egyetem Tanácsa elhatározta, 
hogy létrehozzák a Radiológiai Intézetet. 
Első vezetője Weszelszky Gyula lett. Az In
tézet célja a radioaktivitással kapcsolatos 
jelenségek tanulmányozása volt.

A Radiológiai Intézet a Trefort kert F 
épületének alagsorában kapott elhelyezést. 
Az Intézet második vezetője Imre Lajos 
lett, aki 1940-ben a Kolozsvári Egyetem 
Fizikai Kémiai Intézetének vezetését vette 
át és ezért a Budapesti Egyetemen meg
szűnt a nukleáris témák kutatása.

A II. világháború után 1958-ban az F 
épület padlásterén épült egy izotóplabora
tórium, amely a Fizikai Kémiai és Radio
lógiai (FKR) Tanszékhez tartozott. Ebben 
a laboratóriumban Kiss István (félállás
ban), Inzelt Istvánná és Fodor Józsefné a 
nyomjelzéstechnika alkalmazásával fizikai 
kémiai kutatásokat végeztek. (Pl. öndiffú
zió mérés oldatokban.) Kiss István (aki fő
állásban a KFKI főosztályvezetője volt) az 
1950-es évek végétől nukleáris kémiai tár
gyú speciálkollégiumokat is tartott.

A magkémia tárgy a vegyészhallgatók 
számára 1967 óta kötelező. A tárgy előadá
sával az ELTE-TTK dékánja Kiss Istvánt 
bízta meg, de ő a tanévkezdéskor a bécsi 
Nemzetközi Atomenergiaügynökségnél 
vállalt munkát, így az előadásokat Vértes 
Attila tartotta. Az utóbbi évtizedben a Tan
szék minden oktatója bekapcsolódott a fő
kollégium előadásába, ami így kisebb cso
portokban magyarul és angolul folyik.

Az önálló Magkémiai Laboratórium 
1983-ban vált függetlenné a FKR Tanszék
től és 1995-ben kapott tanszéki besorolást. 
A laboratórium, majd a Tanszék vezetője 
Vértes Attila volt 1999. június 30-ig. Azóta 
Homonnay Zoltán az ELTE-TTK Magké

* ELTE TTK, Magkémiai Tanszék

miai Tanszékének a vezetője. Homonnay 
Zoltán a magkémián volt diákkörös, elvé
gezte a magkémia szakirányt, itt készítette 
diplomamunkáját, kandidátusi disszertáci
óját és 1999-ben benyújtotta értekezését az 
MTA doktori cím megszerzéséért.

A Magkémiai Laboratóriumról, majd 
Tanszékről 1988-ban szerkesztettünk elő
ször egy 25 oldalas angol nyelvű ismerte
tőt. A második kiadást 1991-ben, a harma
dikat pedig 1993-ban publikáltuk. Az utób
bi már 42 oldalas és színes volt. 1996 óta a 
tanszéki tájékoztató a hálózaton található. 
(http://www.chem.elte.hu/nuclear/)

Személyi állomány

A Tanszék megalakulásakor hat oktatói 
és három technikusi állással rendelkezett. 
Nyugdíjazás következtében ezek a számok 
ötre, illetve kettőre csökkentek. A fiatalí
tást az MTA kutatócsoport létrehozásá
val (1996. január 1.) sikerült megoldani. 
A Tanszékhez kapcsolódó MTA-ELTE 
Nukleáris Szerkezetvizsgáló Kutatócso
portnak négy tagja van, ebből három 30 év 
körüli.

Tudományos kutatómunka

A Mössbauer-spektroszkópiai (MS) ku
tatásokat [1] a FKR Tanszéken 1966-tól 
kezdtük. Miután az első Mössbauer-spekt- 
rométert (Soós János elektromérnök segít
ségével) felépítettük, az első publikációnk 
1967-ben jelent meg [2]. Ez a dolgozat, el
sőként, azt mutatta be, hogy az MS techni
kát kiválóan lehet alkalmazni a vas korró
ziójának tanulmányozására. Azóta sok la
boratóriumban használják ezt a módszert 
és több, mint ezer olyan publikáció jelent 
meg világszerte, amely MS-sel végzett 
korróziós kutatásról számolt be.

Mi kezdeményeztük az MS alkalmazá
sát az elektrokémiában és az oldatkémiai 
kutatások területén is [3]. Az MS informá
ciót tud szolgáltatni a Mössbauer-aktív 
atomokat tartalmazó anyagok elektron- 
szerkezetéről (oxidációs állapot, kémiai

kötések), kristály- és mágneses-szerkeze
téről. Szuperparamágneses anyagok esetén 
(nanoméretű ferro-, antiferro- és ferrimág- 
neses rendszerek) a szemcseméreteloszlást 
is meg lehet határozni ezzel a technikával.

Az utóbbi években az MS módszert fel
használtuk korróziós és elektrokémiai fo
lyamatok tanulmányozására [4], perovszkit 
típusú szupravezetők, szén-dioxid szenzo
rok és katalizátorok szerkezetének vizsgá
latára [5-7]; elektrokémiai úton, párolog
tatással és fémoivadék kvencselésével elő
állított vékonyrétegek [8, 9] valamint ásvá
nyok fázisanalízisére [10]; szilárd és oldat
fázisban lévő komplex vegyületek koordi
nációs viszonyainak meghatározására [11], 
füllerénvegyületek tanulmányozására [12] 
stb. Az MS alkalmazási feladatain túl, a 
Mössbauer-effektussal kapcsolatos alapku
tatásokat is végeztünk, például tanulmá
nyoztuk a 57Co elektronbefogás 57pe átalakulás 
kémiai hatásait [13].

A Kutatócsoport egyik tagja (Klencsár 
Zoltán) olyan felhasználóbarát Mössbauer- 
spektrumkiértékelő programot is kifejlesz
tett, amit világszerte használnak [14].

Az első pozitronélettartamot mérő be
rendezés [15] építésébe a FKR Tanszéken 
1969-ben kezdtünk. Az elsö, pozitronanni- 
hilációs spektroszkópiát (PÁS) használó 
dolgozatunk 1972-ben jelent meg [16]. 
A PÁS kissé egzotikus, de gyakran uni- 
kális szerkezetvizsgáló módszer. A pozit
ronok és a pozitróniumatomok igen érzé
keny detektorai a hibahelyeknek (fémek
ben és molekulakristályokban egyaránt) és 
a szabadtérfogatnak (polimerekben). A po
zitróniumatomok segítségével elektron
szerkezeti változásokat is tudunk érzékel
ni; például spinsűrüségi változásokat.

Az említett lehetőségeknek megfelelően 
a PAS-technika segítségével nyomonkö- 
vettük fémötvözetek hibaszerkezetének 
(vakanciák, diszlokációk méret- és kon
centráció-viszonyainak) változását a kü
lönböző hőkezelések hatására [17]; külön
féle polimerekben vizsgáltunk a szabadtér
fogat egységek méret- és koncentrá
cióeloszlását az előállítás paramétereinek 
függvényében illetve a szabadtérfogat fo- 
lyadékfelvéte-lének kinetikáját és a nedve
sedés kémiai hatásait [18]. Elsőként alkal
maztuk a PAS-módszert spinátmenetek jel
zésére [19].

A kis energiájú, monoenergetikus po
zitronnyalábokat felhasználtuk felületi vé
konyrétegek (például Langmuir-Bladgett 
filmek) vizsgálatára [20].

Az elmúlt három évtizedben, sok hazai 
és külföldi laboratórium munkáját segítet
tük azáltal, hogy az általuk készített mintá
kat vizsgáltuk, a FKR, majd a Magkémiai 
Tanszéken, a fenti két nukleáris szerkezet- 
vizsgáló módszer segítségével. Ezért mun
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kánkat igen kiterjedt együttműködésben 
végezzük.

Az MS és PÁS módszerek kémiai alkal
mazását leíró dolgozataink számára több 
mint félezer, és ilyen nagyságrendű az 
együttműködő partnerek száma is.

Az elmúlt öt évben 95 angol nyelvű, 
lómagyarul megjelent dolgozatot és 
4 könyvet publikáltunk. (Három monográ
fia angolul és ezek közül egy oroszul is 
megjelent.)
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Vértes Attila: Magkémiai kutatások az 
ELTE Magkémiai Tanszékén

Az ELTE TTK Magkémiai Tanszékén a 
nukleáris szerkezetvizsgáló módszerek 
közül a Mössbauer-spektroszkópiát elekt
rokémiai bevonatok, korróziós rétegek, 
fémorganikus- és fullerénvegyületek, 
szupravezetők, katalizátorok és más 
specieszek-, kémiai-, kristály- és mágne
ses-szerkezetének tanulmányozására hasz
nálják.

A pozitronannihilációs módszer segít
ségével polimerek szabadtérfogatát tanul
mányozzák az előállítási paraméterek 
függvényében. A polimerek folyadékfel
vételének követésére is kiválóan alkalmas 
ez a módszer.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 153 (2000)]

HÍREK AZ IPARBÓL

EGIS Rt.

6,4 Mrd-os adózott eredményt, növekvő 
nyugati és hazai értékesítési volument pro
dukált az EGIS 1999-ben. A FÁK eladások 
természetesen visszaestek, de a volt szoci
alista országokba irányuló exportot a cég 
növelni tudta.

Az EGIS megállapodott egy tengeren
túli forgalmazóval, hogy a buspiron ható
anyagot, melynek szabadalmi védettsége 
májusban lejár, gyógyszertermék formájá
ban piacra dobja az USA-ban.

Hűmet Rt.

Civin János igazgató bejelentette, hogy 
a Humet-R nevű, huminsavtartalmú ké
szítményüket az USA-ban is forgalmazni 
kívánják, mégpedig gyógyszerként. A ké
relmet az amerikai partner már benyújtotta 
az engedélyező hatósághoz, az FDA-hoz. 
A tervek szerint a hazai piacon is gyógy
szerként kívánják előbb-utóbb forgalmaz
ni ezt a terméket, hiszen 2003 végétől a 
gyógytermékek forgalmazása, ahova ez 
most tartozik, megszűnik.
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S U M M A R Y

A. Vértes: Research Activity at the 
Department of Nuclear Chemistry of 
Eötvös University

At the Department of Nuclear Che
mistry of Eötvös Loránd University, the 
Mössbauer spectroscopy is used for the 
study of chemical-, crystal- and magnetic- 
structures of electrodeposites, corrosion 
layers, metalorganic- and fullerene-com- 
pounds, superconducting materials and 
catalysts.

The positron annihilation techniques 
are used for the investigation of the size 
and concentration of the free volume 
unites in polymers on the dependence of 
preparation parameters. The liquid intake 
of polymers can be followed by this 
method as well.

ICN Magyarország Rt.

A tiszavasvári gyógyszercég (volt Alkalo
ida Rt.) rendkívüli közgyűlésén, január vé
gén nem döntöttek az alaptőke leszállításá
ról, amire az 1998-as 1,2 Mrd forintos vesz
teség rendezése miatt lett volna szükség, mi
vel a könyvvizsgáló még nem auditálta ezt a 
mérleget. Mindössze beválasztották az igaz
gatóságba Papcsák Ferencet, az ÁPV Rt. 
képviselőjét, aki a lemondott Kardos Leven
tét váltotta ebbeli funkciójában.

Richter Gedeon Rt.

12 Mrd-nál nagyobb adózott nyereséget 
ért el a cég 1999-ben. Hazai forgalmát az
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Ednyt, a Quamatel, a Mydeton és az orális 
fogamzásgátlók vezetik. Növekedett a 
nyugati export, míg csökkent a FÁK orszá
gokba irányuló, bár itt is a tavalyi év utol
só negyedében már bővülés mutatkozott.

A cég megállapodott a japán Yama- 
nouchival a fekélyellenes famotidin ható
anyaguk egy új módosulatának Japánba 
való szállításáról. Mint ismeretes a japán 
cég a famotidin originális kifejlesztője, de 
a Richter ennek egy tiszta kristálymódosu
latát fejlesztette ki és védte le a világ 
számos országában, így Japánban is. Ezt 
tartalmazza a Quamatel is. A japánok meg
vették a Richter szabadalmát, ezzel lehető
séget kaptak a 2001-ben lejáró saját szaba
dalmi oltalmuk még további hat évre való 
meghosszabbítására (ekkor jár le ugyanis a 
Richter japán szabadalmi oltalma). A meg
állapodás része, hogy a Richter gyártja a 
hatóanyagot a Yamanouchi részére. Ebből 
az újfajta famotidin hatóanyagból tavaly az 
első háromnegyed évben 32 millió dolláros 
volt a Richter export, ettől a megállapodás
tól további több millió dolláros exportnö
vekedést és jelentős royalty bevételt vár
nak.

Néhány, a január elsejével életbe lépett 
személyi változások közül: Vas Adám, ed
digi kutatási igazgató tanácsadóként végzi 
munkáját, az új kutatási igazgatót később 
nevezik ki. Kémiai kutatási igazgató lett 
Greiner István. Radó András vezérigazga
tó-helyettesi címmel lett az újonnan alakult 
termelési és logisztikai igazgatóság veze
tője. Godó László vezérigazgató-helyettesi 
címmel műszaki igazgató lett.

Nitrokémia Rt.

Új lőporszárítót építenek a január köze
pén felrobbant helyett. Még mindig nem 
derült fény a robbanás okára.

A Nitrokémia Rt. 3 Mrd forintnyi árbe
vétel mellett 350 milliós veszteséget köny
velhetett el tavaly, az ioncserélő üzem 
eredménytelensége miatt. A lőporgyártás 
és a nitrocellulóz üzem nyereséges.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

Az előzetes várakozásokkal és találgatá
sokkal ellentétben nem történt semmi

rendkívüli a TVK Rt. január végi, a MÓL 
Rt. által összehívott rendkívüli közgyűlé
sén. Nem történt változás az igazgatóság
ban. Másfelől az igazgatóság által beter
jesztett, vezetői részvényopciós programot 
a MÓL kérésére nem is vitték szavazásra 
(elfogadásához háromnegyedes többség 
kellett volna). 24,7 millió szavazó rész
vény van, ennek 73,5%-a volt jelen. A 
MÓL Rt. 4,8 millió, a Croesus-Templeton 
pénzügyi befektetők kezében kb. 9 millió 
szavazat volt.

Előszerződést kötött a Pannonplast és a 
TVK a petrolkémiai cég műanyagipari üz
letágának megvásárlásáról (Napi Gazda
ság, 2000. január 22.).

Borsodchem Rt.

Értékesítették 1999. december 1-én a 
Rhone-Poulenc-Agroborsod Kft.-ben meg
lévő 40%-os tulajdoni hányadukat a több
ségi tulajdonosnak, a francia óriáscégnek, 
a Rhone-Poulenc-nek. A növényvédő
szereket gyártó Kft. forgalma 1998-ban 2,8 
Mrd forint volt, 61 MFt nyereség mellett.

Hasonlóan a főprofilra való koncentrá
lás céljából vitték át a Grafol Kft.-ből 
a műanyag feldolgozó tevékenységeket 
a BC Ablakprofil Kft.-be. A többit értéke
síteni kívánják.

Szervezeti változtatásokat hajtanak vég
re: a műszaki vezérigazgató-helyettesi 
posztot 2000. február 1-től Purzsa Tamás, 
az izocianát üzletág igazgatója veszi át. 
Április 1-től összevonják az elektrolízis és 
a vinil-klorid monomer üzletágakat, klór- 
vinil-üzletág néven, vezetője Seres And
rás.

Terv szerint halad a TDI (toluol-diizo- 
cianát) gyár építése: az öt üzemből álló 
gyár alapjait lerakták és elkészült a vezér
lőterem. 2001 közepére tervezik a gyártás 
megindulását.

Graboplast Rt.

15 Mrd feletti volt tavaly az árbevétel 
és az üzemi tevékenység már minimális 
eredményt is produkált. A pénzügyi tevé
kenység veszteségei és a negatív rendkí
vüli eredmény miatt 381 MFt mérleg sze
rinti veszteség jelentkezett. Az idei terv

20 Mrd-ot elérő árbevétel mellett fél mrd- 
ot meghaladó üzemi eredményt ad meg.

840 MFt-ot, a tavalyi 480 milliónál je
lentősen többet költ beruházásra a cég az 
idén. Legnagyobb tétel a Tatabányai PVC 
padlógyár, a Grabofloor fejlesztése. Itt a 
cég új stratégiájának megfelelően a nyuga
ti piacokon jól eladható, lakkozott PVC 
padlókat is tudnak majd gyártani, a Sopro
ni Szőnyeggyárban pedig tűzött termékek 
gyártását teszik majd az új beruházással le
hetővé.

Pannonplast Rt.

1,9 Mrd-os eredményt ért el a cég 1999- 
ben. Ennek fő oka az előző évekhez képest 
veszteségbe forduló pénzügyi eredmény, 
amit a tavalyi 3,2 Mrd-os beruházások és a 
cégvásárlások indokolnak.

Porán Kft.

A poliuretán-habot gyártó sajóbábonyi 
cég neve az év elejétől Eurofoam Hungary 
Poliuretán Gyártó Kft. A tulajdonos 
Eurofoam üzletpolitikája, hogy leányválla
lati nevében megjelenjen a tulajdonos ne
ve, ez indokolta a névváltoztatást (A szer
kesztő megjegyzése: mint megannyi más 
hazai cég esetében is, de ehhez sajnos már 
hozzá kell szoknunk). A cég profilja válto
zatlan, a védjegyzett terméknév, a PoranR 
is marad.

Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság

Az Oktatási Minisztériumhoz került hi
vatal 2000-ben 1,3 Mrd-os, vissza nem té
rítendő K+F eszköz pályázatot hirdet meg, 
ezt jövőre további 0,7 Mrd követi. Az 
egyes pályázatok értéke 10-150 MFt lehet. 
Ezen túlmenően 500 MFt-os lesz az alkal
mazott K+F pályázat idei összege, míg a 
nagyvállalatok csúcstechnológiai beruhá
zásaira további 500 MFt áll rendelkezésre.

Körtvélyessy Gyula
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A vegyipar 1999. évi termelési adatai

TEÁOR Termelési érték Értékesítés (folyó áron)

szám Gyártási ág megnevezése Összes Belföld Export

millió Ft Vol. 
index %

millió Ft Vol. 
index %

millió Ft Vol. 
index %

millió Ft Vol. 
index %

23 Kokszgyártás, kőolaj
feldolgozás 389 229 85,9 389 038 86,7 300 993 83,6 88 046 99,5

24 Vegyi anyag, termék 
összesen 563 973 91,2 558 280 92,0 297 276 97,4 279 004 87,1

241 Vegyi alapanyag összesen 262 303 97,8 260 756 98,0 125 616 97,2 135 140 98,8
2411 Ipari gáz 18 830 103,5 18 812 103,6 16 523 101,6 2 288 120,9

2412 Színezék, pigment 3 698 90,2 3 709 90,4 301 34,9 3 408 105,2

2413 Egyéb szervetlen vegyi 
alapanyag 15 327 90,0 14 743 86,8 6 495 104,8 8 248 76,5

2414 Szerves vegyi alapanyag 28 227 123,9 28 856 135,2 12 141 136,2 16 716 134,5

2415 Műtrágya, nitrogénvegyület 23 556 86,1 24 276 90,2 19 226 85,7 5 050 112,4

2416 Műanyag alapanyag 172 589 96,6 170 283 95,5 70 881 95,2 99 401 95,7
242 Mezőgazdasági vegyi termék 5 283 156,1 4 841 145,2 2 497 100,6 2 345 275,1
243 Festék és bevonóanyag 26 193 101,6 26 161 101,4 24 617 100,1 1 544 127,2

244 Gyógyszergyártás 203 696 79,5 200 534 80,9 85 048 95,7 115 486 72,6

245 Tisztítószer, testápolási cikk 
összesen 41 584 111,2 41 228 110,3 29 169 105,2 12 059 125,0

2451 Tisztítószer 31 197 125,9 30 886 124,9 23 448 122,2 7 438 134,1

2452 Testápolási cikk 10 387 82,4 10 342 81,7 5 721 66,9 4 622 112,7

246 Egyéb vegyi termék 13 897 95,8 13 731 92,8 8 347 86,3 5 385 105,2

247 Vegyi szál 11 018 85,6 11 027 92,1 3 982 93,2 7 046 91,5
25 Gumi-, műanyag termék 

összesen 278 825 109,2 277 108 109,1 155 752 106,0 121 356 113,3

251 Gumitermék 66 354 111,9 65 470 112,4 16 682 97,0 48 789 118,9
252 Műanyag termék 212 471 108,3 211 637 108,1 139 070 107,2 72 567 109,8

Feldolgozó ipar összesen 7 894 100 112,5 7 859 246 113,1 3 384 761 102,0 4 474 484 123,3
Ipar összesen 8 864 513 110,8 8 830 763 111,3 4 328 478 101,4 4 502 285 122,9

Megjegyzés: Az adatok 5 fö feletti adatszolgáltatói körre vonatkoznak. A volumen index az 1999. évi teljesítést mutatja 
az előző év százalékában.

F. l.-né
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A MAKROGAZDASÁG HÍREI

Felszálló ágban a vegyipari ciklus 
Nyugat-Európában

Az 1999. évi 2,5%-os (1998-ra vetített) 
vegyipari termelésnövekedéssel szemben 
2000-re 3,5%-os (1999-hez viszonyított) 
bővülést várnak Nyugat-Európában. A po
zitív elmozdulás okai között jelölik meg a 
délkelet-ázsiai és közép-európai országok 
gazdaságának stabilizálódását és a belföldi 
kereslet bővülését. A növekedést Németor
szág és Franciaország vezetik, 4 ill. 5%-os 
emelkedéssel, Olaszországban 2% feletti 
értéket várnak. A szektorok között a 
gyógyszeripar lesz az éllovas a legtöbb or
szágban, de jó teljesítményt várnak a szer
ves vegyi anyagoktól és a műanyagoktól 
is. Továbbra is bajban van a műszálipar, a 
poliamid- (nylon) és az akrilészter- mellett 
a poliészter-termelésben sem látható a nö
vekedés. A nyugat-európai vegyipari beru
házási ráfordításoknál 2%-os növekedést 
várnak az 1999 évihez képest. A prognózis 
Magyarországra az 1999. évi 4%-os GDP 
bővülés és az 5%-os vegyipari termelés 
visszaesés után 2000-ben 4,5%-os GDP és 
3%-os vegyipari termelés emelkedést jelez 
előre.

Forrás: C&EN December 13, 1999.
p.22.

RL

Közérdekű kormányrendeletek

A Kormány 1999. decemberében rende
letben módosította a környezeti hatásvizs
gálat végzéséhez kötött tevékenységek 
köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági el
járás részletes szabályairól szóló 1995. évi 
rendeletét. Nem adható környezetvédelmi 
engedély az előkészítő eljárásban, ha a te
vékenység országhatáron átterjedő jelentős 
környezeti hatást válthat ki. A rendelet bő
vült az országhatáron átterjedő környezeti 
hatások vizsgálatára vonatkozó előírások
kal és újraszabályozza a környezeti hatás
vizsgálat-köteles tevékenységek jegyzékét.

A Kormány 2000. februárban módosí
totta a telepengedélyezéssel foglalkozó 
1999. júniusi rendeletét. A módosítás sze
rint a jegyző helyszíni szemle és vizsgálat 
nélkül dönthet a telepengedély megadásá
ról abban az esetben, ha megállapítja, hogy 
a telepen végzett azonos tevékenységekre 
adtak telepengedélyt, vagy a tevékenység

végzéséhez szükséges rendeltetésmódosí
tásra korábban már engedélyt adtak, és a 
körülmények nem változtak. A jegyzőnek 
a szakhatóságok állásfoglalását ebben az 
esetben is ki kell kérnie, kivéve, ha a szak- 
hatósági hozzájárulások megadásától há
rom év még nem telt el.

A gazdasági miniszter az 1999. évi 
meghirdetésre beérkezett pályázatok érté
kelése alapján 1999. végén 37 „Ipari 
Park" címet ítélt oda.

A Kormány 1999. decemberi rendelete 
az egységes megfelelőségi jelölés haszná
latáról az EU-jogharmonizáció részeként 
azon termékekre vonatkozik, amelyekre a 
termék-specifikus jogszabályok a megfele
lőségi jelölés feltüntetését a forgalomba 
hozatalhoz előírják. A rendelet szerint a 
gyártónak az áruk biztonságosságával ösz- 
szefiiggő külön jogszabályok előírásainak 
való megfelelés igazolására a forgalomba 
hozatal előtt az árut (vagy annak adattáblá
ját, vagy csomagolását, vagy kísérő doku
mentumát) megfelelőségi jelölésekkel kell 
ellátnia. A megfelelőségi jelölést akkor 
tüntethetik fel, ha az áru valamennyi rá vo
natkozó, az áruk biztonságosságával ösz- 
szefúggő és a megfelelőségi jelölés alkal
mazását előíró külön jogszabály előírásai
nak megfelel, és az áru értékelése a jogsza
bályban meghatározott eljárás szerint tör
tént. A közösségi CE jelölés abban az eset
ben alkalmazható az árun, ha az megfelel 
az előző mondatban leírt követelmények
nek és a termékre vonatkozó külön jogsza
bály szerint a forgalomba hozatalhoz a 
gyártói nyilatkozat elégséges. Amennyiben 
a külön jogszabály a megfelelőség érté
keléséhez kijelölt tanúsító szervezet köz
reműködését írja elő, a magyar H megfele
lőségi jelölést kell alkalmazni. A megfele
lőségi jelölés jogosulatlan használatát a 
külön jogszabályban meghatározott ható
ság szankcionálja.

A Kormány 1999. októberében hozott 
határozatot a 2010-ig terjedő energiataka
rékossági és energiahatékonyság-növelési 
stratégiáról, amely a következő főbb célo
kat tűzte ki: az energiafelhasználás átlagos 
éves bővülési üteme ne haladja meg az 
1,5%-ot (az éves 5%-os GDP növekedés 
mellett), amihez 2010-re 75 PJ értékű (kb. 
1,8 Mt kőolajjal egyenértékű) energiahor
dozó megtakarítás, valamint 50 PJ meg
újuló energiahordozó felhasználás szüksé
ges. A nemzetközi támogatások felhaszná
lásának elősegítése érdekében a feladato
kat Cselekvési Program foglalja össze.

A Gazdasági Minisztérium a finanszírozás 
céljából 1,0 Mrd Ft évenkénti keretösszeg
gel Energiatakarékossági Programot hoz 
létre. A Kormány elrendelte, hogy ameny- 
nyiben az energiaárakba környezetterhelé
si díjat építenek be, úgy attól kezdve e be
vételeket a Program finanszírozási forrásá
ba kell irányítani. Az Energiatakarékossági 
és energiahatékonyság növelési Cselekvési 
Program fő elemei:

-  az EU támogatási lehetőségeinek fo
lyamatos feltárása;

-  energiatakarékos szemlélet, folyama
tos ismeretterjesztés;

-  energiatakarékossággal és a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos K+F 
tevékenység;

-  a termelőszférában az energiaveszte
séget feltáró vizsgálatok (auditok) 
rendszeresítése;

-  a helyi önkormányzatok energiagaz
dálkodásának javítása;

-  a legkisebb költségre tervezés, a fo
gyasztói oldali igénybefolyásolási 
programok alkalmazása;

-  a közlekedés, szállítás energiatakaré
kos tervezése;

-  az ipari energiafelhasználás mérsék
lése;

-  a közlekedés korszerűsítése;
-  a mezőgazdasági termelés energo- 

technológiai korszerűsítése;
-  a lakossági és közületi energia megta

karítás támogatása;
-  alternatív tüzelési rendszerek alkal

mazásának a növelése;
-  a megújuló energiaforrások hasznosí

tásának bővítése (a biomassza, a geo
termikus hőenergia és szerves hulla
dék hasznosítás kiemelt támogatása; 
“20.000 napkollektoros tető 2010” 
program);

-  a távhőellátó rendszerek felújítása, a 
távhőszolgáltatás versenyképessé té
tele.

A Gazdasági Minisztérium támogatná 
az energia megtakarítást elősegítő beren
dezések beszerzését, ill. az összköltség 20- 
25%-áig pénzügyi segítséget nyújtana a 
felhasználás csökkentését célzó fejlesztési 
programokhoz.

Forrás: Magyar Közlöny

RL
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Az Európai Tanács értékelése Magyarországról

Az Európai Tanács 1999. decemberében 
értékelte a csatlakozási partnerségben 
résztvevő tíz európai állam (a Visegrádi 
négyek, Románia, Bulgária, Szlovénia, és 
a három Balti állam) felkészülésének elő
rehaladását és megjelölte a 2000. évi és a 
középtávú prioritásokat. A felsoroltak kö
zül hazánknak címezték a legrövidebb do
kumentumot. A következőkben a feladatok 
között tallózunk.

2000-ben meg kell gyorsítani az európai 
szabványok, tanúsítási és megfelelőségi 
értékelések átvételét, adaptálni kell a 
gyógyszerekre vonatkozó végrehajtási jo
got, meg kell erősíteni a piacfelügyeletet. 
Meg kell erősíteni az állami segélyezés 
monitorálását és ki kell terjeszteni vala
mennyi segélyezési intézkedésre. A forgal
mi adókat az EU-éhoz kell igazítani, emel
ni kell az alkoholos termékek alacsony jö
vedéki adóját. Igazodni kell az Unió integ
rált szennyezés megelőzési direktívájához. 
Előre kell lépni a hulladékgazdálkodás jo
gi kereteinek átvételében.

Középtávon folytatni kell az erőfeszíté
seket a magánvállalkozások feltételeinek a 
javítására, különös tekintettel a kis- és kö
zépméretű vállalkozásokra. A belső piacon 
a közbeszerzés küszöbértékeit ki kell iga
zítani 2001. végéig és el kell törölni a nem

zeti preferencia klauzulát 2002. végéig. 
Teljessé kell tenni az európai szabványok, 
tanúsítási és megfelelőségi értékelések át
vételét. Meg kell szüntetni a fennmaradt 
rövid- és középtávú tőketranzakciós korlá
tozásokat. Kölcsönösen el kell ismerni a 
szakmai képesítéseket és diplomákat. Az 
adózásban teljesen át kell venni az ÁFA 
előírásokat, az EU-minimum szintjére kell 
emelni az alkoholos italok és a dohányáruk 
jövedéki adóját. A vámoknál is teljes össz
hangot kell elérni az EU-s előírásokkal, 
különösen a vámmentes területek, az egy
szerűsített eljárások és az integrált vámta
rifa tekintetében. Fel kell készülni a belső 
energiapiacra, összhangot kell teremteni az 
EU villamos energia- és gázdirektíváival 
(beleértve az energiaárak költségszinthez 
kötését), javítani kell az energiafelhaszná
lás hatékonyságát. Folytatni kell a Paksi 
Atomerőmű biztonsági szintjének erősíté
sére tett erőfeszítéseket és erősíteni kell a 
nukleáris biztonság és a sugárzásvédelem 
szervezeteit. A közlekedésben teljes jog- 
forrásátvételt kell elérni, ezen belül egye
bek között a közúti közlekedésben a piacra 
jutás, a veszélyes árukra vonatkozó szabá
lyok tekintetében is. A környezetvédelem 
terén kiemelt témák a természetvédelem, a 
vízminőség, az ipari szennyezés kontrol és

EU partnerkeresés a kémiai kutatásban

A Magyar Kémikusok Lapja 1999. évi 
7-8. számában indítottuk a fenti című és 
tartalmú „közszolgálati” sorozatunkat, 
amellyel olvasóinkat hozzá szeretnénk jut
tatni az EU keretében folyó technológiai 
transzfer és kutatási együttműködés fontos 
alapinformációihoz. Ennek számos indíté
ka van: elsősorban az, hogy Magyarország 
az EU legújabb kutatási célprogramjában 
már teljes jogú tagként vesz részt. További 
indokunk az EU keretében folyó anyagi tá
mogatás rendszere, amelynek egyik ki
emelt preferenciája a nemzetközi együtt
működéssel folyó kutatás. Utoljára, de 
nem utolsósorban indokunk a kémiai kuta
tás általánossága, ezen keresztül fontossá
ga és ország-világszerte növekvő jelentő
sége és volumene. Ezért szeretnénk némi
képpen változtatni sorozatunk szerkezetén 
és tartalmán. Ezt megelőzően azonban rö
vid tájékoztatót adunk az EU-n belüli part
nerkeresés hálózatáról, annak működésé
ről, a nemzetközi hálózat magyar tagja, az

Országos Műszaki Könyvtár és Informáci
ós Központ (OMIKK) koordinálásával 
működő EU Magyarországi
Innovációközvetítő Központ tájékoztatója 
alapján.

Technológia felajánlási-, 
keresési és KTF partnerkeresési 

együttműködés 
Európa 28 államának 

64 Innovációközvetítő Központjával

„Az EU Innovációközvetítő Központok 
Hálózatának (IRCs NetWork) fontos szol
gáltatása a hozzájuk beérkező technológia 
felajánlások (TO), kérések (TR), valamint 
K+F partnerkeresések (R&D PS) továbbí
tása az Európában működő Innováció- 
közvetítő Központokba. Európában jelen
leg 64 Innovációközvetítő Központ műkö
dik, melynek egyik tagja az EU Magyar- 
országi Innovációközvetítő Központja

mkl

kockázatkezelés, a zaj, a vegyi anyagok és 
a genetikailag módosított organizmusok, a 
hulladékkezelés, a sugárzásvédelem; a le
vegő minőség figyelő hálózat és a megva
lósítható fejlődés elveinek beépítése a 
szektoriális politikákba. Az adminisztráci
ón belül egyebek között erősíteni kell a 
statisztikát.

A dokumentum rögzíti, hogy az EU a 
jelentkezők csatlakozási előkészületeit kü
lönböző programokkal támogatja (Phare, 
Sapard, ISPA stb.). Ezen támogatás része
ként is felfogható, hogy egy másik, 1999. 
decemberi tanácsi határozattal a Közösség 
hitelgaranciát nyújt az Európai Beruházá
si Banknak a közép- és kelet-európai beru
házási projektekhez is. Ennek keretében 
ezen, 13 országból álló régió -  köztük Ma
gyarország -  2000. február 1-től 2007. ja
nuár 31-ig 8.680 millió EURO nyitott hi
telkeret 65%-ára kaphat garanciát.

A magyar Kormány 2000. január 18-ai 
rendelete a külügyminiszter feladatává te
szi az ország, ill. a Kormány képviseletét 
az Európai Tanáccsal fenntartott kapcsola
tokban. A Kormány határozata szerint 
2000. február 1-jei hatállyal a külgazda
ság-politika irányításáról, valamint a kül
gazdasági tevékenység irányításával kap
csolatos egyes feladatok ellátásáról a kül
ügyminiszter gondoskodik.

RL

(Fellow Members to the Innovation Relay 
Centre Hungary -  FEMIRC HU). Ily mó
don a magyar központunkba (FEMIRC 
HU) naponta 8-10 technológia felajánlás 
ill. kérés érkezik elektronikus úton.

A beérkezett felajánlásnak saját referen
ciaszámot adunk, kissé sűrítjük, előszűrést 
végzünk (ha túl rövid a határideje, vagy 
már lejárt ill. hiányos az adatlap és olyan a 
technológia, melyre Magyarországon 
nincs kereslet, akkor azzal nem foglalko
zunk), kinyomtatjuk és elektronikus úton 
továbbküldjük FEMIRC partnereinknek és 
alvállalkozóinknak.

A beérkezett adatlapokat szakterületek 
szerint csoportosítjuk és némelyiket cél
zottan elküldjük faxon, vagy e-mailen az 
esetleges leendő partnereknek.

A partnerkereséseket téma szerinti bon
tásban, lerövidítve megjelenítjük honla
punkon (http://femirc.omikk.hu), ahol 
minden egyes ajánlathoz egy válaszlap is 
kapcsolódik, ezzel megkönnyítve a böngé
szőknek a kapcsolatfelvételt irodánkkal. A 
honlapot folyamatosan frissítjük, a lejárt 
határidejű ajánlatokat leszedjük, ill. heten
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te-kéthetente feltesszük az új ajánlatokat, 
így egy adott időpontban 21 témában ösz- 
szesen 300-350 partnerkeresési ajánlat ta
lálható a honlapunkon.

Amikor egy magyar intézmény jelzi, 
jgy érdekli az adott téma, megadjuk a 

kontakt személy nevét, amely rendszerint 
egy másik Innovációközvetítő Központ, 
akik továbbítják a megkeresést az adott 
külföldi cég felé.

Az Innovációközvetítő Központok Há
lózatán keresztül irodánknak is lehetősége 
van arra, hogy magyar felajánlást/kérést 
juttasson el az Európában működő 64 
Innovációközvetítő Központba. Ennek az a 
módja, hogy a jelentkező megfelelő adatla
pot (offers, requests, RTD Partners) kér 
irodánktól, angolul kitöltve visszajuttatja 
hozzánk, s a hálózat segítségével az ajánlat 
már 2-3 napon belül megérkezik Európa 
64 Innovációközvetítő Központjába.”

A Magyar Kémikusok Lapjának 
szolgáltatásai

Az EU Magyarországi Innováció- 
közvetítő Központjával való megállapodás 
keretében szerkesztőségünk rendszeresen 
megkapja a Központhoz érkezett vala
mennyi kémiai és vegyipari tárgyú érdek
lődést angol nyelven. Szerkesztőségünk 
kiválasztja a hazai szempontból legna
gyobb érdeklődésre számottartó témákat 
mindhárom kategóriában (technológiai 
ajánlatok, technológiai ajánlatkérések és 
K+F együttműködési igények) és belőlük 
magyar nyelvű információt készít a hazai 
vonatkozású sorszám feltüntetésével.

A technológiai ajánlatkérésnek és aján
latoknak csak a címeit, a kutatási együtt
működési javaslatoknak tartalmát is lefor
dítjuk és olvasóink rendelkezésére bocsát
juk. A legújabb ilyen jellegű információkat 
az alábbiakban közöljük.

Aktuális partneresések 
a Magyarországi 

Innovációközvetítő Központ 
januári tájékoztatása alapján

Technológia ajánlat (TO)

p2045. Szerkezeti anyagok visszagyűj
tött műanyag- és papírkeverékből. Kész 
gyártási technológia nagy szilárdságú mű
anyag termékek gyártására visszagyűjtött 
felhasználás utáni műanyag- és újságpapír

keverékből. Jelentkezési határidő: 2000. 
szeptember 30.

p. 1756.Karbonilvegyületek redukciója. 
A karbonilvegyületek redukciója a legkö
zönségesebb kémiai reakciók egyike. Fel
fedezték, hogy a reakció végrehajtható a 
karbonilszármazéknak alkohollal, célsze
rűen i-PrOH-val történő, megemelt hő
mérsékletű elegyítésével. A feltárt eljárás 
fő előnyei a gazdaságosság, a kis költség 
és a kömyezetkímélés. Jelentkezési határ
idő: 2000. június 1.

p.1852. Telített szénhidrogének kataliti
kus oxidációja. Amorf fémek és amorf öt
vözetek gyártása ultrahangos besugárzás
sal. Az előállított por az amorf fémet nano
méteres méretű részecskék formájában tar
talmazza. Ezek a nanorészecskék katalizá
torként szolgálhatnának a telített szénhid
rogének oxidációjában, biztosítva azok ki
váló hozamú konverzióját alkoholokká 
vagy ketonokká. Jelentkezési határidő: 
2000. június 1.

p. 1822. Szintetikus piretroid intermedie
rek. Egyszerű és olcsó anyagok és megle
vő új, javított eljárások a szintetikus 
piretroidok előállításában kulcsszerepet 
játszó intermedierek szintéziséhez, kör
nyezetbarát rovarirtók gyártásához. Jelent
kezési határidő: 2000. június 1.

p.1807. Brómhordozó. Kész eljárás a 
nagyon mérgező, illékony és veszélyes 
elemi bróm szilárd anyaggá történő alakí
tására, amely biztonságosabban szállítha
tó. Jelentkezési határidő: 2000. június 1.

K+F partnerkeresés (R+D PS)

p.1693. Fejlett ragasztók és tömítések. 
Egy izraeli gyártó cég fejlett, vízalapú fa- 
és tapétaragasztót kíván termelőüzemében 
előállítani európai társaságok által szállí
tott licenc és know-how alapján. Jelentke
zési határidő: 2000. július 18.

p.1706. Folyadékfázisú érzékelők kom
binatorikus kémiai és biotechnológiai al
kalmazásokhoz és új anyagok fejlesztésé
hez. Automatizált folyamatokban a széles 
tartományú fizikai és kémiai jellemzőkkel 
rendelkező folyadékok kezeléséhez a fá
zishatárok bemérése, a szilárd fázisú anya
gok oldószeres beoldódási fokának ellen
őrzése, a folyadékveszteség és párolgás 
bemérése. Fejlesztő, tesztelő és gyártó 
partnert keresnek. Jelentkezési határidő: 
2000. augusztus 4.

p.1694. Új kenőanyag komponens gene
rációk. Partnerkeresés új kenőanyag kom
ponens generációk (súrlódáscsökkentő) 
gyártási technológiájának javításához és 
marketingjéhez. Jelentkezési határidő: 
2000. július 20.

p.1638. A DNA-Sister chromatid csere 
(DNA-SCE) védelme gyógyfű alkotóele
mekkel. A kutatás eredménye új gyógyszer 
gyógyfűalapú kifejlesztése lesz, amely vé
delmezi a DNA-t, különös tekintettel a 
rákterápiára. A partner vállalat szeretné ko
ordinálni a projektet, amelynek célja a 
gyógyfű alkotóelemeknek a (pl. kemoterá
pia által okozott) DNA-t károsító sister 
chromatic cserére gyakorolt védőhatásá
nak feltárása. Jelentkezési határidő: 2000. 
július 5.

p.1789. Szerves reakciók mikrohullá
mok alkalmazásával. Mikrohullámú eljá
rást fognak kifejleszteni, amely lehetősé
get ad azon reakciók gyors értékelésére, 
amelyekben jelentős javításra van lehető
ség akár a reakciósebesség, akár a kívánt 
termék szelektivitása tekintetében. Össze 
fogják vetni a hagyományos kísérleti ered
ményeket a mikrohullámú térben végzett 
kísérletekkel. Jelentkezési határidő: 2000. 
augusztus 6.

Hazai kapcsolattartás

A témakörben a további információk az 
alábbi címen szerezhetők be: Szabó Eszter 
szakinformatikus, OMIKK FEMIRC HU 
1088 Budapest Múzeum u. 17. 
Tel: 266-3123, Fax: 338-2702, e-mail: 
szeszter@omk.omikk.hu, Honlap:
http://femirc.omikk.hu

A Magyarországi Innovációközvetítő 
Központ kéri olvasóinkat, használják ki az 
adott partnerközvetítő szolgáltatásaikat, 
böngésszék honlapjukat és kérjék adatlap
jukat. Különösen az EU 5. Kutatási Keret- 
programjára hívják fel a figyelmet, amely
ben a magyar intézmények az eddigieknél 
jobb feltételekkel vehetnek részt és kaphat
nak támogatást. A Központ több éves ta
pasztalata alapján azok a pályázatok sike
resebbek, ahol a részvétel minél szélesebb 
körű.

Sz. G.
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Sytfedületi éíet-------------------
Jegyzőkönyv az Intéző Bizottság 2000. január 13-i üléséről

Jelen vannak: Banai E., Bognár J., 
Gálosi Gy., Gimesi O., Hencsei P., 
Hermecz L, Hlavay J., Körtvélyessy Gy.

Kimentette magát: Kalaus Gy., Kálmán A.
Hiányzik: Erdős Pné., Pallos L.

1. Az előző ülések határozatainak 
végrehajtása

4/1999 A konferenciák szervezésére és 
lebonyolítására vonatkozó eljárást a Gaz
dasági Bizottság több ülésén tárgyalta és 
fogja tárgyalni. A következő IB ülésre vár
hatóan jóváhagyásra alkalmas anyagot 
tudnak előterjeszteni.

8/1999 Dr. Kalász Huba, az MKE Kro
matográfiás Társaságának elnöke a koráb

A kongresszus házigazdája az Országos 
Onkológiai Intézet volt, amely nagy elis
merése a hazai onkológiának és a magyar 
tudománynak egyaránt. A kongresszus tu
dományos stratégiája az volt, hogy klasszi
kus tumormarkerek mellett prognosztikai 
faktorok, genetikai markervizsgálatok is
mertetésére is sor kerüljön. Ennek eredmé
nyeként közös fórumot teremtett a dagana
tok klinikai kezelésével és a daganatkuta
tással foglalkozó orvosok és kutatók szá
mára. A témák felölelték a daganatok szű
résére, korai diagnózisára, a daganatterá-

bi évek gyakorlatának megfelelően a 2000. 
évi kromatográfiás rendezvénynaptárt Dr. 
Nyiredy Szabolccsal, a MET elnökével 
egyeztette. Egyeztetésük összhangban van 
az MKE határozatával.

22/1999 Az IB tudomásul vette a 
MTESZ Bizottságaiban való MKE képvi
selők személyét. Úgy döntött, hogy a mi
nőségbiztosítás területén egyelőre nem de
legál küldöttet.

2. Egyebek

Hencsei P. és Körtvélyessy Gy. röviden 
beszámoltak a Titkárságon végzett felül
vizsgálatról. A részletes beszámoló a kö
vetkező IB ülés tárgya lesz. A jövőben

pia predikciójára és monitorizálására al
kalmas új markerek ismertetését, a kong
resszus tudományos programja 9 szekció
ban szerveződött, a plenáris előadásokat a 
terület legismertebb művelői tartották. 
Több szekció foglalkozott a melanoma, 
colorectális emlő tumor markerekkel. A tu
mor marker vizsgálatok standardizálását, 
minőségbiztosítását a téma fontosságára 
való tekintettel külön szekcióba soroltuk. 
A metasztázis marker szekció nagy érdek
lődést váltott ki, mivel ezen markerek

rendszeresen lesznek ilyen felülvizsgála
tok, ebben az IB tagok vesznek részt.

Hermecz I. és Banai E. is jelezte, hogy a 
cégek vezetői nem tudnak mit kezdeni a 
tagsági díj és a közhasznú együttműködés 
szerződéses összegének kettősségével.

26/1999 A vezetés a legrövidebb időn 
belül megvizsgálja annak a lehetőségét, 
hogy ez a kettősség feloldható legyen. Fe
lelős: Gálosi Gy.

A következő IB ülés 2000. február 24-én 
fél négy órakor lesz. Előzetes napirend: a 
határozatok végrehajtása, a 2000 évi terv, 
a rendezvényszervezési eljárás jóváhagyá
sa

Az emlékeztetőt készítette: Körtvélyessy 
Gy. főtitkár

Kapják: az IB tagjai és a Magyar Kémi
kusok Lapja, publikálásra.

segítségével a daganatok kórlefolyása 
megbecsülhető.

A daganatterápia predikciójára és mo
nitorizálására alkalmas markerek áttekin
tése a tumormarker vizsgálatok új irányza
tát képviselte. Ennek megfelelően ez 
a szekció is nagy érdeklődés és élénk vita 
mellett zajlott le. Elmondható, hogy a 16. 
Humán Tumor Markerek kongresszus tu
dományos programja jó példát szolgálta
tott arra, hogy a tumor markerek fogalma 
kibővült a prognosztikai és genetikai 
markerekkel. A keringő és szöveti mark
erek együttes vizsgálata elősegíti a korrekt 
diagnózis kialakítását és a terápia helyes 
megválasztását.

Csuka Orsolya

BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL

16. Humán Tumor Markerek világkongresszus
(Budapest, 1999. június 13-16.)

XXVII. Kolorisztikai Szimpózium
(Tata, 1999. szeptember 27-29.)

A MKE által szervezett szimpózium 
célja az volt, hogy áttekintést adjon a kü
lönböző kutatási területeken és iparágak
ban színekkel foglalkozó szakemberek 
munkájáról, a színérzékeléssel, szinmérés- 
sel, színmegjelenítéssel, színes környezet- 
tervezéssel kapcsolatos hazai és nemzet
közi kutatások eredményeiről és a színmé
rő műszerek valamint szoftverek fejlődé
séről. A lassan megszokottá váló környe
zetben mintegy 90 résztvevő és 40 előadás

bizonyította, hogy a színekkel kapcsolatos 
kutatások, fejlesztések és alkalmazástech
nikai vizsgálatok iránt egyre nagyobb ér
deklődés mutatkozik. A hazai szakembe
rek nemzetközi elismerését is jellemzi, 
hogy a szimpóziumon -  amelynek meg
rendezése időben kapcsolódott a CIE Fo
tometriai Rendszer 75 éves évfordulójához 
Budapesten, a Magyar Tudományos Aka
démián megtartott Jubileumi Konferenciá

hoz -  több nemzetközi szaktekintély is 
részt vett és előadást tartott.

Hagyományos megnyitó előadásában 
Lukács Gyula az értelmiségi lét mindenna
pi és szakmai feladatait foglalta össze, 
egyaránt hozva példákat világhírű íróktól, 
filozófusoktól és a színmérés területéről. 
Sokszínű, gondolatébresztő előadása meg
alapozta Schanda J.-nak (Schanda J., 
Kovácsáé Stáhl A., Lukács Gy.) az egész 
Szimpózium vezérfonalát megadó, a szín
mérés fogalmainak helyes értelmezéséről 
szóló előadását.

Az első nap további előadásai a színér
zékeléssel kapcsolatos kutatások eredmé
nyeiről szóltak. A témát bevezető, össze
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foglaló előadást Prof. P. L. Walrawen tar
totta, áttekintve a színlátás mechanizmu
sát, a helyes színlátás és a színtévesztés vi
szonyát valamint a színészlelet új szem
pontjait. Beszámolt a háromszín-érzékelést 
végző idegi közvetítő rendszer érzékenysé
gének származtatásáról, bemutatta a három 
pigmenttípus abszorpciós görbéit és össze- 
1 fialta a legújabb ismereteket a csapok el
oszlásáról a retinán. A kapcsolódó előadá
sokat a színtévesztés mechanizmusát, érté
kelését és korrigálását több éve kiemelke
dő sikerekkel kutató Abrahám Gy. és 
Wenczel K. vezette kutatócsoport (Coloryte 
Rt.) munkatársai tartották. A szem spekt- 
rális érzékenységének jellemzéséről 
Wenzel K. ill. László G., a színlátásvizs
gálati és színlátás korrigálás ellenőrzési 
módszerekről Ábrahám Gy. ill. Kucsera I. 
tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást. 
A továbbiakban a színérzékeléssel kapcso
latos mérési módszerek széles spektrumát 
mutatták be. Somogyi Z. a fundusreflek- 
tometria elméleti és gyakorlati kérdéseiről, 
Krúdy A. a hullámhossz-megkülönbözteté
si küszöb méréséről, míg Ladunga K. a 
monitoron történő relatív világosságmé
résről számoltak be. Az előadások bemu
tatták a mérési módszerek megvalósításá
nak nehézségeit, a kiküszöbölésükre kidol
gozott új vizsgálati módszereket és műsze
reket. Az előadások és az elért eredmények 
bizonyítják, hogy az évekkel ezelőtt a szín
tévesztés vizsgálatával induló egyetemi 
tanszéki kutatás -  megőrizve az alapvető 
célkitűzést és a BME Optikai és Finomme
chanikai Tanszékhez fűződő kapcsolatot -  
mára széleskörű, vállalkozási alapokon 
nyugvó kutatóbázissá fejlődött, ami méltán 
tekinthető a színekkel kapcsolatos hazai 
kutatások egyik „mesteriskolájának” is. 
Szabó Gy. élettani megfigyelések alapján 
egyetlen emberi retinális csap színérzékelő 
képességéről tartott érdekes előadást.

A második nap délelőtti szekciójában 
elsősorban a BME Szerves Kémiai Tech
nológia, valamint Műanyag- és Gumiipari 
Tanszékein folyó kutatásokkal ismerked
hettek meg a Szimpózium résztvevői. A 
Czilik M., Csányi S., Víg A., Rusznák /., 
Bereck A. kutatócsoport folytatta a textíli
ák fényállóságának objektív értékeléséről 
szóló előadássorozatát. A fényállóság érté
kelés egy új, az eredmények alapján meg
felelőnek mutatkozó módszereként a di
gitális képfeldolgozást alkalmazták. Az 
eljárással az objektív értékelés során is re
produkálni tudták a kék skála tagok vizuá
lisan alkotott fakulási sorrendjét. Alt J., 
Sirbiladze K., Rusznák /., Víg A. szintén 
fényállósági témával foglalkozott. Reaktív 
színezékkeverékkel színezett pamutszöve
tek fényállóságának alakulását vizsgálták a 
komponensek kémiai szerkezetének és ará

nyának változása függvényében. A színe- 
zékmegkötődés alapján érdekes megfi
gyeléseket tettek többkomponensű rend
szerekben a színezékek kölcsönhatásaira 
vonatkozóan. Juhász L„ Alt J., Sallay P., 
Farkas L., Rusznák 1., Víg A. tenzidek mo
sóhatásának módosított vizsgálati mód
szerét ismertette. Eredményeik alapján 
a mosás hatékonyságának megítélésére 
alkalmasabb módszernek tartják a mosó
szermentes vízzel mosott ill. a mosószerrel 
mosott minták világossági értékeinek ösz- 
szehasonlítását. Csiszár E., Kalauz A., 
Somlai P, Szakács G. felsőruházati célra 
készülő lenszövetek fogásának enzimes 
javításáról számolt be, amivel nemcsak 
a szövetek merevsége csökkenthető a ha
gyományos vegyszeres eljárásnál nagyobb 
mértékben, hanem a szövetek világossága 
is jelentősen növelhető. Bár más technoló
giához kapcsolódott, a szekció tematikájá
ba nagyon jól illeszkedett Dárday Z. 
ofszetnyomtatás elektroreológiai problé
máit tárgyaló előadása. A négyszín- 
nyomtatás ofszet technológiájának a nagy 
sebességből adódó elektrosztatikai, Teoló
giai és ezen keresztül kolorisztikai problé
máit összefoglaló előadás a nyomdafesté
kek viselkedését is új megvilágításba he
lyezte.

A második nap meghívott külföldi elő
adója Dr. H. Terstige nagy érdeklődést ki
váltó előadásában a színtoleranciák értéke
lésével foglalkozott. Áttekintést adott a 
színtűrések fejlődéséről, a szín észlelhető- 
ség - elfogadhatóság bonyolult összefüg
géseiről és a legújabb eredményekről is. 
Jóleső érzéssel állapíthatták meg a résztve
vők, hogy ismét van magyar színmérő mű
szer, a COMCOLOR spektrofotométert 
Szabados M. előadásából ismerhettük 
meg. Az új műszer a LED megvilágítást al
kalmazó reflexiós spektrofotométerek kö
zé tartozik, számítógéphez csatlakoztatva 
működik, a hozzátartozó szoftver vala
mennyi a színmérésben használatos jel
lemző ill. mérőszám meghatározására al
kalmas. Az előadás szerves folytatásaként 
Csányi S. az új műszerrel kapcsolatos ked
vező mérési tapasztalatokról számolt be. A 
különböző színrendszerek közötti kapcso
latok mindig is az érdeklődés középpontjá
ban álltak, ezt bizonyította Kováts T. elő
adása, amelyben a Coloroid színrendszer 
szomszédos pontjai közötti CIELAB szín
inger különbségeket és azok változásait 
határozta meg ill. elemezte. A rendszerek 
bonyolultságát igazolja, hogy míg a vilá
gosság irányában egyértelmű összefüggé
sek mutathatók ki, a színtér másik két irá
nyában az eltérések változó irányúak és in- 
tenzitásúak.

A nap második külföldi előadója, J. 
Haurtmann egy új szoftvert ismertetett,

amely a szín kommunikáció és színkezelés 
eddig el nem ért lehetőségét teremti meg 
az adott színnek a tényleges anyagon törté
nő megjelenését szimulálva. A program a 
színek tervezését, mintavételét, receptszá
mítását és ahhoz kapcsolva a megfelelő 
anyagi struktúrával bíró megjelenítését va
lamint tűréshatárait egyetlen digitális rend
szerbe integrálja, így lehetővé teszi a valós 
színek megmutatását és egyidejű, igény 
szerinti manipulálását a számítógép moni
torján. Hogy mindezen tényezőknek a gya
korlati színmegvalósítás során milyen je
lentősége van, azt kiválóan reprezentálta 
Kovácsáé Stáhl A., Molnáráé Nagy L. elő
adása a MATÁV arculati színeinek rögzí
téséről és toleranciáinak meghatározásáról. 
Ebben a különböző hordozókon megjele
níthető színektől a tervezéskor használt el
térő színrendszereken át a tűréshatárok szi
gorúságának mértékéig a problémák szinte 
teljes gyűjteményét feldolgozták. A szek
ció programot Hadnagy /1.-nak a Munsell- 
színrendszer módosítási lehetőségeiről tar
tott előadása zárta.

Örömmel állapíthattuk meg, hogy ismét 
szép számmal vettek részt a Szimpóziu
mon a színes kömyezettervezéssel foglal
kozó kollégák, ami nem utolsó sorban a 
BME Építészmérnöki Karán Nemcsics A. 
professzor vezetésével több éve folyó szín- 
dinamikai szakmérnök képzésnek is kö
szönhető. Surányi E. a színes kömyezetter- 
vezési gyakorlatot bemutató, a tervezést, a 
harmónia keresést és a műszaki megvalósí
tást a műszeres mérések felhasználásával 
ötvöző, rendkívül elegáns, művészi szín
vonalú demonstrációval és installációval 
illusztrált előadása bizonyította a két terü
let összekapcsolásának szükségességét és 
eredményességét. Horváth G. a színterve
zői gyakorlat színmérési és színmegjelení
tési lehetőségeit hasonlította össze, számba 
véve a különböző felhasználási célokra ki
dolgozott rendszereket. Szende Á., Csányi
S. előadása egy termékcsalád színtervének 
kidolgozása kapcsán a piaci termékek 
elemzésétől a csomagolásig egy rendszer
elvű színtervezési folyamat kialakítását 
mutatta be. Somorjai L. a színes környezet
tervezést alapozó oktatóprogramot ismer
tetett, melyet oktatói gyakorlatában siker
rel alkalmaz. Rozsovits I. a Coloroid szín- 
rendszer színmintái gyártásának előkészü
leteiről számolt be. Egyöntetű vélemény, 
hogy a nehéz, de feltétlenül hiányt pótló 
feladat megoldásával nagy és hasznos se
gítségére lehetnének a színtervező szakem
bereknek.

Az utolsó nap külföldi előadója, F. G. 
Miotti a hálózatba integrált textilipari szín- 
érzékelő-, receptszámító- és festődéi ve
zérlő rendszert mutatott be. A LAN - 
hálózatba kapcsolt laboratóriumi adagoló
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berendezéseket, automata festékkonyhát, 
festő- és kikészítő gépeket azonos mik
roprocesszorral kell felszerelni. Textil
iparunk megújulásának egyik fontos ele
meként tarthatjuk számon, hogy ilyen 
rendszer 2 éve működik hazánkban is. 
A festék-, valamint a papír- és nyomda
iparban különösen fontos jellemző, a fé
nyesség mérésének hibaforrásait foglalta 
össze előadásában Andor Gy. A hibalehető
ségek elemzésével bemutatta, hogy meg
felelő, kalibrált etalonok használatával 
a mérés bizonytalansága egy nagyságrend
del csökkenthető és a fényességmérés 1 %- 
os pontossága tekinthető reális célnak. 
Nagyon jól társult ehhez Mohácsi G. fé
nyességmérés gyakorlatáról és a legújabb 
műszerfejlesztésekről tartott előadása. 
Érdekes technikatörténeti beszámolót hall
hattunk Jámbor L., Avenarius L. előadásá
ban a MOMCOLOR és a LEUKOMOM 
műszerek fejlesztésének történetéről, fel
idézve egyúttal a hazai színmérés hőskorát 
is.

Minden Kolorisztikai Szimpózium 
megkülönböztetett érdeklődéssel kísért ré
szét adják a Veszprémi Egyetem Schanda
J. professzor vezette Képfeldolgozás és 
Neuroszámítógépek Tanszékén működő 
kutatócsoport előadásai. A Tanszék joggal 
tekinthető a színekkel kapcsolatos hazai 
kutatások másik “fellegvárának”, ahol az 
évek során egy rendkívül lelkes, kiváló 
szakmai ismeretekkel bíró ifjú kutatógárda 
kialakulását kísérhetjük figyelemmel. A 
résztvevők egyöntetű elismerését váltotta 
ki Síkné Lányi C. gyengénlátó gyermekek 
számára kidolgozott multimédia program
ja, amely a korai látásfejlesztés segítésére 
szolgál, ösztönözve a gyermekeket a mara
dék látás felhasználására, és amelynek se
gítségével az aliglátóból gyengénlátó is

válhat. Bodrogi P. igen érdekes előadása a 
színemlékekkel kapcsolatban számos ösz- 
szefüggést tárt fel a megfigyelők színemlé
keinek módosulásáról, az eltolódások irá
nyáról és mértékéről. A nappali fényelosz
lások spektrumainak hibáját tárta fel és a 
pontosítás módjára tett javaslatot Kránitz 
B., Schanda J., bizonyítva, hogy a már 
több évtizede elfogadott és használt ada
tokban is szükség lehet korrekcióra. A CIE 
színingeregyeztető függvények használha
tóságát elemezte számítógépes monitoron 
előállított erősen metamer minták esetében 
Borbély A., Schanda J., összehasonlítva 
festett Munsell-mintákkal. A kísérleti ered
mények még nem mutatnak egyértelműen 
a CIE színinger-egyeztető függvények hi
bájára.

A Szimpózium a színes kömyezetterve- 
zés témáival zárult. Rendkívül látványos 
és érdekes előadást tartott Mester E. az 
üvegfestészetben alkalmazott színek szere
péről az atmoszféra megteremtése, az épí
tészeti tér alakítása és az emberekre gyako
rolt hatás vonatkozásában. Kármán Zs. az 
építészet másik területét, az észak-magyar
országi parasztházak homlokzati színezé
sét dolgozta fel, összegyűjtve és dokumen
tálva az e téren még fellelhető emlékeket. 
Különösen a hölgy résztvevők érdeklődé
sét keltette fel Pappné Kiss I. előadása, 
mely igen élvezetes és szemléletes formá
ban mutatta be a színek, arányok és szilu
ettek összefüggéseit és a megjelenésre 
gyakorolt hatásukat az öltözködésben. A 
konferenciát Magyar A. a kozmizmus szín
dinamikáját a különböző vallási és művé
szetijelképrendszerekben történetileg átte
kintő nagyívű előadása zárta.

A program részét képezte a hagyomá
nyos kerekasztal megbeszélés, melynek té

8. Mediterrán Vegyészmérnöki Konferencia
(Barcelona, 1999. november 10-12.)

A katalán fővárosban hagyományosan 
három évenként megrendezett tudomá
nyos konferencia és kiállítás sok érdeklő
dőt vonzott a mediterrán országokon kí
vülről is. A spanyol fölényt ezzel együtt 
nem volt nehéz észrevenni, mivel az ango
lon kívül a spanyol is hivatalos nyelvként 
szerepelt.

A tudományos kongresszuson viszony
lag kevés előadás hangzott el (plenáris

előadások), a résztvevők elsősorban posz
tereken mutathatták be kutatási eredmé
nyeiket. Ezeknek a rövid kivonata vaskos, 
szép kiállítású könyvben jelent meg. 
A posztereket kilenc szekcióba osztották, 
úgy mint: Vegyipari alapfolyamatok, 
Áramlástan, hőtan és részecske technoló
gia, Elválasztási műveletek, Kémiai reak
ció technika, Rendszermérnöki folyama
tok, Anyagtudomány, Környezetvédelem,
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máját az idén a színrendszerek adták. A je
lenlévők számos problémát vetettek fel a 
színrendszerek alkalmazásával kapcsolat
ban.

A tudományos programmal egyidejűleg, 
élénk érdeklődés mellett megtartott kiállí
táson a hagyományos kiállítók mellett új 
cégeket is üdvözölhettünk. A szakemberek 
megismerhették a legújabb szín- és fényes
ségmérő műszereket, a különböző felhasz
nálási célokra készült szoftvereket. Az elő
adások közötti szünetekben valamint az 
előadásokat követően hasznos és tartalmas 
szakmai eszmecserékre került sor, segítve 
a különböző területeken dolgozó szakem
berek közötti kapcsolatok kialakulását.

Kovácsné Stáhl Ágnes a Szervező Bi
zottság nevében zárszavában külön meg
köszönte a veszprémi kollégák kiemelkedő 
munkáját és segítségnyújtását, amelyet 
a konferencia lebonyolításában, a szink
rontolmácsolásban és a számítástechni
kai problémák leküzdésében nyújtottak. 
Ugyancsak a résztvevők köszönetét fejezte 
ki a Coloryte Hungary Rt. munkatársainak 
a kedves meghívásért, hogy a Szimpózi
umhoz kapcsolódóan lehetővé tették a cég 
nemrégiben elkészült laboratóriumainak 
megtekintését és kutatásaik részletesebb 
megismerését, továbbá annak a lehetőség
nek a megteremtéséért, hogy a Szimpózi
um teljes előadási anyaga a Budapesti Mű
szaki Főiskola Nyomdaipari Tanszékének 
közreműködésével most először nyomta
tásban is megjelenhessen. Reményét fejez
te ki, hogy az örvendetesen növekvő ér
deklődés a következő Kolorisztikai Szim
pózium iránt is megmarad.

Csányi Sándor

Új trendek az eljárástanban, új termékek, 
Ipari biztonságtechnika.

A legnépesebb a Környezetvédelmi 
szekció volt (126 poszter). Az elválasztási 
műveletek szekcióban szembetűnő volt a 
membrántechnika előretörése, az 51 posz
terből 21-ben alkalmaztak membrános 
műveletet (mikroszűrés, nanoszűrés, fordí
tott ozmózis, pervaporáció, elektrodi- 
alízis).

Amir Kabiri Badr 
Bélafiné Bakó Katalin
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Analitika 2000
(München, 2000. április 11-14. Kiállítás és Konferencia)

Az Analitika 2000 egy kétévenként 
negrendezésre kerülő konferenciasorozat 
17. állomása. A kiállítást és konferenciát a 

ár 1998-ban átadott Messe München 
•mational kiállítási területen rendezik 

,eg. A régi repülőtér (München-Riem) 
hangárait alakították át kiállítási csarnokok 
komplexumává és rendezték be a harmadik 
évezred igényeinek megfelelően. A Neue 
Messe München két metró megállóval ren
delkezik, amely már utal a nagyságára. E 
konferencia kiállításait 5 nagy csarnokban 
rendezik meg.

Az Analitika 2000 rendezvény több 
részből tevődik össze. Az analitikai ren
dezvény 4 fő tématerület köré csoportosul, 
úgy mint analitika, biotechnológia, diag
nosztika és labortechnika. A konferencia 
mellett a kiállítás az impozáns nagyságával 
Európa egyik legnagyobb kiállításává lé
pett elő. Mindezt egy ún. „Business prog
ram” egészíti ki, továbbá külön rendezvé
nyeken nagy súlyt helyeznek a fiatal szak
emberek tájékoztatására.

Az Analitika 2000-et rendezi többek kö
zött a Német Kémikusok Egyesülete 
(GDCh), a Biokémiai és Molekuláris Bio

Az Európai Kémikusegyesületek Szö
vetsége (FECS) Kémia és Környezeti 
Divíziója (DCEenv) 1999. október 30-án 
Bordeaux-ban, Franciaországban tartotta 
ülését, amelyen Egyesületünket Rédey 
Ákos képviselte.

Az ülés megnyitását követően az alábbi 
fontosabb napirendi pontok kerültek meg
tárgyalásra:

1. Maria Teresa Vasconcelos 
(University of Porto, Portugália) beszá
molt a „Metál Speciation in the Aquatic 
Environment” konferencia előkészületei
ről. A konferencia 2000. augusztus 27 és 
30. között kerül megrendezésre Portóban. 
A konferenciát egy ingyenes szakmai to
vábbképzés előzi meg a nyomnyi fém
szennyezések vizekben történő kimutatá
sát szolgáló analitikai módszerekkel kap
csolatban.

lógiai Társaság (GBM), a Német Klinikai 
Kémiai Társaság, a Német Gyógyszerésze
ti Társaság (DPhG), a Német Bunsen Tár
saság. A külföldi társrendezők között van a 
Federation of European Chemical 
Societies (FECS) Analitikai Divíziója, to
vábbá az osztrák, a svájci, a francia, az an
gol kémikusok egyesülete is, több más 
nemzetközi szervezet mellett.

Az Analitika 2000 rendezvényen az elő
zetes adatok alapján mintegy 35 000 részt
vevőre, 1 000 kiállítóra számítanak, 
amelynek több mint harmada külföldről 
megy Münchenbe. Ez, figyelembe véve 
azt, hogy számos vállalat fuzionált az el
múlt időben, nagy szám. A kiállítás és kon
ferencia szervezői a Pittcon európai meg
felelőjévé kívánják fejleszteni. Ez azt je
lenti, hogy a rendezvény minden látogató
ja vonzó és tartalmas tudományos prog
ramból válogathat. Mindezt a műszergyár
tók speciális szemináriumai egészítik ki, 
amelyeken bemutatják a műszerek haté
konyságát, alkalmazási lehetőségeit és 
korlátáit.

Az Analitikai Konferencia előzetes 
programja szerint 42 félnapos szimpózium

2. Prof. Panos (University of Athens, 
Görögország) beszámolt a „Chemistry fór 
Sustainable Development in the 21sl 
Century” konferencia (8th FECS 
Conference) előkészületeiről, mely 2000 
szeptemberében kerül megrendezésre.

A konferencián az alábbi tématerületek
kel kívánnak foglalkozni

-  levegőminőség és atmoszférikus reak
tív anyagok

-  vízminőség
-  talajminőség
-  környezeti kemikáliák
-  környezetmenedzsment
-  új irányvonalak a környezeti kémia 

oktatásában.
3. Prof. Pietro Tundo (Olaszország) be

számolt az „fnteruniversity Consortium on 
Chemistry fór Environment” működésé
ről. A konzorciumban mintegy 30 olaszor
szági egyetem működik, és több városban,

lesz (ebből 35 angol nyelven), 1 nemzetkö
zi konferenciát rendeznek, egy speciális 
tárgyú kémiai -  információ -  számítógép 
megbeszélés lesz. Az előadók 22 országból 
több mint 300 előadást tartanak. Ezt egé
szíti ki az a 140 poszter, amelyet főként fi
atal tudósok mutatnak be a kutatás és mód
szer alkalmazás területén elért eredménye
ikről.

A konferencia tagozódása is négy irány
ba történt: analitikai módszerek és alkal
mazásuk, biokémiai analitika, klinikai la
bordiagnosztika, gyógyszer analízis.

A konferencián adják át a Fresenius- és 
a Paul-Bunge-díjat. A fiatalok részére ál
lásbörzét is tartanak. A kísérő “Business- 
program”-ban előadások és megbeszélések 
lesznek a finanszírozás innováció és mar
keting tevékenységről.

A kiállítás tagozódása is hasonló a kon
ferenciáéhoz, de kiemelt szerepe lesz a 
biotechnológiának és a diagnosztika anali
tikai vonatkozásainak. E területeken még 
speciális megbeszéléseket, vitafórumokat 
is tartanak.

Az Analitika 2000 minden bizonnyal az 
év legjelentősebb analitikai vonatkozású 
kiállítása és konferenciája lesz.

L.Gy.

Velencében, Kataniában, Palermoban, Ná
polyban, és Turinban laboratóriumokat 
hoztak létre, melyek a regionális környe
zetvédelmi problémák megoldására speci
alizálódtak. A konzorcium posztgraduális 
oktatással is foglalkozik és eddig két sike
res nyári továbbképzést szerveztek. A kon
zorcium sikeres együttműködést alakított 
ki az OECD Sustainable Chemistry albi
zottságával is.

4. Úri Zoller, University of Haifa, (Izra
el) bemutatta az ECTN Chemistry and the 
Environment Working Group jelentését, 
amely a tagországokban folyó környezeti 
kémia oktatást ismerteti. ígéret hangzott 
el, hogy a tagországok képviselői a jelen
tés tervezetét megkapják, hogy a szüksé
ges korrekciókat el lehessen végezni. 
A munkacsoport tagjai egyetértettek ab
ban, hogy a környezeti kémia oktatását 
minden szinten (középiskolai, graduális, 
posztgraduális) erősíteni kell.

A környezeti kémia oktatására egy albi
zottság került felállításra Úri Zoller veze
tésével, és az első albizottsági ülésre 2000 
nyarán Koppenhágában kerül sor.

A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍREI
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Az Európai Vegyészmérnökszüvetség 
(EFCE) Kristályosítási Munkabizottsá
ga 1999. szeptember 15-én tartotta meg 
ülését Cambridge-ben, Angliában, az 
1999. szeptember 12-16-a között ugyanitt 
megrendezésre került 14* International 
Symposium on Industrial Crystallization- 
hoz kapcsolódóan. Az ülésen és a konfe
rencián Egyesületünk képviseletében dr. 
Lakatos Béla vett részt.

J. Garside professzor (Manchester), a 
Munkabizottság elnöke beszámolt a camb- 
ridge-i konferencia szervezésének tapasz
talatairól. A Munkabizottság tagjai első be
nyomásaik alapján igen sikeresnek ítélték 
meg a konferenciát mind a tudományos
előadói színvonal, mind pedig a résztve
vők számát (332 delegátus) illetően, elis-

Az Európai Kémikusegyesületek Szö
vetsége (FECS) Kémiaoktatási 
Divíziójának (DCEd) ülése 1999. szep
tember 25-én volt Ioannina-ban, Görög
országban, az 5. ECRICE (European 
Conference on Research in Chemical 
Education) keretében. Egyesületünket 
Szepes László egyetemi tanár képviselte.

Az ülés szokásos bevezető aktusa után 
(üdvözlés, napirendi pontok rögzítése, tag
egyesületek névsorának és a delegátusok 
címének ellenőrzése) a divízió az alábbi 
fontosabb témákkal foglalkozott.

1) A DCEd 1998. évi tevékenységéről 
készült jelentés áttekintése.

2) A FECS 1998. évi jelentése.
3) DCEd elnöki beszámoló (M Gagan, 

UK).
a) a FECS Intézőbizottsági ülése és 

közgyűlése;
b) elnöki levelezés;
c) egyebek.

4) A DCEd honlapja a számítógépes 
világhálón.

A honlap címe:
http://www.chemsoc.org/gatewav/fecs2
.htm
Az érdeklődők a honlapon az alábbi in

formációkhoz juthatnak:
-  a nemzeti egyesületek képviselőinek 

neve, e-mail címe, és fax száma;
-  a DCEd gondozásában megjelent 

publikációk listája;
-  a DCEd éves jelentése;
-  a DCEd elemzése a kémiai módszer

tani kutatások helyzetéről.
A DCEd honlapján keresztül kapcsolat 

teremthető a tagegyesületekkel és a FECS 
honlapjával.

mérésükét fejezve ki a Szervező Bi
zottságnak. A következő kritályosítási 
szimpózium előkészületeiről, melyet az 
Olasz Vegyészmémökszövetség (ADIC) 
rendez meg 2002. szeptemberében, A. 
Chianese professzor (Róma) számolt be. E 
konferencia színhelye várhatólag Sorrento, 
Olaszország lesz.

A Munkabizottság A. Mersmann pro
fesszor (München) vezetésével egy össze
foglaló anyagot készít elő a gócképződés 
sebességének mérési módszereiről. Ezt az 
először 1990-ben publikált „A kristályok 
méretnövekedési sebességének mérése” 
című összefoglaló jellegű munkabizottsági 
kiadvány új, javított változatával együtt je
lenteti meg a Munkabizottság.

Javaslatként hangzott el, hogy a honlap 
tartalmazzon ismertetést minden olyan 
várható eseményről, amely kapcsolatos 
a kémia oktatásával.

5) A Ist European Conference in 
Chemical Education (lsl ECCE, Budapest,
1998. augusztus 25-29.) értékelése.

A konferencia nemzetközi tudományos 
bizottságából és néhány angol résztvevő
ből alakult „ad hoc” testület értékelte az 
1. ECCE-t. Szakmailag és a szervezés 
szempontjából egyaránt sikeresnek ítélték 
a rendezvényt, bár néhány szervezé
si hiányosságra felhívták a figyelmet. 
Mindezt azzal a szándékkal tették, hogy 
elősegítsék a konferenciasorozat további 
rendezvényeinek hatékonyabb megszerve
zését. A konferenciaszervezéssel kapcso
latban az a gondolat is felvetődött, hogy 
egy kézikönyvet kellene összeállítani, 
amely tartalmazza mindazokat a szempon
tokat és tennivalókat, amelyek figyelembe 
vétele alapvető fontosságú egy tudomá
nyos rendezvény körültekintő megszerve
zéséhez.

6) Beszámolók egyéb, kémiaoktatási 
konferenciákról

ESERA, Kiel, Németország, 1999. 
szeptember (Onno de Jong)\

Socrates multimedia resources for 
chemistry in Europe, Leiden, Hollandia,
1999. június (Ludo Brandt)',

Gordon Conference on teaching chem
istry to non-chemists (Maria-Elisa Maia);

3rd International Organisation for 
Science and Technology Education 
Conference, Prága, Cseh Köztársaság,
2000. június 15-18 (Nana Ctrnáctová és 
Helena Klimova)
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A. Chianese professzor, a hálózat 
koorditátoraként, beszámolt az 1998. no
vemberében indult „Crystallization pro
cess: new technologies and optimization” 
EU Tematikus Hálózat munkájáról. A háló
zat 10 Európai Unió-beli ország 15 egyete
mét és 15 ipari vállalatát, valamint az Eu
rópai Vegyipari Tanácsot (CEFIC) foglalja 
magában, és feladata az ipari és egyetemi 
kutatóközpontok közötti együttműködés 
támogatása. A Munkabizottság -  a koordi
nátor kezdeményezésére -  támogatta a tár
sult országok kutatóhelyeinek a bevonását 
célzó javaslat kimunkálását.

A Munkabizottság legközelebbi ülése
2000. május 17-18-án lesz Stockholmban, 
Svédországban.

(A fenti rendezvényekről információ 
beszerezhető a DCEd honlapján keresztül 
a zárójelben feltüntetett személyektől.)

7) Áttekintés az ECTN (European 
Chemistry Thematic NetWork) tevékeny
ségéről.

Az ECTN honlapja: www.cpe.fr/ectn 
címen érhető el, amelyen részletes ismer
tetés olvasható az ECTN munkacsoportjai 
tevékenységéről.

8) Az 5,h ECRICE értékelése.
A divízió jelenlevő tagjai egyet értettek 

abban, hogy a konferencia a kémiaoktatás
nak az elméleti és gyakorlati kérdéseiről 
egyaránt nagyon sok hasznos ismeretet 
közvetített. Az esemény tudományos rang
ját emelte, hogy az előadások teljes, lekto
rált anyaga megjelenik nyomtatott és 
elektronikus formában.

9) Eurocourse fór Chemistry Teaching
M. Janiuk (Lublin-i Egyetem, Lublin,

Lengyelország) ismertette az -  akkor még 
kiforratlan -  elképzeléseket a fenti rendez
vénnyel kapcsolatban. A Socrates projekt 
keretében 20.000 EURO-val támogatott 
program résztvevői diákok, tanárok és 
előadók lennének, akik olyan tématerüle
tekkel foglalkoznának mint például: 
a) modellek és modellezés a kémia okta
tásban; b) feladatcentrikus oktatás a kém
iában stb.

10) 2.ECCE / 6.ECRICE
A DCEd által gondozott következő 

konferencia egyesített ECCE+ECRICE 
rendezvény lesz 2001-ben, Aveiro-ban 
(Portugália). Ezt az összevonást az éssze
rűség diktálja, mivel a 2000-ben megren
dezésre kerülő nagyszámú rendezvény 
már eleve megosztja és limitálja a résztve
vők számát.



Egyesületi élet

A konferencia helyi szervező bizottsága 
már hozzálátott az előkészítéshez.

11) A DCEd tevékenysége az elkövetke
zendő időszakban

A Divízió továbbra is fontosnak tartja az 
ECCE és ECRICE megszervezését; az el
következendő időszak tapasztalatai döntik 
majd el, hogy ezekre külön-külön, vagy 
összevonva kerül sor.

A Divízió ezután is folyamatosan 
gondozza a kémiai módszertani kutatá
sokat végző európai szakemberek névjegy
zékének összeállítását (név, e-mail cím, 
intézmény, ország és fax-szám azok az 
adatok, amelyek összegyűjtését a divízió

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI 
TARTALMÁBÓL

Magyar Kémiai Folyóirat

(106. évfolyam 1. szám, 2000. január)

Várhelyi Csaba, Zsakó János és Ion 
Ganescu: Tiocianáto-króm(III)komplexek 
képződése és szerkezete

Berkó András és Solymosi Frigyes: Két
dimenziós modellkatalizátorok tanulmá
nyozása pásztázó alagútmikroszkópiával

Varga Szabolcs és Szalai István: Mo- 
dell-folyadékkristályok fázisegyensúlyai
nak vizsgálata: A külső tér és a diszperziós 
vonzás hatása

Szabó Kálmán és Fölclesi Edina: Elekt
rokémiai vizsgálatok kis hőmérsékleten, 
XVI.

Temesi Dóra, Sárvári Zsolt és Krivácsy 
Zoltán: Kis molekulatömegű szerves sa
vak meghatározása légköri aeroszolban 
kapilláris elektroforézissel

Vincze László, Kraut Béla, Horváth 
Attila, Papp Sándor és Oláh János: Az 
Fe2+ ion, az Fe2+SO f és Fe2+H"SOf ion- 
asszociátumok fotokémiai vizsgálata

Műanyag és Gumi

(37. évfolyam 1. szám, 2000. január)

Karsai Béla: A magyar műanyagipar ki
hívásai az ezredfordulón

Wappel Kálmán; dr. Szabó Ferenc: 
A műanyagipar fejlődési lehetőségei a fel
használási területek bővülése alapján

hasznosnak látja). Az ilyen vonatkozású 
hazai igényeket kérjük képviselőnknek 
jelezni az alábbi címen: Szepes László, 
ELTE KTCS, 1117 Budapest, Pázmány 
Péter sétány 1/A; tel: 209-05-55; fax: 
209-06-02; e-mail: szepes@para.chem. 
elte.hu

12) A DCEd következő ülése 
A divízió következő ülésére 2000. júni

us 19-én kerül sor Prágában, az ülés nem 
kapcsolódik szakmai tudományos rendez
vényhez.

A. I.-né

TÁRGYÚ LAPOK

Szabó Ilona: A kutatás és fejlesztéstá
mogatás lehetőségei az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottságnál és az Európai 
Uniónál

dr. Nemes Sándor; Biacs Tamásné dr.; 
dr. Balázs Gábor; dr. Borbély János: 
A makromolekuláris kémia néhány főbb 
kutatási iránya

Wappel Kálmán; dr. Szabó Ambrus: 
A műanyagipari szakember igénye a kö
vetkező öt évben

dr. Macskási Levente: Hungarocoat ’99 
nemzetközi festék konferencia és kiállítás 
a Műcsarnokban

Locati, Giuseppe: Az európai gumi
gyártók legújabb eredményei a környezet
védelem területén

Korróziós Figyelő

(34. évfolyam 6. szám, 1999.)

Zanathy Valéria -  Horvátth Márton: 
Néhány adat a magyar festékpiacról 

Szabó Sándor -  Bakos István -  Kálmán 
Erika: Réztermékek használatának kör
nyezetvédelmi és korróziós szempontjai 

Grönwald Ernő -  Várhelyi Csaba: 
Komplex vegyületek a galvántechnikában 
II. Az átmeneti fémek galvánbevonatai 
komplex vegyületeik oldatából

Lehet, Ryszard -  Moskwa, Krystina -  
Swiatowska, Jolanta: Vegyipari berende
zések élettartamának meghosszabbítása 
elektrokémiai védelemmel

KÖVETKEZŐ
SZÁMUNK
TARTALMÁBÓL

Barta Katalin -  Csékei Márton — 
Csihony Szilárd -  Mehdi Hasan -  Horváth 
István Tamás -  Pusztai Zoltán -  Vlád 
Gábor: A zöld kémia tizenkét alapelve 

Réczey Istvánná -  László Elemér: 
A megújuló nyersanyagok vegyipari fel- 
használása I.

Bognár János: A magyar festékipar 
helyzete nemzetközi összehasonlításban 

Görög Sándor: Szteroidok analitikája

Magyar Vegyipar

(9. évfolyam 12. szám, 1999. december)

A versenyképes, jóhírű vegyiparért. 
Egy szövetségesi találkozó tapasztalatai 

Az oktatás jövője, a vegyipar társadalmi 
hitele a szövetség szemével

Vegyiparunkról. Dr. Csurgai Lajos vála
sza a vitában résztvevőknek

Zárszó helyett. Interjú Várhelyi Miklós
sal, a MAVESZ elnökével, a magyar vegy
iparról folytatott vita kapcsán

A színek világa. Bemutatkozik a lakk
és festékipar

A GKI Gazdaságkutató Rt. prognózisa a 
magyar nemzetgazdaság 1999. évi folya
matairól

A hónap körkérdése. Milyen volt? Mi
lyen lesz?

Hírek a vegyiparból 
Jelentkezési felhívás

MÓL Szakmai Tudományos 
Közlemények

(1999. 2. szám)

Almási Miklós, dr. Rácz László: Új 
nemzeti program az EU-jogforrások átvé
telére

dr. Wilde György, dr. Rácz László: Ami
nőség ára

dr. Molnár Edit: Transzferárképzés -  
Teher vagy lehetőség?

Nagy Loránd: Bevezető az amerikai 
számviteli standardok alkalmazásához

Hideg Zsuzsanna: Az önkormányzati 
helyi adók és hatásuk a MÓL Rt.-re
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Egyesületi élet

Bocsi Sándor: Kísérletek az olajipari 
beruházások (Project Management) irányí
tására folytatott tevékenység legjobb 
módszereinek (best practices) meghatáro
zására

Szabó Lajos: A Zsanai Föld Alatti 
Gáztároló II. ütem project -  a biztonságos 
gázellátást nyújtó szénhidrogénipari fej
lesztés

Dr. Háncsok Jenő, Holló András, dr. 
Perger József: Benzoltelítő izomerizálás 
platina/zeolit katalizátoron

Jóvér Béla: Petrolkémiai fejlesztések 
lehetőségének vizsgálata a MÓL Rt.-nél

Jóvér Béla: Ciklopentadién és dicik- 
lopentadién előállítása és petrolkémiai 
hasznosítása

Tóth István: Modem extrakciós eljárás a 
Dunai Finomítóban

Szigel Ferenc: Ismerkedjünk meg az új 
aromás extrakciós eljárással!

Szedlák Péter: A Dunai Finomító FCC- 
üzemének fejlesztése II. rész

Simon Tibor, Kohón József: Hidrogén
gyártás II.

Pál Róbert: A szuperkritikus fluid kro- 
matográfia (SCF) alkalmazása petrolkémi
ai elemzésekben

Lakics Lajosné dr., Kocsis Zoltán: A ke
nőanyagok és a veszélyesanyag-rendelet

dr. Pánczél Zoltán, Szabó Péter: A ve
szélyes anyagok csomagolásának követel
ményrendszeréről

Molnáráé Takó Ilona, Novák Lajos, 
Durgó Rudolf: Minőségbiztosítási Rend
szer és Környezetközpontú Irányítási 
Rendszer összehangolt működtetése a Bi
tumen Üzletágnál

Bencsik György, dr. Zimmer György: 
A MÓL Rt. felkészülése az évezredvál
tásra

Vük Annamária, Nagy Róbertné, dr. 
Auer János: Polimerek hatása a kenőzsírok 
minőségére

Varga Géza, Kocsis Zoltán, dr. Auer Já
nos, Bartha László: Motorolaj-adalékok 
nyírásstabilitásának vizsgálata

Karbantartás & Diagnosztika

(VI. évfolyan 4. szám,
1999. december)

John Piotrowski: A tengelybeállítás je
lentősége

John Piotrowski: Ön mennyire képzett a 
tengelybeállítás azonosítása és korrigálása 
területén?

Dr. Kováts Attila: Mozzanatok az 
akusztikus diagnosztika történetéből

Massányi Aurél -  Somlyay Miklós: 
Kapcsolt hő- és villamosenergia termelés 
az ipari energia igényeinek kielégítésé
nél

Véleménykérő levél. Rezgéselemző 
műszerekről

Véleménykérő levél. A jövő: Alkalma
zottak vagy külső vállalkozók?

Vallomások. Beszélgetés dr. Kováts At
tilával

Bob Grisson: Arckép -  Don Bently

Olaj Szappan Kozmetika

(48. évfolyan 6. szám,
1999. november-december)

Horváth Zoltán: A napraforgó állati kár
tevői

Perédi József, Barna Mária, 
Weinbrenner Zsuzsa, Recseg Katalin, 
Lebkovics K. Vera: Pálmaoleint, valamint 
pálmaolajat tartalmazó zsiradék elegyek 
(blendek) jellemző sajátságai

Domokos János — Kiss Béla: A chia 
vagy azték zsálya (Salvia hispanical) 

Szabó László Gy.: Népi tapasztalatok 
növényi rovarriasztók használatáról 

Sekretár Stanislav, Schmidt Stefan, 
Niklová Ivana, Kovác Milán: A mikrohul
lámú kezelés hatása az étzsírok oxidációs 
stabilitására

Lakner Zoltán: Adalékok a növényolaj 
gazdaság piaci viszonyainak megismerésé
hez. 3. rész. Az Európai Unió növényolaj 
vertikumának néhány jellemzője

Sekretár Stanislav, Zelenka Marian, 
Schmidt Stefan: Természetes antioxidán- 
sok hatása a sertészsír fénnyel és mikro
hullámmal gyorsított oxidációjára

Zajerné Balázs Mária, Then Mária: 
Gyógyteák antioxidáns hatásának in vivő 
vizsgálata

Kovács E. T.: Emulgátorok és felhasz
nálásuk

Hangay György: A Nemzetközi Zsira
dékkutatási Társaság 23. világkongresszusa 

Élenjáró magyar zsiradék kémikusok 
Chikány Béla 70 éves 
Vitéz Ferenc: Szabadalmi szemle

SjCMtle . . .  SfCFitíe . . .  S jca tíe  . . .

Kalifornia ellenzi a motorbenzin  
m etil-tercier-butil-éteres adagolását

A kopogás és a kipufogógáz koromtar
talma ellen adalékolnak a motorbenzinhez 
metil-tercier-butil-étert (MTBE) ill. más 
molekulájában oxigént is tartalmazó alko
hol- ill. étervegyületet (oxigenátok). Min
denekelőtt Kalifornia szövetségi államban 
kifogásolják a nagy tömegben használt 
MTBE élővízkárosító hatását és ezért a 
kormányzó a 2002. év végétől betiltotta az 
adalék használatát.

Megfelelő más adalékként csak az etil
alkohol kínálkozik, ehhez azonban Káli-

mid

fomia évente 189 000 m3-t igényelne. Ezt 
ellenzik az érdekeltek, éspedig:

-  az MTBE gyártók, mert Kaliforniának 
az USA MTBE igényének 35%-ára van 
szüksége (ennek hasznától elesnének),

-  az USA MTBE gyártásához az ország 
metilalkohol igényének 40%-a fogy (ez 
súlyos csapás lenne a metanolgyártóknak 
is),

-  legnagyobb kaliforniai kőolaj finomító 
vállalja, hogy oxigént nem tartalmazó ben
zinkomponensekből megfelelő minőségű 
motorhajtóanyaggal látja el az államot.

Nem lehet azonban ezt a tilalmat csak 
Kaliforniára korlátozni, mert a tapasztalat 
szerint más államok követnék ilyen kezde
ményezését.

Kalifornia MTBE igénye eléri a világ 
éves igényének 1/4-ét. A kaliforniai kor
mányzó tilalma alól az ellenérdekeltek fel
mentést szándékoznak kérni.

[Forrás: Chemical and Engineering 
News. 77. No 14, p 9. (1999. április 5.)]

S. Gy.
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BIZTONSÁGTECHNIKA 
-  ÜZEMTECHNIKA

Tartályrobbanás gázkeveréskor

A b aleset

Recikláló gázelemzőben hétkomponen- 
sű gázkeveréket használtak kalibrálásra. 
A keveréket sok éven át rutinszerűen és 
balesetmentesen állították elő. A keverőmű 
(amit GBU-nak hívnak -  Gas Blending 
Unit) csak öt komponensre volt kialakítva, 
ezért a műveletet két részre bontották. Az 
első szakaszban három komponenst kever
tek össze, a másik négyet utána adták hoz
zá. A terméket egy 36 dm3-es tartályban 
gyűjtötték, 45 MPa üzemi nyomáson. 
A robbanás a művelet első részénél történt.

A GBU kb. 15 évvel a baleset előtt 
épült, a félüzemi laboratórium vezetője alá 
tartozott. O és az asszisztense állították elő 
a gázkeverékeket. Később a vegyész más 
feladatot kapott. A félüzemi laboratóriumi 
asszisztensre maradt, hogy meghatározza a 
pontos hozzáadási sorrendet a keverék elő
állításakor. A baleset napján úgy döntött, 
hogy ugyanazt a sorrendet alkalmazza, 
mint addig, bár ez alkalommal más szén- 
hidrogént használt. A művelet első részé
ben összekevert szénhidrogént, szén-mo- 
noxidot és oxigént, amely gyúlékony tarto
mányon belüli keveréket alkotott, és a ké
szítés alatt felrobbant. A balesetnél két ke
zelő szenvedett múló halláskárosodást és 
sokkot. Egyikük súlyos sebeket is kapott a 
lábán is.

A tartálynak egy 8,5 kg-os darabja átha
tolt a tetőn, és kb. 50 m-rel arrébb esett le 
a szomszéd üzem területén. A GBU egyes 
részei megrepedtek, és az épület melletti 
üzem is súlyos károkat szenvedett. Az üze
met, a műszereket és az egész épület abla
kait és burkolatát komoly ütéskár érte.

Beindult a riasztó és a tűzriadó, az eva
kuálást nem egészen három perc alatt befe
jezték.

A vizsgálat

I. A mentés. Bár általánosságban kielé
gítőnek tartották a mentést, megállapítot
ták:
-  néhány dolgozó nem tudta megkülön

böztetni a tűzriadót a riasztótól,
-  nem volt kijelölt baleseti mentésirányí

tó,
-  a baleset idején az üzemben levő legma

gasabb beosztású személy, a műszakve
zető, nem érezte úgy, hogy felelős lenne

a mentés irányításáért, mielőtt visszatért 
az épületbe,

-  nem volt olyan terv, amely meghatároz
ta volna, hogy az épületbe mikor bizton
ságos újra belépni.
Valójában a főnökség anélkül érkezett 

meg és lépett az épületbe, hogy előzetesen 
vállalta volna a felelősséget a balesetért. 
Az emberek végül elszivárogtak a kijelölt 
gyülekezőhelyről, néhányan azt mondták, 
hogy túl közel volt az üzemhez.

2. A tartály. A tartályt nemrég vizsgálták 
be, és csak kalibrációs gázokhoz használ
ták. A robbanás után a maradványok kohá
szati vizsgálata nem mutatott semmi hiá
nyosságra sem a tartály fémanyagában, 
sem építésében. Az is kiderült, hogy:
-  a tartály egyetlen darabjában sem talál

tak olajadalékot, és kenőolajat,
-  a tartály törésvonalai roppanásos törést 

jeleztek: a tartály egyszerűen szétrob
bant a nagy nyomástól.

3. A gázkeverék. A keverék gyúlékony
sági határait kiszámolták, és a vizsgálat 
megállapította, hogy a keverék a keverési 
folyamatra előírt összes hőmérsékleti és 
nyomáshatár alatt volt.

4. A kompresszor. Kismennyiségű bar
násfekete maradványt találtak a kompresz- 
szor szívónyílásán kívül. Ennek a legvaló
színűbb eredete a kompresszoron belüli 
piszkos és rozsdás szelep lehetett. A szele
pek valószínűleg felületüknek csak 10%- 
ával üzemeltek. Ez a kevéssé hatékony 
működés vezethetett magas gázhőmérsék
lethez és fokozott szenesedéshez. Nem le
hetett megmondani, mennyi ideje volt a 
kompresszor ilyen állapotban karbantartási 
nyilvántartás hiánya miatt. Azt sem 
lehetett tisztázni, mikor volt utoljára a 
kompresszor műszaki felülvizsgálaton.

5. A valószínű gyújtóforrás. A komp
resszor szívónyílásánál talált barnásfekete 
üledéket analizálták: 75% Fe30 4-et tartal
mazott, nyomokban a-Fe-et és 15% szer
vesanyagot. Az üledék 160 °C-tól hőtani- 
lag instabil volt, 270 °C-tól folyamatos 
exoterm reakciót adott, bár lángot nem 
észleltek, és pirofóros viselkedésre sem 
mutatott semmi. Irodalmi említést találtak 
arra, hogy hasonló üledékeket tekintettek 
gyújtóforrásnak robbanásoknál összeom
lott légrendszerekben. A felülvizsgálok sok

hasonlatosságot találtak a fenti baleset és 
az irodalomban leírtak között.

További lehetséges gyújtóforrás egy 
rozsdadarabból származó szikra, amely a 
rosszul karbantartott kompresszorból átke
rülhetett a rendszerbe.

6. A robbanás energiája. Azt a távolsá
got felhasználva, amelyet a 8,5 kg-os töre
dék megtett, a robbanást 1,3 kg TNT ener
giájával megegyezőnek becsülték. Ehhez 
hasonlóan feltételezve 180 MPa robbanó
nyomást, a tartály tartalmának adiabatikus 
kiterjedésekor felszabaduló energiát is 1,3 
kg TNT-vel egyenértékűnek becsülték.

7. Az üzem. A tapasztalt asszisztensnek 
kellett kiképeznie a félüzemi laboratórium 
másik három asszisztensét az üzem mű
ködtetésére, és nem volt közvetlen és 
tényleges felelőssége senkinek. Nem hatá
rozták meg világosan, ki a felelős az üze
mért, nem volt megfelelő kezelőképzés, 
nem ellenőrizték a gázkeverékeket és a ke
verési eljárást biztonsági szempontból, és 
senki sem gondoskodott a berendezés 
megfelelő karbantartásáról. A gázkeverő 
egység szervezeti hovatartozása nem volt 
tisztázva.

8. A keverési folyamat. Az eljárás első 
szakaszában a baleset napján gyúlékony 
keveréket állítottak elő, amelyet azután 
összenyomtak. Ha a helyén lett volna a 
„biztonságos működési rendszer”, és az 
asszisztenst megfelelően ellenőrizték vol
na, akkor a gázkeverékeket összekeverhet
ték volna anélkül, hogy gyúlékony keverék 
keletkezett volna. Ezt úgy lehetett volna 
megcsinálni, hogy más komponenseket vá
lasztanak. A komponensek kiválasztása az 
áramlásmérők elérhetősége és a végső ke
verék kívánatos pontossága miatt történt. 
Még a legtapasztaltabb asszisztens is csak 
futólagos figyelmet szentelt a művelet biz
tonsági szempontjainak.

Tanulságok

A leírt „biztonságos munkarend” alap
vetően fontos.

A kompresszorok potenciálisan veszé
lyes gépek, rendszeres felülvizsgálatot és 
karbantartást igényelnek, amelyről nyil
vántartás vezetése alapvetően fontos a biz
tonságos működéshez.

Az olyan berendezést, amely nem tarto
zik kifejezetten valakinek a felelőssége 
alá, valószínűleg nem fogják megfelelően 
karbantartani, sem kezelni.

Az olyan berendezést, amelynek nincs 
tulajdonosa, gyakran hamarabb elhanya
golják.

A baleset aláhúzza a kezelők képzésé
nek fontosságát, még az olyan munkánál
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Gyakorlatból a gyakorlatnak

is, amely nem kapcsolódik a fő tevékeny
séghez. Egy olyan kezelő, aki ismeri 
a munkának a veszélyeit és munkája min
den szempontból megfelelő kockázatelem
zését, segíthetett volna ennek a balesetnek 
a megelőzésében.

A vezetési döntések átfogó tervének hi
ánya először egy „tulajdonos nélküli” gáz
keverő egységhez, végül robbanáshoz ve
zetett. Átfogó üzemi tervezőbizottság ké
pes lett volna arra, hogy rávilágítson ezek
re a problémákra, és megelőzze a balesetet,

Nagy tűz hőszigetelés alatti korrózió miatt

Egy benzinkeverő egységben a nyers 
pirolizisbenzint finomított benzinné hidro
géneztek. A hidrogénezési folyamat során 
hidrogént vezettek a benzinbe a reaktoron 
belül, amely nikkelkatalizátort tartalma
zott. Az elválasztást követően a finomított 
terméket tárolóba küldték, a maradékot pe
dig újra feldolgozták.

Az exoterm hidrogénezési reakció 
4,5-5,5 MPa és 70-110 °C között ment 
végbe, a reaktor betáplálási hőmérséklete 
150 °C volt. A baleset előtt a benzinkezelő 
egység 11 évig kielégítően működött.

A b aleset

A baleset előtt az egység csökkentett 
terheléssel működött. A tűz a nyers benzin 
és a hidrogén keverékének meggyulladásá- 
ból keletkezett. Ez a keverék kiszabadult, 
mert az előhűtő és a reaktor közötti szige
telt és burkolt ferrites acélból készült, 20 
cm átmérőjű tápvezeték vízszintes szaka
szán repedés keletkezett.

A csővezeték erőteljes mozgásából adó
dó ütési energia, a csőhibával együtt, ele
gendő volt gyulladásra, amely szinte azon
nal a hiba keletkezése után bekövetkezett. 
A tüzet 10 percen belül elszigetelték és 
uralták, végül 90 perc múlva teljesen elol
tották; kb. 40 tonna szénhidrogén fogyott 
el. A balesetben két kezelő sérült meg: az 
egyik súlyosan, a másik enyhén. Az üzemi 
és települési tűzoltóság gyors cselekvése 
hamar visszaszorította a nagy tüzet és 
a másodlagos tüzeket is és megakadályoz
ta a továbbterjedést.

A b aleset vizsgálata

A kivizsgálás arra következtetett, hogy 
a baleset oka alacsony hőmérsékleten be
következő nyúlás okozta törés volt a 20 cm 
átmérőjű reaktortápvezetéken. Ez hőszige
telés alatti korrózió miatt következett be. A 
repedés kb. 84 cm hosszúságú volt, és ezen

a területen a tápvezeték külső veszteséget 
szenvedett a kerület alsó 240°-a körül. A 
repedés központi része mentén volt egy 
hosszanti rész, ahol a csőfal vastagsága 
0,13-0,22 cm közöttire vékonyodott (a 
normál vastagság 0,55 cm). A reaktor táp
vezetékének működési hőmérséklete ezen 
a ponton 74-79 °C között volt, a hőszige
telés alatti agresszív korrózió tartományá
ban.

Tanulságok

A karbonacél és az alacsony krómtartal
mú ferrites acél külső korróziója a szigete
lés alatt sokéves gond, és több súlyos ba
leset okozója volt, a nagynyomású tartály 
hirtelen hibája miatt. Bár a hőszigetelés 
alatti korrózió sok okát jól értjük, sajnála
tos, hogy sok balesetben, amely hőszigete
lés alatti korrózió miatt fordult elő, az is
mert és megértett tanulságokat ritkán ülte
tik át a gyakorlatba vagy tartják nyilván. 
Ezért hasznos, hogy ezt a balesetet arra 
használjuk fel, hogy emlékeztessük ma
gunkat azokra a tanulságokra, amelyeket 
már tudunk a hőszigetelés alatti korrózió
ról és az óvintézkedésekről, hogy meg
előzzük az újbóli előfordulást.

Ezek a következők:
Minimalizálni kell (vagy -  ha lehet -  ki 

kell küszöbölni) víz behatolását nem meg
felelő vízmentesítés, vagy megrongálódott 
borítás miatt.

Az abszorbeáló szigetelőanyagok hasz
nálatát kerülni kell, és tekintetbe kell ven
ni az ilyen anyagok hatását a korrózióra. A 
szobahőmérséklet feletti műveletek, külö
nösen 77-115 °C között növelik a hajlamot 
a hőszigetelés alatti korrózióra.

A szigetelés előtti csőelőkészítést -  va
gyis a festést -  gondosan kell felügyelni és 
ugyanez kell az építés és karbantartás ösz- 
szes fázisában.

A kloridok jelenléte a hőszigetelésből, 
feldolgozási anyagokból, az üzemből,
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vagy akár meg is akadályozza, hogy egyál
talán kialakuljon ilyen helyzet.

[Forrás: Loss Prevention Bulletin 136, 
13 (1997).]

N. Gy.

vagy környezeti tényezők -  tengeri levegő
-  gyorsíthatják a korróziót. Mivel gyakor
latilag lehetetlen annak garantálása, hogy a 
víz nem fog áthatolni a szigetelésen, to
vábbi védelmet lehet elérni fémes burko
latrendszerekkel.

Gondosan ügyelni kell új üzemek terve
zésekor és építésekor a potenciális problé
mára, és azt meg kell előzni. Tekintetbe 
kell venni az időjárás hatását a szigetelések 
megszakadása körül, pl. csőtámasztékok
nak és fúvókáknak.

Szemrevételezés céljára meg kell köny- 
nyíteni a borítás eltávolítását és helyettesí
tését.

A tényleges működési körülmények kü
lönbözhetnek a tervezésnél feltételezettől, 
így nő a korrózió lehetősége, amit figye
lembe kell venni.

Az átfogó karbantartási felügyeleti 
program és annak megvalósítása csökkenti 
a hőszigetelés alatti korrózió valószínűsé
gét és potenciális következményeit. Ilyen 
program kialakításánál a következőket kell 
figyelembe venni:
-  építő- és szigetelőanyagok minősége,
-  az üzem kora, beleértve az előző átvizs

gálásokat, és az előző átvizsgálások 
ajánlásainak és akcióinak kivitelezését,

-  normál működési körülmények hatása a 
korróziós tényezőre,

-  időszaki műveletek és az üzemi beren
dezések elhasználódása,

-  tartálykárosodásból eredő potenciális 
veszélyek (gyúlékony, mérgező, kor- 
rozív stb.),

-  gőz/elektromos rendszer épsége,
-  csőátmérők és csőkialakítás -  különö

sen víz/nedves terület kialakulásának 
csökkentésére ill. megelőzésére,

-  vizsgálni kell belső korrózió lehetőségét 
is,

-  üzemkialakítás és működési környezet 
-  vagyis hűtőtornyok, tenger, folyók 
stb. közelsége.

[Forrás: Loss Prev. Bull 136, 21 
(1997).]

N. Gy.
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Széchenyi-díjas vegyészek

,,Az ökológiai rendszerbe történő beavatkozás csak a le
hetséges összes körülmény figyelembevételével képzel
hető el”. Interjú Papp Sándor egyetemi tanárral a cia- 
nidszennyeződésről és egyéb környezetvédelmi kérdések
ről

skáláját. A megújuló nyersanyagok napjainkban legnagyobb 
ütemben fejlődő ága az energetikai felhasználás, a direkt 
égetésen kívül elektromos áramtermelésre, biogáz, valamint 
bioetanol előállításra is egyre nagyobb mennyiségben 
használják fel, ezekről is rövid áttekintést ad a közlemény.

[Magy. Kém. Lapja 55, 182 (2000)]

Bognár János: A magyar festékipar helyzete nemzetközi ösz- 
szehasonlításban

Barta Katalin — Csékei Márton — Csihony Szilárd — Mehdi 
Hasan — Horváth István Tamás — Pusztai Zoltán — Vlád Gá
bor: A zöld kémia tizenkét alapelve

Bemutatjuk a zöld kémia tizenkét alapelvét és néhány példát 
azok alkalmazására. A zöld kémia lényege és célja a kémiai ter
mékek tervezését, termelését és felhasználását irányító alapelvek 
egységes alkalmazása, amelynek eredményeként csökken vagy 
megszűnik a környezetre veszélyes anyagok előállítása és fel- 
használása. Noha a tizenkét alapelv közül számos triviálisnak tű
nik, mégis együttes alkalmazásuk egy adott probléma megoldá
sára gyakran megkívánja, hogy az alapoktól induljon a termék és 
folyamat tervezése. Ennek következtében a zöld kémia az alap
kutatások fontosságára irányítja a figyelmet.

[Magy. Kém. Lapja 55, 173, 2000]

Réczey Istvánná -  László Elemér: A megújuló nyersanyagok 
vegyipari felhasználása. I. Szénhidráttartalmú anyagok

Jelen közlemény a szénhidrátalapú biomassza felhasználási, fel- 
dolgozási lehetőségeit foglalja össze. Ismerteti a szintézisgáznak 
lignocellulózokból történő előállítási lehetőségeit mind 
pirolízissel, mind gázosítással. Ismerteti a természetes szálak 
kompozitokban történő alkalmazási lehetőségeit, s a kemé
nyítőből előállítható keményítőszármazékok igen széles

A közlemény az 1999. decemberben a Magyar Kémikusok 
Egyesülete által rendezett Hungarocoat szimpóziumon elhang
zott előadás alapján ismerteti a magyar lakkfestékipar 1996-98. 
évek közötti gazdasági eredményeit (termelés, értékesítés, im
port), valamint a hazai felhasználás volumenét és összetételét. 
Néhány adat segítségével a szerző összehasonlítja a hazai lakk
festékipar szervezetét néhány fejlett országéval (Franciaország, 
Németország).

[Magy. Kém. Lapja 55, 188 (2000)]

Görög Sándor: Szteroidok analitikája

A dolgozat a Richter Rt. Kutatási Analitikai Főosztályán az utol
só 35 évben végzett szteroid analitikai kutatásról és annak né
hány fontosabb eredményéről számol be. A munka célja a gyár
ban folyó szintetikus kémiai kutatás, valamint szteroid gyógy
szerek gyártásának alátámasztása volt analitikai módszerek ki- 
fejlesztésével és ezek gyakorlati alkalmazásával. A klasszikus 
analitikai (titrimetriás és spektrofotometriás) módszereket kro
matográfiás (TLC, GC, HPLC) és kapilláris elektroforetikus 
módszerek követték, míg a legutóbbi időkre a spektroszkópiai, 
kromatográfiás és kapcsolt technikák komplex alkalmazása jel
lemző elsősorban szteroidgyógyszerek szennyezésprofiljának 
meghatározására.

[Magy. Kém. Lapja 55, 192 (2000)]
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Széchenyi-díjas vegyészek

Március 15-e alkalmából a Magyar Köztársaság elnöke 
a miniszterelnök javaslatára az ünnep napján a Parlament
ben Kossuth- és Széchenyi-díjakat adott át a nemzet érde
kében kiemelkedő munkát végzett művészeknek és tudó
soknak. Mindnyájunk örömére szolgál, hogy a Széchenyi- 
díjban részesültek között két vegyész is szerepel: Antus 
Sándor, a kémiai tudomány doktora, a Debreceni Egyetem 
egyetemi tanára és Tóth Klára akadémikus, a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Általános és 
Analitikai Kémia Tanszéke egyetemi tanára. Kitüntetette- 
inknek gratulálunk és az alábbiakban adjuk közre szakmai 
működésük ismertetőjét, ami alapul szolgált a Széchenyi- 
díjra való felterjesztésükhöz.

Antus Sándor, a kémiatudomány doktora

Antus Sándor a kémiatudomány doktora, a Debreceni 
Egyetem (volt Kossuth Lajos Tudományegyetem) Kémiai 
Tanszékcsoport Szerves Kémiai Tanszék egyetemi tanára. 
Kitüntetését a színvonalas alapkutatási és eredményes 
gyógyszerfejlesztői, példamutató oktatói-nevelői és tudo
mányszervezői-közéleti tevékenységéért kapta. A BME 
Vegyészmérnöki Karán szerzett vegyészmérnöki diplo
mát, majd a BME Szerves Kémiai Tanszékén a néhai Far
kas Lóránd akadémikus vezette MTA Flavonoidkémiai 
Kutatócsoportban szerzett életre szóló ismereteket a ter
mészetes eredetű oxigéntartalmú heterociklusos vegyüle- 
tek kémiájáról. 1992-ben akadémiai doktori fokozatot 
szerzett. 1987-től címzetes egyetemi docens, majd az 
1992/93-as tanévtől kezdődően tanszékvezetői kinevezést 
kapott a KLTE Szerves Kémiai Tanszék élére. Személye 
garanciát jelent a nemzetközileg elismert debreceni 
flavonoidkémiai kutatások folytatására. Pályafutása során 
több európai egyetemen végzett sikeres kutatómunkát és 
épített ki gyümölcsöző szakmai kapcsolatokat. Tudomá
nyos közleményeinek száma meghaladja a százat (ezek 
90 %-a idegen nyelven jelent meg), amely 500 feletti idé- 
zettséggel párosul. Feltalálója, ill. társfeltalálója 8 magyar 
szabadalomnak, melyek számos európai és tengeren túli 
országban is oltalmat kaptak. Ezek közül kiemelkedik az 
Osteochin nevű (Chinoin-Takeda) első szájon át alkal
mazható csontritkulás elleni szer. Széles körben alkalmaz
ható módszert dolgozott ki májvédő hatású flavono- és 
neolignánok szintézisére. Számottevően gazdagította a 
tallium-organikus vegyületek kémiáját mind az izo- és po- 
liciklusos flavonoidok szintézisével, mind a fenolok talli- 
um-nitrátos dezaromatizációjával. Kiroptikai vizsgálatai
val jelentősen szélesítette az aromás kromoforok viselke
déseivel kapcsolatos ismereteinket. Oktatási tevékenysé

m kl

gében nagy hangsúlyt fektet a doktorandusz hallgatók fel
készítésére, az utánpótlás nevelésére. Megszervezte a 
gyógyszerész- és orvosdiagnosztikus laborasszisztensek 
szerves kémiai oktatását. Jelentős tudományszervezői és 
közéleti tevékenységet végez.

Tóth Klára, az MTA levelező tagja

Tóth Klára az MTA levelező tagja, a BMGE Általános 
és Analitikai Kémiai Tanszékének egyetemi tanára. Kitün
tetését elektroanalitikai kutatási-fejlesztési eredményeiért 
és oktatási tevékenységéért kapta. A kémiai tudomány 
doktora fokozatot 1991-ben nyerte el, 1995. óta az MTA 
levelező tagja. Szakterülete az analitikai kémia, ezen be
lül az elektroanalitika; fő kutatási témája a szelektív kémi
ai érzékelők és az érzékelőket, mint detektorokat alkalma
zó mérési módszerek fejlesztése. Jelentős szerepe volt az 
első nem-üveg alapú ionszelektív elektródok hazai gyár
tását eredményező kutató-fejlesztő munkában. Szervetlen 
csapadékalapú membránok bevezetésével anionok és 
fémkationok szelektív mérésére alkalmas elektródokat 
fejlesztett ki. A folyadékmembrán alapú szelektív érzéke
lők kutatásába bekapcsolódva munkatársaival új típusú 
szintetikus ionofórok (koronaéterek és kalixarén szárma
zékok) felhasználásával kálium-, cink-, és a nátriumionok 
szelektív mérésére alkalmas elektrokémiai és optikai érzé
kelőket dolgozott ki. E kutatásai hozzájárultak a vér- és 
vizeletminták analízisére alkalmas, automatikus analizá
torba beépíthető káliumszenzor gyártásához. AIUPAC ál
tal is javasolt módszert dolgozott ki az ionszelektivitás 
kvantitatív jellemzésére szolgáló adat, a szelektivitási té
nyező meghatározására. Az elektródok dinamikus sajátsá
gainak vizsgálata, valamint a kombinált elektrokémiai és 
felület analitikai módszerekkel kapott eredmények alap
ján a folyadékmembrán-elektródok működése új értelme
zést kapott. Legújabb kutatásai a pásztázó elekrokémiai 
mikroszkópia fejlesztésére, az ionszelektív alapérzékelők
re épülő bioszenzorok kutatására, ill. mikroelektronikai 
technológiával készült mikroérzékelők és érzékelő együt
tesek kialakítására irányulnak. Számos alkalommal töltött 
hosszabb időt neves külföldi egyetemeken. Kutatási ered
ményeit 2 könyv, 4 könyvrészlet és mintegy 280 tudomá
nyos dolgozat tartalmazza. 12 szabadalom társtulajdono
sa, amelyek közül több számos országban is védett. 
A munkáira történt független hivatkozások száma több 
mint 700. Részt vesz a vegyészmémökhallgatók rendsze
res oktatásában, valamint a szakmérnök és doktorandusz 
képzésben.

RL
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„Az ökológiai rendszerbe történő beavatkozás
csak a lehetséges összes körülmény figyelembevételével
képzelhető el”
Interjú Papp Sándor egyetemi tanárral
a cianidszennyeződésről és egyéb környezetvédelmi kérdésekről

Amire ez az írás megjelenik, remélhetőleg közvélemé
nyünk, nemzeti közérzetünk túl van azon a sokkhatáson, 
amit a romániai cianidos szennyeződés okozta környezeti 
katasztrófa idézett elő. Abban az időben az üggyel tele 
volt a média, a napilapok hasábjai, a televízió képernyője 
és a rádió hullámhossza szűnni nem akaró hevességgel 
tárgyalta -  joggal -  ezt a nem mindennapi eseményt. Ezek 
a sajtómegnyilvánulások az esemény ökológiai hatását, 
jogi vonzatait és természetesen emberi vonatkozásait is
mertették és elemezték. Ezek között a dolog természeté
nél fogva kevés volt az írásos szakmai vonatkozású meg
nyilvánulás. De akadt ilyen is, Papp Sándor egyetemi ta
nárnak a Magyar Nemzet 2000. február 29-i számának 17. 
oldalán „Kémia és környezet” című írása. A Magyar Ké
mikusok Lapja kezdetétől fogva szükségét érezte, hogy 
foglalkozzon az ügy szakmai vonatkozásaival, ezért a 
cikk megjelenésekor örömmel nyugtázta, hogy a szándék 
és a lehetőség találkoznak, és Papp professzorhoz fordult 
kérdéseivel. Papp Sándor a Veszprémi Egyetemen egye
temi tanár, aki környezeti kémia tantárgyat ad elő, és aki 
a rendszerváltás utáni első Országgyűlés Környezetvédel
mi Bizottságának alelnöke volt.

Tisztelt Kollegánk! Első kérdésünk a Nagybányán al
kalmazott technológiára vonatkozik. Kérjük, ismertesd 
annak lényegét és azt, hogy mi a magyarázata, hogy a 
XX. század végén bukkant fe l alkalmazásra ez a kőkor
szakinak tűnő technológia? Alkalmazzák-e ezt valahol 
máshol is, és tulajdonképpen van-e valami előnye az 
egyéb talán kevésbé veszélyes technológiákkal szem
ben. Ugyancsak egy újságcikkből értesültünk arról, 
hogy Magyarországon is foglalkoznak a Mátrában ta
lálható aranylelőhelyek kiaknázásával, csak nem erre a 
technológiára gondoltak?
Az alkalmazott technológia valóban régi, kereken 

száz éves, 1888-ban szabadalmaztatta a skót McArthur,
R. W. Forrest és IV. Forrest. Lényege, hogy a finoman po
rított arany-, illetve ezüsttartalmú ércet nátrium-cianid 
(NaCN) oldattal kezelik, s ennek hatására mind az arany, 
mind az ezüst cianokomplex -  Na[Au(CN)2], 
Na[Ag(CN)2] -  formájában oldatba kerül. Ebből az oldat
ból a fémeket cinkpor hozzáadásával választják ki. (Az 
arany és az ezüst szabaddá válása közben Na2[Zn(CN)4] 
keletkezik.) Az alkalmazott nátrium-cianid oldat néhány 
tized százalékos, és ezen az úton 5-15 ppm koncentrációjú 
ércek gazdaságos feldolgozása is lehetővé válik. A koráb
bi eljárásokhoz képest ez mindenképpen előnyt jelentett, 
amihez még viszonylagos olcsósága is társult. Ez az eljá
rás tette lehetővé az aranytermelés 1890 körül bekövetke

zett hatalmas fellendülését. A módszert azóta is alkalmaz
zák (Dél-Afrika, Ausztrália, Egyesült Államok, Oroszor
szág, Mexikó, Peru). 1993-ban a világ éves aranytermelé
se 2300 t körüli, ennek 27%-át Dél-Afrika, 15%-át az 
Egyesült Államok, 11%-át a volt Szovjetunió, 11%-át pe
dig Ausztrália adta. (A világ éves alkáli-cianid termelése
1989-ben 340 ezer t, a hidrogén-cianidé pedig 1992-ben 
több mint 1 millió t, ebből az USA részesedése 600 ezer t.)

Az eljárás kémiai alapelve ma sem tekinthető elavult
nak, ám a technológiai megvalósíthatóság és a gazdasá
gosság szempontjain túlmenően az elmúlt évszázad folya
mán az ilyen és ehhez hasonló eljárásokhoz kapcsolódva 
drámai módon megváltozott a biztonság és a környezeti 
kockázatok megítélése. A környezetérzékenység különö
sen az utóbbi fél évszázadban igen jelentősen megválto
zott, s a környezeti előírásokat napjainkban egyre inkább 
a társadalom ehhez kapcsolódó igényei, tűrőképessége 
határozza meg. A technológiai megvalósíthatóság és a 
gazdasági haszon szempontjai ma nem élvezik azt az ab
szolút elsőbbséget, amit korábban. (Egyébként a dilemma 
lényege mindmáig az, hogy gazdaságos lehet a környeze
tet romboló tevékenység, míg az azt megőrző ebből a 
szempontból veszteséges.)

Ami egy ilyen eljárás esetleges hazai alkalmazását ille
ti, arra nagy valószínűséggel nem a válasz. Ha az imént 
felsorolt államokat tekintjük, feltűnő lehet, hogy területük 
hatalmas, mód van tehát arra, hogy egy ilyen eljárást min
den lakott területtől a lehető legnagyobb távolságra való
sítsanak meg, ami a kockázatot mérsékeli, katasztrófa ese
tén pedig időt adhat a beavatkozásra. Ezek a feltételek 
Magyarországon nem teljesülnek.

Mi okozta tehát az ökológiai katasztrófát? Mi az a ve- 
gyület, amit a média teljes szakszerűtlenséggel ciánnak 
meg az iszapban leülepedő nehézfém vegyületnek em
lít?
Az ökológiai katasztrófát az okozta, hogy a szabadban, 

egyszerű földhányással körülvett tárolóban tartott cianid- 
és fémtartalmú szennyvíz szintje a csapadékvíz hatására 
megemelkedett, s előbb átfolyt a tároló falán, majd -  a hí
rek erről szóltak -  20-25 méteres szélességben átszakítot
ta azt. A jelek szerint egy ilyen helyzet bekövetkeztére az 
illetékesek egyáltalán nem voltak felkészülve (vésztároló, 
a katasztrófa lokalizálásának terve stb.).

A szennyvíz főként nátrium-cinaidot (NaCN) és komp
lex fémcianidokat tartalmaz, hiszen a cinkkomplex mel
lett az ércben lévő más fémek is képeznek ilyen típusú ve- 
gyületeket. (Hogy ezek melyek, arra az ércek pontos ösz- 
szetételének ismeretében lehet válaszolni.)
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Azt a tényt, hogy mi okozta a cianidos oldat kiömlését 
még vizsgálják és ez nem is szakmai kérdés. Lehet-e 
tudni valamit a kiömlött veszélyes anyag mennyiségére 
és koncentráció-viszonyaira vonatkozóan? Vajon a 
mintavétel és az elemzési módszer nem befolyásolhatja- 
e ennek pontos meghatározását?
A katasztrófával kapcsolatosan forgalomba került hírek 

szerint mintegy 100 ezer köbméter szennyvíz szabadult ki 
a tárolóból, s a szennyvíz cianid-tartalmára a kívülálló 
csupán következtetni tud abból az adatból, hogy a feltáró 
oldat koncentrációja -  mint arról már szó esett -  néhány 
tized százalékos. Azonban ehhez mindjárt hozzá kell ten
nünk, hogy az élővizekre a megengedett érték mintegy 
0,05 mg literenként. (Itt kell megjegyeznünk, hogy a ha
tárértékek megadása kapcsán mindig utalnunk kell arra, 
hogy azok pontosan mire vonatkoznak.)

Jól ismert szabály, hogy az analitikai vizsgálat eredmé
nye a mintavételnél már eldől. A mintavételre ilyen ese
tekben is kidolgozott előírások vonatkoznak, nemkülön
ben a meghatározás végrehajtására. De az is igaz, hogy a 
hatalmas anyagmennyiségek, s az anyagkeveredés problé
mái miatt csak nagyszámú mintavétel és meghatározás 
adhat megnyugtató adatokat. Mozgó élővízben természe
tesen tekintetbe kell vennünk még azt is, hogy a koncent
ráció nem csak helyről-helyre, hanem időről-időre is vál
tozik.

Ónként adódik a kérdés, lehet-e védekezni az ilyen ka
tasztrófa ellen, van-e komoly lehetősége és esélye bár
minemű, de elsősorban kémiai jellegű beavatkozásnak? 
A legjobb védekezés az lett volna, ha előzetesen tesz

nek meg mindent a katasztrófa elhárítására. A kialakított 
szennyvíztároló óriási kockázatot jelentett, hiszen a maga 
„egyszerűségében” műtárgynak talán nem is lehet tekinte
ni. És itt felvetődik a kérdés, hogy mennyire állt feladata 
magaslatán az az állami környezetvédelmi hatóság, amely 
sem a tervezés, sem a megvalósítás, sem a folyamatos el
lenőrzés kapcsán nem jelentett be kifogásokat, nem hozott 
tiltó rendelkezéseket.

Ha a kiömlő szennyvizet a tárolóhoz közel lokalizálják 
(a vésztároló kiépítése ilyen esetekben elemi kötelesség), 
akkor bizonyos megfontolások alapján a cianid-tartalmú 
ipari szennyvizek méregtelenítésére kidolgozott, egyéb
ként jól működő eljárások közül mód lett volna a legmeg
felelőbb kiválasztására. (Leggyakrabban a hipoklorittal 
(OCL) gyors reakcióban a jóval kevésbé mérgező cianát- 
tá (OCN-) történő átalakítást alkalmazzák.) Amikor azon
ban a szennyvíz már nagy tömegű élővízbe jut (Szamos, 
Tisza), tehát a szellem kiszabadul a palackból, az anyag- 
mennyiségek, a térfogatok, s a lehetséges kölcsönhatások 
számának hihetetlen mértékű megnövekedése, az anyag
keveredés problémái olyan körülmények megfontolását 
feltételezik, amelyekre eddig egyetlen esetben (Egyesült 
Államok) volt példa. Az ökológiai rendszerekbe történő 
beavatkozás pedig csak a lehetséges összes körülmény fi
gyelembevételével, a lehetséges összes kockázat mérlege
lésével és a lehetséges eszközök és módszerek teljes köré
nek számításba vételével képzelhető el, egyébként elfo
gadhatatlan mértékű kockázatot vállalunk. Jól tudjuk, 
hogy egy mégoly sikeres laboratóriumi eredményre sem

m k l

lehet pl. évi több tízezer tonna kapacitású termelő üzemet 
közvetlenül felépíteni.

Azzal az időről-időre felmerülő javaslattal kapcsolat
ban, hogy a feltételezések szerint többszáz tonna vas(II)- 
szulfáttal a nagy tömegű, mozgó élővízben a cianid meg
kötésére lehetőség lett volna (Szabó S. András javaslata a 
Magyar Nemzet 2000. március 22-i számában), ellentétes 
vélemények láttak napvilágot. A módszer alkalmazását te
kintve a következő kérdések mindenképpen megfontolást 
igényelnek: (1) az eljárást ipari szennyvizek cianidtar- 
talmának eltávolítására dolgozták ki, ahol a több elemi re
akciólépésből álló folyamat végrehajtására ellenőrzött re
akciókörülmények teremthetők meg, ám a keletkező ter
mék összetétele még ebben az esetben sem egységes; (2) 
a cianidmegkötés még optimális körülmények között sem 
teljes, 5-8%-a az oldatban marad; (3) a nagy tömegű élő
vízben a koncentráció a turbulens áramlás következtében 
helyről-helyre és időről-időre erősen változhat, s fennáll a 
veszélye a vas(II)-szulfát lokális túl- vagy aluladagolásá- 
nak; (4) a megkötés során keletkező kolloidális jellegű 
termékből -  azon túl, hogy maga is ökológiai kockázato
kat jelenthet -  napfény, a levegő oxigénje és esetlegesen 
savas szennyvíz hatására hidrogén-cianid szabadul fel 
(ezért gyakran tőzegdara hozzáadása után szűrik a csapa
dékos folyadékot); (5) a problémamegoldás -  a rendszer 
összetett jellege miatt -  nem korlátozható csupán 
„a vas(II)-só nem mérgező, a cianid igen mérgező” ellen
tét-párra, mint kiindulási alapra; (6) elkerülhetetlenül szá
mításba veendő az is, hogy az oxigénnel telített élővízben 
a vas(II)-só számára még milyen reakcióutak valószínű
síthetők.

Konkrét kérdések merülnek fel a technikai megvalósít
hatósággal összefüggésben is: (1) minthogy a szilárd só 
bejuttatása a hatékony megkötést tekintve aligha jöhet 
számításba, meg kell teremteni a feltételeket a megfelelő 
koncentrációjú (?), hatalmas térfogatú vizes oldat elkészí
téséhez, és az élővízbe történő eredményes betáplálásá
hoz; (2) a kérdéses időben a folyók felső szakaszát csak
nem teljesen jég borította; (3) az eredményes beavatkozás
ra mindössze néhány nap állt rendelkezésre -  ez sem elha
nyagolható tényező; (4) és végül, de nem utolsósorban a 
kérdések kérdése: van-e hatékony szervezet és eszközrend
szer az elméletileg megfelelőnek látszó intézkedés gyors 
végrehajtására, amely munkájában -  egyébként -  semmifé
le korábbi ilyen tapasztalatra nem hagyatkozhat.

Az elmondottak nyomán nehéz nem arra a következte
tésre jutni, hogy hatalmas tömegű, mozgó élővízben olyan 
megoldást alkalmazni, amelyre vonatkozóan alapvetően 
csak laboratóriumi, illetve ipari szennyvízkezelési -  tehát 
ellenőrizhető körülmények között szerzett -  tapasztalatok 
állnak rendelkezésre, elfogadhatatlan kockázatot jelent. 
És azt sem feledhetjük, hogy a felsorolt tényezők figye
lembevételével még távolról sem merítettük ki az ökoló
giai rendszerekkel kapcsolatban megfontolásra váró ösz- 
szes tényezőt. A katasztrófa elhárításának a kémiai tapasz
talatok oldaláról történő megközelítése szükséges, de nem 
elégséges feltétele a megnyugtató megoldásnak, még ak
kor sem, ha egyébként a kémiai feltételek és következmé
nyek teljes köre egyértelműen tisztázott.
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Végül a szomorú ügy tanulságairól kérdezünk. Idézett 
újságcikked nagyon jó l rávilágít a társadalmi problé
mákra. Való igaz, hogy az eset kapcsán nyilvánvalóvá 
vált a társadalom és a közszereplők kémiai informáltsá
gának kritizálható szintje. Ezzel kapcsolatban a közok
tatásnak nagyon fontos és súlyos feladatai vannak, és 
nem tűnik jó  megoldásnak a kémiaórák számának java
solt csökkentése, amire cikkedben is rámutatsz. Ez az 
akció tovább rontaná a társadalom kémiai informáltsá
gának és tegyük hozzá, szemléletének színvonalát, ami 
már most is meglehetősen alacsony. Biztos vannak ezen 
felül szakmai vonatkozású tanulságok is. Kíváncsiak 
vagyunk ezekre, amelyek, úgy gondolom azért nincse
nek távol egymástól.
R. Feynman, a neves fizikus mondta vagy két évtized

del ezelőtt, hogy az emberi értelem pusztán célszerűségi 
okokból a természetet fizikára, kémiára, geológiára, bio
lógiára osztja fel, ám figyelemmel kell lennünk arra, hogy 
a természetnek erről a felosztásról nincs tudomása. Az 
ökológiai rendszerekkel kapcsolatos minden vizsgálat -  a

rendszer összetettségéből fakadóan -  az egyes tudomány- 
területek összehangolt alkalmazását követeli meg. A kö
zelítés itt tehát elsősorban problémamegoldó közelítés 
kell, hogy legyen. (Természetes, hogy nem nélkülözhet
jük az eszköz-, illetve módszerközpontú közelítést sem.) 
Ez megkívánja, hogy a tudományos közösség elvégezze 
azon diszciplínák integrálását, amelyek az adott probléma 
megoldását lehetővé teszik. Nem állíthatjuk, hogy ha 
megteszi, akkor a társadalom úrrá tud lenni a jelentkező 
nehézségeken, ám ha nem teszi meg, akkor a társadalom
nak a legkisebb esélye sincs a sikerre. Ennek kapcsán 
utalnunk kell arra is, hogy a környezetvédelem nem utó
lagos kárelhárítás, nem katasztrófakezelés, nem tűzoltó
vagy kampányjellegű munka, hanem mindenekelőtt és 
egyáltalán megelőző tevékenység.

Köszönjük az interjút.

Sz.G.

Stratégia vegyipari termékek kezelésére az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királyság Környezeti, Szállítási és Regio
nális Minisztériuma 1999. decemberében „ Vegyi anyagok 
a környezetben” címmel stratégiát tett közzé, amely az 
Interneten a http://detr.gov.uk alatt érhető el. Az 1997. no
vemberi indítást követően, széles körű szakmai konzultá
cióval kialakított stratégia az ipari vegyi anyagok kezelé
sével és tesztelésével foglalkozik a következő húsz évben. 
Céljai között szerepel, hogy a vegyipari termékek környe
zeti kockázataival kapcsolatos összes információt hozzá
férhetővé tegye a nyilvánosság számára, folytassa ezek 
környezetre és emberi egészségre veszélyes kockázatának 
csökkentését az ipar versenyképességének fenntartása 
mellett, és mielőbb kivonja azokat az anyagokat, amelyek 
elfogadhatatlan kockázatot jelentenek a környezet szá
mára.

Az angol kormány elvárja a gondoskodási kötelezettsé
get azoktól, akik vegyi anyagokat gyártanak, szállítanak, 
használnak, vagy importálnak; a gyártóknak információt 
kell kiadniuk vegyi termékeik környezeti és emberi 
egészségre gyakorolt kockázatairól. A kormány továbbra 
is bátorítja a legjobb környezetvédelmi gyakorlat fejlesz
tését és elterjesztését, ezáltal is csökkentve a veszélyes 
vegyi termékek expozícióját és növelve helyettesítésüket

biztonságosabb alternatívákkal. A stratégia ezen túlme
nően előírja a vegyi anyagok környezeti kockázat értéke
lésének meggyorsítását. A kormány 2000 végéig elkészíti 
a kockázatértékelési útmutatót az OECD anyagához. 
2004 végéig el kell végezni 1000 nagy volumenű vegyi 
termék kockázatának értékelését, és ezen értékelések felét 
el kell fogadtatni az OECD-vel. Amennyiben 2004-ig 
nem megy végbe kielégítő előrehaladás, az angol kor
mány nyomást fog gyakorolni az EU törvénykezésére a 
vegyi termék kockázatértékelés kötelezővé tétele érdeké
ben. A kormány nyomást fog gyakorolni a világ vegyipar
ára, hogy 2015-ig befejeződhessen az összes nagy volu
menű vegyi termék valamennyi kockázatelemzése. A terv 
szerint 2000 nyarára létrehoznak egy érdekcsoport (stake
holder) fórumot, amely segíti az egyetértés kialakítását a 
vegyi anyagokkal és a környezettel kapcsolatos politiká
ról, és egyebek között tanácsot ad a vegyi anyagok keze
lésére. Megerősítik az elővigyázatossági elvet a stratégiai 
akciók végrehajtásakor (vagyis nincs szükség egy eseti 
kapcsolat tudományos igazolására a szabályozási döntés 
meghozatalához).

RL
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A magyar vegyipar és kémiatudomány

EU PARTNERKERESÉS 
A KÉMIAI KUTATÁSBAN

Technológia ajánlatok

p2178. TO Félszintetikus szerek kifej
lesztése bakteriális vér-infekciók keze
lésére Az ajánlatkérő olyan szintetikus 
szert fejlesztett ki, amely a vérben megje
lenő Gram negatív baktériumok gyors 
elpusztítására szolgál. A szer segít a vér 
fagocitáinak baktériumölő hatásuk kifej
tésében. Ez a folyamat a javasolt szer 
használata esetén perceket igénybevevő 
folyamat, és egyidejűleg újra érzékennyé 
teszi a rezisztens baktériumokat a ha
gyományos antibiotikumokkal szemben. 
A partner a fejlesztési fázisig jutott el, és 
olyan partnert keres, aki a további kutatási 
és marketing fázisban joint venture alapján 
együttműködik a javaslattevővel. A szóba 
állási határidő: 2000. december 31.

p.2216. TO Kétfázisú szájöblitö a rossz 
lehelet hosszú ideig tartó megelőzésére 
Kétfázisú szer (vizes és nem vizes), amit a 
használat előtt összekevernek és az így 
létrejött emulzió fejt ki hatást. Különleges 
előnye a hosszú ideig (9 óra) tartó hatás. 
A szer már a piacon van és annak licencét 
és technológiáját a partner eladásra kínálta. 
Határidő: 2000. december 31.

p.2238. A „Természetes antioxidáns 
kozmetikai célokra" tárgyú szabadalom 
frissítése Különleges tulajdonságú, nö
vényi eredetű, természetes, vízben oldható 
antioxidáns a kozmetikai iparban történő 
felhasználásra. Az antioxidánst tartalmazó 
növények hosszú ideig tartó vizsgálata 
során két alkalmas forrás-növényt találtak, 
a spenótot és a lóherét. Speciális tisztítási 
módszerek alkalmazása után az aktív frak-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ciót izolálták, amelyet azután ismert koz
metikai készítményekhez adták hozzá. 
A szer vízoldható, nem toxikus, könnyen 
gyártható olcsó forrásból. Ez az adalék 
csökkentette a peroxid-szintet az emberi, 
illetve állati bőrön alkalmazott koz
metikumokban. A két szer demonstrációra 
alkalmas stádiumban van. A javaslattevő 
joint venture partnereket keres a további 
fejlesztő és marketing munkára.

Kutatási együttműködés

p.2136. R&D PS Környezetkímélő kor
rózió-gátló A legtöbb korróziós inhibitor 
mérgező, veszélyes a környezetre, és az 
emberre is. Néhány közülük csak dina
mikus körülmények között használható 
(mozgó oldatok). Ez a szóban forgó 
találmány eléggé általánosan használható, 
nem mérgező alapanyagokból készülő kor
rózió-gátlót ír le. A szer alapanyagai: szén
hidrát, poliolok, bórsav és borátok. 
A kipróbálásra alkalmas anyag előál
lítására képes fázisig eljutott technológia 
további közös értékesítését javasolja a 
partner. Határidő: 2000. december 1.

p2160. Rektifikáló technológia know- 
how-ja -  szakaszos rektifikálás csökkentett 
nyomáson A technológiát szerves vegyi 
anyagok csökkentett nyomású (váku
umos), szakaszos rektifikálással történő 
koncentrálására, ill. tisztítására fejlesztet
ték ki. A csökkentett nyomáson végbe
menő frakcionált desztilláció a szerves 
vegyszerek olcsó tisztítását és nagyfokú 
koncentrálását teszi lehetővé. A technoló

gia csökkentett nyomáson működő (váku
umos), szakaszos rektifikáló berendezést 
tartalmaz a frakcionált desztilláció végre
hajtására.

Kívánatos betáplálás: legalább 1000 kg. 
A desztilláló berendezés jellemzői a 
következők:

-  rozsdamentes acélból (1,4571) 
készült oszlop,

-  az oszlop töltete: Sulzer-szerkezetű 
töltet,

-  a töltet magassága 30 elméleti tányér
nak felel meg,

-  a megengedett maximális hőmérsék
let 180 °C,

-  a vákuum maximális értéke: 1,0 mbar
A már piacon lévő berendezés közös

piackutatására és értékesítésére keresnek 
partnert. Határidő: 2000. december 31.

p.2161. Vékonyréteg-párologtatási 
know-how Az ajánlott vékonyréteg- 
párologtatási technológia használható 
értékes termékek koncentrálására, vagy 
értékes maradéknak a kevésbé értékestől 
történő olcsó, desztillációs elválasztására. 
A technológia csökkentett nyomáson (váku
umban) működő vékonyréteg-párologtatót 
tartalmaz a következő jellemzőkkel:

-  rozsdamentes acélból (1.4571) 
készült párologtató,

-  megengedett max. hőmérséklet: 300 
°C,

-  maximális vákuum-feltétel: 1.0 mbar,
-  desztilláló kapacitás: lOOkg/óra
Ennél a már szintén piacon lévő beren

dezésnél is marketing együttműködőket 
keresnek know-how értékesítéssel. 
Határidő: 2000. dec. 31.

További felvilágosítás: Szabó Eszter, 
OMIKK Tel: 266-3123

Sz. G.

A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége „VEGYÉSZ” Alapítványának 
Kuratóriuma Pályázatot hirdet az alumínium-, a gáz-, a gumi-, a gyógyszer-, a kőolaj-, a vegyipari és a rokon szakmák, valamint a 
kutatás, fejlesztés és a felsőoktatás területén az exportképesség növelése témában a működő gyártási eljárások korszerűsítése, vagy újak 
kidolgozása tárgykörökben, különös figyelemmel az európai uniós csatlakozás követelményeire

Pályadíjak I. díj 250 000 Ft
II. díj 180 000 Ft
III. díj 140 000 Ft
IV. díj 100 000 Ft
V. díj 80 000 Ft

Azon pályamunkák jutalmazására, amelyek nem érik el a díjazottak színvonalát, de vegyipari alkalmazásuk jelentős, a kuratórium 
100 000 Ft-ot fordít. A kuratórium csak megfelelő mélységben kidolgozott pályaművekkel foglalkozik. Ötleteket és kidolgozatlan 
javaslatokat nem tud elbírálni. A kuratórium fenntartja a jogot a pályadíjak összegének átcsoportosítására.

A pályázat jeligés.
A pályázó személyi adatait -  név, munkahely, munkakör, lakcím -  zárt borítékban kell mellékelni. A pályázatot két példányban kell 

beküldeni a VDSZ „ Vegyész " Alapítvány Kuratóriumának 1068 Budapest, Benczúr u. 45.
További információ és felvilágosítás: dr. Balatoni Istvánná, telefon: 351-1876
Beküldési határidő: 2000. november 1.
A pályamunkák elbírálásának határideje: 2000. december 1.
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Koszorúzási ünnepség és akadémiai emlékülés Fabinyi Ru
dolf halála 80. évfordulója alkalmából
(Budapest, 2000. március 10.)

Egyesületünk alapító elnöke Fabinyi 
Rudolf az MTA rendes tagja és a kolozsvá
ri Ferenc József Tudományegyetem rendes 
tanára a román megszállás elől a megkí
vánt hűségesküt megtagadva 1919-ben fiá
hoz Budapestre menekül. A menekülés 
megalázó viszontagságaitól legyöngült 
szervezete az 1920-ban kitört spanyolnát
hát nem tudja legyőzni, így fia budai klini
káján 1920. március 7-én eltávozott az 
élők sorából. A hosszú és méltatlan felejtés 
után, hála Móra László 1999-ben megje
lent "Fabinyi Rudolf élete és kora" című 
könyvének, némi késéssel múlt év novem
berében Kolozsvárott emlékülés keretében 
megemlékezhettünk születése (1849. má
jus 30.) 150. évfordulójáról. Az elmaradt 
hazai visszaemlékezés pótlásaként az 
MKE elnöke kezdeményezte, hogy halála 
80. évfordulója alkalmából a hazai ve
gyésztársadalom nevében az MKE és a 
MTA Kémiai Osztálya közös koszorúzás
sal, majd ugyanazon a napon tartandó em
léküléssel tisztelegjen első elnöke, illetve 
megbecsült tagja emléke előtt.

2000. március 10-én pontosan temetésé
nek 80. évfordulóján a Kerepesi Temető 
38. parcellájában (a Kossuth Mauzóleum 
mögött egy szép jegenyesor szélén) Görög 
Sándor akadémikus, az MTA Kémiai Tu
dományok Osztályának elnöke, Kálmán 
Alajos akadémikus az MKE elnöke, Móra 
László akadémiai doktor, és a Fabinyi csa
lád több tagja koszorút helyezett el Fabinyi 
Rudolf ez alkalomra gondosan megtisztí
tott, bár kissé megkopott síremlékére. Je
len volt Fabinyi József Fabinyi Rudolf 
egyetlen élő és nevét viselő unokája is. 
A koszorúzás előtt Kálmán Alajos emlé

keztetett Fabinyi Rudolf emberi, kutatói és 
tudományszervezői nagyságára utalva ar
ra, hogy Fabinyi Rudolf születésének és 
halálának időpontja a magyarság történeté
nek két fontos eseményével esik egybe. 
Születése az 1848-49-es Szabadságharc 
legszebb napjaira, míg halála a Trianonnal 
megpecsételt nemzeti tragédiára emlékez
tet. Fabinyi Rudolfnak az egész nemzetre 
kisugárzó kolozsvári professzorságára em
lékeztetve az Egyesület koszorúját dok- 
toranduszával, a Kolozsvári Tudomány- 
egyetemen vegyész diplomát szerzett Deák 
Andreával közösen helyezte el.

Ugyanaznap délután 14 órakor a Ma
gyar Tudományos Akadémia székházának 
felolvasótermében Szabadváry Ferenc 
akadémikus elnökletével Móra László, az 
MTA doktora tartott emlékbeszédet 
Fabinyi Rudolf akadémikusról. Előadásá
ban ismertette a kiváló magyar tudós és 
közéleti személyiség, továbbá példás csa
ládapa életét és munkásságát, és méltatta a 
mának is tanulságul szolgáló emberi nagy
ságát. Ezt követően Kálmán Alajos az 
MKE alapító elnökére emlékezett, a 
Fabinyit követő elnökök sorának és egyes 
tagjai kiválóságának ismertetésével fel
idézte azt a 80 esztendőt, amely Fabinyi 
halálától az ezredfordulóig eltelt. Utalt 
azokra a nehéz évekre, amelyek Fabinyi 
halálát és az ország Trianonnal bekövetke
ző összeomlását követték. Utalt arra, hogy 
az ország szétdarabolása következtében a 
vegyipar összteljesítménye közel a felére 
csökkent és részvétele a nemzeti összter
melésben is alig haladta meg az 5%-ot. Eb
ben a nehéz helyzetben állt az Egyesület 
élére Pfeifer Ignác, aki örökös ügyvezető

Az 1999. évi Náray-Szabó István-díj kitüntetettje: 
Dr. Sasvári Kálmán

Az Egyesület Náray-Szabó István nevét 
viselő tudományos díja 1999-ben, Náray- 
Szabó István születésének (1899. július 
20.) századik évfordulója alkalmából ren
dezett akadémiai emlékülésen (november
2.) került kiosztásra. A röntgenkrisztallog- 
ráfiának a hazai gyógyszer és hatóanyag 
kutatásba való eredményes bevezetéséért 
Sasvári Kálmán, a kémiai tudomány dok

tora vette át a kitüntetést Kálmán Alajos
tól, az MKE elnökétől.

Sasvári Kálmán 1912. február 7-én szü
letetett Hidason. 1931-ben mint matemati
ka-fizika szakos hallgató felvételt nyert a 
szegedi Eötvös Kollégiumba. Itt kerül kap
csolatba Náray-Szabó Istvánnal, akinek 
1933-tól tanítványa, majd egy életre szóló
an munkatársa lesz. Náray-Szabó irányítá
sával készíti el előbb diploma dolgozatát,

elnökként (1932) újra szervezte a magyar 
vegyésztársadalmat. Történelmi visszate
kintésében utalt a háború nehéz évei alatt, 
majd az azt követő diktatúra még nehezebb 
évei alatt emberségükkel és tisztességük
kel helytálló elődeire, akik legjobb tudásuk 
szerint szolgálták az Egyesület életét. Az 
1956-os Forradalmat és Szabadságharcot 
követő konszolidáltabb időkből, nagy sze
retettel emlékezett meg Schay Géza akadé
mikusról, akinek elnöksége alatt saját 
egyesületi munkássága kibontakozhatott. 
Megemlítette, hogy a magyar vegyésztár
sadalom, ezen belül az MKE is készül 
Schay Géza születése 100. évfordulójának 
megünneplésére ez év májusában. A még 
élő elődök közül tisztelettel emlékezett 
meg a múlt évben 80. életévét ünneplő Me
zei Barnáról, aki nemcsak az Egyesület ki
váló elnöke volt, hanem a magyar gyógy
szeripar egyik legjelesebb személyisége is. 
A nagy elődöktől reá hagyott örökség nagy 
felelőséget ró az Egyesület jelenlegi elnö
kére, mert a rendszerváltozást követő gaz
dasági átalakulás, privatizáció, továbbá do
minánssá váló külföldi tulajdonszerzés 
ugyanolyan nehéz helyzetbe hozta a ma
gyar vegyésztársadalmat, mint amelyet 
1920-30 között meg kellett érnie, ha nem 
is ugyanabban a formában. Felhívta hall
gatói figyelmét az Egyesület létét jelentő 
önzetlen társadalmi munka fontosságára, 
amely nem lehet áldozata a napjainkra oly 
jellemző merkantilista menedzser szellem
nek.

Az emlékülés bezárása előtt Fabinyi Jó
zsefiért szót, hogy maga és családja nevé
ben köszönetét mondjon az emlékülés 
megrendezőinek és elsősorban Móra Lász
lónak, akinek a gondos és mintaszerű tudo
mánytörténeti munkássága nélkül nem ke
rülhetett volna sor Fabinyi Rudolf emléké
nek méltó megbecsülésére.

KA

majd bölcsészdoktori értekezését, amit 
1938-ban a budapesti Pázmány Péter Tu
dományegyetemen véd meg sikeresen. 
Ugyanebben az évben publikálják a legje
lentősebb közös munkájukat, az alumíni
umgyártásban fontos kriolit kristályszer
kezetét. 1938. szeptemberében Náray- 
Szabó Istvánt a József Nádor Műegyetem 
Kémiai-Fizikai Tanszékének élére nevezik 
ki, Sasvári előbb tanársegédként, majd ad
junktusként segíti munkáját. Feladata a ve
gyészmérnök hallgatók fizika oktatása, 
melyben következetes szigorúságával fé
lelmes, de nagyrabecsült hírnevet szerez. 
Fizikus szemléletéből adódóan elsősorban
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Egyesületi élet

a kísérleti röntgendiffrakciós technika fej
lesztésén munkálkodik. 1947-ben Papp 
György közreműködésével a világon elő
ször mér elektronsokszorozóval röntgen- 
sugár intenzitást.

1947-ben Náray-Szabó elveszti mű
egyetemi tanári állását. Sasvári 1949-ben 
az Egyesült Izzó kutató laboratóriumában 
helyezkedik el. Ide menti át Náray-Szabó 
röntgendiffrakciós laboratóriumának be
rendezéseit. Majd amikor Náray-Szabó tíz 
éves hányattatás után 1957-ben az MTA 
Központi Kémiai Kutató Intézetben a rönt
gendiffrakciós kutatásokat újrakezdi, csak 
a Sasvári által megmentett, sajnos már 
meglehetősen elavult műszerbázisra tá
maszkodhat. Sasvári az Egyesült Izzóban 
eltöltött évek (1949-1957) alatt a kemény

Megalakult az MKE Elnöksége
(Budapest, 2000. március 22.)

Egyesületünk 1999. évi közgyűlése az 
MKE módosított alapszabálya keretében 
meghatározta az Elnökség új feladatkörét 
is. Ebből kiindulva hívta össze Kálmán 
Alajos elnök az Elnökséget március 22- 
ére.

Kálmán Alajos elnök bevezetőjében is
mertette, hogy az új alapszabály szerint az 
Elnökség az MKE tanácsadó, döntés elő
készítő szervezete, tagjai az elnök és alel- 
nök mellett az MKE-t támogató 20 legna
gyobb cég vezetője, a 10 legnagyobb 
egyesületi szakosztály és szakcsoport el
nöke, a 3 legnagyobb területi szervezet el
nöke, a kémiát oktató egyetemek illetékes 
vezetői, az OMFB, a MAVESZ, a Gazda
sági, az Oktatási és a Környezetvédelmi 
minisztériumok képviselői. Az Elnökség 
feladatköre az IB munkájának segítése, 
konkrétan a magyar vegyipar és azt hosz- 
szútávon szolgáló kémiaoktatás stratégiai 
kérdéseinek elemzése, javaslatok kidolgo
zása, valamint az egyesület szervezeti kér
déseinek vizsgálata, a szükséges változta
tásokra vonatkozó javaslatok kidolgozása. 
Megállapította, hogy a meghívottak több 
mint fele megjelent az alakuló ülésen. Az 
MKE Elnökségébe meghívottak a követ
kezők:

Kálmán Alajos MKE elnök, Pallos 
László MKE alelnök;

vállalat vezetők: Arany Sándor (Biogal 
Rt.), Árvái Lajos (Zoltek Rt.), Besse 
Pliilippe (Chinoin Rt.), Blazsek István 
(Nitrogénművek Rt.), Bogsch Erik 
(Richter Rt.), Darvas Ferenc (ComGenex 
Rt.), Faix Frigyes (Egyesült Vegyiművek

mid

üveg előállításához szükséges import alu- 
mínium-hidroxid pótlásának megoldásá
val, majd a volfrámgyártás krisztallográfi- 
ai problémáival foglalkozik. Mellékállás
ban az MTA KKKI-ban, majd a NAKI-ban 
is gyümölcsözteti a Debye-Scherrer néven 
ismert röntgendiffrakciós porvizsgálati 
módszer alkalmazásában szerzett gazdag 
tapasztalatait. Közben 1952-1954 között 
az ELTE Fizikai Intézetében röntgenkrisz- 
tallográfiát oktat, s útjára indítja a röntgen
diffrakciós kutatásokkal foglalkozó fiziku
sok első gárdáját.

1957-től 1974-ben történt nyugdíjba vo
nulásáig az MTA KKKI-ban Náray-Szabó, 
majd annak utódja (1971), Kálmán Alajos 
mellett először a kétségbeejtő lemaradás 
felszámolásán, azaz a korszerű diffrakciós

Rt.), Fehér Erzsébet (Pannonplast Rt.), 
Gémes István (Hunstman Corp. Hungary), 
Kárpáthegyi Tibor (Villszig Kft.), Kovács 
F. László (BorsodChem Rt.), Miavecz Ist
ván (Trilak Haering Kft.), Mosonyi György 
(MÓL Rt.), Nagy Imre (Caola Rt.), Orbán 
István (EGIS Rt.), Pálfi Sándor (TVK 
Rt.), Rózsa Ferenc (Budalakk Rt.), 
Valovits Emil (Budapesti Vegyiművek 
Rt.), Manuel Weiller (Taurus Rt.), Zsig- 
mond László (Reanal Rt.);

egyesületi szakosztály és szakcsoport 
vezetők: Dénes Ferenc (Ásványolaj és Pet
rolkémia), Fehér Erzsébet (Műanyagipar), 
Fonyó Zsolt (Műszaki Kémia), Kalász Hu
ba (Kromatográfiás Társaság), Liptay 
György (Analitika), Mátyus Péter (Szerves 
és Gyógyszerkémia), Nagypál István (Fi
zikai-kémia), Otrok Györgyné (Környezet
védelem), Princz Péter (Környezetvédel
mi Analitikai Társaság), Török Ilona 
(Szerveskémiai Analitikai Társaság);

területi szervezet elnökök: Bakos József 
(Veszprém Megye), Bordás Zoltán (Bor
sod-Abaúj-Zemplén megye), Fülöp Fe
renc (Csongrád megye);

a kémiát oktató egyetemek illetékes ve
zetői: lnzelt György, Kollár László, 
Kubinyi Miklós, Marton Gyula, Sóvágó 
Imre, Visy Csaba;

az OMFB képviseletében: Szabó Gá
bor;

a MAVESZ képviseletében: Bondár 
László;

a minisztériumok képviseletében: Fodor 
Gábor (Oktatási Minisztérium), Hornyák 
Margit (Környezetvédelmi Minisztérium),

technika meghonosításán, majd a még el
maradottabb állapotban lévő számítástech
nika felfejlesztésén dolgozik. Az előbbiben 
Kálmán Alajos, az utóbbiban Argay Gyula, 
Párkányi László és a vendég (Chinoin) Si
mon Kálmán segítik. Kétéves amerikai ta
nulmányútja (Pittsburgh, 1963-1965) után 
Csonka-Horvai Júlia, majd Simon Kálmán 
segítségével a röntgenkrisztallográfiát 
Magyarországon először a gyógyszeripar 
(Chinoin) szolgálatába állítja. A Chinoin, 
továbbá néhány egyetemi (ELTE Szerves 
Kémiai, BME Szervetlen Kémiai) tanszék 
számára végzett sikeres vizsgálatok meg
nyitják az utat a röntgenkrisztallográfía 
szélesebb körű hazai alkalmazása előtt.

Kálmán Alajos

Mogyoróssy György (Gazdasági Miniszté
rium);

állandó meghívottak: Gál Sándor, 
Inczédy János, Körtvélyessy Gyula, 
Náray-Szabó Gábor, Sohár Pál.

A megnyitó után a hozzászólások kö
vetkeztek. Mogyoróssy György főtanácsos 
a GM képviseletében elmondta, hogy a 
vegyipar a második legnagyobb iparág a 
gépipar után, ennek ellenére állandó de
fenzívában van. Hangsúlyozta, hogy szük
ség van a kémia imázsának a javítására, és 
fontosnak tartotta, hogy az egyesület a kö
zépiskolai kémia tankönyvek lektorálásá
ban vegyen részt. Sohár Pál professzor 
(Etikai Bizottság) ismertette, hogy a ké
szülő tankönyveket az Oktatási Minisztéri
um zsűrizteti felkért szakemberekkel. El
mondta, hogy az eddigi imázs-javítási célú 
tanulmányok eredményessége nem kielé
gítő. Jelezte, hogy az egyetemeken a tö
megoktatás a képzés minőségét rontja. 
Szorgalmazta a nemzetközi diákcsere fel
karolását, és ehhez kérte az egyesület 
anyagi támogatását. Visy Csaba professzor 
(JATE) a kémiatanár szerepével foglalko
zott, elmondta, hogy nincs érdeklődés a ta
nári pálya iránt, tisztázni kell a kétszakos 
képzés feltételeit. Kérte, hogy ne szüntes
sék meg az egyszakos képzést és utalt a 
normatíva veszélyességére. Orbán István 
vezérigazgató (EGIS Rt.) a Magyar 
Gyógyszergyártók Szövetsége nevében 
nyilatkozva elmondta, hogy szívesen leül
ne az egyesület vezetőivel a kapcsolatok 
tisztázására. Fontosnak tartotta a fiata
lítást, mozgalmat szorgalmazott az ifjúság 
megnyeréséért. Liptay György professzor 
(Analitikai Szakosztály) elmondta, hogy 
szakosztályuk két éve pályadijat ad ki a fi
atalok konferencia részvételének finanszí
rozására, de volt olyan gyógyszergyár,
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amelyik nem adott lehetőséget a díja
zott részvételére. Sóvágó Imre professzor 
(KLTE) vázolta az egyetemi oktatás ne
hézségeit és megjegyezte, hogy a kémia 
segédtudománnyá válik. Otrok Györgyné 
(Környezetvédelmi Szakosztály) utalva a 
vegyipar kedvezőtlen társadalmi elfoga
dottságára javasolta, hogy az MKE vizs
gálja meg, hogyan lehetne a vállalati PR 
managerek kémia tudását, és az általános 
iskolai kémiaoktatást, a kémia tanárok in
formáció ellátottságát javítani. Fehér Er
zsébet vezérigazgató (Pannonplast) a 
MAVESZ oktatási bizottság felmérésének 
tapasztalatait ismertette. Elmondta, hogy 
gondot jelent a jó tankönyv hiánya, és 
hogy ismertették az egyetemi kémiaokta
tókkal a vállalati igényeket. Marton Gyula 
dékán (VE) ismertette, hogy az EU-ban 
most vizsgálják a normatív egyetemi fi
nanszírozásra történő áttérést. Indítvá
nyozta, hogy a hazai iparvállalatok 
(gyógyszeripar) vállalják néhány (évi öt) 
doktorandusz képzésének finanszírozását. 
Elmondta, hogy az egyetemi oktatói fizeté
sek nagyon alacsonyak, emiatt az oktatók 
mellékállások betöltésére kényszerülnek. 
Bordás Zoltán (BorsodChem Rt. és Borsod 
megyei szervezet) hangsúlyozta, hogy ér

dekünk a magas szintű egyetemi oktatás 
fenntartása, ehhez az egyetemi oktatókat 
támogatnunk kell. Hiányolta a vegyipari 
technikumi oktatási típust. Véleménye sze
rint a végzetteknek szélesebb szakmai is
meretekkel kell rendelkezniük, a speciális 
tudást a helyszínen szerezhetik meg. 
Mátyus Péter professzor (Szerves és 
Gyógyszerkémiai Szakosztály) probléma
ként jelölte meg a középiskolai tanköny
vek sokféleségét és kevésbé súlyosnak az 
egyetemi tankönyv helyzetet. Érdeklődött, 
hogy milyen eszköz van az egyesület kezé
ben a tankönyv kiadás javításához. Bende 
Zoltán műszaki igazgató (Reanal Rt.) el
mondta, hogy a magyar vegyészet kreativi
tása az anyaggal való kapcsolattartásban 
rejlik, és erre a beállítottságra mielőbb 
vissza kellene állni. Fonyó Zsolt akadémi
kus (Műszaki Kémiai Szakosztály) kifeje
zésre juttatta, hogy az egyesületnek oda 
kellene hatnia, hogy az egyetemi oktatás
ban az oktatási színvonalat csökkentő el
múlt időszaki ballépések (normatíva beve
zetés, elbocsátások és egyidejű létszámnö
velés) felülvizsgálatra kerüljenek, és hogy 
a vegyészmérnök képzés szakmai becsüle
tét kapja vissza úgy, hogy az oktatásról az 
ipar véleménye alapján határozzanak. Rácz

Jegyzőkönyv az Intéző Bizottság 2000. február 24-i üléséről

Jelen vannak: Banai Endre, Bognár Já
nos, Gálosi György, Gimesi Ottó, Hencsei 
Pál, Hermecz István, Hlavay József, 
Jedlovszky Pál, Kalaus György, Kálmán 
Alajos, Körtvélyessy Gyula, Pallos László.

Kimentette magát: -
Hiányzik: Erdős Péterné

1. Az előző ülések 
határozatainak végrehajtása

1/2000 A vállalatok tagdíjfizetésének és 
közhasznú támogatásának részleteit a Gaz
dasági Tevékenységek Ügyrendjében a 
Gazdasági Bizottság fogalmazza meg és 
az IB dönt. Az alapszabály szerint a két tí
pusú kifizetés közötti megosztás tetszőle
ges lehet, de a kettő nem egyesíthető.

2/2000 Gálosi György az ülésre beter
jesztette az 1999-es rendezvények írásos 
gazdasági értékelését.

2.1999 évi mérleg 
és a 2000 éves terv

A Gazdasági Bizottság több ülésen tár
gyalta a beterjesztett mérleget. A GB elnö

ke, Banai dr. ismertette annak pontjait. Az 
adatok alapján látható, hogy a működés 
tervezettnél nagyobb kiadásából és kisebb 
bevételéből származó, a szokásosnál na
gyobb veszteséget nem tudta a rendez
vényszervezési tevékenységnek a terve
zettnél kisebb nyeresége kompenzálni. 
Ezért az MKE az 1999. évet 6,617 MFt 
veszteséggel zárja 23,211 MFt mérleg fő
összeg mellett.

3/2000 Az IB a beterjesztett mérleget a 
fenti főbb adatokkal elfogadja, azt vélemé
nyezésre a Felügyelő Bizottság elé utalja, 
majd az FB véleményével együtt jóváha
gyásra a májusi küldöttközgyűlés elé ter
jeszti.

A veszteség miatt az IB a következő ha
tározatokat hozta:

4/2000 Az IB felkéri Gimesi Ottót és 
Hencsei Pált, hogy vizsgálják meg az 
MKE konferenciaszervező tevékenységé
nek eredménytermelő képességét és mű
ködési költségszerkezetét, hogy a jövőben 
a veszteség elkerülhető legyen. Határidő: 
az áprilisi IB ülés tárgyalhassa és előtte a 
Gazdasági Bizottság is.

5/2000 Az IB a későbbi határozattal el
fogadott rendezvényszervezési eljárás szi

László (MÓL Rt.) írásbeli hozzászólásban 
közölte, hogy az Egyesült Királyságban a 
Környezetvédelmi, Szállítási és Regionális 
Minisztérium kétéves széles körű konzul
táció után 1999. decemberében „Vegyi 
anyagok a környezetben” címmel stratégi
át tett közzé, amelynek egyik célja a vegy
ipar imázsának a javítása. Várható, hogy 
az angol vegyi anyag stratégiának kihatása 
lesz az EU törvénykezésére is.

Kálmán Alajos akadémikus, az MKE el
nöke megköszönte a hozzászólásokat. Ja
vaslatára a jelenlevők egyhangú szavazás
sal elfogadták az MKE Elnökségének 
megalakítását azzal, hogy a testületnek 
stratégiai tanácsadó, javaslattevő szerepe 
van és állandó programjának tekinti a ké
mia társadalmi imázsának a javítását és a 
kémia oktatás jobbítását az általános isko
lai szinttől kezdődően. Az Elnökség felha
talmazta a felvetett problémák megoldása 
érdekében a lobbizásra és a médiával való 
kapcsolattartásra az egyesület vezetését. 
Kálmán Alajos elnök kérte a jelenlevőket 
is a lobbizás segítésére. Végül a jelenlevők 
megállapodtak abban, hogy az elnökség 
félévente fog ülésezni.

RL

gorú betartására utasítja a Titkárságot. 
A tevékenység az ügyrend szerint jóváha
gyott tervek betartásán kell alapuljon és a 
szervezők által esetleg igényelt, a terveket 
meghaladó költségnövekedést az ügyveze
tő igazgató nem fogadhat el. Felelős: 
Gálosi György. Határidő: folyamatos

6/2000 Az ügyvezető igazgató írásban 
hívja fel - ezen IB határozatra hivatkozva - 
a Magyar Kémikusok Lapja és a Magyar 
Kémiai Folyóirat felelős szerkesztőit az
1999. évi veszteséges működés miatt szük
séges intézkedésekre (A gazdasági tevé
kenységek ügyrendje VII. fejezet).

Ezt követően az IB megtárgyalta a
2000. évi terveket és rendezvénytervet. Az 
élénk vitában a következő gondolatok 
hangzottak el:

Amennyiben valamely rendezvény éves 
rendszerességgel nem tartható meg nyere
ségesen, át kell térni a kétévenkénti gyako
riságra, vagy rendezvényeket össze is lehet 
vonni. Ha egy rendezvényre komoly igény 
van, de az ügyrend szerinti általános költ
séget nem tudja kitermelni, a bevételnek és 
a kiadásnak mindenképpen egyensúlyban 
kell lennie. A részvételi díjak megfontolt 
emelését is tekintetbe kell venni.

7/2000 Az IB egyhangúlag elfogadta a 
2000. évi mérleg, gazdálkodási bevétel és 
költségek tervszámait. Eszerint a tervezett

m kl2000. 55. ÉVFOLYAM. 5. SZÁM 203



Egyesületi élet

eredmény mintegy 300 eFt. A MKL és a 
MKF 0-szaldóval kell, hogy működjék, a 
KÖKEL 1 MFt tervezett veszteségét az 
egyéb bevételekből fedezzük.

8/2000 Az IB egy tartózkodás mellett 
(Bognár János) elfogadta a 2000. évben 
megtartásra kerülő rendezvényeket. A terv
ben szereplő létszám, bevételi és költség
adatok előzetesek, ezek a második körle
velek kiadása után kerülnek pontosításra, 
de a tervezett nyereségadatokat tartani 
kell. Felelősek: a konferenciaelnökök és 
Gálosi György.

3. A tudományos-szakmai 
rendezvények megtartásának 

ügyrendje

(A Gazdasági Tevékenységek Ügyrend
je IX. pont, ill. 6. melléklet)

Az anyagot a Gazdasági Bizottság több 
alkalommal tárgyalta. Alapelve: a gazdasá
gi tervek megalapozottsága és egy olyan 
menetrend felállítása, mely a tevékenység 
átláthatóságát és dokumentáltságát bizto
sítja.

9/2000 Az IB egyhangú határozattal el
fogadja és életbe lépteti a Gazdasági tevé
kenységek ügyrendjének 6. mellékletét, 
mely a rendezvények szervezését írja le. 
Végrehajtásért felelős: Gálosi György.

4 . Az ESCAPE konferenciával 
kapcsolatos kifizetések

10/2000 Az IB hozzájárul a beterjesz
tésben szereplő kifizetésekhez. Mellette 
szavazott 7 fő. tartózkodott: Banai Endre, 
Hlavay József, Körtvélyessy Gyula. Fele
lős: Gálosi György.

Kálmán Alajos elnök bejelentette, hogy 
Jedlovszky Pál lemondását nem fogadta el.

5. A 2000. évi utazási terv

A tervet február 23-i ülésén megtárgyal
ta az MKE Nemzetközi Kapcsolatok Bi
zottsága. írásos értékelésük alapján a leg
nagyobb probléma az EFCE azon munka- 
bizottságaiban tevékenykedő tagjainak 
utazásával kapcsolatban van, melyek a pil

Jegyzőkönyv az Intéző Bizottság 2000. március 16-i üléséről

Jelen vannak: Banai Endre, Bognár Já
nos, Gálosi György, Hencsei Pál, Hermecz 
István, Hlavay József, Jedlovszky Pál, 
Kalaus György, Kálmán Alajos, 
Körtvélyessy Gyula, Pallos László.

Kimentette magát: Gimesi Ottó, beteg
ség miatt

Hiányzik: Erdős Péterné (ezzel kapcso
latban az IB felkérte a főtitkárt, hogy kérje 
nyilatkozatra Erdős Petemét, hogy vagy 
mondjon le, vagy vegyen részt az IB mun
kájában)

1. Az előző ülések 
határozatainak végrehajtása

6/2000 Az ügyvezető igazgató még 
nem hívta fel - ezen IB határozatra hivat
kozva - a Magyar Kémikusok Lapja és a 
Magyar Kémiai Folyóirat felelős szerkesz
tőit az 1999. évi veszteséges működés mi
att szükséges intézkedésekre (A gazdasági 
tevékenységek ügyrendje VII. fejezet). A 
felhívás pótlandó. Felelős: ügyvezető igaz
gató.

A témával kapcsolatban több IB tag 
megemlítette, hogy indokolatlan, hogy a 
MKL fizet - jelképes - honoráriumot a cik
kekért, míg a MKF nem. Végül az IB úgy 
foglalt állást, hogy a felelős szerkesztő a

lap gazdasági tervein belül szabadon dönt 
a bevételek elosztásáról és a lap költség- 
szerkezetéről, de felelős azért, hogy a lap 
nyereségesen működjék. Ugyanez vonat
kozik a felmerült szerkesztési problémák 
eldöntésére: ez is a felelős szerkesztő egy
személyi döntési joga.

9/2000 A Gazdasági tevékenységek 
ügyrendjének a rendezvényszervezéssel 
foglalkozó és már jóváhagyott 6. mellékle
tén kívül további, a Titkárság munkáját 
meghatározó részeket még nem tárgyalt a 
Gazdasági Bizottság. Az IB felkéri ezért 
Banai Endre elnököt, hogy ezeket a GB 
készítse elő és terjessze jóváhagyásra a kö
vetkező IB ülés(ek) elé.

11/2000 Az ügyvezető igazgató felkérte 
Marton Gyulát, az EFCE vezetőségi tag
ját, hogy Fonyó Zsolttal, a Szakosztály el
nökével egyeztetve határozzák meg, hogy 
ki, milyen gyakorisággal képviselje Egye
sületünket az EFCE munkabizottságaiban.

2. A közhasznúsági jelentés 
megtárgyalása

Gálosi György elkészítette a közgyűlés 
elé terjesztendő jelentés első fogalmazvá
nyát. Ez a tavalyi analógiájára, a törvényi 
előírásoknak megfelelően készült. Az IB

mid

lanatnyilag „negatív” utazási kerettel ren
delkező Műszaki Kémiai Szakosztályhoz 
vannak besorolva. Ezért az MKE NKB a 
következő javaslatot tette, amelyet az IB 
egyhangúan elfogadott:

11/2000 Az IB felkéri Marton Gyulát, 
az EFCE vezetőségi tagját, hogy Fonyó 
Zsolttal, a Szakosztály elnökével egyeztet
ve határozzák meg, hogy ki, milyen gyako
risággal képviselje Egyesületünket az 
EFCE munkabizottságaiban.

12/2000 Az IB egyhangúan elfogadta az 
MKE NKB javaslatát a kiküldetések név
szerinti- és pénzelosztására.

A következő IB ülés 2000. március 16- 
án fél négy órakor lesz. Előzetes napirend: 
a határozatok végrehajtása, a Titkárságon 
végzett felülvizsgálatok tapasztalatai, a la
pok helyzete.

Az emlékeztetőt készítette: 
Körtvélyessy Gyula főtitkár

Kapják: az IB tagjai és a Magyar Kémi
kusok Lapja, publikálásra.

ezt megtárgyalta és néhány kisebb kiegé
szítéssel előterjesztésre alkalmasnak talál
ta. Ezek a kiegészítések: a mellékelt mér
leg főbb adatait a szövegbe is be kell épí
teni, a számsorokat csökkenő sorrendbe 
kell rendezni, a 7.1 pontban a “K+F műhe
lyek” , a 7.4 pontban pedig a múlt öröksé
geivel foglalkozó MKL cikkekre is kell 
utalni. A szövegben néhány pontosítást 
kell végrehajtani és fel kell sorolni mind
azokat a MTESZ bizottságokat, melyekbe 
az MKE küldöttet delegál.

A főtitkár ismét előterjesztette azt a ta
valyijavaslatát, hogy az ügyvezető igazga
tó illetménye kerüljön be a jelentésbe. Az 
IB ismét úgy döntött, hogy erre nincs 
szükség.

3. A Titkárságon végzett 
felülvizsgálat tapasztalatai

Körtvélyessy Gyula ismertette a 
Hencsei Pállal január 5-én végzett titkár
sági felülvizsgálat megállapításait (a jelen
tés a Titkárságon hozzáférhető). Ezekkel 
kapcsolatban az IB a következő egyhangú 
határozatokat hozta.

13/2000 A Titkárság működését megha
tározó, érvényes alapszabályt, ügyrendet, 
az IB határozatokat (az aláírt jegyzőköny
veket) el kell helyezni a Határozatok tárá
ba. Felelős: ügyvezető igazgató (a határo
zat már teljesült, a Határozatok tára az
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Egyesületi élet

ügyvezető igazgató szobájában megtalál
ható).

14/2000 Egységes rendszert kell kialakí
tani és bevezetni a konferenciaszervezési 
anyagokat tartalmazó dossziék beosztására, 
feliratozására, hogy bárki minden adatot 
gyorsan megtalálhasson. Ezekhez tartalom- 
jegyzéket kell készíteni. A Titkárságon lévő 
szekrényekre feliratokat kell készíteni, me
lyek azok tartalmát mutatják. Felelős: 
Gálosi György. Határidő: áprilisi IB.

15/2000 Az 1999. évi, az MKE által fi
nanszírozott külföldi utazásokat a MKL- 
ban közzé kell tenni, név, hely, az utazás 
célja és időtartama bontásban. Felelős: Mi
hályi Terézia. Határidő: júniusi lapzárta.

4. Egyebek

A 2000 évi, az Amerikai Kémikusok 
Egyesülete által szponzorált (3000 USD)

tanulmányutat a Titkárság már meghirdet
te. A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 
által erre javasolt személyeket Nyitrai Jó
zsef elnök kérje fel pályázásra.

Kálmán Alajos, az MKE elnöke március 
22-re összehívta az MKE Elnökségét. Erre 
20 nagyvállalat első számú vezetője, 7 
egyetemi kar dékánja, a 10 legnagyobb 
MKE szakosztály elnöke és több intéz
mény (OMFB, minisztériumok, OTKA 
stb.) képviselői kaptak meghívást. A meg
hívó az alapszabályban lefektetett elnöksé
gi feladatokat tartalmazza, az IB ezekhez 
fűzött tárgyalandó témajavaslatokat az el
nök részére. Kálmán Alajos meghívta az 
IB tagjait is az elnökségi ülésre.

Az IB tagjai ismét felhívták az érdekel
tek figyelmét a Titkárságon a tárolási prob
lémák megoldására.

Körtvélyessy Gyula jelezte, hogy 
Hlavay József és Jedlovszky Pál IB tagok
tól is kapott részletes javaslatokat a titkár

sági munka lehetséges javítási módjaira. 
Ezek közül a legfontosabbakat az IB meg
tárgyalta, de a tagok úgy vélték, hogy a 
Gazdasági Bizottság által kidolgozott és 
elfogadott ügyrendi módosításokat kell 
először bevezetni, működésének tapaszta
latait levonni, más intézkedésre most nincs 
szükség.

Május 15-ig kell a MTESZ-díjra az 
MKE javaslatot benyújtani. A főtitkár ez
úton is kér minden tagot, hogy tegyenek 
javaslatokat.

A következő IB ülés 2000. április 13-án 
fél négy órakor lesz. Előzetes napirend: a 
határozatok végrehajtása, a közgyűlés elő
készítése, a teljes megújított ügyrend jóvá
hagyása, a Titkárságon végzettfelülvizsgá
latok tapasztalatai.

Az emlékeztetőt készítette: 
Körtvélyessy Gyula főtitkár

Kapják: az IB tagjai és a Magyar Kémi
kusok Lapja, publikálásra.

Az Rt. székhelye:
1023 Budapest 

Bécsi út 4.
Telefon: 345-7171 
Telefax: 335-3561 

Kereskedelmi iroda:
Telefon: 345-7141 
Telefax: 335-0684

Az Rt. fióktelepe:
2443 Százhalombatta, Pf. 10

Telefon: (23) 553-353 
Telefax: (23) 354-009

DUNASTYR
Polisztirolgyártó Rt.

Áruszállítási cím: 
Százhalombatta,

MÓL Rt. Dunai Finomító 
Gyártelep

A DUNASTYR Rt. olasz-magyar 
vegyes vállalat.
Az EniChem S.p.A. licence alap
ján ütésálló (EDISTIR®) és ha- 
bosítható (EXTIR®) polisztirol- 
granulátumokat gyárt és forgal
maz. Elsőrendű alkalmazástech
nikai szolgáltatás!
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Széchenyi-díjas vegyészek

Március 15-e alkalmából a Magyar Köztársaság elnöke 
a miniszterelnök javaslatára az ünnep napján a Parlament
ben Kossuth- és Széchenyi-díjakat adott át a nemzet érde
kében kiemelkedő munkát végzett művészeknek és tudó
soknak. Mindnyájunk örömére szolgál, hogy a Széchenyi- 
díjban részesültek között két vegyész is szerepel: Antus 
Sándor, a kémiai tudomány doktora, a Debreceni Egyetem 
egyetemi tanára és Tóth Klára akadémikus, a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Általános és 
Analitikai Kémia Tanszéke egyetemi tanára. Kitüntetette- 
inknek gratulálunk és az alábbiakban adjuk közre szakmai 
működésük ismertetőjét, ami alapul szolgált a Széchenyi- 
díjra való felterjesztésükhöz.

Antus Sándor, a kémiatudomány doktora

Antus Sándor a kémiatudomány doktora, a Debreceni 
Egyetem (volt Kossuth Lajos Tudományegyetem) Kémiai 
Tanszékcsoport Szerves Kémiai Tanszék egyetemi tanára. 
Kitüntetését a színvonalas alapkutatási és eredményes 
gyógyszerfejlesztői, példamutató oktatói-nevelői és tudo
mányszervezői-közéleti tevékenységéért kapta. A BME 
Vegyészmérnöki Karán szerzett vegyészmérnöki diplo
mát, majd a BME Szerves Kémiai Tanszékén a néhai Far
kas Lóránd akadémikus vezette MTA Flavonoidkémiai 
Kutatócsoportban szerzett életre szóló ismereteket a ter
mészetes eredetű oxigéntartalmú heterociklusos vegyüle- 
tek kémiájáról. 1992-ben akadémiai doktori fokozatot 
szerzett. 1987-től címzetes egyetemi docens, majd az 
1992/93-as tanévtől kezdődően tanszékvezetői kinevezést 
kapott a KLTE Szerves Kémiai Tanszék élére. Személye 
garanciát jelent a nemzetközileg elismert debreceni 
flavonoidkémiai kutatások folytatására. Pályafutása során 
több európai egyetemen végzett sikeres kutatómunkát és 
épített ki gyümölcsöző szakmai kapcsolatokat. Tudomá
nyos közleményeinek száma meghaladja a százat (ezek 
90 %-a idegen nyelven jelent meg), amely 500 feletti idé- 
zettséggel párosul. Feltalálója, ill. társfeltalálója 8 magyar 
szabadalomnak, melyek számos európai és tengeren túli 
országban is oltalmat kaptak. Ezek közül kiemelkedik az 
Osteochin nevű (Chinoin-Takeda) első szájon át alkal
mazható csontritkulás elleni szer. Széles körben alkalmaz
ható módszert dolgozott ki májvédő hatású flavono- és 
neolignánok szintézisére. Számottevően gazdagította a 
tallium-organikus vegyületek kémiáját mind az izo- és po- 
liciklusos flavonoidok szintézisével, mind a fenolok talli- 
um-nitrátos dezaromatizációjával. Kiroptikai vizsgálatai
val jelentősen szélesítette az aromás kromoforok viselke
déseivel kapcsolatos ismereteinket. Oktatási tevékenysé

gében nagy hangsúlyt fektet a doktorandusz hallgatók fel
készítésére, az utánpótlás nevelésére. Megszervezte a 
gyógyszerész- és orvosdiagnosztikus laborasszisztensek 
szerves kémiai oktatását. Jelentős tudományszervezői és 
közéleti tevékenységet végez.

Tóth Klára, az MTA levelező tagja

Tóth Klára az MTA levelező tagja, a BMGE Általános 
és Analitikai Kémiai Tanszékének egyetemi tanára. Kitün
tetését elektroanalitikai kutatási-fejlesztési eredményeiért 
és oktatási tevékenységéért kapta. A kémiai tudomány 
doktora fokozatot 1991-ben nyerte el, 1995. óta az MTA 
levelező tagja. Szakterülete az analitikai kémia, ezen be
lül az elektroanalitika; fő kutatási témája a szelektív kémi
ai érzékelők és az érzékelőket, mint detektorokat alkalma
zó mérési módszerek fejlesztése. Jelentős szerepe volt az 
első nem-iiveg alapú ionszelektív elektródok hazai gyár
tását eredményező kutató-fejlesztő munkában. Szervetlen 
csapadékalapú membránok bevezetésével anionok és 
fémkationok szelektív mérésére alkalmas elektródokat 
fejlesztett ki. A folyadékmembrán alapú szelektív érzéke
lők kutatásába bekapcsolódva munkatársaival új típusú 
szintetikus ionofórok (koronaéterek és kalixarén szárma
zékok) felhasználásával kálium-, cink-, és a nátriumionok 
szelektív mérésére alkalmas elektrokémiai és optikai érzé
kelőket dolgozott ki. E kutatásai hozzájárultak a vér- és 
vizeletminták analízisére alkalmas, automatikus analizá
torba beépíthető káliumszenzor gyártásához. AIUPAC ál
tal is javasolt módszert dolgozott ki az ionszelektivitás 
kvantitatív jellemzésére szolgáló adat, a szelektivitási té
nyező meghatározására. Az elektródok dinamikus sajátsá
gainak vizsgálata, valamint a kombinált elektrokémiai és 
felület analitikai módszerekkel kapott eredmények alap
ján a folyadékmembrán-elektródok működése új értelme
zést kapott. Legújabb kutatásai a pásztázó elekrokémiai 
mikroszkópia fejlesztésére, az ionszelektív alapérzékelők
re épülő bioszenzorok kutatására, ill. mikroelektronikai 
technológiával készült mikroérzékelők és érzékelő együt
tesek kialakítására irányulnak. Számos alkalommal töltött 
hosszabb időt neves külföldi egyetemeken. Kutatási ered
ményeit 2 könyv, 4 könyvrészlet és mintegy 280 tudomá
nyos dolgozat tartalmazza. 12 szabadalom társtulajdono
sa, amelyek közül több számos országban is védett. 
A munkáira történt független hivatkozások száma több 
mint 700. Részt vesz a vegyészmémökhallgatók rendsze
res oktatásában, valamint a szakmérnök és doktorandusz 
képzésben.

RL

mkl2000. 55. ÉVFOLYAM. 5. SZÁM 169



„Az ökológiai rendszerbe történő beavatkozás
csak a lehetséges összes körülmény figyelembevételével
képzelhető el”
Interjú Papp Sándor egyetemi tanárral
a cianidszennyeződésről és egyéb környezetvédelmi kérdésekről

Amire ez az írás megjelenik, remélhetőleg közvélemé
nyünk, nemzeti közérzetünk túl van azon a sokkhatáson, 
amit a romániai cianidos szennyeződés okozta környezeti 
katasztrófa idézett elő. Abban az időben az üggyel tele 
volt a média, a napilapok hasábjai, a televízió képernyője 
és a rádió hullámhossza szűnni nem akaró hevességgel 
tárgyalta -  joggal -  ezt a nem mindennapi eseményt. Ezek 
a sajtómegnyilvánulások az esemény ökológiai hatását, 
jogi vonzatait és természetesen emberi vonatkozásait is
mertették és elemezték. Ezek között a dolog természeté
nél fogva kevés volt az írásos szakmai vonatkozású meg
nyilvánulás. De akadt ilyen is, Papp Sándor egyetemi ta
nárnak a Magyar Nemzet 2000. február 29-i számának 17. 
oldalán „Kémia és környezet” című írása. A Magyar Ké
mikusok Lapja kezdetétől fogva szükségét érezte, hogy 
foglalkozzon az ügy szakmai vonatkozásaival, ezért a 
cikk megjelenésekor örömmel nyugtázta, hogy a szándék 
és a lehetőség találkoznak, és Papp professzorhoz fordult 
kérdéseivel. Papp Sándor a Veszprémi Egyetemen egye
temi tanár, aki környezeti kémia tantárgyat ad elő, és aki 
a rendszerváltás utáni első Országgyűlés Környezetvédel
mi Bizottságának alelnöke volt.

Tisztelt Kollegánk! Első kérdésünk a Nagybányán al
kalmazott technológiára vonatkozik. Kérjük, ismertesd 
annak lényegét és azt, hogy mi a magyarázata, hogy a 
XX. század végén bukkant fe l alkalmazásra ez a kőkor
szakinak tűnő technológia? Alkalmazzák-e ezt valahol 
máshol is, és tulajdonképpen van-e valami előnye az 
egyéb talán kevésbé veszélyes technológiákkal szem
ben. Ugyancsak egy újságcikkből értesültünk arról, 
hogy Magyarországon is foglalkoznak a Mátrában ta
lálható aranylelőhelyek kiaknázásával, csak nem erre a 
technológiára gondoltak?
Az alkalmazott technológia valóban régi, kereken 

száz éves, 1888-ban szabadalmaztatta a skót McArthur, 
R. W. Forrest és W. Forrest. Lényege, hogy a finoman po
rított arany-, illetve ezüsttartalmú ércet nátrium-cianid 
(NaCN) oldattal kezelik, s ennek hatására mind az arany, 
mind az ezüst cianokomplex -  Na[Au(CN)2], 
Na[Ag(CN)2] -  formájában oldatba kerül. Ebből az oldat
ból a fémeket cinkpor hozzáadásával választják ki. (Az 
arany és az ezüst szabaddá válása közben Na2[Zn(CN)4] 
keletkezik.) Az alkalmazott nátrium-cianid oldat néhány 
tized százalékos, és ezen az úton 5-15 ppm koncentrációjú 
ércek gazdaságos feldolgozása is lehetővé válik. A koráb
bi eljárásokhoz képest ez mindenképpen előnyt jelentett, 
amihez még viszonylagos olcsósága is társult. Ez az eljá
rás tette lehetővé az aranytermelés 1890 körül bekövetke

m kl

zett hatalmas fellendülését. A módszert azóta is alkalmaz
zák (Dél-Afrika, Ausztrália, Egyesült Államok, Oroszor
szág, Mexikó, Peru). 1993-ban a világ éves aranytermelé
se 2300 t körüli, ennek 27%-át Dél-Afrika, 15%-át az 
Egyesült Államok, 11%-át a volt Szovjetunió, 11%-át pe
dig Ausztrália adta. (A világ éves alkáli-cianid termelése 
1989-ben 340 ezer t, a hidrogén-cianidé pedig 1992-ben 
több mint 1 millió t, ebből az USA részesedése 600 ezer t.)

Az eljárás kémiai alapelve ma sem tekinthető elavult
nak, ám a technológiai megvalósíthatóság és a gazdasá
gosság szempontjain túlmenően az elmúlt évszázad folya
mán az ilyen és ehhez hasonló eljárásokhoz kapcsolódva 
drámai módon megváltozott a biztonság és a környezeti 
kockázatok megítélése. A környezetérzékenység különö
sen az utóbbi fél évszázadban igen jelentősen megválto
zott, s a környezeti előírásokat napjainkban egyre inkább 
a társadalom ehhez kapcsolódó igényei, tűrőképessége 
határozza meg. A technológiai megvalósíthatóság és a 
gazdasági haszon szempontjai ma nem élvezik azt az ab
szolút elsőbbséget, amit korábban. (Egyébként a dilemma 
lényege mindmáig az, hogy gazdaságos lehet a környeze
tet romboló tevékenység, míg az azt megőrző ebből a 
szempontból veszteséges.)

Ami egy ilyen eljárás esetleges hazai alkalmazását ille
ti, arra nagy valószínűséggel nem a válasz. Ha az imént 
felsorolt államokat tekintjük, feltűnő lehet, hogy területük 
hatalmas, mód van tehát arra, hogy egy ilyen eljárást min
den lakott területtől a lehető legnagyobb távolságra való
sítsanak meg, ami a kockázatot mérsékeli, katasztrófa ese
tén pedig időt adhat a beavatkozásra. Ezek a feltételek 
Magyarországon nem teljesülnek.

Mi okozta tehát az ökológiai katasztrófát? Mi az a ve- 
gyület, amit a média teljes szakszerűtlenséggel ciánnak 
meg az iszapban leülepedő nehézfém vegyületnek em
lít?
Az ökológiai katasztrófát az okozta, hogy a szabadban, 

egyszerű foldhányással körülvett tárolóban tartott cianid- 
és fémtartalmú szennyvíz szintje a csapadékvíz hatására 
megemelkedett, s előbb átfolyt a tároló falán, majd -  a hí
rek erről szóltak -  20-25 méteres szélességben átszakítot
ta azt. A jelek szerint egy ilyen helyzet bekövetkeztére az 
illetékesek egyáltalán nem voltak felkészülve (vésztároló, 
a katasztrófa lokalizálásának terve stb.).

A szennyvíz főként nátrium-cinaidot (NaCN) és komp
lex fémcianidokat tartalmaz, hiszen a cinkkomplex mel
lett az ércben lévő más fémek is képeznek ilyen típusú ve- 
gyületeket. (Hogy ezek melyek, arra az ércek pontos ösz- 
szetételének ismeretében lehet válaszolni.)
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Azt a tényt, hogy mi okozta a cianidos oldat kiömlését 
még vizsgálják és ez nem is szakmai kérdés. Lehet-e 
tudni valamit a kiömlött veszélyes anyag mennyiségére 
és koncentráció-viszonyaira vonatkozóan? Vajon a 
mintavétel és az elemzési módszer nem befolyásolhata- 
e ennek pontos meghatározását?
A katasztrófával kapcsolatosan forgalomba került hírek 

szerint mintegy 1 0 0  ezer köbméter szennyvíz szabadult ki 
a tárolóból, s a szennyvíz cianid-tartalmára a kívülálló 
csupán következtetni tud abból az adatból, hogy a feltáró 
oldat koncentrációja -  mint arról már szó esett -  néhány 
tized százalékos. Azonban ehhez mindjárt hozzá kell ten
nünk, hogy az élővizekre a megengedett érték mintegy 
0,05 mg literenként. (Itt kell megjegyeznünk, hogy a ha
tárértékek megadása kapcsán mindig utalnunk kell arra, 
hogy azok pontosan mire vonatkoznak.)

Jól ismert szabály, hogy az analitikai vizsgálat eredmé
nye a mintavételnél már eldől. A mintavételre ilyen ese
tekben is kidolgozott előírások vonatkoznak, nemkülön
ben a meghatározás végrehajtására. De az is igaz, hogy a 
hatalmas anyagmennyiségek, s az anyagkeveredés problé
mái miatt csak nagyszámú mintavétel és meghatározás 
adhat megnyugtató adatokat. Mozgó élővízben természe
tesen tekintetbe kell vennünk még azt is, hogy a koncent
ráció nem csak helyről-helyre, hanem időről-időre is vál
tozik.

Önként adódik a kérdés, lehet-e védekezni az ilyen ka
tasztrófa ellen, van-e komoly lehetősége és esélye bár
minemű, de elsősorban kémiai jellegű beavatkozásnak? 
A legjobb védekezés az lett volna, ha előzetesen tesz

nek meg mindent a katasztrófa elhárítására. A kialakított 
szennyvíztároló óriási kockázatot jelentett, hiszen a maga 
„egyszerűségében” műtárgynak talán nem is lehet tekinte
ni. És itt felvetődik a kérdés, hogy mennyire állt feladata 
magaslatán az az állami környezetvédelmi hatóság, amely 
sem a tervezés, sem a megvalósítás, sem a folyamatos el
lenőrzés kapcsán nem jelentett be kifogásokat, nem hozott 
tiltó rendelkezéseket.

Ha a kiömlő szennyvizet a tárolóhoz közel lokalizálják 
(a vésztároló kiépítése ilyen esetekben elemi kötelesség), 
akkor bizonyos megfontolások alapján a cianid-tartalmú 
ipari szennyvizek méregtelenítésére kidolgozott, egyéb
ként jól működő eljárások közül mód lett volna a legmeg
felelőbb kiválasztására. (Leggyakrabban a hipoklorittal 
(OCL) gyors reakcióban a jóval kevésbé mérgező cianát- 
tá (OCNT) történő átalakítást alkalmazzák.) Amikor azon
ban a szennyvíz már nagy tömegű élővízbejut (Szamos, 
Tisza), tehát a szellem kiszabadul a palackból, az anyag- 
mennyiségek, a térfogatok, s a lehetséges kölcsönhatások 
számának hihetetlen mértékű megnövekedése, az anyag
keveredés problémái olyan körülmények megfontolását 
feltételezik, amelyekre eddig egyetlen esetben (Egyesült 
Államok) volt példa. Az ökológiai rendszerekbe történő 
beavatkozás pedig csak a lehetséges összes körülmény fi
gyelembevételével, a lehetséges összes kockázat mérlege
lésével és a lehetséges eszközök és módszerek teljes köré
nek számításba vételével képzelhető el, egyébként elfo
gadhatatlan mértékű kockázatot vállalunk. Jól tudjuk, 
hogy egy mégoly sikeres laboratóriumi eredményre sem

lehet pl. évi több tízezer tonna kapacitású termelő üzemet 
közvetlenül felépíteni.

Azzal az időről-időre felmerülő javaslattal kapcsolat
ban, hogy a feltételezések szerint többszáz tonna vas(II)- 
szulfáttal a nagy tömegű, mozgó élővízben a cianid meg
kötésére lehetőség lett volna (Szabó S. András javaslata a 
Magyar Nemzet 2000. március 22-i számában), ellentétes 
vélemények láttak napvilágot. A módszer alkalmazását te
kintve a következő kérdések mindenképpen megfontolást 
igényelnek: ( 1) az eljárást ipari szennyvizek cianidtar- 
talmának eltávolítására dolgozták ki, ahol a több elemi re
akciólépésből álló folyamat végrehajtására ellenőrzött re
akciókörülmények teremthetők meg, ám a keletkező ter
mék összetétele még ebben az esetben sem egységes; (2 ) 
a cianidmegkötés még optimális körülmények között sem 
teljes, 5-8%-a az oldatban marad; (3) a nagy tömegű élő
vízben a koncentráció a turbulens áramlás következtében 
helyről-helyre és időről-időre erősen változhat, s fennáll a 
veszélye a vas(II)-szulfát lokális túl- vagy aluladagolásá- 
nak; (4) a megkötés során keletkező kolloidális jellegű 
termékből -  azon túl, hogy maga is ökológiai kockázato
kat jelenthet -  napfény, a levegő oxigénje és esetlegesen 
savas szennyvíz hatására hidrogén-cianid szabadul fel 
(ezért gyakran tőzegdara hozzáadása után szűrik a csapa
dékos folyadékot); (5) a problémamegoldás -  a rendszer 
összetett jellege miatt -  nem korlátozható csupán 
„a vas(II)-só nem mérgező, a cianid igen mérgező” ellen
tét-párra, mint kiindulási alapra; (6 ) elkerülhetetlenül szá
mításba veendő az is, hogy az oxigénnel telített élővízben 
a vas(II)-só számára még milyen reakcióutak valószínű
síthetők.

Konkrét kérdések merülnek fel a technikai megvalósít
hatósággal összefüggésben is: ( 1) minthogy a szilárd só 
bejuttatása a hatékony megkötést tekintve aligha jöhet 
számításba, meg kell teremteni a feltételeket a megfelelő 
koncentrációjú (?), hatalmas térfogatú vizes oldat elkészí
téséhez, és az élővízbe történő eredményes betáplálásá
hoz; (2 ) a kérdéses időben a folyók felső szakaszát csak
nem teljesen jég borította; (3) az eredményes beavatkozás
ra mindössze néhány nap állt rendelkezésre -  ez sem elha
nyagolható tényező; (4) és végül, de nem utolsósorban a 
kérdések kérdése: van-e hatékony szervezet és eszközrend
szer az elméletileg megfelelőnek látszó intézkedés gyors 
végrehajtására, amely munkájában -  egyébként -  semmifé
le korábbi ilyen tapasztalatra nem hagyatkozhat.

Az elmondottak nyomán nehéz nem arra a következte
tésre jutni, hogy hatalmas tömegű, mozgó élővízben olyan 
megoldást alkalmazni, amelyre vonatkozóan alapvetően 
csak laboratóriumi, illetve ipari szennyvízkezelési -  tehát 
ellenőrizhető körülmények között szerzett -  tapasztalatok 
állnak rendelkezésre, elfogadhatatlan kockázatot jelent. 
És azt sem feledhetjük, hogy a felsorolt tényezők figye
lembevételével még távolról sem merítettük ki az ökoló
giai rendszerekkel kapcsolatban megfontolásra váró ösz- 
szes tényezőt. A katasztrófa elhárításának a kémiai tapasz
talatok oldaláról történő megközelítése szükséges, de nem 
elégséges feltétele a megnyugtató megoldásnak, még ak
kor sem, ha egyébként a kémiai feltételek és következmé
nyek teljes köre egyértelműen tisztázott.
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Végül a szomorú ügy tanulságairól kérdezünk. Idézett 
újságcikked nagyon jó l rávilágít a társadalmi problé
mákra. Való igaz, hogy az eset kapcsán nyilvánvalóvá 
vált a társadalom és a közszereplők kémiai informáltsá
gának kritizálható szintje. Ezzel kapcsolatban a közok
tatásnak nagyon fontos és súlyos feladatai vannak, és 
nem tűnik jó  megoldásnak a kémiaórák számának java
solt csökkentése, amire cikkedben is rámutatsz. Ez az 
akció tovább rontaná a társadalom kémiai informáltsá
gának és tegyük hozzá, szemléletének színvonalát, ami 
már most is meglehetősen alacsony. Biztos vannak ezen 
felül szakmai vonatkozású tanulságok is. Kíváncsiak 
vagyunk ezekre, amelyek, úgy gondolom azért nincse
nek távol egymástól.
R. Feynman, a neves fizikus mondta vagy két évtized

del ezelőtt, hogy az emberi értelem pusztán célszerűségi 
okokból a természetet fizikára, kémiára, geológiára, bio
lógiára osztja fel, ám figyelemmel kell lennünk arra, hogy 
a természetnek erről a felosztásról nincs tudomása. Az 
ökológiai rendszerekkel kapcsolatos minden vizsgálat -  a

rendszer összetettségéből fakadóan -  az egyes tudomány- 
területek összehangolt alkalmazását követeli meg. A kö
zelítés itt tehát elsősorban problémamegoldó közelítés 
kell, hogy legyen. (Természetes, hogy nem nélkülözhet
jük az eszköz-, illetve módszerközpontú közelitést sem.) 
Ez megkivánja, hogy a tudományos közösség elvégezze 
azon diszciplínák integrálását, amelyek az adott probléma 
megoldását lehetővé teszik. Nem állíthatjuk, hogy ha 
megteszi, akkor a társadalom úrrá tud lenni a jelentkező 
nehézségeken, ám ha nem teszi meg, akkor a társadalom
nak a legkisebb esélye sincs a sikerre. Ennek kapcsán 
utalnunk kell arra is, hogy a környezetvédelem nem utó
lagos kárelhárítás, nem katasztrófakezelés, nem tűzoltó
vagy kampányjellegű munka, hanem mindenekelőtt és 
egyáltalán megelőző tevékenység.

Köszönjük az interjút.

Sz.G.

Stratégia vegyipari termékek kezelésére az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királyság Környezeti, Szállítási és Regio
nális Minisztériuma 1999. decemberében „ Vegyi anyagok 
a környezetben’’ címmel stratégiát tett közzé, amely az 
Interneten a http://detr.gov.uk alatt érhető el. Az 1997. no
vemberi indítást követően, széles körű szakmai konzultá
cióval kialakított stratégia az ipari vegyi anyagok kezelé
sével és tesztelésével foglalkozik a következő húsz évben. 
Céljai között szerepel, hogy a vegyipari termékek környe
zeti kockázataival kapcsolatos összes információt hozzá
férhetővé tegye a nyilvánosság számára, folytassa ezek 
környezetre és emberi egészségre veszélyes kockázatának 
csökkentését az ipar versenyképességének fenntartása 
mellett, és mielőbb kivonja azokat az anyagokat, amelyek 
elfogadhatatlan kockázatot jelentenek a környezet szá
mára.

Az angol kormány elvárja a gondoskodási kötelezettsé
get azoktól, akik vegyi anyagokat gyártanak, szállítanak, 
használnak, vagy importálnak; a gyártóknak információt 
kell kiadniuk vegyi termékeik környezeti és emberi 
egészségre gyakorolt kockázatairól. A kormány továbbra 
is bátorítja a legjobb környezetvédelmi gyakorlat fejlesz
tését és elterjesztését, ezáltal is csökkentve a veszélyes 
vegyi termékek expozícióját és növelve helyettesítésüket

biztonságosabb alternatívákkal. A stratégia ezen túlme
nően előírja a vegyi anyagok környezeti kockázat értéke
lésének meggyorsítását. A kormány 2000 végéig elkészíti 
a kockázatértékelési útmutatót az OECD anyagához. 
2004 végéig el kell végezni 1000 nagy volumenű vegyi 
termék kockázatának értékelését, és ezen értékelések felét 
el kell fogadtatni az OECD-vel. Amennyiben 2004-ig 
nem megy végbe kielégítő előrehaladás, az angol kor
mány nyomást fog gyakorolni az EU törvénykezésére a 
vegyi termék kockázatértékelés kötelezővé tétele érdeké
ben. A kormány nyomást fog gyakorolni a világ vegyipar
ára, hogy 2015-ig befejeződhessen az összes nagy volu
menű vegyi termék valamennyi kockázatelemzése. A terv 
szerint 2 0 0 0  nyarára létrehoznak egy érdekcsoport (stake
holder) fórumot, amely segíti az egyetértés kialakítását a 
vegyi anyagokkal és a környezettel kapcsolatos politiká
ról, és egyebek között tanácsot ad a vegyi anyagok keze
lésére. Megerősítik az elővigyázatossági elvet a stratégiai 
akciók végrehajtásakor (vagyis nincs szükség egy eseti 
kapcsolat tudományos igazolására a szabályozási döntés 
meghozatalához).

RL
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A zöld kémia tizenkét alapelve
B A R T A  K A T A L IN *  

C S É K E I  M Á R T O N *  
C S IH O N Y  S Z IL Á R D *  

M E H D I  H A S A N *  
H O R V Á T H  IS T V Á N  T A M Á S *  

P U S Z T A I  Z O L T Á N *  
V L Á D  G Á B O R *

Bevezetés, a tizenkét alapelv

Amíg a kémikusok és vegyészmérnökök hisznek ab
ban, hogy a kémia és a vegyipar központi és pozitív sze
repet foglal el a társadalom legkülönbözőbb igényeinek 
folyamatos kielégítésében, addig az európai és amerikai 
átlag polgár legalább kétharmada negatívan értékeli a 
vegyipart az ezredfordulón [1]. A kémikusok és vegyész
mérnökök társadalmi elismerésének az elmúlt három évti
zedben tapasztalható rohamos csökkenése a nagyszámú 
kémiai felfedezések, valamint az ezekből származó új 
technológiák és termékek sikeres bevezetése ellenére ala
kult ki. Ehhez elég volt néhány szintetikus termékről ki
mutatni, hogy a környezetre és/vagy az egészségre káros 
hatásúak.

A modem környezetvédelmi mozgalom a DDT nevű 
klórozott rovarirtószer káros ökológai hatásait bemutató 
„Csendes tavasz” című könyv megjelenésével indult el
[2]. A terhes nők által Európában használt thalidomid ha
tóanyagú gyógyszer nem várt mellékhatása miatt 1961- 
ben a közel tízezer fejlődési rendellenességgel világra jött 
kisbaba kulcsszerepet játszott abban, hogy a közvélemény 
fél a „szintetikus” vegyületektől. A hatvanas évek köze
pétől számos további kémiai termék került bevezetésre, 
amelyeknek nem várt, környezetre és/vagy egészségre ká
ros hatásuk volt. Például a hűtőszekrényekben alkalma
zott freonokat a kén-dioxid és ammónia helyettesítésére 
fejlesztették ki a harmincas években. A freonok ózonbon
tó hatása nem volt előre látható. Hasonlóan a tetraetil- 
ólmot addig használták benzinadalékként, amíg ki nem 
derült, hogy ólommérgezést okoz és jelentősen csökkenti 
a gyermekek IQ szintjét. A különböző vegyipari balesetek 
is negatívan hatottak a vegyipar megítélésére. Itt elég 
megemlíteni az 1984. december 3-án az indiai Bhopal vá
rosban történt robbanást. Egy rovarirtószert gyártó üzem
ből 40 tonna metil-izocianát került a város sűrűn lakott ré
szei fölé, melynek következtében 3500-an meghaltak és 
150000-en megbetegedtek.

Az emberek bizalmatlanokká váltak a kémikusokkal és 
a vegyiparral szemben és ma már nyugodtan állíthatjuk, 
hogy a „kemofóbia” jelentősen megnőtt. Az emberek ál
talában azt hiszik, hogy a vegyi anyagok „rosszak” és a 
természetes anyagok ,jobbak”, bár sokuk azt sem tudja, 
hogy mi is egy vegyi anyag. Az a vélemény, hogy a „ter
mészetes” jobb, mint a „kémiai”, megalapozatlan. A ter
mészetben bőven található olyan vegyület, amely káros

* Eötvös Loránd Tudom ányegyetem , Szerves Kémiai Tanszék, B u
dapest

biológiai hatással rendelkezik. Noha ez igaz, ennek ismé
telt hangoztatásával nem tudjuk a romló megítélést meg
változtatni. Amikor a kémikus azt mondja, hogy „én tu
dom, hogy hogyan kell veszélyes anyagokkal dolgozni”, 
akkor a potenciális baleseteket nem küszöbölte ki, csak 
elodázta, mivel nincs 100%-os balesetmentesség! A ve
szélyes anyagokkal kapcsolatos baleseteket egyfélekép
pen lehet biztosan elkerülni: a veszélyes anyagok helyett 
veszélytelen anyagokat kell alkalmazni!

A kémia és a vegyipar megítélésének javításához nekünk 
kémikusoknak és vegyészmérnököknek nem elég a problé
mák eredetét megértenünk, azokat el is kell fogadnunk. Tö
rekednünk kell olyan vegyipari folyamatok és tennékek ki- 
fejlesztésére, ahol nem utólag korrigáljuk a problémákat, 
hanem már az alapötlet sokszor keserves megszületése so
rán figyelembe vesszük a jövőbeni hatásokat mind az 
egészségre, mind a környezetre. A zöld „szemüveg” felté
tele után természetesen számos rutinszerűen használt ve
gyület, módszer és technológiai megoldás azonnal láthatat
lanná válik és a célok elérését gyakran számottevően nehe
zebbé teszi. A zöld kémia erre a kihívásra próbál válaszol
ni úgy, hogy útmutatót ad a környezeti szempontból jobb, 
vagy zöld megoldások kialakításához.

A zöld kémiának az elmúlt tíz évben világszerte tapasz
talható rohamos terjedése annak a felismerésnek köszön
hető, mely szerint a környezetbarát és egészségre ártal
matlan termékek és technológiák hosszútávon a leggazda
ságosabbak. A zöld kémia céljait összefoglaló 12 alapel
vet Anastas és Warner foglalták össze az 1998-ban meg
jelent „Zöld kémia: elmélet és gyakorlat” című könyvük
ben [3]. Ezek:

1. Jobb megelőzni a hulladék keletkezését, mint kelet
kezése után kezelni.

2. Szintézisek tervezésénél törekedni kell a kiindulási 
anyagok maximális felhasználására (minél nagyobb 
atomhatékonyságra).

3. Lehetőség szerint már a szintézisek tervezésénél 
olyan reakciókat célszerű választani, melyekben az 
alkalmazott és a keletkező anyagok nem mérgező 
hatásúak és a természetes környezetre nem ártalma
sak.

4. Kémiai termékek tervezésénél törekedni kell arra, 
hogy a termékekkel szembeni elvárások teljesítése 
mellett mérgező hatásuk minél kisebb mértékű le
gyen.

5. Segédanyagok (oldószerek, elválasztást elősegítő re
agensek stb.) használatát minimalizálni kell, s 
amennyiben szükséges, ezek „zöldek" legyenek.
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6. Az energiafelhasználás csökkentésére kell töreked
ni (szobahőmérséklet és atmoszférikus nyomás).

7. Megújuló nyersanyagokból válasszunk vegyipari 
alapanyagokat.

8. A felesleges származékkészítést kerülni kell.
9. Reagensek helyett szelektív katalizátorok alkalma

zását kell előtérbe helyezni.
10. A kémiai termékeket úgy kell megtervezni, hogy 

használatuk végeztével ne maradjanak a környe
zetben és bomlásuk környezetre ártalmatlan termé
kek képződéséhez vezessen.

11. Új és érzékeny analitikai módszereket kell használ
ni a vegyipari folyamatok in situ ellenőrzésére, 
hogy a veszélyes anyagok keletkezését idejében ész
leljük.

12. A vegyipari folyamatokban olyan anyagokat kell 
használni, amelyek csökkentik a vegyipari balese
tek (kémiai anyagok kibocsátása, robbanás, tűz) 
valószínűségét.

Anastas és Warner a zöld kémiát úgy definiálta, mint a 
kémiai termékek tervezését, termelését és felhasználását 
irányító 12 elv egységes alkalmazása, melyek eredménye
ként csökken vagy megszűnik a környezetre veszélyes 
anyagok előállítása és felhasználása. Cikkünk célja a 12 
alapelv bemutatása és a zöld kémiai szemlélet magyaror
szági elterjesztése.

A zöld kémia 12 alapelvének alkalmazása

Az elmúlt évtizedben évről évre egyre több olyan tudo
mányos cikk és szabadalom jelent meg, amelyek már fi
gyelembe vették a zöld kémia 12 alapelvét. Az első, csak 
zöld kémiával kapcsolatos híreket és kutatásokat bemuta
tó folyóirat 1999 februárjától Green Chemistry címmel a 
Royal Society of Chemistry gondozásában jelenik meg 
[4]. A hely hiánya miatt a zöld kémia 12 alapelvének rö
vid ismertetése mellett csak néhány példa bemutatására 
van lehetőségünk. Fontos megjegyezni, hogy noha a 12 
alapelv közül számos triviálisnak tűnik, a 12  alapelv 
együttes alkalmazása egy adott probléma megoldására 
gyakran megkívánja, hogy az alapoktól induljon egy új 
termék vagy folyamat tervezése. Ennek következtében a 
zöld kémia az alapkutatások fontosságára irányítja a fi
gyelmet.

1. alapelv: Jobb megelőzni a hulladék keletkezését, 
mint keletkezése után kezelni

A termelés szempontjából hulladéknak tekinthető min
den olyan anyag, amelyet már nem lehet tovább hasznosí
tani, így az nem hoz profitot a termelőnek, sőt fizetnie kell 
a biztonságos elszállításért, tárolásért, és felelős lesz a ké
sőbbi esetleges környezeti károkért. Mivel a hulladék vala
milyen formában tartalmazza a folyamatban használt anya
gok egy részét, amelyeket a gyártó egyszer már kifizetett, a 
hulladék újrahasznosítása (elválasztás, tisztítás, kémiai át
alakítás) nem kívánatos „ismételt” költséget jelent.

mkl

Adott reakció vagy folyamat hatásfokának klasszikus 
jellemzése a hozam. így, ha egy mól kiindulási anyagból 
egy mól kívánt termék lesz, akkor a hozam 1 0 0 %-os és a 
szintézis tökéletesnek tűnik. Ez a jelzőszám azonban nem 
veszi figyelembe a hulladék keletkezését. Gyakran előfor
dul, hogy egy „tökéletes hozamú” szintézisben annyi hul
ladék keletkezik, aminek mennyisége többszöröse a ter
méknek. Egy folyamatban keletkező hulladék mennyisé
gét jellemzi a környezeti faktor (E-, vagy Environmental 
factor), mely az 1 kg termékre eső hulladék tömegét adja 
meg [5]. A különböző, kémiai eljárásokat alkalmazó ipar
ágakra jellemző, hogy minél nagyobb a termelés volume
ne, annál kisebb a környezeti faktor:

Iparág Termék (t) Környezeti
faktor

Olaj-finomítás 1 0 6 -  1 0 8 ~ 0.1

Vegyipari alapanyaggyártás 0 1 o Os < 1 -5
F inomvegyszer-gyártás l 2-  104 5-50
Gyógyszergyártás

O1ő

25 -  100+

Ez valószínűleg abból adódik, hogy a nagy volumenű 
folyamatok káros környezeti hatása sokkal nagyobb lehet, 
így a gyártó cég mellett mind a szabályozó állami szervek 
mind a környezetvédők ellenőrzése sokkal szigorúbb.

A hulladékképződéssel kapcsolatos problémát jól 
szemlélteti az etilén-oxid klórhidrin-eljárással történő ha
gyományos előállítása (1. ábra, la  reakció) [6 ], mely so
rán lkg termék mellett 2,93 kg hulladék képződik [kör
nyezeti faktor=( 111+18)/44=2,93 ]. Ezzel szemben az eti
lén katalitikus oxidációja során (7. ábra, lb  reakció) 
1 0 0  %-os hozam mellett csak etilén-oxid keletkezik [6 ]. 
Mivel a terméket könnyű elválasztani az ezüstalapú hete
rogén katalizátortól (Ag/Al20 3), elméletileg hulladék nem 
keletkezik (környezeti faktor=0 ).

Reakció la.

CH2=CH2 +  Cij +  HjO ---- ►  Cl-CH2-CH2-OH + HC1

O-CHj-CHj-QH +  HC1 + CatOHjj • -  / \  + CaCL +  2 H .0
HjC—CH2

CH2—CH2 +  Cl2 + Ca(OHV - 

2* 7 t  74

-  / \  + CaCl2 + ao
a c - c a

44 m 18

cH2= ca + i/zo2

Reakció lb.

Katalizátor, O
► f \

H2C—CH2

I. ábra. Az etilén-oxid előállítása a klórhidrin-eljárással 
és közvetlen oxidációval

Különös tekintettel kell eljárni olyan hulladékok eseté
ben, amelyek bizonyítottan káros hatásúak lehetnek az 
egészségre és/vagy a környezetre. Gondoskodni kell arról, 
hogy ezek a környezetbe ne kerüljenek ki! A veszélyes
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hulladék kezelése, tárolása, esetleges kémiai átalakítása 
mind csökkenti a folyamat gazdaságosságát. Ugyanakkor, 
még fokozott ellenőrzés mellett sem lehet teljesen kizárni 
egy esetleges szivárgás vagy baleset bekövetkezését. 
A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos általános problé
mát jól mutatja be a következő kérdés-felelet:

Kérdés: Mi egy hordó veszélyes hulladék és egy csepp 
pezsgő keverékének a neve?

Válasz: Veszélyes hulladék!
Kérdés: Mi egy hordó pezsgő és egy csepp veszélyes 

hulladék neve?
Válasz: VESZÉLYES HULLADÉK!
A második kérdésre adott választ tudatosítani kell min

denkivel, aki veszélyes anyagokkal dolgozik.
A hagyományos papírfehérítési eljárásokban a klórtar

talmú oxidációs szerek (Cl2, C120) alkalmazása miatt 
nagy mennyiségű káros, klórtartalmú szerves hulladék ke
letkezik (többek között dioxin is). Egy új vasalapú katali
zátor (2 . ábra) kidolgozásának köszönhetően a fehérítés 
már alacsony hőmérsékleten (0-90°C) hidrogén-peroxid 
alkalmazásával is elvégezhető [7]. Noha ez az eljárás még 
iparilag nincs alkalmazva, számos előnye van: ( 1) a folya
mat klórmentes, (2 ) elsősorban nem a cellulózt, hanem a 
lignint oxidálja, (3) jóval kevesebb veszélyes hulladék ke
letkezik, és (4) biztonságosabb oxidálószert alkalmaz.

2. ábra. A papirfehérítéshez kifejlesztett vasalapú katalizátor 
szerkezete

2. alapelv: Szintézisek tervezésénél törekedni kell 
a kiindulási anyagok maximális felhasználására 

(minél nagyobb atomhatékonyságra)

Általános gyakorlat a kémiában, hogy a kémiai egyen
letek csak a szintézis céltermékeit sorolják fel, a mellék- 
termékekkel nem foglalkoznak, pedig azok elválasztása a 
termékektől komoly problémát jelenthetnek egy ipari el
járásban. Amennyiben a melléktermékek nem használha
tók fel semmire, akkor azok is hulladéknak számítanak. 
Egy zöld kémiai szempontból ideális reakcióban, vagy fo
lyamatban az összes kiindulási atom megjelenik a termék
ben. Ezt az atomhatékonyság megállapításával lehet meg
határozni [8 ], ami megmutatja, hogy a kiindulási anyagok 
atomjai milyen százalékban alakulnak át a céltermékké: 

atomhatékonyság = (céltermék molekulatömege/kiin- 
dulási anyagok molekulatömege)* 1 0 0

Az 1. ábra la  reakciójában bemutatott klasszikus eti- 
lén-oxid szintézis atomhatékonysága 25% [44/(28+ 
71+74)], ami a viszonylag nagy molekulatömegű kalci
umnak és klórnak köszönhető. Ezzel szemben az etilén 
katalitikus oxidációja (/. ábra, lb  reakció) 1 0 0  %-os 
atomhatékonyságú. Ebből a példából is jól látható, hogy 
a katalitikus reakció atomhatékonysága mindig maga
sabb, mint a sztöichiometrikus reakcióé.

A reakciótípusok szempontjából az átrendeződéses és 
az addíciós reakciók az igazán hatékonyak. Az átrendező
déses reakciók során a molekulát alkotó atomok átszerve
ződnek, és új molekulát hoznak létre, tehát az összes kiin
dulási anyag a termékben van, ezért az összes ilyen reak
ció 100%-os atomhatékonyságú. Az addíció során két 
(vagy több) molekulából keletkezik egy molekula mellék- 
termékek képződése nélkül, ezért az atomhatékonyság 
szükségszerűen 1 0 0 %.

A szubsztitúciós reakciók során feltétlenül képződik 
melléktermék, ami hulladéknak minősül, így csökkenti az 
atomhatékonyságot. Hogy mennyire, az a szubsztrátumtól 
és a reagensektől függ. Az eliminációs reakciók során egy 
molekulából hasad ki egy kisebb molekula, ami nem része 
a terméknek, azaz veszteség. Az atomhatékonyság min
denképpen kisebb lesz, mint 100%. Az alapvető szinteti
kus reakciótípusok közül ez a legkevésbé atom-hatékony. 
Egy ipari eljárásban az eliminációs és szubsztitúciós reak
ciókat minimalizálni kell, hogy minél kevesebb mellék- 
terméket kapjunk.

Amennyiben a melléktermékek képződése nem kerül
hető el, olyan reakciókat érdemes választani, amelyekben 
a melléktermék minél kisebb molekulatömegű és a termé
kektől könnyen elválasztható anyag.

3. alapelv: Lehetőség szerint már a szintézisek 
tervezésénél olyan reakciókat célszerű választani, 
melyekben az alkalmazott és a keletkező anyagok

nem mérgező hatásúak és a természetes környezetre 
nem ártalmasak

Amennyiben egy reakcióban veszélyes és mérgező 
anyagokat használunk, esély van arra, hogy a szállítás, 
vagy a gyártási folyamat során olyan baleset történjen, 
amely tragédiát okoz. A balesetek és az azokból származó 
egészségi és környezeti károk elkerülésének szokásos 
módja a veszélyes anyagokkal való érintkezés minimali
zálása. Fontos megjegyezni, hogy a veszélyes és mérge
ző anyagokat használó folyamatok veszélyessége megfe
lelő védőruházat és biztonsági intézkedések alkalmazásá
val csökkenthető, de teljes biztonságot nem lehet elérni. 
Célszerűbb tehát a veszélynek még a lehetőségét is kizár
ni maguknak a veszélyes kiindulási anyagoknak, reagen
seknek, termékeknek és folyamatoknak a mellőzésével.

Az adipinsav ipari szintézisének első lépése a benzol 
katalitikus hidrogénezése, amit két katalitikus oxidációs 
lépés követ (3. ábra). Amennyiben a második oxidációs 
lépésben a ciklohexanol/ciklohexanon keverék oxidációja 
salétromsavval történik, akkor jelentős mennyiségű dinit- 
rogén-oxid keletkezik [9]. A dinitrogén-oxidról kimutat
ták, hogy szerepet játszik a szmog, a savas eső és az üveg
házhatás kialakulásában. Az új környezetbarát adipin-
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3. ábra. Az adipinsav hagyományos előállítási módja

savszintézisben a ciklohexént 30%-os hidrogén-peroxid- 
dal oxidálják egy volfrámalapú katalizátor jelenlétében 
{4. ábra) [10]. A módszer előnye, hogy egyedüli mellék- 
terméke a víz, az oxidálószer kevésbé veszélyes és a reak
ció nem igényel magas hőmérsékletet és nyomást.

O NajWO^ (1 mol%) f^ ^ C O O H
+  4 Hj Oj ----------- - -----1--------------- ►  +  4 H 20

CH3(n-C8H17)3NHS04 (1 mol%) k ^ ,C O O H  
75-90°C, 8 h

4. ábra. Az adipinsav környezetbarát szintézise

A 4-amino-difenilamin hagyományos ipari előállítása (5. 
ábra) jó példa a veszélyes anyagok és reakciók nagymére
tű alkalmazására [11]. A folyamat egyik fontos interme- 
dierje a p-nitro-klórbenzol, amit el kell választani az o- 
nitro-klórbenzoltól. Noha a klór funkciós csoport kialakí
tása kritikus a szintézis szempontjából, a klóratomok nem 
a termékben, hanem a szennyvízben (KC1 formában) hagy
ják el a folyamatot. A Monsanto által kifejlesztett új eljárás 
(Flexsys process) kikerüli a halogén intermedier használa
tát [11]. A nitrobenzol és az anilin tetrametil-ammónium- 
hidroxid jelenlétében lejátszódó reakciójában keletkező in

é i

5. ábra. 4-amino-difenil-amin hagyományos előállítása

m k l

termedier katalitikus hidrogénezése 4-amino-difenil-amint 
eredményez (6. ábra). AFlexsys-eljárásban 74%-kal keve
sebb szerves hulladék, 99%-kal kevesebb szervetlen hulla
dék és 97%-kal kevesebb szennyvíz képződik.

6. ábra. A 4-amino-difenilamin szintézisére kidolgozott Flexsys-eljárás

A kumolt előállító hagyományos eljárásokban a benzol 
propilénnel történő alkilezését (7. ábra) szilárd foszforsav 
(H3PO4 / BFj-promotor / S i02) vagy aluminium-klorid 
katalizátorok jelenlétében végzik [12]. Mindkét katalizá
tor nagyon korroziv és használat után veszélyes hulladék
nak számit. Ezzel szemben a Mobil-Badger nevű eljárás
ban alkalmazott zeolit katalizátor környezeti szempontból 
inért és a kumol jó hozammal termelhető [13]. Az új fo
lyamatban kevesebb hulladék képződik, kevesebb ener
giát igényel, és kevésbé korroziv katalizátort használ.

7. ábra. A kumol katalitikus előállítása

Néha elkerülhetetlen, hogy veszélyes kiindulási anya
gokat alkalmazzunk. Ebben az esetben törekedni kell ar
ra, hogy a veszélyes anyag keletkezése pillanatában elre
agáljon, mert így minimalizálható az eljárás egészségká
rosító és környezetszennyező hatása. Több cég ilyen mó
don használja a nagyon veszélyes foszgént.
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4. alapelv: Kémiai termékek tervezésénél 
törekedni kell arra, hogy a termékekkel szembeni 

elvárások teljesítése mellett mérgező hatásuk 
minél kisebb mértékű legyen

A zöld kémiának fontos területe a biztonságos kémiai 
termékek tervezése és a tervezéshez szükséges módsze
rek ki- vagy továbbfejlesztése. A hagyományos kémiai 
terméktervezés elsősorban az alkalmazhatóságot és így az 
eladhatóságot meghatározó tulajdonságokat (szín, sűrű
ség, viszkozitás, szilárdság, kémiai reaktivitás stb.) vette 
figyelembe. Az egészségre, vagy a környezetre való hatá
sok vizsgálata gyakran csak a széleskörű alkalmazás után 
kezdődött el. Biztonságos kémiai termék tervezése során 
viszont mind az emberre, mind a környezetre ható káros 
tulajdonságok minimalizálása is fontos szempont. Ezt úgy 
lehet elérni, hogy az új kémiai termék tervezése során a 
molekuláris szintű szerkezet és a termék kívánt tulajdon
sága, vagy funkciója közötti összefüggések becslése mel
lett az emberre és a környezetre ható káros tulajdonságok 
szerkezetfuggését is figyelembe vesszük.

Természetesen nem könnyű széles körben gyártott és 
jól bevált, de a környezetre és/vagy egészségre káros ha
tású anyagot „zöld termékre” cserélni. Ennek egyik felté
tele az, hogy a „természetbarát anyag” tulajdonságai és 
minősége legalább olyan jó legyen, de ha lehet, múlja 
felül az alkalmazott termékét. Fontos szempont, hogy 
ameddig a megszokott terméket előállító eljárás kifizető
dőbbnek tűnik a zöld termék gyártásánál, addig valószínű, 
hogy nem kerül sor újításra. A "zöld terméknek" verseny- 
képesnek kell lennie!

5. alapelv: Segédanyagok 
(oldószerek, elválasztást elősegítő reagensek stb.) 

használatát minimalizálni kell, s amennyiben szükséges, 
ezek „zöldek" legyenek

Szinte minden reakcióban használunk olyan segéd
anyagokat, amelyek elősegíthetik a kémiai reakció leját
szódását, vagy a termékek elválasztását, de nem lesznek 
részei a termékeknek. Az oldószerek például nem reagál
nak a reakcióban résztvevő vegyületekkel, csak egy fázis
ban tartják őket. Sok segédanyag oly mértékben lett része 
a mindennapi gyakorlatnak, hogy sokszor csak megszo
kásból használjuk. Ez különösen igaz oldószerekre és el
választó reagensekre.

A segédanyagoknak lehetnek emberre és környezetre ár
talmas tulajdonságai. Gyakran használt oldószerek a klóro
zott szénhidrogének (diklór-metán, kloroform, tetraklór- 
etilén, szén-tetraklorid), amelyek általában rákkeltő hatású
ak. Az aromás szénvegyületek, mint például a benzol más 
mechanizmus szerint fejtik ki rákkeltő hatásukat, de a vég
eredmény ugyanaz. Egy másik gyakori probléma, hogy 
egy új, látszólag egészségre és környezetre nem káros se
gédanyag esetleges negatív tulajdonsága lehet, hogy csak 
évek, évtizedek múlva jelentkezik. így történt ez a tisztító- 
szerként és hűtőfolyadékként nagy mennyiségben használt 
freonok esetében is, amelyek toxicitása általában kicsi, 
nem gyúlékonyak és nem robbanékonyak. Jóval a széles
körű elterjedés után derült ki, hogy mekkora pusztítást vég

zett az ózonpajzsban. 1 Azóta betiltották és hatalmas költsé
gek árán sikerült kifejleszteni egy hasonló tulajdonságú, de 
az ózonpajzsra nem káros anyagot.

Az oldószerekkel kapcsolatos másik probléma az, hogy 
a reakció végén el kell választani a terméktől. Ezt történ
het desztillációval vagy kristályosítással, melyek energia- 
igényes műveletek. Amennyiben az elválasztás után az ol
dószer szennyezett marad, vagy meg kell semmisiteni, 
vagy ha túl drága, tovább kell tisztítani, hogy újrafelhasz
nálható legyen. Ezért a legjobb megoldás, ha nem hasz
nálunk oldószert, vagy ha használata elkerülhetetlen, 
olyan oldószert alkalmazunk, amely könnyen elválasztha
tó a terméktől (szuperkritikus oldószerek [14], víz [15], 
fluoros oldószerek [16] és ionos oldatok [17]).

6. alapelv: Az energiafelhasználás 
csökkentésére kell törekedni 

(szobahőmérséklet és atmoszférikus nyomás)

Az energiatermelésnek és az energiafogyasztásnak sú
lyos környezeti hatásai vannak, és a világ energiaigényé
nek folyamatos növekedése miatt ez egyre komolyabb 
problémát jelent. Jelenleg a fejlett államok energiafo
gyasztásának legnagyobb részéért az ipar a felelős. Álta
lános szabály, hogy minél kevesebb energia kell egy ter
mék előállításához, annál versenyképesebb, mert az ener
gia drágulása nem érinti olyan drasztikus mértékben a ter
mék árát, mint a kevésbé hatékony eljárással készülő ver
senytárs terméket. Mivel a vegyipar és a kőolaj-feldolgo
zás energiafogyasztása jelentős, arra kell törekedni, hogy 
minél kisebb energiaigényű legyen egy folyamat.

A legtöbb energiát hőközlésre fordítjuk. Erre azért van 
szükség, hogy meggyorsítsuk a reakciókat, vagy hogy egy 
kívánt reakcióét kerüljön előtérbe. A megfelelő aktiválási 
energia biztosításával elő tudjuk segíteni a kívánt átalaku
lást. A katalizátorok egyik nagy előnye az, hogy az aktivá
lási energia csökkentésével alacsonyabb hőmérsékleten is 
végbemegy a kívánt folyamat. Nem mindegy az sem, hogy 
mennyi ideig kell melegíteni egy reakcióelegyet. Ha a re
akcióidőt nem optimalizáljuk, akkor lehet, hogy feleslege
sen pazaroljuk el a fűtésre használt energiát, mert a reakció 
már rég lejátszódott. Ha pedig túl rövid ideig végezzük a 
reakciót, akkor nem lesz megfelelő az átalakítás hatásfoka, 
és esetleg az elválasztásnál kell sokkal több energiát befek
tetnünk. Jelentősen csökkenhet az energiaigény, ha nem 
hőenergiát használunk. Például mikrohullámú besugárzás 
hatására sok reakció jóval kedvezőbb kitermeléssel megy 
végbe percek alatt, így akár több napos melegítést is he
lyettesíteni lehet 5-10 perces besugárzással [19]. Hasonló 
hatása lehet ultrahangos kezelésnek is [2 0 ].

7. alapelv: Megújuló nyersanyagokból válasszuk 
a vegyipari alapanyagokat

Adott kémiai termék gyártása a kiindulási anyag meg
választásával kezdődik. A legtöbb esetben ez a döntés

1 Az ózonlyuk napi helyzete megtekinthető a www.badc.rl.ac.uk 
honlapon.
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meghatározza a szintézis környezetre gyakorolt hatását 
nem csak azáltal, hogy mennyire veszélyes maga az 
anyag, hanem azzal is, hogy milyen nyersanyagból tudjuk 
gazdaságosan előállítani. A kiindulási anyag származhat 
kimerülő, vagy megújuló nyersanyagforrásból. A felosz
tást az emberi élet időskálája alapján végezzük. Ezzel 
mérve a kimerülő forrás tipikus példája a kőolaj, noha 
geológiai időskálán mérve megújuló, csak nagyon lassan 
képződik. Ugyanaz az a nyersanyag mind a két típusba is 
tartozhat, attól függően, hogy honnan nyerjük. Ha a szén
dioxidot fosszilis üzemanyag égetésével kapjuk, akkor ki
merülő nyersanyagforrásnak, ha növények elégetésével, 
akkor megújulónak is lehet venni. Ha két kiindulási anyag 
valamennyi tényezőben megegyezik, akkor a megújuló 
nyersanyagforrásnak előnyt kell élveznie a kimerülővei 
szemben. A megújuló kiindulási anyagok tipikus példái a 
biológiai eredetű, főleg növényi eredetű anyagok.

A vegyipari szerves alapanyagok és intermedierek több 
mint 95%-ának nyersanyaga a kőolaj. Ugyanakkor a bel
ső égésű motorok számának rohamos növekedésével a 
közlekedés is egyre több olajat fogyaszt, a növekvő ener
giafelhasználás miatt pedig hatalmas mennyiségeket ége
tünk el erőművekben. Ezek a folyamatok azt eredményez
ték, hogy a rendelkezésre álló kőolaj belátható időn belül 
el fog fogyni [2 1 ], a jelenlegi gyakorlat tehát hosszú távon 
nem tartható fenn. A kőolaj közvetlen és közvetett környe
zeti károkat is okozhat. Ha kiömlik, a természetes vizeket 
és a talajt károsítja. Az indirekt hatása azon alapszik, hogy 
a szénhidrogénekben a szénatomok redukált állapotban 
vannak, így feldolgozás közben gyakran oxidálni kell 
őket. A jelenlegi oxidációs folyamatok rendkívül szeny- 
nyezőek, mert általában nehézfémek használatát igénylik 
és az alacsony szelektivitás miatt sok hulladék keletkezik. 
Ezzel szemben növényi eredetű nyersanyagok nagy mér
tékben oxidáltak, gyakran királisak és a sok funkciós cso
port miatt könnyű továbbalakítani őket [22]. Amellett, 
hogy összetételük nagyon változatos, génsebészet alkal
mazásával növelni lehet a termelési kapacitást és módosí
tani lehet az alapanyag szerkezetét.

Fontos megjegyezni, hogy a hagyományos nyersanyag
ok (szén, olaj, földgáz) háromdimenziósak, vagyis a lelő
hely mélységében is kiterjedt, így kis helyen nagy meny- 
nyiség koncentrálódhat belőle. Az ültetvények viszont két 
dimenzióban terjeszkednek, így azonos mennyiségű alap
anyag előállitása sokkal nagyobb területet igényel. A nö
vényi eredetű nyersanyagok szükségszerűen időszakos 
jellegűek, csak az év egy bizonyos részében állnak rendel
kezésre. Az ipari termelés és a szükségletek jelentkezése 
viszont időben folyamatos, nem lehet évszaktól és időjá
rástól függővé tenni az alapanyag ellátást.

A megújuló alapanyagokra eddig leírt alkalmazások 
többségében a mezőgazdaság által nagy mennyiségben ter
melt növényekből, illetve a belőlük kinyerhető anyagokból 
állítanak elő fontos ipari alapanyagokat vagy intermediere
ket. A glükóz, mint az egyik leggyakoribb vegyület a Föl
dön, nagyon jó alternatív kiindulási anyag nagy mennyi
ségben gyártott vegyipari termékekhez. A sok funkciós 
csoportnak köszönhetően könnyen át lehet alakítani, továb
bi oxidálást pedig általában nem igényel. Vízben kitűnően

oldódik és biotechnológiai módszerek kombinálásával vál
tozatos átalakításokat végezhetünk el rajta. Erre jó példa a 
glükózalapú adipinsavszintézis (8. ábra) [23], amelyhez az 
átalakítást yégző E. coli baktériumot génsebészeti úton ál
lították elő oly módon, hogy bevitték a megfelelő átalakítá
sokat végző enzimek génjeit.

OH COOH

COOH h .
HOOC Katalizátor c COOH

COOH

8. ábra. Az adipinsav előállítása glükózból

8. alapelv: A felesleges származékkészítést 
kerülni kell

A reakciók lejátszódásához gyakran szükséges az 
anyag viszkozitását, megoszlási hányadosát, gőznyomá
sát, vízoldékonyságát megváltoztatni, amelyet például 
sóképzéssel lehet megoldani. Ezek a folyamatok segéd
anyagokat használnak fel, amelyek az eredeti anyag visz- 
szaalakítása után hulladékot eredményezhetnek.

Komplex molekulák szintézise során gyakran használt 
módszer az olyan védőcsoportok alkalmazása, amelyek 
védik a kiindulási vegyületekben található reaktív fünkci- 
ós csoportokat. Az ilyen típusú módszerek egyik jellegze
tes példája az alkoholok védése benziléter képzésével. 
Ilyenkor például egy oxidációs reakció végrehajtható a 
molekula egy másik részén anélkül, hogy hatással lenne 
az alkoholcsoportra. Ha az oxidáció befejeződött, az alko
hol könnyen visszaalakítható a benziléter hasításával. Az 
ilyen típusú származékképzések különösen elterjedtek a 
finomkémiai szintézisekben, gyógyszereknél, rovarirtó 
szereknél és bizonyos festékeknél. Zöld kémiai szempont
ból a legjobb védőcsoport, ha nincs védőcsoport.

A magas termékszelektivitás érdekében néha elkerülhe
tetlen a reaktív funkciós csoportok védelme. Ilyenkor arra 
kell törekedni, hogy a reakciók során ne használjunk ve
szélyes anyagokat és minél kevesebb hulladék keletkez
zék. A karbonilcsoport védése gyakran 1,3-ditián, oxim, 
fenil-hidrazon, 2,4-dinitro-fenil-hidrazon származék kép
zésével érhető el. Az előállításuknál alkalmazott hagyo
mányos savak nagyon korrozívak és számos veszélyes 
anyag keletkezik. A szilárd fázisú savas zeolitokkal ez a 
probléma kikerülhető (9. ábra) [24]. További előnyük a 
folyadék fázisú savakhoz képest, hogy jó hozammal hajt
ható végre a kívánt reakció, könnyű a termékek elválasz
tása, újrahasznosithatóak, és enyhébb reakciókörülmé
nyeket igényelnek.
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NNHPh

9. ábra. Karbonilcsoport védése zeolit segítségével

Üj reakcióutak kifejlesztésével kikerülhető a felesleges 
hulladékot termelő származékok alkalmazása. A 2-fenil- 
ecetsav hagyományos előállítása során az első lépésben a 
benzilkloridot a mérgező nátrium-cianiddal reagáltatják és 
nukleofil szubsztitúciós reakcióban a klórt cianidcsoportra 
cserélik. Ezután a benzil-cianid savas hidrolízise fenil- 
ecetsavat és ammónium-szulfátot eredményez (10. ábra).

h 2o /h , so4_
-(N H ^SO * 

CN COOH

10. ábra. A 2-fenil-ecetsav hagyományos szintézise

A reakcióban keletkező nátrium-klorid és ammónium-szul- 
fát hulladéknak tekinthető. Ezzel szemben a benzil-klorid 
palládiumkatalizátor jelenlétében vizes nátrium-hidroxid- 
ban lejátszódó karbonilezési reakciójában fenil-ecetsav és 
nátrium-klorid keletkezik (77. ábra) [25]. Az új módszerrel 
96 %-os konverzióval, 92 %-os szelektivitással állítható 
elő a fenil-ecetsav. A keletkező sók mennyisége 60 %-kal 
kevesebb és a termék elválasztása is könnyebb, mint az 
eredetiben és kikerültünk egy szükségtelen származékkép
zést. Továbbá az új eljárás olcsóbb is, hiszen a nátrium-ci- 
anid ára többszöröse a szén-monoxidénak.

CO/NaOH/HjO 
Pd/P(m-C6H,SQ3Na)^

!1. ábra. A 2-fenil-ecetsav előállítása benzil-klorid karbonilezésével

9. alapelv: Reagensek helyett szelektív katalizátorok 
alkalmazását kell előtérbe helyezni

Egy adott kémiai termékhez vezető folyamat tervezése 
során gyakran van lehetőség arra, hogy sztöchiometrikus, 
vagy katalitikus reakciót válasszunk. Természetesen a 
1 0 0 %-os atomhatékonyságú átrendeződéses és addíciós 
reakciók, amelyek definíció szerint sztöchiometrikusak, 
zöld kémiai szempontból elfogadhatóak. Ezzel szemben, 
valamennyi reakció, amelyben sztöchiometrikus mennyi
ségű reagens is részt vesz, a „használt reagens” képződé

se elkerülhetetlen. Elég itt emlékeztetni a Wittig-reagens- 
re (RlR2C=PPh3), amelyet olefinek előállítására lehet al
kalmazni. A reakció szükségszerű mellékterméke a trife- 
nil-foszfin-oxid (Ph3P=0), melynek tömege akár többszö
röse is lehet az olefinnek. A reagensek alkalmazásával 
kapcsolatos további probléma a „használt reagens” elvá
lasztása a terméktől, ami gyakran további segédanyagok 
használatát igényli. így a folyamatban keletkező hulladék 
mennyisége sokszorosára nőhet.

A katalitikus reakciók alkalmazása azért lehet előnyö
sebb, mert a katalizátor definíció szerint nem lesz része a 
terméknek.2 Itt fontos kiemelni, hogy zöld kémiai szem
pontból csak azok a katalitikus reakciók jöhetnek számítás
ba, melyekben a termékszelektivitás teljes konverziónál is 
megközelíti a 1 0 0%-ot és a katalizátort könnyű elválaszta
ni a terméktől [26]. A magas termékszelektivitás és a ter
méktől való elválaszthatóság függ a katalizátorok típusától. 
Amíg heterogén katalizátorokat könnyű elválasztani a ter
méktől, addig a homogén- és biokatalizátorok elválasztása 
nehézkes lehet ipari méretekben. Ezzel szemben a homo
gén- és különösen a biokatalizátorok szelektivitása általá
ban messze meghaladja a heterogén katalizátorokét. Ebből 
adódóan a zöld kémia célja könnyen elválasztható homo
gén- és biokatalizátorok, valamint szelektív heterogén ka
talizátorok kifejlesztése és alkalmazása.

Folyadékfázisban működő homogén katalizátorok elvá- 
laszthatóságának növelésére számos módszer áll rendelke
zésünkre, melyekből néhányat érdemes megemlíteni. A ka
talizátor kovalens kötésekkel kapcsolódik egy szilárd hor
dozó felületéhez [27]. Olyan két, egymással nem elegyedő 
folyadékfázist alkalmazunk, melyek közül az egyikben a 
katalizátor, a másikban a termék található. A katalizátort 
tartalmazó fázis lehet alkohol [28], víz [15], fluoros oldó
szer [16], ionos oldat, [17] és szuperkritikus szén-dioxid 
[14]. A katalizátor méretét úgy választjuk meg, hogy az egy 
membránnal elválasztható legyen a terméktől [29].

A biokatalizált reakciók általában vizes közegben, kö
zel szobahőmérsékleten és atmoszférikus nyomáson men
nek végbe, ami alkalmazásukat viszonylag olcsóvá és 
környezetbaráttá teszi [30]. Hátrányuk, hogy nagyon érzé
kenyek a reakciókörülmények változásaira, továbbá, az 
ipari alkalmazásnak határt szabhat, hogy gyakran csak híg 
oldatokban működőképesek. A géntechnológia azonban 
lehetőséget ad arra, hogy ne csak a természetben meglévő 
enzimeket, mikroorganizmusokat használjuk, hanem elő
állítsunk újakat is, amelyek jobb tulajdonságokkal rendel
keznek. Például, az E. coli genetikai módosításával nyert 
mikroorganizmus (E. coli AB2834/pKD136/pKD9.069A) 
segítségével egy lépésben lehet glükózból pirokatechint 
előállítani (72. ábra) [31].

A hagyományos heterogén katalizátorok hátránya, hogy 
a felületen található katalitikusán aktív centrumok aktivitá
sa és szelektivitása gyakran különböző, melynek eredmé
nyeként csökken a termékszelektivitás. Ezt növelni lehet

2 Ez alól csak olyan katalitikus reakciók kivételek, amelyekben a ka
talizátor kovalensen kötődik a termékhez és a kiindulási anyagok jelen
létében aktív, de azok elfogyása után a reakció megáll (pl. élőpolimer- 
izáció).
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azonos szerkezetű aktív centrumok (single site) [32] vagy 
meghatározott méretű pórusszerkezet kialakításával [33]. 
Az utóbbi esetben a termék képződését elsősorban az alak
szelektivitás határozza meg. Ennek köszönhető a zeolitok 
széleskörű alkalmazása a zöld kémiában [24].

OH

12. ábra. Az pirokatechin előállítása glükózból

10. alapelvi A kémiai termékeket úgy kell megtervezni, 
hogy használatuk végeztével ne maradjanak

a környezetben és bomlásuk környezetre ártalmatlan 
termékek képződéséhez vezessen

Az évezred végén használt vegyipari termékeknek 
egyik aggasztó problémája az, hogy nem képesek lebom- 
lani a természetben. Ez azt jelenti, hogy az elhasznált, 
környezetünkbe kiengedett vegyi anyagok általában ere
deti állapotukban maradnak meg és állati ill. növényi szer
vezetekbe felszívódva felhalmozódhatnak. Ez a felhalmo
zódás gyakran káros lehet (direkt vagy közvetett úton) az 
adott élőlényre. Az olyan kémiai termékek értékesítése, 
amelyek kifejlesztése során nem számoltak a környezetre 
és az emberi szervezetre gyakorolt esetleges hatásokkal, 
sok probléma okozója lehet. Csak egy a sok közül: elsőd
leges funkciójuk teljesítés után a természetbe jutva nem 
képesek lebomlani.

Érdemes megemlíteni, hogy az elmúlt évtizedekben 
óriási mennyiségben alkalmazott műanyagok éppen tar
tósságuknak és hosszú élettartalmuknak köszönhetik nép
szerűségüket. Ezen előnyös kémiai és fizikai tulajdonsá
gok viszont a természetes környezetben komoly környe
zeti problémák okozói lehetnek. Nem ritka, hogy a mada
rak tápláléknak hiszik és megeszik az emészthetetlen mű
anyagtartalmú hulladékokat. A zöld kémia egyik célja 
olyan műanyagok előállitása, amelyek a természetes kör
nyezetbe jutva könnyen lebomlanak.

Minden alkalommal, amikor új kémiai vegyületet ter
vezünk az első dolog az, hogy eldöntsük, milyen tulajdon
sággal kell rendelkeznie a molekulának. A környezetünk
ben a korábbi mulasztások miatt felhalmozódott vegyi 
anyagok által okozott károk ismeretében az újonnan kifej
lesztett kémiai vegyületeknek nemcsak az elsődleges cél
nak kell tökéletesen megfelelniük, hanem a környezetvé
delmi elvárásoknak is. Például, egy műanyag szemetes
zsákkal szemben az elvárás az, hogy miután elhasználó
dott és a természetes környezetbe jut, ne őrizze meg soká
ig eredeti kémiai/fizikai állapotát.

Stabil kémiai anyag lebomlásának elősegítése megold
ható olyan funkciós csoport(ok) beépitésével, amely meg
akadályozza a természetes felhalmozódást azáltal, hogy
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az anyagot hidrolízisre, fotolízisre, vagy egyéb szerkezeti 
változást kiváltó környezeti hatásokra teszi érzékennyé. 
Nem szabad azonban arról sem megfeledkezni, hogy ma
guk a bomlástermékek is rendelkezhetnek káros tulajdon
ságokkal. Nyilvánvaló, hogyha ezt a szempontot kihagy
juk a számításaink közül és a kifejlesztett „zöld termék” 
olyan vegyületekre bomlik szét, amelyek növelik a kör
nyezetvédelmi problémák számát, öngólt rúgtunk.

11. alapelv: Új és érzékeny analitikai módszereket 
kell használni a vegyipari folyamatok 

in situ ellenőrzésére, 
hogy a veszélyes anyagok keletkezését 

idejében észleljük

A környezeti problémákkal kapcsolatban fontos megje
gyezni, hogy amit nem lehet mérni, azt nem lehet ellen
őrizni és szabályozni. A zöld kémia célja olyan analitikai 
módszerek és technológiák kifejlesztése, amelyekkel mér
hető a veszélyes anyagok mennyisége az ipari folyama
tokban és a környezetben. Ezek a technikák lehetővé te
szik a reakció során keletkező veszélyes melléktermékek
nek és mellékreakcióknak a követését. Amikor sikerül egy 
toxikus anyagot akár nagyon kis mennyiségben is detek
tálni, csak akkor nyílik lehetőségünk arra, hogy a reakció 
paramétereit úgy állítsuk be, hogy keletkezését csökkent
sük, vagy megszüntessük. Ha a folyamatba beépített érzé
kelők közvetlen kapcsolatban állnak a szabályozással, 
a veszélyek csökkentése automatizálható.

A modem analitikai módszerek felhasználásának egy 
másik lehetősége a reakció előrehaladásának nyomon kö
vetése a reakció végének meghatározása céljából. Sok 
esetben a kémiai eljárás megköveteli a reagens folyama
tos adagolását a reakció befejeződéséig. Például, ha ren
delkezünk egy olyan in situ mérésre alkalmas analitikai 
készülékkel, amellyel megállapítható a reakció vége, el
kerülhető a felesleges reagensek hozzáadása és így csök
kenthetjük a hulladék mennyiségét.

12. alapelv: A vegyipari folyamatokban 
olyan anyagokat kell használni, 

amelyek csökkentik a vegyipari balesetek 
(kémiai anyagok kibocsátása, robbanás, tűz) 

valószínűségét

Nagyon fontos, hogy új kémiai folyamatok tervezésekor 
figyelembe vegyük az alkalmazott anyagok toxikussága 
mellett a tűz- és robbanásveszélyesség miatt fellépő kocká
zati tényezőket is. Gyakran előfordul, hogy a szennyező 
anyagok kibocsátásának csökkentése növeli a „véletlen” 
balesetek előfordulásának valószínűségét. így az oldósze
rek újrahasznosítása ugyan csökkentheti a szennyező anya
gok kibocsátását, ugyanakkor viszont többszörösére növel
heti a tűz- és robbanásveszélyt. A biztonságos kémiai tech
nológia tervezésének egyik alapkövetelménye, hogy a ké
miai balesetek fő okozói, azaz a gázok és az illékony folya
dékok helyett kis tenziójú folyadékokat, vagy szilárd hal
mazállapotú anyagokat alkalmazzunk.
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A dinátrium-iminodiacetát fontos közti termék a 
Monsanto cég Roundup nevű herbicidjének gyártásában. 
A Monsanto is, mint sok más cég, a dinátrium-imino- 
diacetátot Strecker-szintézissel állította elő ammóniát, 
formaldehidet, hidrogén-cianidot és sósavat használva. 
A hidrogén-cianid különleges bánásmódot igényel, mert 
nagyon mérgező. A reakció exoterm voltából következik, 
hogy lejátszódása folyamán instabil intermedierek is kép
ződhetnek. A folyamatban 1 kg termékre nézve 7 kg olyan 
hulladék képződik, ami formaldehidet és cianidokat is tar
talmaz. A Monsanto új eljárásában dietanol-amint de- 
hidrogéneznek rézkatalizátor jelenlétében (13. ábra) [26]. 
A felhasznált anyagok kevésbé toxikusak, mint a hagyo
mányos eljárásban használtak. A dehidrogénezés egylépé
ses endoterm folyamat, tehát biztonságosabb. Környezet
re ártalmas hulladék nem keletkezik, a katalizátor a reak- 
cióelegy szűrésével visszanyerhető.

+ 2 NaOH RézkataHzátor^
NaO

H o

A ^ O N a +4H>

13. ábra. A dinátrium-imino-diacetát katalitikus szintézise

Zöld kémiai szempontból igen nagy jelentőséggel bír
nak az úgynevezett in situ technológiák. Lényegük, hogy 
a veszélyes reagensek közvetlenül a reakcióelegyben ke
letkeznek és azonnal fel is használódnak. Az a vegyipari 
cég, amely ezt a technológiát alkalmazza, kiküszöbölheti 
azokat a problémákat, amelyek a veszélyes anyagok táro
lásából és szállításából adódnak.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Barta Katalin — Csékei Márton — Csihony Szilárd — Mehdi 
Hasan — Horváth István Tamás — Pusztai Zoltán — Vlád Gá
bor: A zöld kémia tizenkét alapelve

Bemutatjuk a zöld kémia tizenkét alapelvét és néhány példát 
azok alkalmazására. A zöld kémia lényege és célja a kémiai ter
mékek tervezését, termelését és felhasználását irányító alapelvek 
egységes alkalmazása, amelynek eredményeként csökken vagy 
megszűnik a környezetre veszélyes anyagok előállítása és fel- 
használása. Noha a tizenkét alapelv közül számos triviálisnak tű
nik, mégis együttes alkalmazásuk egy adott probléma megoldá
sára gyakran megkívánja, hogy az alapoktól induljon a termék és 
folyamat tervezése. Ennek következtében a zöld kémia az alap
kutatások fontosságára irányítja a figyelmet.

[Magy. Kém. Lapja 55, 173, 2000]

S U M M A R Y

K. Barta — M. Csékei — Sz. Csihony — H. Mehdi — I. T. Hor
váth — Z. Pusztai — G. Vlád: The Twelve Principles of Green 
Chemistry

The definition and selected applications of the twelve principles 
of green chemistry are described. Green chemistry is the utiliza
tion of a set of principles that reduces or eliminates the use or 
generation of hazardous substances in the design, manufacture, 
and applications of chemical products. Although many of the 12 
principles seem trivial, their concerted application frequently 
requires to start the design of new products or processes from the 
fundamentals.
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A megújuló nyersanyagok vegyipari felhasználása. I.
Szénhidráttartalmú anyagok

R É C Z E Y  IS T V Á N N É *  
L Á S Z L Ó  E L E M É R *

Bevezetés

Megújuló nyersanyagoknak nevezzük a fotoszintézis 
révén a C 0 2-ból képződő növényeket, terményeket. Bio
masszának is nevezik ezeket, mivel biológiai, biokémiai 
folyamatok sora vezet képződésükhöz, tehát biológiai ere
detűek.

Napjainkban mind több tudós és jövőkutató foglalkozik 
a földi atmoszféra növekvő szén-dioxid-koncentrációjá- 
val, amely az üvegházhatás révén jelentősen hozzájárul a 
légkör hőmérsékletének emelkedéséhez. Az egyre növek
vő C 02-koncentrációt az okozza, hogy felbomlott az az 
egyensúlyi állapot, amely annak képződése és felhaszná
lása között már hosszú ideje fennállt. Az egyensúly lénye
ge az, hogy az emberek tevékenysége révén képződő 
szén-dioxidot a fotoszintetizáló mikro- és makro
szervezetek (algák, magasabbrendű növények) megkötik, 
ezzel saját gyarapodásukat idézik elő, miközben egyen
súlyban tartják a légkör gázösszetételét. Egy tonna bio
massza szárazanyag képződéséhez átlagban 1,3 tonna 
C 0 2 kötődik meg a fotoszintézis révén, amelyhez átlago
san 0,2 ha terület szükséges. Egy tonna biomassza fel- 
használása, vagy spontán lebomlása révén felszabadul a 
megkötött C 02 (1. ábra).

Miután a földi nyersanyagok felhasználása a 20. szá
zadban exponenciális növekedésnek indult, ez magába 
foglalta ill. foglalja a fosszilis energiaforrások hasonló 
mérvű alkalmazását is. Vagyis több C 0 2 kerül a légkörbe 
a szén, az ásványolaj és a földgáz eltüzelése révén, mint 
amennyit a civilizáció térhódítása miatt úgyis csökkenő 
fotoszintetizáló szervezetek fel tudnak használni. A Föld 
szénegyenértékben (a szerves anyagok széntartalomra át

l,3 tC 02

1. ábra. A szén-dioxid körforgása

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Mezőgazda- 
sági Kémiai Technológia Tanszék, Budapest

m kl

számolt mennyiségében) kifejezett becsült készleteit 
(fosszilis energiahordozókban, biomasszában, talajban, 
óceánokban), ill. a C 0 2 évi ciklusait ugyanilyen dimenzi
óban, gigatonnákban kifejezve a 2. ábra szemlélteti. Az 
ábra alapján megállapíthatjuk, hogy a jelenlegi fosszilis 
nyersanyag mennyisége (kb. 5000 Gt szénekvivalens) 80- 
90 év szárazföldi és óceáni biomassza-termés mennyisé
gével azonos. A fosszilis nyersanyag teljes mennyiségé
nek szén-dioxiddá alakulása (5000+735)/735=7,8, elmé
letileg majdnem 8 -szorosára növelné bolygónk légkör
ének C 0 2-koncentrációját. Az évi 5 Gt fosszilis nyers
anyagból képződő szénekvivalens 0,7 %-kal növeli éven
te a légkör C 0 2-koncentrációját.

Az egyensúly felbomlásának következményeit a tudó
sok mellett a döntéshozók is mindinkább felismerik, fon
tos direktívákat tartalmaz az Európai Közösség un. Fehér 
könyve (1997), emellett több egyezmény is született 
(Rio-i, Kyoto-i, Montreal-i).

A fent említettek eddig a környezetvédelem szempont
jaival, kérdéseivel foglalkoztak. A megújuló nyersanya
gok felhasználásának jelentősége azonban ennél sokré
tűbb, messzebb mutató. Az egyre csökkenő fosszilis ener
gia- és nyersanyagforrások helyett, mellett a megújuló 
nyersanyagok felhasználásával alternatív megoldásokat 
tudunk kidolgozni, igy anélkül, hogy tartalékainkat felél
nénk juthatunk a kívánt termékekhez.

Európában az utóbbi évtizedben mezőgazdasági termé
nyekből túltermelési válság van, mely az egyre jobb vető
magok és egyre fejlettebb növénytermesztési rendszerek
nek köszönhető. Az Európai Közösség első elképzelése az 
un. parlagoltatás, mely azt jelenti, hogy a farmer akkor 
kap az államtól támogatást, ha nem vet semmit a földjébe, 
nem váltotta be a várt reményeket. Az új stratégia szerint 
akkor jár a támogatás, ha nem élelmiszer előállítás céljá-

2. ábra. A Föld szénalapú nyersanyagkészlete, (o f  
és évi CO2 forgalma (—>) Gt-ban
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ból, hanem ipari, energetikai céllal termel. Magyarország 
biomassza termelése 55-60 Mt / év, ami megfelel 100 PJ 
/év energiának, ill. kb. 3 Mt /év olajekvivalensnek [1]. Eb
ből az erdők faállományának évi növekedése 3,3 Mt 
szénekvivalensben kifejezve.

Jelen összeállításunkban három jelentős európai konfe
rencián elhangzottakat összegezzük, bemutatva ezáltal, 
hogy Európában mit gondolnak a megújuló nyersanya
gokról, milyen nem élelmiszercélú felhasználásokat ter
veznek a különböző mezőgazdasági terményekkel. Az
1998. június 8-11. között Würzburgban megrendezett: 
„Biomass fór Energy and Industry” című konferencia és 
kiállítás elsősorban a biomassza energetikai célú felhasz
nálásával foglalkozott. Az 1998. október 6-8. között 
Gmundenben (Ausztria) rendezett konferencia a „Crops 
fór a Green Industry” címet viselte és itt számos, a bio
massza nem energetikai célú felhasználásáról hangzottak 
el érdekes ismertetők. 1999. június 2-5. között Athénben 
került megrendezésre az „Energy and Agriculture towards 
the Third Millennium” című konferencia, melyen ismét a 
biomassza energetikai célú felhasználása került előtérbe. 
Mindhárom konferenciáról elmondható, hogy a kutatókon 
kívül jelentős számmal szerepeltek termelők, gyártók 
és politikusok. A politikusok jelenléte különösen a 
Gmundenban megrendezett konferencián volt jelentős, 
ahol a rendező Ausztria különböző minisztériumai egé
szen magas szinten képviseltették magukat, előadást tar
tottak: az Európai Parasztszövetség vezetője, a svéd, 
a holland bioenergia képviselői és az Európai Közösség 
illusztris képviselői is. Az Athénben megrendezett konfe
rencián kifejezetten gazdasági vonatkozások kerültek elő
térbe. Ez mind azt mutatja, hogy a megújuló nyersanya
gok felhasználása a vegyiparban és az energiaiparban 
egyre inkább kezdi elhagyni a laboratóriumokat és lépése
ket tesz a megvalósítás felé.

Közleményünk első részében (I) a szénhidráttartalmú 
nyersanyagok vegyipari ill. energetikai felhasználásával, 
a második részben (II) pedig a növényolajok nem élelmi
szercélú felhasználásával foglalkozunk.

Jelenleg a fosszilis nyersanyagok kb. 90%-át energia- 
termelésre használják, a maradék pedig vegyipari alap
anyag-feldolgozás révén kerül a további felhasználókhoz. 
Az így felhasznált fosszilis nyersanyagból származó ter
mékek is végső soron a légkörbe kerülnek, növelve annak 
C 0 2-koncentráeióját, nem is beszélve az ilyen termékek 
előállításához felhasznált energia termelésének légkört

szennyező hatásáról. A fenntartható gazdaság, az un. cir
kuláris gazdaság elérése céljából már most fokozatosan rá 
kell térni a megújuló nyersanyagok felhasználására mind 
az energiatermelésben, mind pedig az egyes ipari termé
kek gyártásában. Ezekről a lehetőségekről mutatunk be 
példákat az alábbiakban.

Szintézisgáz-előállítás és szerves vegyületek 
gyártása lignocellulózokból

A lignocellulózok olyan növények, vagy növényi ré
szek, illetve melléktermékek, melyek cellulózt, hemicel- 
lulózt és lignint tartalmaznak. Ez utóbbi különböző fenol
származékok polimerizációs terméke. A petrolkémia tér
hódítása előtt sok szerves vegyület előállításának alapja 
a kőszénből nyert szintézisgáz és a lepárlással kapott kü
lönböző frakciók voltak. Szintézisgázt megújuló nyers
anyagokból is elő lehet állítani. A megújuló nyersanyagok 
közül a lignocellulózok (fák, gabonaszár, fufélék, ipari 
hulladékok stb.) tűnnek a legolcsóbb alapanyagoknak 
szintézisgáz előállitására. Fák átlagos cellulóz-, hemicel- 
lulóz- és lignin-összetétele, ill. fűtőértéke látható a 1. táb
lázatban [2]. A lignocellulózok minimális mennyiségben 
tartalmaznak kénvegyületeket, így a kőszénnel összeha
sonlítva a termék sokkal kisebb mértékű tisztítására van 
szükség. Másik előnyük, hogy -  a 2. táblázat szerint -  
összetételük (Cn(H2O)0 7n) miatt elégetésükhöz kevesebb 
külső oxigén szükséges. A szintézisgáz pirolízissel és gá
zosítással állítható elő [3].

Pirolizis

A pirolizis, vagy száraz lepárlás során 200-1100 °C kö
zött számos fizikai és kémiai folyamat játszódik le. Még 
levegő kizárása esetén is bonyolult ezek azonosítása, pe
dig sokszor a belső hőmérséklet fenntartása céljából még 
kis mennyiségű levegő-bevezetést is alkalmaznak. A piro- 
lízis folyamán három termékcsoport képződik:

-  faszén, 30-35 %-os mennyiségben 30 MJ/kg energia- 
tartalommal,

-  szerves desztillátum, max. 25 %-os hozammal, 
amely két fázisra válik szét: fenolos kátrányra és sa
vas vizes fázisra, melynek fő komponensei az ecet
sav, a metanol és az aceton, együttes energiatartalma 
24 kJ/kg,

1. táblázat

Fák átlagos összetétele és fűtőértéke

Főkomponensek %-os részarány Fűtőérték,

kJ/kg

Fűtőérték részarány

kJ/kg %

Cellulóz 45 15 257 6  8 6 6 34,5

Lignin 30 30 639 9 192 46,3

Hemicellulóz 25 15 257 3 814 19,2

Összesen 1 0 0 19 872 1 0 0 ,0
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«12. táblázat

F á k  á t la g o s  e le m i ö ssz e té te le

Fák átlagos elemi összetétele

Elem Tömeg% Elem%

C 50 32,3
H 6 46,4

o 44 21,3

1 0 0 1 0 0 ,0

-  gázfázis, 200-500 °C között 5-20 %-os hozammal, fő 
összetevők CO, C 0 2, H2, metán; fütőértéke 10-15 
MJ/m3. Nagyobb hőmérsékleten, 600 °C felett a gáz
fázis 70 térfogatszázaléka hidrogén.

A kb. 70%-os energiahozam, valamint a tömeghozam 
függ a nyersanyag nedvességtartalmától, fajtájától, ener
giatartalmától és az alkalmazott eljárás körülményeitől.

Ma a legmodernebb eljárás az un. pillanat-pirolízis, 
ahol a finoman aprított nyersanyag gyorsan felveszi a 
kívánt hőfokot és így zömében gázformájú termékek 
nyerhetők. Pl. bükkfa, fenyőfa, nyárfa, ill. cellulóz és 
lignin pillanat-pirolizisével (flash pyrolysis 250 °C x s' 1 

felfűtési sebességgel) kapott adatok a 3. táblázatban 
láthatók [4]. A gáztermékek mellett képződik még hamu, 
elemi szén, „kátrány” stb. A H2/CO arány egy második 
lépcsős vízadagolással növelhető. Tisztítás után a szin
tézisgáz felhasználható többek között metanol előál
lítására, amelynek nagy előnye, hogy a gázfázis metanol
lá konvertálva jól tárolható terméket szolgáltat:

CO + 2 H2 -> CH3OH + 90 kJ

Ennek feltétele, hogy a képződött gáz összetétele meg
feleljen az alábbi követelményeknek:

CO + H2 > 70 mól %,
C 0 2 = 2 —10 mól %,
CH4 + N2 < 3 mól %,
H2S < 10‘5 mól % ,
általánosságban pedig teljesüljön a következő feltétel:

H 2
2CO + 3C02

A pirolízisgázból egyéb telített és telítetlen szénhidrogén 
is előállítható a Fischer-Tropsch katalitikus eljárással [5].

Gázosítás

A másik lignocellulóz-feldolgozási mód a gázosítás. 
Lényege, hogy minél nagyobb legyen a gáztermékek ará
nya, ideális esetben a szilárd maradék már egyáltalán ne 
tartalmazzon szenet. A gázosító reaktor égési zónájába a 
belső hőmérséklet fenntartása érdekében oxigént juttat
nak, így a pirolízis és az oxidáció termékei főleg gázok. 
Oxigén és gőz befüvással (ez utóbbi az un. reformálást 
szolgálja) a fő termék már CO és H2, 10-20 MJ/m3 fütő- 
értékkel. Ha a pirolízist hozzáadott H2 jelenlétében végzik 
(ez a hidrogázosítás), akkor a főtermék metán lesz 33-42 
MJ/m3 kalorikus értékkel.

Természetes anyagok felhasználása 
kompozitok gyártására 

és műanyagok helyettesítésére

Műanyagból készült termékek gyártásánál, azok szi
lárdságának növelésére gyakran használnak pl. üvegszö
vetet. Helyettesítése természetes rostokkal nemcsak ol
csóbb megoldás, de a termék kevésbé ártalmas, recirkulá- 
ciója könnyebben megoldható, degradálódva nem növeli 
az atmoszféra C 0 2 koncentrációját. A német Mercedes 
autókba már jelenleg is kenderrostokkal erősített mű
anyag részegységeket építenek be [6 ]. A kenderrostok elő
állításához harmadannyi energia szükséges, mint az üveg
gyapotéhoz, ugyanakkor a gépkocsik súlycsökkenése mi
att az üzemanyag-fogyasztás is csökken.

Kiváló szigetelőanyag nyerhető facsiszolat, szóda és 
savó felhasználásával [7], de kötőanyag nélküli bútorla
pok is előállíthatok 200 °C feletti hőkezeléssel lignocel- 
lulózokból, amikor is a meglágyult lignin helyettesíti a 
műanyagot [8 ].

Műanyag csomagolóeszközök helyett is használhatnak 
természetes anyagokból készülteket, pl. algákból szárma
zó alginát habpolimereket sztirolhabok helyett, élelmi- 
szeripari hulladékokból nyert biopolimereket a Tetrapack

3. táblázat

P illa n a t-p ir o líz is  9 0 0 °C -o n

Nyersanyag Gázhozam, 
m/m %

H2, ,
v/v %

CO,
v/v %

co2,
v/v %

CH4, 
v/v %

C2H4, 
v/v %

Bükkfa 74,5 25 42 13 15 4,5
Fenyőfa 77,5 27 46 9 13,5 4,0
Nyárfa 75,5 28 42 12 13,5 4,0
Cellulóz 87,5 29 43 11 12 4,5
Lignin 43,5 30 38 9 19,5 3,0
Glükóz 97,5 34 47 7 10 2 ,0
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dobozok helyett, kenderből készült csomagoló hálókat 
műanyaghálók helyett [9]. Műanyaghabok helyettesíthe- 
tőek recirkulált papírrostból és keményítőből nyert termé
kekkel.

Szénhidrátok egyéb, 
nem élelmiszeripari felhasználása

A szénhidrátok nem élelmiszerként történő felhasználá
sa sokszor nem natív állapotban, hanem átalakított, vala
milyen származék formájában történik. Az átalakítás fő
ként kémiai, ill. biológiai módszereket jelent. Sok olyan 
mikrobiológiai, erjesztési eljárás is ismert [1 0], ahol a 
szénhidrátok alapegységeiből különböző nem élelmiszer
célú vegyületeket állítanak elő, pl.:

-  erjesztéses tej savgyártás, amely természetes eredetű 
polimer alapanyaga lehet,

-  poli(P-hidroxi)karbonsavak fermentációs előállítása 
biodegradábilis polimertermékek nyerése céljából,

-  ecetsavsók előállítása környezetbarát jégtelenítés 
céljából,

-  propionsav erjesztéses előállítása növényvédelmi 
célokra,

-  egyéb szerves savak (pl. citromsav, glükonsav) és 
aminosavak előállítása,

-  erjesztéses etilalkohol, mint ipari alapanyag előál
lítása,

-  butándiol erjesztéses előállítása butadién nyerése 
céljából, vagy

-  n-butanol, i-propanol és aceton erjesztéses előál
lítása.

A kémiai átalakítással nyert termékek száma szénhidrát
fajtánként is több százra tehető. Keményítőből módosí
tott, hidrolizált és szubsztituált termékek sokasága 
állítható elő [11]. Ilyen pl. a hidegvízben duzzadó ke
ményítő hullámpapír ragasztására, a hipoklorittal oxidált 
keményítőpapír felületi kezelésére, a különböző ionos 
észter- és éterszármazékok, mint a keményítő monofosz
fát észtere, amely szemcsés keményítő és ortofoszfát, 
vagy tripolifoszfát 120-140 °C-os reakciójával nyerhető
[12]. Keresztkötött foszfát-diészter állítható elő szemcsés 
keményítő és trimetafoszfát 100 °C-os reakciójával [12]. 
A kationos keményítőszármazékok, melyek kiváló 
flokkulálószerek, pl. tercier, vagy kvatemer aminocso- 
porttal [13] reagáltatva kaphatók. Előállítanak és használ
nak többek között még karboximetil-, hidroxialkil-, 
keresztkötött-, éter- és dialdehid-keményítőket is [9].

Termoplasztikus műanyagok helyettesítésében fontos 
szerepük lehet a cellulózból vagy keményítőből zsír
savészterekkel oldószermentes technológiával előállítható 
származékoknak [14].

A megújuló nyersanyagok, 
mint energiahordozók

Mint az előző fejezetben láttuk a megújuló nyers
anyagok tetemes mennyiségű napenergiát akkumulálnak. 
Az így tárolt energia felhasználható közvetlen fűtésre, 
melegvíz előállítására, vagy kémiai, ill. biogázosítással 
hő- és villamosenergia előállítására, vagy folyékony ener

giahordozóvá alakítva motorhajtóanyagként és más egyéb 
célra. Európa jelenlegi energiaszükségletének csak 6  %-át 
jelenti a bioenergia, amelyet megújuló biomassza forrás
ból nyernek [15]. A fő energiaforrás a 83 %-nyi fosszilis 
olaj és földgáz, ill. 11 % a nukleáris energia. A bio
masszának 90 %-át hőtermelésre, 9 %-át elektromosáram 
termelésére és mindössze 1 %-át motorhajtóanyagként 
használják. A biomasszából származó teljes bioenergia
44,8 Mt/év olaj ekvivalensnek felel meg. Az EU által
1997-ben kiadott „Fehér Könyv” szerint ennek mennyi
ségét 2010-re 135 Mt/év olajekvivalensre kell növelni. 
A megújuló energiaforrások (bioenergia + szélenergia + 
napenergia + vízi energia + geotermikus energia) arányát 
2010-re pedig 12 %-ra kell növelni az EU-ban. Mindez 
500 000 új munkahelyet jelent a nyersanyagot termelő és 
az energiát szolgáltató szektorban.

A biomassza az energetikai felhasználás területén 
közvetlenül elégetve, kémiai, avagy biológiai gázosítás 
után éghető gázként, avagy folyékony üzemanyaggá kon
vertálva etilalkoholként, avagy oktánszámnövelő etil- 
tercier-butiléterként (ETBE) kerülhet felhasználásra. Míg 
Európában Franciaország és Svédország kivételével nincs 
számottevő üzemanyag etanol, avagy ETBE termelés, 
addig az USA-ban és Brazíliában ipari léptékű üzem
anyag etilalkohol előállítás folyik.

A szilárd energiahordozók 
közvetlen eltüzelése

Régóta használt energianyerési módszer a különböző 
lignocellulózok (fa, szalma, kukoricaszár) közvetlen 
elégetése fűtési, melegvíz-, vagy gőznyerési célból. 
Felső-Ausztria energiafogyasztásának 12 %-át nyeri bio
masszából [16], amelynek egy részét 150 szövetkezeti 
fűtőmű állítja elő, ezek 40 %-a 1500 farmer alkotta 
szövetkezeti tulajdonban van, 60 %-a pedig üzleti alapon 
működik. A fűtőművek több mint 2200 lakás és közin
tézmény távfűtését látják el. A hőelosztó hálózat több mint 
130 km. Évi 240 000 m3 faapríték felhasználásával 100 
ezer kW hőenergiát állítanak elő, amellyel 20 millió liter 
fűtőolajat takarítanak meg. A 43 000 t C 0 2 kibocsátással 
nem növelik a légkör nettó szén-dioxid-koncentrációját, 
hiszen az eltüzelt biomassza ezt növekedése során már 
fotoszintézis révén felhasználta.

A biomassza többi részét 7000 kisebb teljesítményű 
fűtőmű használja fel faforgács (chips), vagy apríték for
májában. Újabban növekszik a pelletet alkalmazó fűtő
művek száma is. A fachips előállítási költsége a fakivá
gástól a szállitóeszközre rakásig 4,6 ECU/t nyárfa esetében 
Gandini-típusú chipperrel [17]. A brikettálás energiaszük
ségletét Brenndörfer [18] a pellett előállítás energiaszük
ségletét pedig Wilen és munkatársai [19] vizsgálták.

Elektromosáram előállítása lignocellulózok 
gázosításával

A lignocellulózok gázosítására kis- és nagyüzemi 
berendezéseket és módszereket fejlesztettek ki. A kémiai
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gázosítás célja éghető gázhalmazállapotú termékek 
előállítása biomasszából minimális kátrány- és faszén
képződés mellett. A kisebb méretű un. farmgázosítóknak 
két típusa ismert, az egyikben a biomassza a levegővel 
együtt felülről lefelé halad (egyenirányú gázosítók), 
a hamu eltávolítása általában forgó rostéllyal oldható 
meg folyamatosan. A biomassza gázosítók legnagyobb 
technikai problémája éppen a hamu eltávolítás, mivel a 
nyersanyag nagy alkálitartalma miatt a keletkező hamu 
olvadáspontja nagyon lecsökken, ami a gázosító belse
jében lerakódásokat, eltömődéseket okozhat. A legtöbb 
biomassza esetében ez a lágyuláspont 1200-1300 °C 
körül van. Kisebb hőmérsékleten viszont megnő a kát
rány mennyisége, ezért fontos a levegőadagolás szabá
lyozása és a hamu folytonos eltávolítása. A 3.ábra egy 
felsőadagolású, egyszerű nyitott gázosítóval működő 
eljárás elvi folyamatábrája. Az álló rostélyról forgó 
kaparó távolítja el az égési maradékot, az un. szálló 
hamu pedig a ciklonban válik el. A gáz innen szűrőn 
keresztül a kimosó oszlopba kerül, amely főként a C 0 2 

eltávolítását végzi, de emellett a kismértékben keletkező 
SOx és NOx is kimosódhat. A levegő beszívását a gáz
motor szabályozza. A gázosító 0,5 m ágymagasságnál 
100-150 kg/m2h biomassza adagolásnál működik opti
málisan, az ágy max. hőmérséklete 700-1000 °C. A fajla
gos levegőszükséglet 1,35 Nm3/kg biomassza száraz
anyag; ekkor a fajlagos gázképződés 1,95 Nm3/ kg bio
massza szárazanyag, a hőhasznosulás 60 %. A gáz kát
ránytartalma 1 g/Nm3 alatt van [20]. A teljes keresztmet
szetű levegőbeszívás megakadályozza a forró pontok 
kialakulását, s így egyenletesebb gázösszetétel kapható, 
mint a fúvókás légadagolásnál. A kismennyiségű kát
rányképződés (általában 1 g/Nm3 alatt ) miatt az ilyen 
típusú gázosítókat fel lehet használni un. CHP (kombi
nált hő- és áramtermelő) egységek kiszolgálására kisgaz
daságok esetében is [21]. A holland konstruktőrök által 
kifejlesztett esőáramú berendezés maximális kapacitása 
4 MW hőtermelés, alkalmas fa, szalmapellet, de még 
szén felhasználására is. Jellemző adatai a következők:

3. ábra. Alsó léghúzású, felül nyitott, kisméretű gázosítóval működő 
eljárás elvi folyamatábrája

mkl

Fűtőanyag: 45 kg/h,
Gázösszetétel (v/v %): CO: 14,7,

H2: 14,5,
CH4: 2,5,
C2H4: 0,3,
C2H6: 0,07,
C 02: 15,5,
N2: 52,3,

Levegőszükséglet: 52 Nm3/h,
Reaktor hőfoka: 780 °C,
Salak: 0,4 kg/h,
Gázáram: 78 Nm3/h,
Ciklon hamu: 0,2 kg/h,
A kapott gáz fíítőértéke: 4,7 MJ/Nm3 .
A gázosítás hőfoka 700-1100 °C között lehet a fel

használt fűtőanyag tulajdonságai szerint, a tartózkodási 
idő néhány óra. A hozzákapcsolt gázmotor hatásfoka >25 
%, a generátor 400 kW elektromos áramot termel. A gáz
motorból kikerülő füstgáz bojleren átvezetve alkalmas 
gőz, vagy melegvíz előállítására.

A felső léghúzású, vagy ellenáramú gázosítók hatásfoka 
90% körüli (hatékonyabbak mint az egyirányú gázosítók), 
mert a képződő gázok szenzitív hője felhasználódik a 
fűtőanyag felmelegítésére és szárítására. Ugyanakkor a gáz 
kátránytartalma nagy, mivel az nem halad át az izzó zónán 
[22]. A fluidágyas gázosítók aprított (általában 30 mm alat
ti szemcsemérettel rendelkező) nyersanyagot igényelnek. 
A LURGI gázosítók un. CFB (Circulating Fluidized Bed) 
technológiát alkalmaznak, melynek lényege, hogy a fluid 
gázosítóból kikerülő gáz az első ciklonban szétválik durva 
szilárd- ill. gázfázisra és a szilárd részt visszavezetik a 
gázosítóba, ahol tovább gázosodik [23]. A cég 100 MW 
hőtermelő kapacitásig szállít berendezéseket. Ausztriában 
(Pöls) 1987 óta üzemel egy 27 MW hőt termelő, fakér
get felhasználó LURGI berendezés, Németországban 
(Rüdersdorf) pedig egy 100 MW hőt termelő fát és fahul
ladékot felhasználó üzem működik 1996 óta. Újabb üze
mek tervezés és építés alatt vannak Olaszországban, 
Hollandiában és Németországban. Svédországban 1991 óta 
működik egy fanyesedéket (chips) felhasználó nyomás
alatti cirkulációs fluidizációs un. IGCC (Integrated 
Gasification Combined Cycle) gázosító 18 MW összes 
hőtermeléssel, kombinálva gáz- és gőzturbinás áramter
meléssel (6  MW) és 9 MW távhőszolgáltatással [24]. Az 
eddig tárgyalt un. autotermál (hőtermelés a reaktorban) 
típusú gázosítók mellett un. allotermál (hőtermelés a reak
toron kívül a kapott nyersgáz mintegy 25 %-ának 
eltüzelésével) gázosítót is létrehoztak [25].

Biogáz előállítása

A szerves anyagok lebomlása anaerob baktériumokkal 
metángázzá a természet fontos folyamata. Az így képződő 
gáz a biogáz, képződésének alapegyenletei a következők.

A poliszacharidokból egyszerű cukrok, pl. glükóz 
(C6H]20 6) képződik. A glükózból főleg vajsav, szén-diox- 
id és hidrogén 

2 C6H,20 6 —>
-> 2 CH3-CH2-CH2-COOH + 4 C 0 2 + 4 H2
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a vaj savból ecetsav és metán
2 CH3-CH2-CHr COOH + C 0 2 + 2 H20  ->
-> 4 CH3COOH + CH4

az ecetsavból metán és szén-dioxid
4 CH3-COOH -> 4 CH4 + 4 C 0 2

illetve a széndioxidból és a hidrogénből metán és víz 
képződik

C 0 2 + 4 H2 CH4 + 2 H20

Összesítve : C6H 120 6 —> 3 CH4 + 3 C 0 2
Mivel a fenti reakciósort több baktérium együttesen 

végzi, másrészt egyéb cukrok és más vegyületek is 
degradálódnak, ezért ilyen sztöchiometrikus összetétel 
sohasem áll elő. A gyakorlatban a képződő gáz 60-70 v/v 
%-a metán, a többi zömmel C 0 2 kevés H2-vel és H2S-sel. 
Lignocellulóz biogázosításánál a tömeghozam 9 %, az 
energiahozam 31 % [26].

Üzem anyagként használható alkohol előállítás

Bioetanolt poliszacharid (keményítő, cellulóz, hemicel- 
lulóz, inulin), ill. szacharóztartalmú (cukorrépa, neme
sített takarmányrépa, melasz, édes cirok) nyersanyagok
ból, vagy melléktermékekből (tejsavó, hídról) lehet előál
lítani [1 0 ].

Lignocellulózokból az etanol tömeghozama 25 %, az 
energiahozam pedig 46 % [26]. Jelenleg Brazíliában és az 
USA-ban használnak fel nagy mennyiségben etilalkoholt 
motorhajtó üzemanyagként, egyrészt tisztán, másrészt a 
benzinhez keverve. Az etilalkoholgyártás alapanyaga 
ezekben az országokban szacharóz ill. keményítő. 
A kutatások az olcsó, lehetőleg lignocellulóz alapú bio
massza felhasználására irányulnak.
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Az irodalomgyűjtés lezárva: 1999. június

S U M M A R Y

K. Réczey -  E. László: The Utilization of Renewable Raw 
Materials in the Chemical Industry. I. Carbohydrates

The current publication summarizes the utilization and process
ing possibilities of carbohydrate-based biomass. It describes the 
methods of producing synthesis gas from lignocellulosics, both 
by pyrolysis and by gasification. It presents the utilization pos
sibilities of natural fibers in composites, and a wide range of the 
starch derivatives that can be prepared from starch. The most 
rapidly developing topic concerning renewable raw materials is 
their use for energy production. Besides direct burning, they are 
also used for producing electricity, biogas, and bioethanol in 
ever-increasing quantities, which is also briefly discussed in the 
publication.
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A magyar festékipar helyzete nemzetközi összehasonlításban*
B O G N Á R  J Á N O S * *

A globalizáció jegyében

1997 óta a festékipari termelés Európában és Magyar- 
országon is újra jelentős növekedést mutat. Az értékesítési 
adatok mennyiségben és értékben is javultak. A globalizá
ció, az óriásvállalatok fúziós láza utolérte a festékiparban 
érdekelt vegyipari cégeket is. A pénzügyi megfontolások, 
beruházási igények, vagy piacszerzési célok által vezérelt 
vásárlások és eladások 1997 utolsó negyedévében fel
gyorsultak és folytatódtak 1998-ban és 1999-ben is.

Sajátos, és egyes elemzők szerint aggasztó jelenség [1], 
hogy míg korábban a vegyipari alapanyagokat gyártók 
szoros érdekeltségekkel kapcsolódtak a festékgyártókhoz, 
a felhasználó iparágak -  mint pl. a gépkocsigyártás, az 
építőipar, ill. a csomagolóeszköz gyártás -  résztvevőinek 
fokozódó koncentrálódása a hagyományos vegyipari kon
szernek teljes átstruktúrálódását vonja maga után. Ennek 
eredményeképp szemtanúi lehetünk annak, hogy a festék
gyárak vegyipari érdekeltségeik részleges eladására töre
kednek (lásd az ICI-t, amely eladta a poliuretán, titán-di- 
oxid és petrolkémiai üzletágát az amerikai HUNSTMAN 
cégnek), míg másik oldalról igyekeznek megerősíteni fes
tékgyártó- és értékesítő pozíciójukat.

A dekoratív festékek területén pl. az ICI 1998-ban meg
vette a WILLIAMS céget, az AKZO a BASF deko üzlet
ágát, a LAFARGE a PPG-től az olaszországi MAX 
MEYER DUCO-t, hogy aztán egyesüljön a holland 
SIGMA céggel [2]. A sort hosszan lehetne folytatni a 
DUPONT, a HERBERTS, a PPG és a vezető multik tranz
akcióival, ahogyan jellemző folyamat az alapanyaggyár
tók fúziós hulláma is. (Lásd: DEGUSSA-HÜLS, SAN- 
DOZ-HOECHST, WACKER - AIR-PRODUCTS stb.)

Az akvizíciós hullám természetesen nem kerüli el a ke
let-európai országokat sem. Míg a magyarországi cégvá
sárlások ( TVK - AKZO, BUDALAKK - TOTAL-HAER- 
ING, Örkény-MÁDER, TVM - HOLLAND COLOURS ) 
1993-94-ben befejeződtek, a legnagyobb közép-európai 
festékpiacon, Lengyelországban 1996 és 98 között került 
sor a legjelentősebb festékgyárak megvásárlására 
(Nobiles -  AKZO, Polifarb Debica -  Alcro-Becker, 
Polifarb Pilawa -  ICI Group, Polifarb Cieszyn-Wroclaw -  
Kálón, Aquatic Color 2000 -  Feidal). Kelet- és Közép- 
Európa többi országában a vállalatok többsége még hazai 
tulajdonban van.

Az 1. táblázat a közép- és kelet-európai országok fes
tékfelhasználását mutatja be [3]. Utóbbiak között a volt

* A Budapesten 1999. december l-3án tartott Hungarocoat 
Lakkfestékkonferencián tartott előadás alapján

** Festékipari Kutató Kft., Budapest

m kl

1. táblázat

Kelet- és közép-európai festékfelhasználás 
(1998)

Ország Népesség,
millió

Festék
fogyasztás, 
1000 tonna

Fogyasz- 
tás/fő, kg

Kelet-Közép-
Európa

Cseh
Köztársaság

10,3 107,5 10,4

Lengyelország 38,4 340,0 8,9
Magyarország 10,3 92,3 9,0
Románia 22,7 50,0 2,2
Szlovákia 5,3 30,0 5,7
Összesen 87,0 619,0 7,1
Kelet-Európa

Összesen 292,2 911,5 3,1

(Forrás: [1], FKI)

szovjet köztársaságok szerepelnek. Látható, hogy az egy 
főre eső festékfogyasztás terén az éllovas országok is je
lentősen le vannak maradva még a fejlett ipari országok
tól, ahol a festékfogyasztás 16-20 kg/fő átlag körül mo
zog.

A hazai festékipar jellemzői

A 2. táblázat a magyarországi festéktermelés alakulá
sát tükrözi a filmképző típusa szerinti osztályozással [4]. 
A meghatározó trendeket vizsgálva több örvendetes 
megállapítást is tehetünk. Mindenekelőtt pozitív változás 
az éves össztermelés 5-7%-os növekedése. Ezen belül 
meglepő gyorsasággal nő a vízzel hígítható termékek 
aránya: az 1996-os 42,6%-ról 1998-ban már meghaladta 
az 54%-ot. (A megoszlás számításánál az oldószerek és 
hígítók nélküli össztermelésre vonatkoztattunk). Az ol
dószeres festékek és lakkok összmennyiségének csökke
nése előnyösen a hagyományos filmképzők -  az 
alkidgyanta és cellulózszármazék alapú termékek -  gyár
tásának a visszaesésével függ össze. Valamelyest nőtt, de 
még mindig alacsony arányt képviselnek az egyéb mű
gyanta bázisú oldószeres festékek közé sorolt termékek, 
amelyek között a korszerű kétkomponensű festékek, a 
beégetős rendszerek és a szilikongyanta bázisú hőálló 
festékek szerepelnek.
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2. táblázat

Festékek és lakkok termelése Magyarországon (1996-98)
tonna

Termékcsoportok megnevezése 1996 1997 1998 1996—>1998 
(1996=100%)

Vízzel hígítható kötőanyag bázisú festékek és 
lakkok

24 515 29 808 34 239 139,7

Akril- és/vagy vinilbázisúak 11 783 16 428 n.a.
Egyéb vízzel hígítható kötőanyag bázisúak 12 732 13 380 n.a.

Oldószeres kötőanyag bázisú festékek és 
lakkok

30 607 27 852 26 295 85,9

Alkidgyanta alapúak 20 265 18 544 n.a.
Egyéb poliészter alapúak 1 140 911 n.a.
Akril- és/vagy vinilpol. alapúak 1 528 1 207 n.a.
Egyéb műgyanta bázisúak 5 266 5 599 n.a.
Cellulózszármazék alapúak 2 408 1 591 n.a.

Egyéb festékek, lakkok, szikkatívok, 
oldószerek, hígítók

10 566 11 326 13 574* 128,5

Kencék, olajfestékek, olaj lakkok, pácok, 
szikkativok

2 598 2 311 2 450*

Oldószerek, hígítók 7 968 9015 11 124
Összesen 65 688 68 986 74 108 112,8

* Becsült adat (FKI)
(Forrás: KSH)

A Magyarországra irányuló festékimport még mindig 
dinamikusan nő (lásd 3. táblázat), ami részint a hazai fes
tékfelhasználás erőteljes növekedéséből, részint pedig a 
gyártási struktúra korszerűtlenségéből fakad. Három terü
leten szorul erőteljes kiegészítésre a hazai gyártás:

1. a vízzel hígítható akril-, vagy vinil-polimer alapú 
festékeknél, amelyek több, mint 60%-a falfesték,

2. az oldószeres akril-, vagy vinil-polimer alapú festé
keknél, amelyek többsége kül- és beltéri acélszerke
zeteknél kerül felhasználásra,

3. továbbá az ún. egyéb műgyantabázisú festékeknél, 
amelyek hiányáról már szóltunk korábban, és ame
lyek felhasználási területe részint a fémipar, az autó
javító festés, a csomagolóipar és az építőipar.

3. táblázat

A magyar festékimport termékcsoportok szerinti összetétele (1996-98)
tonna

Termékcsoportok megnevezése 1996 1997 1998* 1996—> 1998 
(1996=100%)

Vízzel hígítható kötőanyagbázisú festékek 
és lakkok

4 863 6 914 8 010 164,7%

Akril- és/vagy vinilbázisúak 2 532 4 990 6 700
Egyéb vízzel higítható kötőanyag bázisúak 2 331 1 924 1 310

Oldószeres kötőanyagbázisú festékek és lakkok 7 000 10147 13 616 195,0 %
Alkidgyanta és egyéb alapúak 1 635 2 367 3 124
Akril- és/vagy vinilpol. alapúak 1 904 2 204 3 312
Egyéb műgyanta bázisúak 3 316 5 376 6 930
Olajfestékek és lakkok 145 200 250

Import összesen 11 863 17 061 21 626 182,2 %

(Forrás: [4])
* Féléves eredmény alapján becsült adatok -  FKI
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A 4. táblázat adatai az export összetételét mutatják. 
Legjelentősebb az oldószeres festékek körében az egyéb 
műgyanta bázisú kategóriába tartozó termékcsoport.

Az 5. táblázat az értékesítés számait mutatja. A folyó 
áron számolt növekedés ellenére összehasonlító áron gya
korlatilag nem változott a festékgyártás összes árbevétele. 
Feltehető magyarázata az, hogy a termékstruktúra az ala
csonyabb árfekvésű festékek arányának növekedése irá
nyában változott.

A 6. táblázat a hazai festékfelhasználás növekedését 
tükrözi.

Nemzetközi összehasonlítás

A 7. táblázat adatai alapján módunk van összehasonlí
tani a magyar, a francia és a német festékipar termékstruk
túráját [5, 6]. A következtetések itt is hasonlóak azokkal, 
amelyeket az import festékek típus szerinti megoszlásánál

elmondtunk. A korszerű oldószeres festékek (4-es és 5-ös 
jelzésű csoport) gyártása Magyarországon alatta van a fej
lett országokénak. Ugyanakkor érdekes sajátosságok is 
megfigyelhetők, nevezetesen a 3. csoportba tartozó alkid- 
és poliészter bázisú festékek és lakkok jelentősen eltérő 
arányát illetően. Míg Németországban ezek aránya 12% 
alatt van, addig a nagy gyártási hagyományokkal rendel
kező Franciaországban megközelíti az összes festékgyár
tás ‘Á-ét. Ennek számos magyarázata lehet:

-  mások a festési hagyományok,
-  eltérő a nyersanyag bázis (Franciaországban pl. a nö

vényolaj termelés kiemelkedően magas),
-  különbözőek a környezetvédelemre vonatkozó sza

bályozások,
-  eltérőek a klimatikus viszonyok.
Bár az alkidfestékek aránya évről-évre csökken, a ma

gyar sajátosságok is indokolttá tehetnek bizonyos eltéré
seket a nemzetközi átlagtól.

4. táblázat

A magyar festékexport termékcsoportok szerinti összetétele (1996-98)
tonna

Termékcsoportok megnevezése 1996 1997 1998* 1996—»1998
(1996=100%)

Vízzel hígítható kötőanyagbázisú festékek 
és lakkok

1 164 964 1 520 130,6%

Akril- és/vagy vinilbázisúak 561 796 850

Egyéb vízzel hígítható kötőanyag bázisúak 603 168 670

Oldószeres kötőanyag bázisú festékek és 
lakkok 1 067 2 049 1 827 171,2%

Alkidgyanta és egyéb alapúak 199 357 250

Akril- és/vagy vinilpol. alapúak 77 94 77

Egyéb műgyanta bázisúak 791 1 598 1 500

Export összesen 2 231 3 013 3 347 150,0%

(Forrás: [4])
Féléves eredmény alapján becsült adatok -  FKI 6. táblázat

5. táblázat

A magyar festékipar értékesítési adatai folyó áron

millió Ft

Értékesítés 1996 1997 1998

Belföldi 14 239 16 205 19 847

Export 761 1 496 1 397

Összes 15 001 17 701 21 244

Éves festékfelhasználás Magyarországon (1996-98)
tonna

1996 1997 1998 1996—>1998 
(1996=100%)

Hazai
gyártás

65 688 68 986 74 108 112,8

Import 11 863 17 061 21 626 182,3

Export 2 231 3 013 3 347 150,0

Összes 75 320 83 034 92 387 122,6

(Forrás: KSH) (Forrás: KSH)
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7. táblázat

Festékek és lakkok termékcsoportonkénti megoszlása Magyarországon,
Franciaországban és Németországban

Termékcsoportok megnevezése Hu (1997) Fr (1998) De (1997)

t % t % t %

Akril- és/vagy vinilbázisúak (1)* 16 428 27,4 219 855 27,6 857 227 51,8
Egyéb vízzel hígítható kötőanyag 
bázisúak (2) 13 380 22,3 106 530 13,4 207 427 12,5

Alkidgyanta alapúak (3) 18 544 30,9 195 638 24,6 125 969 7,6
Egyéb poliészter alapúak (3) 911 1,5 66 322 4,0
Akril- és/vagy vinilpol. alapúak (4) 1 207 2,0 73 803 9,3 91 038 5,5
Egyéb műgyanta bázisúak (5) 5 599 9,3 196 580 24,7 235 305 14,2
Cellulózszármazék alapúak (6) 1 591 2,7 33 932 2,1
Kencék, olajfestékek, száradó olajok és
gyanták, szikkatívok 2 311 3,9 2 737 0,3 38 708 2,3

Összes festék 59 971 100,0 795 143 100,0 1 655 928 100,0
Oldószerek, hígítók 9015 15,0 36 929 4,6

(ForrásiKSH; Farbe + Lack 105. évf.; Double Liaison 509. sz)

* A zárójelben szereplő számok a szövegben található hivatkozást megkönnyítő segédsorszámok.

Hosszútávú jövőkép

A fentiekben a hazai festékipar jellemzőit a lakk- és fes
tékgyártás filmképző csoportjainak az arányszámaival 
igyekeztünk bemutatni. Az elmúlt években látható eltoló
dás következett be a környezetbarát termékek javára. A fel
használó iparágak korszerűségi színvonalának függvényé
ben egyre hangsúlyosabb igény jelentkezik a mechanikai
lag ellenálló és/vagy kiemelkedően vegyszer- ill. időjárás
álló festékek előállítására. Az ipar export teljesítménye a 
beszállítókat fokozott minőségi versenyre kényszeríti, ami 
a gyártástechnológia korszerűsítése nélkül elképzelhetet
len. Ez utóbbi megvalósítására még kevés hazai cég tud 
megfelelő beruházási fedezetet előteremteni.

Az elkövetkező évek égető kérdése: képes lesz-e a 
magyar festékgyártás saját eszközállományának, gyártási

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Bognár János: A magyar festékipar helyzete nemzetközi ösz- 
szehasonlításban

A közlemény az 1999. decemberben a Magyar Kémikusok 
Egyesülete által rendezett Hungarocoat szimpóziumon elhang
zott előadás alapján ismerteti a magyar lakkfestékipar 1996-98. 
évek közötti gazdasági eredményeit (termelés, értékesítés, im
port), valamint a hazai felhasználás volumenét és összetételét. 
Néhány adat segítségével a szerző összehasonlítja a hazai lakk
festékipar szervezetét néhány fejlett országéval (Franciaország, 
Németország).

[Magy. Kém. Lapja 55, 188 (2000)]

receptúráinak megújítására, hosszútávú fejlesztési straté
giák kidolgozására, avagy tudomásul veszi a fejlettebb or
szágokból beáramló festékek növekvő térhódítását.
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S U M M A R Y

J. Bognar: The Hungarian Paint Industry in Comparison 
with the International Situation

The article on the basis of a speech delivered by the author in 
December 1999 at the Hungarian Chemical Society’s sympo
sium Hungarocoat reviews the economical results (production, 
sales, import) of the Hungarian paint industry in the years from 
1996 to 1998 and the volumes and slate of the domestic demand. 
Using some figures the author compares the structure of the 
domestic vamishcolor/paint industry with ones of some devel
oped countries (France, Germany).
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Átadták a Richter Gedeon Alapítvány 
a Magyar Kémia Oktatásáért díjakat

A Richter Gedeon Rt. 1999-ben hozta 
létre az alapítványt, azzal a céllal, hogy 
közvetlen, aktív szerepet vállaljon a ma
gyarországi kémiaoktatásban és az azzal 
kapcsolatos ismeretterjesztésben, támogas
sa a középiskolai kémia oktatás személyi 
és tárgyi feltételei kiépülését, megfigyelje 
és publikálja a tevékenységgel kapcsolatos 
változásokat, valamint elismerje, díjazza 
és támogassa a kémia területén kiemelkedő 
eredményeket elérő diákokat és tanárokat.

A „Richter Gedeon Alapítvány a Ma
gyar Kémia Oktatásáért” díjait és pénzju
talmait Bogsch Erik vezérigazgató adta át a 
Magyar Tudományos Akadémián 2000. 
március 2-án ünnepélyes keretek között

Szteroidok analitikája

Bevezetés [1]

Századunk húszas-harmincas éveiben 
alapvető (5 Nobel-díjjal fémjelzett) felfe
dezések történtek a növényi és állati szer
vezetekben nagy változatossággal előfor
duló szteránvázas vegyületek (szexuál- 
hormonok, a mellékvesekéreg anyagcse
rét szabályozó hormonjai, koleszterin és 
egyéb szterinek, digitálisz glikozidok, 
D-vitaminok, epesavak) kémiai szerkeze
tének és élettani hatásainak megismerése 
területén. Ezek a felfedezések akkor vál
tak jelentőssé a gyógyszeres terápia 
számára, amikor a negyvenes-ötvenes 
években kidolgozták azokat a kémiai és 
mikrobiológiai módszereket, amelyekkel 
a növényi nyersanyagokban nagy tömeg-

* Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., 
Budapest

Lőw Miklós, Jekkel Antal és Riedel Miklós 
kuratóriumi tagok és számos meghívott je
lenlétében. Egyesületünket a Kémia Tanári 
Szakosztály és az Oktatási Bizottság elnö
kei képviselték.

Az 1999. év díjazottjai dr. Ling Jolán 
(Erdey-Grúz Tibor Szakközépiskola, Deb
recen), Surányi Istvánná (Petrik Lajos 
Szakközépiskola, Budapest) középiskolai 
tanárok, valamint Rajkányi Lajosné 
(Bakáts téri 12. sz. Általános Iskola) általá
nos iskolai pedagógus, továbbá életmű dí
jat kapott Kromek Sándor (Nagy Lajos 
Gimnázium, Pécs) középiskolai tanár. A 
díjazottak a kuratórium értékelése szerint 
jelentős szerepet töltenek be a kémiaokta

GÖRÖG SÁNDOR*

ben hozzáférhető szteroidokat át lehetett 
alakítani szteroidhormonokká, ill. azok
nak a natív hormonoknál nagyobb hatású 
származékaivá, majd a hatvanas években 
a félszintetikus utak mellett totálszin
tetikus eljárásokat is kidolgoztak szteroi
dok ipari méretű előállítására. A fél- ill. 
totálszintetikus szteroidok iránti igényt 
nagyban növelte terápiás területük roha
mos kiszélesedése (fogamzásgátlók, 
anabolikumok, hormonpótló terápiás sze
rek, gyulladáscsökkentő, antiallergiás 
szerek stb.)

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Rt.-ben (1948 és 1989 között Kőbányai 
Gyógyszerárúgyár) a szteroidkémia hős
korától kezdve jelentős szteroidkutatási 
tevékenység és termelés folyt. A hatvanas 
évek kezdetétől mind a félszintetikus, 
mind a totálszintetikus szteroidgyártás 
a gyár alapvető jelentőségű (a teljes 
termelési érték 25-30%-át kitevő) ágaza

tásban, a tehetséggondozás mellett tan
könyvek, jegyzetek írásával is segítik a 
magasabb szintű képzést. Közülük többek
nek tanítványai kiemelkedő eredményeket 
értek el az országos Irinyi János Kémiaver
senyen, a Hevesy György Kémiaverse
nyen, a Grand Prix Chimique versenyen. 
Kromek Sándor nemcsak a gimnáziumban, 
hanem a Pécsi Tudományegyetemen is ok
tat, kiemelkedő kémia tanári munkáját bi
zonyítja, hogy 14 tanulója jutott el a ma
gyar kémiai olimpiai válogatottba és a 
nemzetközi diákolimpiákon sokszor és jól 
szerepeltek tanítványai, akik arany, ezüst 
és bronz fokozatú helyezéseket értek el.

Örülünk, hogy a Richter Gedeon Alapít
vány jóvoltából kémia tanáraink közül töb
ben elismerésben részesültek és gratulá
lunk a díjazottaknak.

Beke Zsuzsa -  Szebényi Imre

tává vált. Itt említendő meg a Richter Rt.- 
ben kifejlesztett két originális szteroid 
gyógyszer (Depersolon és Arduan) sike
re is.

Szteroidanalitikai vizsgálatok a 
Richter Rt.-ben

A kezdetek.
Klasszikus módszerek alkalmazása

A gyár vezetése hamar felismerte, hogy 
a kutatás-fejlesztés és az erre alapozott, a 
kor követelményeinek megfelelő színvo
nalú gyártás csak szigorú analitikai kont
roll mellett képzelhető el. Ennek a felisme
résnek jegyében hozták létre 1962-ben az 
Alkalmazott Fizikai-kémiai Kutatólabora
tóriumot, amelynek egyik legfontosabb 
feladata éppen a szteroidok analitikájának 
fejlesztése volt. Ezt a feladatot a későbbi
ekben a Kutatási Igazgatósághoz tartozó 
Kutatási Analitikai Főosztály vette át, ahol 
az Alkalmazott Fizikai-kémiai Kutatólabo
ratórium mellett a Minőségfejlesztési Ku
tatólaboratóriumnak és Szerkezetkutató 
Laboratóriumnak is a szteroidokkal kap
csolatos analitikai tevékenység lett az 
egyik fontos profilja, amivel az évek fo
lyamán egyre növekvő számú (kezdetben 
kb. három, ez idő szerint átlagosan kb. hat
nyolc) diplomás foglalkozik.

Analitikai kutatásunk fontosabb ered
ményeit az Analysis of Steroids c., 1966- 
ben elindított dolgozat-sorozat [2] foglal
ja össze, ami jelenleg az 54. tagjánál tart

HAZAI KÉMIAI KUTATÁSI TÉMÁK, 
KUTATÓHELYEK, ISKOLÁK, 
MŰHELYEK ÉS INTÉZMÉNYEK_______

SZERKESZTI: KEGLEVICH GYÖRGY 
ÉS KÖRTVÉLYESSY GYULA
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[3]. K ezdetben a laboratórium  szerény le
hetőségeinek m egfelelően elsősorban titri- 
m etriás m ódszereket fejlesztettünk ki: pl. 
A5-szteroidok brom om etriás m érését ill. 
etinil-szteroidoknak a M agyar G yógyszer- 
könyv által m ind a m ai napig alkalm azott 
argento-acidim etriás m eghatározását [2], 
valam int szám os m ás m ódszert.

A fejlődés következő  lépcső fokát a 
spektrofotom etriás m ódszerek bevezetése 
jelen te tte , ahol a m érések alkalm azási terü
letét szelektív kém iai reakciók alkalm azá
sával szélesítettük. Ezek közül a m ódsze
rek  közül em líté s t é rdem el a A4-3- 
k etosztero idok  nátrium -bór-h id rides re 
dukcióján alapuló differencia-spektrofoto
m etriás m ódszer [4], különböző helyzetű 
ketoncsoportot tartalm azó szteroidok m eg
határozása etoxalil szárm azékuk alakjában 
dietil-oxalátos C laisen kondenzáció után 
[5], 21-hidroxi [6], ill. 21-am ino [7] cso
portot tartalm azó kortikoszteroidok sze
lektív m eghatározása kinoxalin  szárm azé
kuk alakjában réz(II)- [6], ill. h igany(II)
[7] ionokkal végzett oxidáció, majd 4,5- 
dim etil-o-fenilén-diaminos gyűrűzárás után. 
Említést érdem el, hogy a higany(II)-ionok- 
kal végzett oxidáción alapuló m ódszert si
kerrel alkalm aztuk a m ár em lített Deper- 
solon készítm ények stabilitásvizsgálatára.

Kromatográfiás módszerek bevezetése.
Kromatográfiás és spektroszkópiás 
módszerek komplex alkalmazása.

Jelentős előrelépést je len te tt m ódszere
ink korszerűségének, teljesítőképességé
nek növelésében a gázkrom atográfia (GC)
[8] és a nagyhatékonyságú folyadék-kro- 
m atográfia (H PLC ) [9] bevezetése labora
tórium unk gyakorlatába. E z utóbbi alkal
m azása során kitűnően integrálhatók vo l
tak a korábbi spektrofotom etriás tanulm á
nyaink során szerzett tapasztalatok a d ió 
dasoros detektorral ellátott H PLC  készülék 
lehetőségeivel pl. sztero id  gyógyszerek  
szennyezéseinek, bom lásterm ékeinek azo
nosításában [9]. A szárm azékképzési reak
ciók során szerzett tapasztalatainkat hasz
nosítva (G irard P  ill. T  reagensekkel vég
zett reakciók után) m egoldottuk az elektro
m os töltéssel alapállapotban nem  rendel
kező ketoszteroidok elválasztását és m eg
h a tározásá t k ap illá ris  e lek tro fo re tik u s 
technika segítségével [10].

A je lenkori gyógyszeranalitika egyik 
leg fon tosabb  és legkényesebb  feladata  
gyógyszerek szennyezésprofiljának m eg
határozása. A 0,1% -os, vagy m ég annál is 
kisebb m ennyiségben je len levő  szennye
zések szerkezetének felderítése a krom a
tográfiás (TLC, GC, analitikai és prepa-

ratív HPLC), valamint spektroszkópiás 
(UV, IR, NMR, MS), valamint a kapcsolt 
(GC/MS, HPLC/UV/MS) módszerek komp
lex alkalmazását teszi szükségessé. A komp
lex alkalmazás stratégiájának kidolgozása 
[11] után sikerrel alkalmaztuk azt egy sor 
feladat megoldására, köztük szteroidok 
szennyezésprofiljának meghatározására [3].

Könyvek publikálása, 
szimpóziumok rendezése

A csoportunkban a szteroid analízis te
rületén felhalmozódott tapasztalat szolgált 
alapul az 1978 és 1989 között megírt há
rom könyvnek [12-14]. A munka és a pub
likációk kapcsán kialakult kapcsolatok tet
ték lehetővé a Symposia on the Analysis of 
Steroids c. nemzetközi szimpózium-soro
zat megszervezését. Az 1981 és 1996 kö
zött különböző magyar városokban 
(Eger, Szeged, Sopron, Pécs, Szombathely, 
Szeged) megrendezett szimpóziumok je
lentős tudományos sikert eredményeztek 
[15].
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S U M M A R Y

S. Görög: Analysis of Steroids

Some of the main results of the research 
for analytical methods for the investiga
tion of steroids are summarised which 
have been carried out in the past 35 years 
in the Department for Analytical Research 
in the Chemical Works of Gedeon Richter 
Ltd, Budapest. The aim of this research 
has been the support of the synthetic 
research and production of steroid drugs 
by developing and applying analytical 
methods. Classical (volumetric and spec- 
trophotometric) methods were followed 
by chromatographic (TLC, GC, HPLC) 
and capillary electrophoretic methods. The 
recently published papers deal mainly with 
the complex application of spectroscopic, 
chromatographic and hyphenated methods 
for the estimation of impurity profiles of 
steroid drugs.
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HÍREK AZ IPARBÓL

Béres Rt.

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet 
(OGyI) gyógyszerként törzskönyvezte a 
Béres cseppet, mint roborálószert. Miután 
a döntés megjelenik a Népjóléti Közlöny
ben, a csepp kapható lesz a patikákban re
cept nélkül. Társadalombiztosítási támoga
tásban nem részesül, összetétele azonos 
lesz a mostanival. További hat készítmény 
vár az OGyl-nál törzskönyvezésre. Mint 
ismeretes 2003-ig lehet gyógyhatású ké
szítményeket forgalomban tartani, ezután a 
Béres Rt. gyógyszerként akarja az összes 
ilyen termékét forgalmazni.

Egis Rt.

Jól halad az ISO 1400I-es, környezet
központú irányítási rendszer bevezetése a 
cégnél. 25 eljárás és a kézikönyv írja le a 
rendszert. Ez kiterjed nemcsak a saját tevé
kenységre, hanem a beszállítók környezet
védelmi megfelelőségére is. Az eddigi kör
nyezetvédelmi szemlék környezetvédelmi 
felülvizsgálatba mennek át és az áttekintett 
terület szélesedik. 15 környezetvédelmi 
auditort képeztek ki első hullámban.

Január 1-től összevonták a belföldi és az 
exportkereskedelmi igazgatóságot.

Hűmet Rt.

A tavalyi évet 35 MFt-os nyereséggel 
zárta a huminsav tartalmú gyógykészít- 
ményeket gyártó cég. Az amerikai gyógy
szer engedélyeztetési hatóság, az FDA a 
mellékhatásokra vonatkozó hiánypótlásra 
adta vissza a HumetR engedélyeztetési do
kumentációját. Ezzel hónapokat késik a 
szer amerikai bevezetése.

ICN Magyarország Rt.

Mind tavaly (5,19 Mrd), mind 1998-ban 
(1,2 Mrd), jelentős veszteséggel zárt a 
tiszavasvári cég (volt Alkaloida). Ezért a 
7,13 Mrd forintnyi jegyzett tőkével szem
ben a saját tőkéje (jegyzett tőke + az éves 
eredmények/veszteségek) 2 Mrd forintra 
csökkent. A társasági törvény előírása sze
rint ekkor közgyűlésen kell a jegyzett tőkét 
csökkenteni. A tulajdonos, az amerikai ge
nerikus gyártó ICN Pharmaceuticals Inc. 
felvásárolta a cég banki tartozásait, mintegy 
12 Mrd Ft értékben. A ICN Magyarország 
Rt. kisebbségi tulajdonosa (25%-ban) az 
Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.

mkl

Ezt a követelményt a cég morfingyártása 
miatt iktatták a privatizációs törvénybe, de 
már ezt feloldották. Ezért az alaptőke le
szállítása után az ICN Pharmaceuticals Inc. 
ajánlatot tesz a 25% megvásárlására. Ezt 
követően tőkésíti fel a tulajdonos a céget. 
Robert Grobin a tavaly megválasztott új ve
zérigazgató szerint tavaly is adott az anya
cég 44 millió dollárt, de kölcsöntőkeként, 
mivel a feltőkésítésben az ÁPV Rt. nem kí
vánt részt venni, de azt sem akarta, hogy 
részaránya akkor 25% alá csökkenjen.

Idén 62 MUSD forgalom mellett 6 
MUSD üzemi és 4 MUSD mérleg szerinti 
eredményt terveznek. A 15,5 Mrd forintos 
tervezett forgalom a tavalyinak több mint a 
duplája. Az első hónapok adatai szerint er
re minden remény megvan, hiszen mindkét 
hónap jelentős pozitív eredményt mutatott.

Tavaly a svájci Roche-tól 16 termék 
gyártási jogát vásárolták meg és jelentős 
beruházást is végrehajtottak. Bőrgyó
gyászati, fájdalomcsillapító és rákellenes 
termékek gyártását tervezik. Ezekre két év 
alatt 5-7 MUSD beruházást terveznek. Ta
valy augusztusban lejárt a létszámmorató
rium (ez a privatizációs szerződés része 
volt), de a létszámot jelentősen nem csök
kentették.

Az ICN tulajdonában lévő, nagykeres
kedéssel foglalkozó Fúzió-Pharma Rt.-nél 
is jelentős átszervezést hajtottak végre.

Pharmavit Rt.

Az 1998-as veszteségből tavaly jelentős 
nyereségbe fordult a cég működése. A for
galom közel 15 Mrd forint volt, kicsit több, 
mint a fele belföldről származott. Az üze
mi tevékenység jelentős pozitívummal zá
rult, az orosz és ukrán kinnlevőségekre 
azonban jelentős céltartalékot kell képez
niük. Csökkent a Plussz termékek forgal
ma (28%-ra), mivel a többségi tulajdonos, 
az amerikai Bristol-Myers Squibb jelentő
sen növelte a cég gyógyszerforgalmát.

Richter Gedeon Rt.

Mint már hírül adtuk, Radó András lett 
a termelési és logisztikai igazgató. 
A BME-n szerzett vegyészmérnöki diplo
ma (1979) óta a Richterben dolgozik, köz
ben mérnök-közgazdász diplomát is szer
zett. Részlegvezető, termelési osztályveze
tő, fejlesztési főmérnökhelyettes volt, 
majd 1992-ben az új vezérigazgató, 
Bogsch Erik logisztikai főosztályt hozott 
létre és annak vezetésével bízta meg.

Megüresedett a kutatási igazgatói stá
tusz, erre valószínűleg külföldi szakembert 
kémek fel. Jelenleg a kutatási igazgatósá
got két igazgató, dr. Greiner István kémiai 
kutatási igazgató és dr. Szombathelyi Zsolt, 
mint orvosbiológiai kutatási igazgató irá
nyítja. Február 1-től dr. Gulácsi Gábor lett 
a gazdasági vezérigazgató helyettes, aki a 
Gazdasági Minisztérium államtitkára volt. 
Michael Stevens, a pénzügyi igazgató, 
március 31-től visszatért az Egyesült Ki
rályságba és ott vezető beosztásban dolgo
zik tovább, de a Richtemél tanácsadó ma
rad.

1999 végén az IMSYS Kft. tanúsította a 
Richter Gedeon Rt. Környezetközpontú 
Irányítási Rendszerét az ISO 14001 szab
vány szerint.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

750 Mrd forintos árbevétel mellett 
30 Mrd feletti eredményt produkált a cég 
1999-ben. Megkötötték a TVK Rt-vei a 
kölcsönös áruszállításról szóló megállapo
dást: 930 kt vegyipari alapanyagot szállíta
nak a TVK-ba 43 Mrd forintért és 260 kt 
mellékterméket vásárolnak vissza közel 
10 Mrd forintért. 180 kt a gázolajszállítás a 
TVK-ba, míg onnan 23 millió m3 hidro
gént vásárolnak meg.

Négyezer emberrel csökkentik a létszá
mot, további négyezernek változik a mun
kaadója.

TVK Rt.

Az 1999 évi bevétel (83,5 Mrd forint) 
fele hazai, fele külföldi piacról származik, 
másrészről 87%-a a petrolkémiai üzletág
ban realizálódott. Az Igazgatóság elhatá
rozta, hogy 2003-ig felépít egy 265 kt/év 
kapacitású új olefinüzemet. A többlet eti
lén részben a BorsodChem megnövekedett 
igényét elégíti ki, másrészt egy új 180 
kt/év kapacitású polietilén gyár használná. 
Hasonlóak a tervek a többlet-propilénnel 
is. Lezárult az új, 140 kt/év kapacitású 
polipropiléngyár próbaüzeme, a jövőben 
ezt bővítenék további 40-50 kt/évvel. Aje- 
lenlegi polipropilénkapacitás 280 kt/év. 
A saját propiléntermelés nem elegendő en
nek kiszolgálására, az új krakküzem bein
dulásáig a MÓL Rt.-től vásárolnak évi 
mintegy 65 kt propilént.

Pannonplast Rt.

A márciusi rendkívüli közgyűlésen Vár
hegyi Miklóst, a TVK volt vezérigazgató
ját, aki augusztus óta a Pannonplast 
vezérigazgatóhelyettese, az Igazgatóságba
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javasolták. Elálltak a TVK műanyag 
feldolgozó üzletágának megvásárlásától. 
Ennek könyv szerinti értéke 22-23 Mrd 
forint, termelési értéke 44 Mrd Ft/év. 
(A Pannonplast termelése 21 Mrd Ft/év).

BorsodChem Rt.

Az év második felére a jelenlegi 280 
kt/évről 320 kt/évre növeli a cég a PVC 
kapacitását.

Budapesti Vegyiművek Rt.

3,5 Mrd forint volt 1999-ben az árbevé
tel, 30 MFt-os üzemi eredménnyel. A garéi 
tároló felszámolásával járó hitelfelvétel 
kamatai miatt, évek óta először a cég teljes 
eredménye 1 Mrd forint veszteséget mutat. 
Jelentősen csökkent a növényvédőszer-ér- 
tékesítés, de 2 Mrd forint fölé emelkedett 
az export árbevétel, főként a szerves ter
mékek révén.

A cég részvényeinek mintegy 40 %-át 
egy olasz, generikus gyógyszergyártó cég 
vásárolta meg. Ezzel összefüggésben az új 
stratégia a finomkémiai és gyógyszerter
mékek előállítása. Emellett a növényvédő- 
szer-forgalom 2000 évi bővülésére is szá
mítanak, mivel új termékeket hoznak a pi
acra. Ilyen pl. a Quinolate 150 csávázó
szer, melynek hatóanyaga a réz-8-hidro- 
xikinolát. Növényi eredetű hatásfokozókat 
tartalmazó gombaölőszer FW (flowable, 
folyékony szuszpenzió) formulákat állíta
nak majd elő az újra induló FW kísérleti 
üzemben.

Napi 50-55 tonna tetraklórbenzol hulla
dékot csomagolnak 60 literes műanyag
hordókba Garén és szállítanak az ADR elő
írásoknak megfelelően külföldre. Jelenleg 
napi két kamionnyi hulladék távozik, re
mélhetőleg ez hamarosan háromra növek
szik. Reggel héttől este hétig, 20-20 ember 
végzi a munkát, melyet január közepén 
megtekintett mind az önkormányzat, mind 
a hatóság számos képviselője. Mint isme
retes a feladatot a G+P konzorcium nyerte 
el, mégpedig a GEOHIDROTERV Kft, 
mely a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat 
munkatársaiból alakult 1990-ben és 1998- 
ban már 1 Mrd forintos árbevételt ért el. 
A „P” a Palota Környezetvédelmi Kft.-t je
lenti, akik a vizsgálati tevékenységben a 
Spectromass Kft.-re, míg a szállításban a 
dorogi Farkas-Transz Kft.-re támaszkod
nak.

Galvachem Kft.

A Galvachem Kft. (Csolnok, Komárom- 
Esztergom megye) dolgozza fel a 
Nitrokémiánál a régóta leállított hidra- 
zobenzol gyártásból származó több ezer 
tonna cink-karbonátot. A tervek szerint 
cink-szulfáttá alakítják a veszélyes hulla
dékot. A cég minden hatósági engedéllyel 
rendelkezik, de a helyi lakosság erélyesen 
tiltakozik a feldolgozás ellen. Ezért 1 kt 
cink-karbonát átszállítása után a szállításo
kat leállították.

Pest Megyei Műanyagipari Rt.

Kutatóintézetet vásárolt a PEMÜ, a dol
gozói tulajdonban lévő, solymári központú 
cég. Az intézet a BIMEO, és a valamikori 
Bőripari Kutatóintézet keretében műkö
dött. A PEMÜ célja az, hogy az igen jelen
tős bőr- és cipőipari minőségellenőrző-, 
vizsgáló- és szolgáltató tevékenységet 
végző intézet segítse a PEMÜ cipőipari ex
portját. A PEMÜ éves árbevétele tavaly 
5 Mrd forint volt és ennek jelentős része a 
cipőiparban realizálódik.

Körte Kft.

A multinacionális Central and Eastern 
European Environmental Investment Fund 
27,3%-os tulajdont szerzett a környezet
védelemmel foglalkozó cégben. További 
1 millió Eurót fordítanak a termékskála 
szélesítésére, a dunaharaszti gyár fejleszté
sére. Ennek pénzügyi megoldása, hogy az 
összeget a nyereségtartalékba helyezik. 
A céget egy éven belül részvénytársasággá 
alakítják, majd a tőzsdére viszik. A befek
tetési alap szokásos eljárása ez: a tőzsdén 
értékesítve kapják vissza -  siker esetén ka
matostul -  a befektetett pénzüket.

A Körte Környezettechnika Kft. törzstő
kéje 3 MFt, tehát az ide befektetett összeg 
nem volt jelentős. Ipari víz- és szennyvíz- 
kezelő rendszereket terveznek és kivitelez
nek, az ehhez szükséges vegyszereket 
gyártják és forgalmazzák, környezetvédel
mi szolgáltatásokat végeznek és környeze
ti kárelhárítást vállalnak. Árbevételük
1998-ban 1 Mrd Ft feletti volt, 134 MFt 
adózás előtti eredménnyel, melynek nagy 
része pénzügyi eredmény.

Északmagyarországi 
Hulladékgazdálkodási Rt.

Sajókaza határában III. osztályú veszé
lyes hulladékok tárolására alkalmas mono- 
depóniát helyeztek üzembe. A 100 ezer 
köbméter befogadóképességű, a legmoder
nebb követelményeket is kielégítő tároló 
beruházási költsége 238 MFt volt, ebből 
95 MFt-ot adott a környezetvédelmi tárca 
(ennek fele visszatérítendő).

Győri Szeszgyár 
és Finomító Rt.

1999-ben 3,2 Mrd forint volt az árbevé
telük és 320 MFt-os az adózás előtti ered
mény. 28 millió liter alkoholt állítottak elő, 
ennek kétharmada finomszesz, a többi 
absz. szesz. A termelés egyharmada ex
portra kerül.

A cég részvényeinek 60%-a a vezetőség 
kezében van, 10% a győri önkormányzaté, 
6% dolgozói részvény és a maradék a szö
vetkezeteké.

Kutatás-Fejlesztés

2000-ben a költségvetés 60 Mrd forintot 
fordít a K+F támogatására. Kb. ugyaneny- 
nyi a nem költségvetési ráfordítás. A GDP- 
nek tavaly 0,9, idén 1,2 jövőre pedig 1,5%- 
át teszi ki a K+F-re fordított összeg. Mind 
a volt OMFB (az Oktatási Minisztérium 
egyik, Kutatás-Fejlesztési helyettes állam- 
titkársága lett), mind más fórumok tettek 
javaslatot a kormánynak, hogy a K+F-et 
közvetett eszközökkel is támogassák. Ilyen 
lehetőség az, hogy a jelenleg érvényben lé
vő 120%-os költségelszámolási rátát emel
jék (külföldön 200-400%-át lehet a K+F-re 
fordított költségeknek költségként elszá
molni). Másik fontos elem, hogy az itt el
számolható költségekbe ne csak a cégen 
belüli ráfordítások, hanem a külső megbí
zások költségei is számítsanak bele. Új el
képzelés, hogy az előző évhez képest a 
K+F-re fordított költségnövekedés adott 
részét közvetlenül adóvisszatérítés formá
jában kapják meg a vállalkozások: ezzel a 
fejlesztés folyamatos bővítésére ösztönöz
nék a cégeket.

Körtvélyessy Gyula

Felhívás

Az MTA Alkaloidkémiai Munkabizottsága 2000. évi ülését 2000. május 4-5-én tartja Balatonfureden a Hotel UNI-ban
(Balatonfüred, Széchenyi u. 10.)
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A magyar vegyipar és kémiatudomány

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK

A vegyipari vállalatok 1999. évi főbb adatai I.

Agrokémia Sellye Rt., Sellye

Megnevezés 1998, 
Mrd Ft

1999, 
Mrd Ft

Index, % 
1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 0,68 0,69 101,5
ebből export 0,25 0,28 112,0

Saját tőke összege 0,26 0,25 96,2
Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai

0,04 0,04 100,0

állományi létszám, fő 89 87 97,8
Jegyzett tőke 0,16 0,16 100,0

ebből külföldi részesedés - - -
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,02 0,02 100,0
Tárgyi eszközök bruttó 
értéke

0,40 0,42 105,0

Tárgyi eszközök nettó 
értéke

0,19 0,18 94,7

Budaplast Műanyagipari és Kereskedelmi Rt., Budapest

Megnevezés 1998, 
Mrd Ft

1999, 
Mrd Ft

Index, % 
1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 0,661 0,693 104,8
ebből export 0,226 0,202 89,4

Saját tőke összege 0,468 0,506 108,1
Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai állományi

0,053 0,048 90,6

létszám, fő 162 170 105,0
Jegyzett tőke 0,326 0,326 100,0

ebből külföldi részesedés - - -
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,018 0,023 127,8
Tárgyi eszközök 
bruttó értéke

0,443 0,466 105,2

Tárgyi eszközök nettó 
értéke

0,386 0,399 103,4

Ferrokémia Vegyipari Szövetkezet, Budapest

Megnevezés 1998, 
Mrd Ft

1999, 
Mrd Ft

Index, % 
1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 0,404 0,395 97,7
ebből export - - -

Saját tőke összege 0,196 0,196 100,0
Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai állományi

-0,002 0,004

létszám, fő 114 99 86,8
Jegyzett tőke 0,189 0,189 100,0

ebből külföldi részesedés - - -
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás - 0,001
Tárgyi eszközök 
bruttó értéke

0,219 0,192 87,7

Tárgyi eszközök nettó 
értéke

0,126 0,107 84,9

Quaiipiastic Rt,. Zsámbék

Megnevezés 1998, 
Mrd Ft

1999, 
Mrd Ft

Index, % 
1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 0,786 0,737 93,8
ebből export 0,009 0,009 100,0

Saját tőke összege 0,408 0,417 102,2
Adózás előtti eredmény 0,005 0,009 180,0
Átlagos statisztikai állományi 
létszám, fő

56 58 103,6

Jegyzett tőke 0,400 0,400 100,0
ebből külföldi részesedés 0,400 0,400 100,0
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,008 0,009 112,5
Tárgyi eszközök 
bruttó értéke

0,374 0,377 100,8

Tárgyi eszközök nettó 
értéke

0,245 0,227 92,7

VSZM Kft., Budapest

Megnevezés 1998, 
Mrd Ft

1999, 
Mrd Ft

Index, % 
1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 1,663 1,471 88,5
ebből export 0,425 0,412 96,9

Saját tőke összege 1,151 1,169 101,6
Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai állományi

0,012 0,018 150,0

létszám, fő 264 245 92,8
Jegyzett tőke 0,974 0,974 100,0

ebből külföldi részesedés - - -
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,054 0,123 227,9
Tárgyi eszközök 
bruttó értéke

1,050 1,118 106,5

Tárgyi eszközök nettó 
értéke

0,894 0,932 104,3

Zoltek Rt., Nyergesújfalu

Megnevezés 1998, 
Mrd Ft

1999, 
Mrd Ft

Index, % 
1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 12,7 10,9 85,8
ebből export 8,2 7,0 85,3

Saját tőke összege 6,6 5,9 89,4
Adózás előtti eredmény 0,9 -0,8
Átlagos statisztikai állományi 
létszám, fő 1 454 1 230 84,5
Jegyzett tőke 4,5 4,5 100,0

ebből külföldi részesedés 4,5 4,5 100,0
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,4 1,3 325,0
Tárgyi eszközök 
bruttó értéke

6,6 7,9 119,7

Tárgyi eszközök nettó 
értéke

5,4 6,3 116,6
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Vegyipari kutató-fejlesztő helyek gazdasági adatai

A Magyar Kémikusok Lapjának egyik fő törekvése, hogy információkat adjon olvasóinak a vegyipari-kémiai kutatás hazai helyzetéről. Ennek a célkitűzésnek szellemében kértünk 
adatokat az Innovációs Kutató Központtól. A Központ által rendelkezésre bocsátott adatokat mellékeljük. Köszönet érte.

Sz. G.

A kutatási témák, kísérleti fejlesztési feladatok száma a kutató
fejlesztő helyeken

Az eredményesen befejezett és a gyakorlatban alkalmazott kutatási témák, 
kísérleti fejlesztési feladatok, a találmányok és a szabadalmak száma a kutató

fejlesztő helyeken

Gazdasági ág, ágazat

1998-ban 
munkában lévő 
témák, fejlesztési 
feladatok száma 
összesen

Alap-
kutatási

Alkalma
zott
kutatási

Kísérleti
fejlesztési

Nemzetközi
együttműködés
keretében
munkált

1998-ban
eredmé
nyesen
befejezett

1998-ban a
gyakorlatban
alkalmazott

Bejelentett
találmányok

Megadott
szabadal
mak

Bejelentett
találmányok

Megadott
szabadal
mak

témák, feladatok száma kutatási témák, kísérleti 
fejlesztési feladatok

száma belföldön száma külföldön

Feldolgozóipar 3,828 35 350 3,443 169 1,656 1,391 42 47 301 166

Vegyi alapanyagok és 
termékek gyártása 1,476 4 174 1,298 76 243 184 19 22 285 150

Gumi- és műanyag 
termékek gyártása 1,004 0 5 999 0 759 673 0 1 0 0

Mindösszesen 18,724 6,674 6,119 5,931 1,815 7,229 3,813 228 159 323 191

vo Forrás: Kutatás és fejlesztés, Research and Development 1998, Statisztikai Hivatal, Budapest, 2000.
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A magyar vegyipar és kémiatudomány

Vegyipari vállalatok 1999. évi

Legnagyobb társaságaink számára 1999 
visszaesést hozott eredményben, de néhá- 
nyuknál egyben erőgyűjtést is. A hangsú
lyozottabban pénzügyi szemléletet követő 
MÓL és TVK, továbbá a Graboplast új 
stratégiákat fogalmazott meg, ambiciózus 
középtávú célokat kijelölve a maguk szá
mára. Vegyipari vállalataink a Budapesti 
Értéktőzsde szabályzatának megfelelően 
februárban tették közzé 1999. évi tőzsdei 
gyorsjelentéseiket, amelyek ismertetését 
az alábbiakban megkezdjük.

MÓL Rt.

A IAS (Nemzetközi Számviteli Szab
ványok) szerint elkészített konszolidált, 
a MÓL csoport nagyobb vállalatainak 
eredményeit is magába foglaló kimutatás 
nem auditált adatokat tartalmaz.

Az olaj- és gáziparban és a régióban be
következett jelentős változásokra hivat
kozva a társaság 1999-ben újraértékelte 
helyzetét és felülvizsgálta stratégiai célki
tűzéseit. A részvényesi érték növelésének 
kulcsfontosságú elemeként az új igazgató
ság és vezetés átalakította és áramvonalasí- 
totta a működést az üzleti és a pénzügyi 
hatékonyság javítása céljából, annak érde
kében, hogy a csoport a növekvő és gyor
san változó közép-kelet európai régióban 
vezető helyet érhessen el. A társaság 1999- 
ben a normál működésből származó ered
ményt és cash flow-t tovább növelte. A 
csoport nettó árbevétele 1999-ben 749,4 
Mrd Ft-ra, 18 %-kal nőtt, az értékesítésen 
belül az export 143,8 Mrd Ft, részaránya 
20 %, bővülése az előző évről 31 %-os. Az 
EBITDA (a kamat és adó figyelembe véte
le nélküli, az amortizáció hozzáadásával 
képzett bevételek) 136,7 Mrd Ft-ot ért el, 
és 21 %-kal növekedett az 1998. évihez vi
szonyítva. Az eredményt kedvezően befo
lyásolták a magasabb kőolajárak, az ala
csony import gázárak és a mérsékelten nö
vekvő hazai kereslet a motorikus üzem
anyagok iránt. Az átalakítási költségek 
előtti üzleti eredmény 83,8 Mrd Ft, amely 
18 %-kal nagyobb az 1998. évi értéknél. 
Ezen belül a kutatás-termelés növekménye 
5 % (54,9 Mrd Ft), a vegyiparhoz közelebb 
álló kőolaj-feldolgozás és kereskedelem 
üzleti eredménye pedig 28 %-kal növeked
ve 41,7 Mrd Ft volt. A központ és egyéb te
rületek üzleti szintű vesztesége csak mini
mális mértékben növekedett és 12,8 Mrd 
Ft-ot ért el. A pénzügyi műveletek veszte
sége 24,6 Mrd Ft-ot tett ki, közel három
szorosára nőtt. A létszám 1522 fővel, 7 %- 
kai csökkent. A társaság egyszeri átszerve
zési (átalakítási) költségei 1999. IV. ne-
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tőzsdei gyorsjelentéseiből I.

gyedévében 26,6 Mrd Ft-ot tettek ki, amit 
néhány speciális tétel 30,4 Mrd Ft-ra 
emelt. Mindezek következtében a társaság 
nettó eredménye 1999-ben 37,8 Mrd Ft-ra, 
30 %-kal csökkent az 1998. évihez képest 
(emellett az átalakítási költségek nélküli 
nettó eredmény 68,2 Mrd Ft, 35 %-kal na
gyobb a bázisértéknél). A nettó hitelállo
mány 1999. végén 157,8 Mrd Ft-ot ért el, a 
nettó hitel/(nettó hitel+saját tőke) aránya 
(gearing, vagy leverage) 30 %-ra javult a 
korábbi 31 %-ról. 1999. végén a társaság 
részvényeinek 50,9 %-a külföldi befekte
tők, 25 %+ 1 részvény az ÁPV Rt., 18,4 
%-a a letétkezelő (új kategória 1988-hoz 
képest), 2,9 %-a belföldi magánszemélyek 
és intézmények, és 0,4 %-a a MÓL Rt. tu
lajdonában volt, a maradék a nem regiszt
rált részvény. 1999-ben a MÓL Rt. 19,6 %- 
os tulajdonrészt szerzett a TVK Rt.-ben, de 
a TVK közgyűlés döntése alapján sem az 
igazgatóságban, sem a felügyelő bizottság
ban nincs képviselője.

A kőolaj-feldolgozás és kereskedelem 
termékértékesítése 7,2 Mt volt, ebből a 
belföldi eladások 5,4 Mt-t tettek ki, míg a 
többi export volt. Átlagos belföldi energe
tikai termék (üzemanyagok, tüzelő- és fű
tőanyagok) nagykereskedelmi piaci része
sedése 80 % volt, szemben az 1998. évi 81 
%-kal. Ezen belül a motorbenzin eladások 
1 %-kal mérséklődtek, a gázolaj értékesí
tés 4 %-kal növekedett és a fűtőolaj eladás 
5 %-kal csökkent (az alternatív tüzelésű 
erőművek magasabb gázfelhasználása kö
vetkeztében). A bitumenértékesítés 8 %- 
kai csökkent az 1998. évi kiugróan magas 
szintről. A kenőanyag eladások 18 %-kal 
estek vissza, de a termékszerkezet váltása 
miatt az eredmény-hozzájárulásuk növeke
dett. Az eredményt növelte a Kőolaj- és 
Kőolajtermék Készletező Szövetség felé 
történő 220 kt terméket érintő készletcsere, 
amit a 2000. évi, szigorúbb üzemanyag mi
nőségekre történő átállás tett szükségessé. 
A kiskereskedelemben az összesített mo
torhajtóanyag értékesítés az országos átla
got meghaladóan, 9 %-kal növekedett, a 
Magyar Ásványolaj Szövetség adatai sze
rint a MÓL Rt. piaci részesedése motor
benzineknél 42 %, a gázolajoknál 46 % kö
rüli volt. A MÓL Rt. 1999. végén 447 töl
tőállomással rendelkezett, ebből 57 az or
szághatárokon kívül működött. Összessé
gében a divízió nettó értékesítése 469 Mrd 
Ft-ra, 36%-kal, nettó eredménye pedig a 
már idézett 28 %-kal emelkedett. A divízi
ón belül beruházásokra közel 50 Mrd Ft- 
ot, az 1998. évinél 27 %-kal többet költöt
tek, ennek része volt a belépett 27 új töltő- 
állomás is.

Az igazgatóság a MÓL Rt. közgyűlésén 
az elmúlt évinél kisebb, 55 Ft-os bruttó 
osztalék kifizetését javasolja. Indoklása 
szerint a jelentős középtávú növekedési le
hetőségek megragadását jobban szolgálja 
egy, a korábbinál konzervatívabb osztalék- 
politika.

TVK Rt.

A IAS (Nemzetközi Számviteli Szabvá
nyok) szerint elkészített konszolidált, a 
TVK csoport nagyobb vállalatainak ered
ményeit is magába foglaló kimutatás nem 
auditált adatokat tartalmaz.

A csoport árbevétele 1999-ben 93,5 
Mrd Ft volt, ami közel 9 %-kal magasabb 
a bázisértéknél, üzleti eredménye pedig 6,8 
Mrd Ft-ra, a bázisérték 44 %-ára csökkent. 
Nettó eredménye 8,3 Mrd Ft volt, ami az 
1998. évinek 69 %-a. A TVK 2000. márci
usában a tervezett, a műanyag-feldolgozó 
üzletág adás-vételét érintő TVK -  
Pannonplast ügylet meghiúsulása után az 
Unterland A.G. konszolidációs körbe tör
tént bevonása miatt módosította az adato
kat, eszerint az 1999. évi árbevétel 122,5 
Mrd Ft, az üzleti eredmény 6,2 Mrd Ft, és 
a nettó eredmény 8,1 Mrd Ft lett. A társa
ság árbevételének 49 %-a a belföldi, 51 %- 
a a külföldi értékesítésből származik, az 
export szinte teljes egészében Nyugat-Eu- 
rópába (elsősorban Németországba, Nagy- 
Britanniába és Olaszországba) irányult. 
A csoportszintű közvetlen költségek 20 %- 
kai emelkedtek, az összköltségen belül a 
legnagyobb tétel (68 %) ismét az anyag- 
költség volt. Az 1999. évi 34 Mrd Ft össze
gű, a bázisnál 57 %-kal nagyobb beruházá
sok következménye, hogy 1,5 Mrd Ft-tal 
nőtt tavaly az amortizáció a bázishoz ké
pest. A társasági és a csoportszintű bruttó 
fedezet egyaránt közel 25 %-ot tett ki 
1999-ben. Csoportszinten 36 %-kal, társa
sági szinten pedig 24 %-kal nőttek az érté
kesítés általános és adminisztratív költsé
gei, ezek között olyan egyszeri tételek sze
repeltek, mint a szervezetkorszerűsítéshez 
kapcsolódó tanácsadói díjak (800 MFt), az 
olefingyári intenzifikáláshoz köthető költ
ségek (kb. 600 MFt), a költséghatékonysá
gi projekttel összefüggő céltartalék képzés 
(kb. 400 MFt). A pénzügyi tevékenység 
eredménye az 1998. évihez hasonló nagy
ságú volt. A kamatbevételek 58 %-os csök
kenését az osztalékfizetéshez és a beruhá
zási kifizetésekhez felhasznált értékpapír 
állomány csökkenése okozta. A TVK 
1998. évi beruházási adókedvezményét 
1999-ben számolta el, ami a nettó ered
ményt 1,4 Mrd Ft-tal növelte. 1999. végén 
a részvények 59,8 %-a külföldi intézményi 
befektetők, 27,3 %-a belföldi befektetők,
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2,4 %-a a TVK dolgozói kezében volt, a 
részvénykönyvbe be nem jegyzett részvé
nyesek 10,5 %-ot birtokoltak.

A petrolkémiai területen az olefingyári 
beruházás miatt szükségessé vált leállás 
hatását ellensúlyozta az intenzifikálás po
zitív eredménye, igy 1999-ben az etilén
termelés 97 %-a, a propiléntermelés pedig 
94 %-a volt az előző évinek. A polimer 
üzemek termelése elmaradt el az 1998. 
évitől (LDPE: 10 %, HDPE: 14 %, PP: 
6 %), ennek oka az intenzifikáláshoz kap
csolódó leállás és az ukrán Oriana kon
szerntől származó etilén importjának jelen
tős csökkenése (ugyanakkor a TVK Rt. az 
előző évinél 14 %-kal több etilént szállított 
a BorsodChem Rt. részére). Az alapanyag- 
árak emelkedést késve követte a polimer- 
termékek ármozgása, így a polimerek brut
tó fedezetei átlagban 5-10 %-kal az 1998. 
évi szint alatt maradtak. 1999. decemberé
ben megkezdődött a polimerizáció az új, 
évi 140 kt kapacitású PP üzemben. A beru
házás költsége nem haladta meg a tervezett 
23 Mrd Ft-ot.

A műanyagipar területén a négy mű
anyag-feldolgozó egységben a kapacitás
kihasználtságjavult és átlagosan 65,5 %-ot 
ért el, mindemellett a késői áremelések és 
az önköltségek növekedése miatt a bruttó 
fedezetek 10-15 %-kal csökkentek.

A csoport hitelállománya 1999-ben kö
zel kétszeresére nőtt, de ez még nem okoz
ta a kamatköltségek növekedését.

A társaság 2000. januárjában középtá
vú, 2000-2003. között megvalósítani ter
vezett stratégiát fogadott el. Olyan alterna
tívát választottak ki, amely a vezetés és az 
igazgatóság együttes megítélése szerint 
elősegíti a meglevő piaci pozíciók erősíté
sét; megalapozza a petrolkémiai részleg to
vábbi bővítésének a lehetőségét a 2007- 
2008 közötti időszakban, kedvező piaci 
feltételek esetén; ambiciózus, de nem ró 
túlzott finanszírozási terheket a vállalatra; 
kedvező megtérülési mutatókkal rendelke
zik, így jelentősen növeli az egy részvény
re jutó részvényesi értéket. A stratégiai fej
lesztési koncepció főbb elemei a követke
zők:

az olefingyártási kapacitás bővítése 
265 kt/év etilénnel, lehetőséget biztosítva 
egy 2007-2008 körüli újabb, nagyon költ
ség-hatékony 85 kt/éves kapacitásemelés
re. 10 kt-s etilén és 10 kt-s propilén tároló 
kapacitások létesítése;

180 kt/év kapacitású, tovább bővíthető 
polietilén gyár építése a TVK-nál eddig 
még nem gyártott, magas hozzáadott érté
kű polietilének termelésére;

40 kt/év nagyságú kapacitásbővítés a 
decemberben indított új PP-IV. gyárban.

A társaság még 2000. első félévében kí
ván döntést hozni a konkrét technológiák
ról és szállítókról. A koncepció a 2000-

2003 közötti időszakra 450 MUSD értékű 
stratégiai beruházást tartalmaz, amelynek 
finanszírozásához nem terveznek tőkebe
vonást azon túl, hogy indokolt esetben sor 
kerülhet saját részvény értékesítésére. Szá
mításuk szerint a középtávú fejlesztési 
koncepció megtérülése kedvező, nagymér
tékben meghaladják az igazgatóság által a 
fejlesztésre minimálisan meghatározott, 
dollárban számított 12,5 %-os belső meg
térülési rátát (angol betűrövidítése: IRR).

Az igazgatóság 2000. januárjában költ
séghatékonyság növelési projektet foga
dott el, amelynek az a célja, hogy a költ
séghatékonysági szempontból összeállított 
európai petrolkémiai vállalati rangsor felső 
25 százalékába kerüljenek. Az átvilágítá
sok után, az akcióterv végrehajtását köve
tően évi 500-700 MFt működési költség 
megtakarításra számítanak.

BorsodChem Rt.

AIAS (Nemzetközi Számviteli Szabvá
nyok) szerint elkészített konszolidált ki
mutatás nem auditált adatokat tartalmaz.

A társaság 1999-ben 72,4 Mrd Ft árbe
vételt ért el, ami 3 %-kal nagyobb az előző 
évinél. Az üzemi tevékenység eredménye 
8, 8 Mrd Ft volt, 13 %-kal kevesebb az egy 
évvel korábbinál. Nettó eredménye 8,3 
Mrd Ft, a bázisnál 18 %-kal alacsonyabb. 
A társaság cash termelő képessége nem 
romlott az eredménnyel arányos mérték
ben. 15 Mrd Ft-ot ruháztak be; az erőteljes 
beruházási tevékenység következtében a 
társaság a korábbi betétesi pozícióból fo
kozatosan hitelfelvevői pozícióba ment át. 
Létszámuk 1999. végén 3.379 fő, 128 fő
vel csökkent az év elejétől.

Az árbevételen belül csökkent a PVC 
por, PVC kompaundok és a marónátron sú
lya, míg az MDI termékeké 2 %-kal emel
kedett. A termékek 74 %-át belföldön, a 
maradékot exportban (túlnyomórészt Eu
rópában) értékesítették. A PVC poron 30 
% feletti bruttó fedezetet értek el, javult a 
marónátron jövedelmezősége, megállt az 
MDI jövedelmezőség lemorzsolódása (bár 
a realizált ára valamelyest csökkent). Az 
év során VCM kapacitásukat a korábbi 
190 kt-ról 220 kt-ra, MDI gyártási lehető
ségüket pedig 45 kt-ról 52 kt-ra emelték.

A működési költségek összességükben 
5,9 %-kal haladták meg a bázisidőszakit, 
ezen belül részben az önköltség számítási 
módszer változása miatt az értékesítés köz
vetett költségei 19 %-kal nőttek. E költség- 
alakulásban meghatározó volt a személyi 
jellegű költségek, az energiaárak és az ér
tékcsökkenési leírás növekedése.

1999. végén a társaság részvényeinek 
64,6 %-a külföldi intézmények és magán- 
személyek, 18,1 %-a belföldi intézmények

és magánszemélyek, 14,4 %-a nemzetközi 
fejlesztési intézmények, 1,7 %-a a munka- 
vállalók és vezető tisztségviselők és 1,1 %- 
a az államháztartás részét képező tulajdo
nosok kezében volt.

Graboplast Rt.

A jelentés a magyar számviteli szabá
lyok szerint konszolidált, nem auditált elő
zetes adatokat tartalmazza.

A társaság 1999. évi tevékenységét az 
orosz piaci válság utáni stabilizálódás, va
lamint az új stratégia kialakítása határozta 
meg. A stabilizálás keretein belül elvégez
ték az erőforrások piaci igényekhez való 
igazítását, a pénzügyi helyzet rendezését 
és átszervezést kezdtek. Hároméves straté
giát készítettek, amelyre már a 2000. évi 
gazdálkodási programok is készültek. 
A beruházásokra fordított 550 MFt lénye
gesen kisebb a képződött amortizációnál, 
de módot adott a tatabányai széles padló
gyártás beindítására. A társaság konzerva
tív pénzügyi politikát vezetett be, nettósí- 
totta pénzügyi pozícióit, 1999. végén erős 
betétes pénzügyi pozícióban volt. Az át
szervezés fókuszában a kereskedelem állt, 
megteremtették a korszerű marketing tevé
kenység szervezeti és szakmai feltételeit. 
Egy szervezeti egységbe vonták össze a 
stratégiai termékkör (lakásbelső) értékesí
tési tevékenységet.

Nettó árbevételük 1999-ben 15,1 MrdFt 
volt, 10,2 %-kal alacsonyabb az egy évvel 
korábbinál. Az értékesítésen belül az ex
port részaránya 55 %, amely két-harmad, 
ill. egy-harmad arányban oszlik meg a 
nyugati és a keleti piacok között. A kelet
európai árbevétel (2,6 Mrd Ft) 63 %-a az 
előző évinek. Az üzemi eredmény 26 MFt 
volt, szemben az előző év 762 MFt-os ér
tékével. A konszern az árpolitikát a forga
lom bővítésének rendelte alá és a piacvál
tás is kedvezőtlen hatást gyakorolt az ered
ményre. Valamelyest csökkent 38,4 %-ra a 
bruttó fedezeti hányad. A pénzügyi műve
letek eredménye -90 MFt, a társaság az 
alaptevékenység finanszírozásán kívül 
más pénzügyi tevékenységet nem folytat. 
A társaság adózás előtti eredménye 381 
MFt veszteség, aminek keletkezésében 
meghatározó volt a gazdaságtalan finom
textil gyártási és értékesítési tevékenység.

A konszern részvényeinek 52,6 %-át 
külföldi befektetők, 25,1 %-át belföldi be
fektetők és magánszemélyek, 0,3 %-át a 
társaság birtokolta, a maradék 22 % isme
retlen kezekben volt.

RL
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EU PARTNERKERESÉS 
A KÉMIAI KUTATÁSBAN

Technológia ajánlatok

p2178. TO Félszintetikus szerek kifej
lesztése bakteriális vér-infekciók keze
lésére Az ajánlatkérő olyan szintetikus 
szert fejlesztett ki, amely a vérben megje
lenő Gram negatív baktériumok gyors 
elpusztítására szolgál. A szer segít a vér 
fagocitáinak baktériumölő hatásuk kifej
tésében. Ez a folyamat a javasolt szer 
használata esetén perceket igénybevevő 
folyamat, és egyidejűleg újra érzékennyé 
teszi a rezisztens baktériumokat a ha
gyományos antibiotikumokkal szemben. 
A partner a fejlesztési fázisig jutott el, és 
olyan partnert keres, aki a további kutatási 
és marketing fázisban joint venture alapján 
együttműködik a javaslattevővel. A szóba 
állási határidő: 2000. december 31.

p.2216. TO Kétfázisú szájöblítő a rossz 
lehelet hosszú ideig tartó megelőzésére 
Kétfázisú szer (vizes és nem vizes), amit a 
használat előtt összekevernek és az így 
létrejött emulzió fejt ki hatást. Különleges 
előnye a hosszú ideig (9 óra) tartó hatás. 
A szer már a piacon van és annak licencét 
és technológiáját a partner eladásra kínálta. 
Határidő: 2000. december 31.

p.2238. A „ Természetes antioxidáns 
kozmetikai célokra" tárgyú szabadalom 
frissítése Különleges tulajdonságú, nö
vényi eredetű, természetes, vízben oldható 
antioxidáns a kozmetikai iparban történő 
felhasználásra. Az antioxidánst tartalmazó 
növények hosszú ideig tartó vizsgálata 
során két alkalmas forrás-növényt találtak, 
a spenótot és a lóherét. Speciális tisztítási 
módszerek alkalmazása után az aktív frak-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ciót izolálták, amelyet azután ismert koz
metikai készítményekhez adták hozzá. 
A szer vízoldható, nem toxikus, könnyen 
gyártható olcsó forrásból. Ez az adalék 
csökkentette a peroxid-szintet az emberi, 
illetve állati bőrön alkalmazott koz
metikumokban. A két szer demonstrációra 
alkalmas stádiumban van. A javaslattevő 
joint venture partnereket keres a további 
fejlesztő és marketing munkára.

Kutatási együttműködés

p.2136. R&D PS Környezetkímélő kor
rózió-gátló A legtöbb korróziós inhibitor 
mérgező, veszélyes a környezetre, és az 
emberre is. Néhány közülük csak dina
mikus körülmények között használható 
(mozgó oldatok). Ez a szóban forgó 
találmány eléggé általánosan használható, 
nem mérgező alapanyagokból készülő kor
rózió-gátlót ír le. A szer alapanyagai: szén
hidrát, poliolok, bórsav és borátok. 
A kipróbálásra alkalmas anyag előál
lítására képes fázisig eljutott technológia 
további közös értékesítését javasolja a 
partner. Határidő: 2000. december 1.

p2160. Rektifikáló technológia know- 
how-ja -  szakaszos rektifikálás csökkentett 
nyomáson A technológiát szerves vegyi 
anyagok csökkentett nyomású (váku
umos), szakaszos rektifikálással történő 
koncentrálására, ill. tisztítására fejlesztet
ték ki. A csökkentett nyomáson végbe
menő frakcionált desztilláció a szerves 
vegyszerek olcsó tisztítását és nagyfokú 
koncentrálását teszi lehetővé. A technoló

gia csökkentett nyomáson működő (váku
umos), szakaszos rektifikáló berendezést 
tartalmaz a frakcionált desztilláció végre
hajtására.

Kívánatos betáplálás: legalább 1000 kg. 
A desztilláló berendezés jellemzői a 
következők:

-  rozsdamentes acélból (1,4571) 
készült oszlop,

-  az oszlop töltete: Sulzer-szerkezetű 
töltet,

-  a töltet magassága 30 elméleti tányér
nak felel meg,

-  a megengedett maximális hőmérsék
let 180 °C,

-  a vákuum maximális értéke: 1,0 mbar
A már piacon lévő berendezés közös

piackutatására és értékesítésére keresnek 
partnert. Határidő: 2000. december 31.

p.2161. Vékonyréteg-párologtatási 
know-how Az ajánlott vékonyréteg- 
párologtatási technológia használható 
értékes termékek koncentrálására, vagy 
értékes maradéknak a kevésbé értékestől 
történő olcsó, desztillációs elválasztására. 
A technológia csökkentett nyomáson (váku
umban) működő vékonyréteg-párologtatót 
tartalmaz a következő jellemzőkkel:

-  rozsdamentes acélból (1.4571) 
készült párologtató,

-  megengedett max. hőmérséklet: 300 
°C,

-  maximális vákuum-feltétel: 1.0 mbar,
-  desztilláló kapacitás: lOOkg/óra
Ennél a már szintén piacon lévő beren

dezésnél is marketing együttműködőket 
keresnek know-how értékesítéssel. 
Határidő: 2000. dec. 31.

További felvilágosítás: Szabó Eszter, 
OMIKK Tel: 266-3123

Sz. G.

A M a g y a r  V egy ipari, E n e rg ia ip a r i és R o k o n  S z ak m ák b a n  D olgozók Szakszerveze ti Szövetsége „V E G Y É S Z ” A la p ítv án y án ak  
K u ra tó r iu m a  P á ly á z a to t h ird e t az alumínium-, a gáz-, a gumi-, a gyógyszer-, a kőolaj-, a vegyipari és a rokon szakmák, valamint a 
kutatás, fejlesztés és a felsőoktatás területén az exportképesség növelése témában a működő gyártási eljárások korszerűsítése, vagy újak 
kidolgozása tárgykörökben, különös figyelemmel az európai uniós csatlakozás követelményeire

Pályadíjak I. díj 250 000 Ft
II. díj 180 000 Ft
III. díj 140 000 Ft
IV. díj 100 000 Ft
V. díj 80 000 Ft

Azon pályamunkák jutalmazására, amelyek nem érik el a díjazottak színvonalát, de vegyipari alkalmazásuk jelentős, a kuratórium 
100 000 Ft-ot fordít. A kuratórium csak megfelelő mélységben kidolgozott pályaművekkel foglalkozik. Ötleteket és kidolgozatlan 
javaslatokat nem tud elbírálni. A kuratórium fenntartja a jogot a pályadíjak összegének átcsoportosítására.

A pályázat jeligés.
A pályázó személyi adatait -  név, munkahely, munkakör, lakcím -  zárt borítékban kell mellékelni. A pályázatot két példányban kell 

beküldeni a VOSZ „ Vegyész " Alapítvány Kuratóriumának 1068 Budapest, Benczúr u. 45.
További információ és felvilágosítás: dr. Balatoni Istvánná, telefon: 351-1876
Beküldési határidő: 2000. november 1.
A pályamunkák elbírálásának határideje: 2000. december 1.
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Koszorúzási ünnepség és akadémiai emlékülés Fabinyi Ru
dolf halála 80. évfordulója alkalmából
(Budapest, 2000. március 10.)

Egyesületünk alapító elnöke Fabinyi 
Rudolf az MTA rendes tagja és a kolozsvá
ri Ferenc József Tudományegyetem rendes 
tanára a román megszállás elől a megkí
vánt hűségesküt megtagadva 1919-ben fiá
hoz Budapestre menekül. A menekülés 
megalázó viszontagságaitól legyöngült 
szervezete az 1920-ban kitört spanyolnát
hát nem tudja legyőzni, így fia budai klini
káján 1920. március 7-én eltávozott az 
élők sorából. A hosszú és méltatlan felejtés 
után, hála Móra László 1999-ben megje
lent "Fabinyi Rudolf élete és kora" című 
könyvének, némi késéssel múlt év novem
berében Kolozsvárott emlékülés keretében 
megemlékezhettünk születése (1849. má
jus 30.) 150. évfordulójáról. Az elmaradt 
hazai visszaemlékezés pótlásaként az 
MKE elnöke kezdeményezte, hogy halála 
80. évfordulója alkalmából a hazai ve
gyésztársadalom nevében az MKE és a 
MTA Kémiai Osztálya közös koszorúzás
sal, majd ugyanazon a napon tartandó em
léküléssel tisztelegjen első elnöke, illetve 
megbecsült tagja emléke előtt.

2000. március 10-én pontosan temetésé
nek 80. évfordulóján a Kerepesi Temető 
38. parcellájában (a Kossuth Mauzóleum 
mögött egy szép jegenyesor szélén) Görög 
Sándor akadémikus, az MTA Kémiai Tu
dományok Osztályának elnöke, Kálmán 
Alajos akadémikus az MKE elnöke, Móra 
László akadémiai doktor, és a Fabinyi csa
lád több tagja koszorút helyezett el Fabinyi 
Rudolf ez alkalomra gondosan megtisztí
tott, bár kissé megkopott síremlékére. Je
len volt Fabinyi József Fabinyi Rudolf 
egyetlen élő és nevét viselő unokája is. 
A koszorúzás előtt Kálmán Alajos emlé

keztetett Fabinyi Rudolf emberi, kutatói és 
tudományszervezői nagyságára utalva ar
ra, hogy Fabinyi Rudolf születésének és 
halálának időpontja a magyarság történeté
nek két fontos eseményével esik egybe. 
Születése az 1848-49-es Szabadságharc 
legszebb napjaira, míg halála a Trianonnal 
megpecsételt nemzeti tragédiára emlékez
tet. Fabinyi Rudolfnak az egész nemzetre 
kisugárzó kolozsvári professzorságára em
lékeztetve az Egyesület koszorúját dok- 
toranduszával, a Kolozsvári Tudomány- 
egyetemen vegyész diplomát szerzett Deák 
Andreával közösen helyezte el.

Ugyanaznap délután 14 órakor a Ma
gyar Tudományos Akadémia székházának 
felolvasótermében Szabadváry Ferenc 
akadémikus elnökletével Móra László, az 
MTA doktora tartott emlékbeszédet 
Fabinyi Rudolf akadémikusról. Előadásá
ban ismertette a kiváló magyar tudós és 
közéleti személyiség, továbbá példás csa
ládapa életét és munkásságát, és méltatta a 
mának is tanulságul szolgáló emberi nagy
ságát. Ezt követően Kálmán Alajos az 
MKE alapító elnökére emlékezett, a 
Fabinyit követő elnökök sorának és egyes 
tagjai kiválóságának ismertetésével fel
idézte azt a 80 esztendőt, amely Fabinyi 
halálától az ezredfordulóig eltelt. Utalt 
azokra a nehéz évekre, amelyek Fabinyi 
halálát és az ország Trianonnal bekövetke
ző összeomlását követték. Utalt arra, hogy 
az ország szétdarabolása következtében a 
vegyipar összteljesítménye közel a felére 
csökkent és részvétele a nemzeti összter
melésben is alig haladta meg az 5%-ot. Eb
ben a nehéz helyzetben állt az Egyesület 
élére Pfeifer Ignác, aki örökös ügyvezető

Az 1999. évi Náray-Szabó István-díj kitüntetettje: 
Dr. Sasvári Kálmán

Az Egyesület Náray-Szabó István nevét 
viselő tudományos díja 1999-ben, Náray- 
Szabó István születésének (1899. július 
20.) századik évfordulója alkalmából ren
dezett akadémiai emlékülésen (november
2.) került kiosztásra. A röntgenkrisztallog- 
ráfíának a hazai gyógyszer és hatóanyag 
kutatásba való eredményes bevezetéséért 
Sasvári Kálmán, a kémiai tudomány dok

tora vette át a kitüntetést Kálmán Alajos
tól, az MKE elnökétől.

Sasvári Kálmán 1912. február 7-én szü
letetett Hidason. 1931 -ben mint matemati
ka-fizika szakos hallgató felvételt nyert a 
szegedi Eötvös Kollégiumba. Itt kerül kap
csolatba Náray-Szabó Istvánnal, akinek 
1933-tól tanítványa, majd egy életre szóló
an munkatársa lesz. Náray-Szabó irányítá
sával készíti el előbb diploma dolgozatát,

elnökként (1932) újra szervezte a magyar 
vegyésztársadalmat. Történelmi visszate
kintésében utalt a háború nehéz évei alatt, 
majd az azt követő diktatúra még nehezebb 
évei alatt emberségükkel és tisztességük
kel helytálló elődeire, akik legjobb tudásuk 
szerint szolgálták az Egyesület életét. Az 
1956-os Forradalmat és Szabadságharcot 
követő konszolidáltabb időkből, nagy sze
retettel emlékezett meg Schay Géza akadé
mikusról, akinek elnöksége alatt saját 
egyesületi munkássága kibontakozhatott. 
Megemlítette, hogy a magyar vegyésztár
sadalom, ezen belül az MKE is készül 
Schay Géza születése 100. évfordulójának 
megünneplésére ez év májusában. A még 
élő elődök közül tisztelettel emlékezett 
meg a múlt évben 80. életévét ünneplő Me
zei Barnáról, aki nemcsak az Egyesület ki
váló elnöke volt, hanem a magyar gyógy
szeripar egyik legjelesebb személyisége is. 
A nagy elődöktől reá hagyott örökség nagy 
felelőséget ró az Egyesület jelenlegi elnö
kére, mert a rendszerváltozást követő gaz
dasági átalakulás, privatizáció, továbbá do
minánssá váló külföldi tulajdonszerzés 
ugyanolyan nehéz helyzetbe hozta a ma
gyar vegyésztársadalmat, mint amelyet 
1920-30 között meg kellett érnie, ha nem 
is ugyanabban a formában. Felhívta hall
gatói figyelmét az Egyesület létét jelentő 
önzetlen társadalmi munka fontosságára, 
amely nem lehet áldozata a napjainkra oly 
jellemző merkantilista menedzser szellem
nek.

Az emlékülés bezárása előtt Fabinyi Jó
zsefiért szót, hogy maga és családja nevé
ben köszönetét mondjon az emlékülés 
megrendezőinek és elsősorban Móra Lász
lónak, akinek a gondos és mintaszerű tudo
mánytörténeti munkássága nélkül nem ke
rülhetett volna sor Fabinyi Rudolf emléké
nek méltó megbecsülésére.

KA

majd bölcsészdoktori értekezését, amit 
1938-ban a budapesti Pázmány Péter Tu
dományegyetemen véd meg sikeresen. 
Ugyanebben az évben publikálják a legje
lentősebb közös munkájukat, az alumíni
umgyártásban fontos kriolit kristályszer
kezetét. 1938. szeptemberében Náray- 
Szabó Istvánt a József Nádor Műegyetem 
Kémiai-Fizikai Tanszékének élére nevezik 
ki, Sasvári előbb tanársegédként, majd ad
junktusként segíti munkáját. Feladata a ve
gyészmérnök hallgatók fizika oktatása, 
melyben következetes szigorúságával fé
lelmes, de nagyrabecsült hímevet szerez. 
Fizikus szemléletéből adódóan elsősorban
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a kísérleti röntgendiffrakciós technika fej
lesztésén munkálkodik. 1947-ben Papp 
György közreműködésével a világon elő
ször mér elektronsokszorozóval röntgen- 
sugár intenzitást.

1947-ben Náray-Szabó elveszti mű
egyetemi tanári állását. Sasvári 1949-ben 
az Egyesült Izzó kutató laboratóriumában 
helyezkedik el. Ide menti át Náray-Szabó 
röntgendiffrakciós laboratóriumának be
rendezéseit. Majd amikor Náray-Szabó tíz 
éves hányattatás után 1957-ben az MTA 
Központi Kémiai Kutató Intézetben a rönt
gendiffrakciós kutatásokat újrakezdi, csak 
a Sasvári által megmentett, sajnos már 
meglehetősen elavult műszerbázisra tá
maszkodhat. Sasvári az Egyesült Izzóban 
eltöltött évek (1949-1957) alatt a kemény

Megalakult az MKE Elnöksége
(Budapest, 2000. március 22.)

Egyesületünk 1999. évi közgyűlése az 
MKE módosított alapszabálya keretében 
meghatározta az Elnökség új feladatkörét 
is. Ebből kiindulva hívta össze Kálmán 
Alajos elnök az Elnökséget március 22- 
ére.

Kálmán Alajos elnök bevezetőjében is
mertette, hogy az új alapszabály szerint az 
Elnökség az MKE tanácsadó, döntés elő
készítő szervezete, tagjai az elnök és alel- 
nök mellett az MKE-t támogató 20 legna
gyobb cég vezetője, a 10 legnagyobb 
egyesületi szakosztály és szakcsoport el
nöke, a 3 legnagyobb területi szervezet el
nöke, a kémiát oktató egyetemek illetékes 
vezetői, az OMFB, a MAVESZ, a Gazda
sági, az Oktatási és a Környezetvédelmi 
minisztériumok képviselői. Az Elnökség 
feladatköre az IB munkájának segítése, 
konkrétan a magyar vegyipar és azt hosz- 
szútávon szolgáló kémiaoktatás stratégiai 
kérdéseinek elemzése, javaslatok kidolgo
zása, valamint az egyesület szervezeti kér
déseinek vizsgálata, a szükséges változta
tásokra vonatkozó javaslatok kidolgozása. 
Megállapította, hogy a meghívottak több 
mint fele megjelent az alakuló ülésen. Az 
MKE Elnökségébe meghívottak a követ
kezők:

Kálmán Alajos MKE elnök, Pallos 
László MKE alelnök;

vállalat vezetők: Arany Sándor (Biogal 
Rt.), Árvái Lajos (Zoltek Rt.), Besse 
Philippe (Chinoin Rt.), Blazsek István 
(Nitrogénművek Rt.), Bogsch Erik 
(Richter Rt.), Darvas Ferenc (ComGenex 
Rt.), Faix Frigyes (Egyesült Vegyiművek

mkl

üveg előállításához szükséges import alu- 
mínium-hidroxid pótlásának megoldásá
val, majd a volfrámgyártás krisztallográfi- 
ai problémáival foglalkozik. Mellékállás
ban az MTA KKKI-ban, majd a NAKI-ban 
is gyümölcsözted a Debye-Scherrer néven 
ismert röntgendiffrakciós porvizsgálati 
módszer alkalmazásában szerzett gazdag 
tapasztalatait. Közben 1952-1954 között 
az ELTE Fizikai Intézetében röntgenkrisz- 
tallográfiát oktat, s útjára indítja a röntgen
diffrakciós kutatásokkal foglalkozó fiziku
sok első gárdáját.

1957-től 1974-ben történt nyugdíjba vo
nulásáig az MTA KKKI-ban Náray-Szabó, 
majd annak utódja (1971), Kálmán Alajos 
mellett először a kétségbeejtő lemaradás 
felszámolásán, azaz a korszerű diffrakciós

Rt.), Fehér Erzsébet (Pannonplast Rt.), 
Gémes István (Hunstman Corp. Hungary), 
Kárpáthegyi Tibor (Villszig Kft.), Kovács 
F. László (BorsodChem Rt.), Miavecz Ist
ván (Trilak Haering Kft.), Mosonyi György 
(MÓL Rt.), Nagy Imre (Caola Rt.), Orbán 
István (EGIS Rt.), Pálfi Sándor (TVK 
Rt.), Rózsa Ferenc (Budalakk Rt.), 
Valovits Emil (Budapesti Vegyiművek 
Rt.), Manuel Weiller (Taurus Rt.), Zsig- 
mond László (Reanal Rt.);

egyesületi szakosztály és szakcsoport 
vezetők: Dénes Ferenc (Ásványolaj és Pet
rolkémia), Fehér Erzsébet (Műanyagipar), 
Fonyó Zsolt (Műszaki Kémia), Kalász Hu
ba (Kromatográfiás Társaság), Liptay 
György (Analitika), Mátyus Péter (Szerves 
és Gyógyszerkémia), Nagypál István (Fi
zikai-kémia), Otrok Györgyné (Környezet
védelem), Princz Péter (Környezetvédel
mi Analitikai Társaság), Török Ilona 
(Szerveskémiai Analitikai Társaság);

területi szervezet elnökök: Bakos József 
(Veszprém Megye), Bordás Zoltán (Bor- 
sod-Abaúj-Zemplén megye), Fülöp Fe
renc (Csongrád megye);

a kémiát oktató egyetemek illetékes ve
zetői: Inzelt György, Kollár László, 
Kubinyi Miklós, Marton Gyula, Sóvágó 
Imre, Visy Csaba;

az OMFB képviseletében: Szabó Gá
bor;

a MAVESZ képviseletében: Bondár 
László;

a minisztériumok képviseletében: Fodor 
Gábor (Oktatási Minisztérium), Hornyák 
Margit (Környezetvédelmi Minisztérium),

technika meghonosításán, majd a még el
maradottabb állapotban lévő számítástech
nika felfejlesztésén dolgozik. Az előbbiben 
Kálmán Alajos, az utóbbiban Argay Gyula, 
Párkányi László és a vendég (Chinoin) Si
mon Kálmán segítik. Kétéves amerikai ta
nulmányútja (Pittsburgh, 1963-1965) után 
Csonka-Horvai Júlia, majd Simon Kálmán 
segítségével a röntgenkrisztallográfiát 
Magyarországon először a gyógyszeripar 
(Chinoin) szolgálatába állítja. A Chinoin, 
továbbá néhány egyetemi (ELTE Szerves 
Kémiai, BME Szervetlen Kémiai) tanszék 
számára végzett sikeres vizsgálatok meg
nyitják az utat a röntgenkrisztallográfia 
szélesebb körű hazai alkalmazása előtt.

Kálmán Alajos

Mogyoróssy György (Gazdasági Miniszté
rium);

állandó meghívottak: Gál Sándor, 
Inczédy János, Körtvélyessy Gyula, 
Náray-Szabó Gábor, Sohár Pál.

A megnyitó után a hozzászólások kö
vetkeztek. Mogyoróssy György főtanácsos 
a GM képviseletében elmondta, hogy a 
vegyipar a második legnagyobb iparág a 
gépipar után, ennek ellenére állandó de
fenzívában van. Hangsúlyozta, hogy szük
ség van a kémia imázsának a javítására, és 
fontosnak tartotta, hogy az egyesület a kö
zépiskolai kémia tankönyvek lektorálásá
ban vegyen részt. Sohár Pál professzor 
(Etikai Bizottság) ismertette, hogy a ké
szülő tankönyveket az Oktatási Minisztéri
um zsűrizted felkért szakemberekkel. El
mondta, hogy az eddigi imázs-javítási célú 
tanulmányok eredményessége nem kielé
gítő. Jelezte, hogy az egyetemeken a tö
megoktatás a képzés minőségét rontja. 
Szorgalmazta a nemzetközi diákcsere fel
karolását, és ehhez kérte az egyesület 
anyagi támogatását. Visy Csaba professzor 
(JATE) a kémiatanár szerepével foglalko
zott, elmondta, hogy nincs érdeklődés a ta
nári pálya iránt, tisztázni kell a kétszakos 
képzés feltételeit. Kérte, hogy ne szüntes
sék meg az egyszakos képzést és utalt a 
normatíva veszélyességére. Orbán István 
vezérigazgató (EGIS Rt.) a Magyar 
Gyógyszergyártók Szövetsége nevében 
nyilatkozva elmondta, hogy szívesen leül
ne az egyesület vezetőivel a kapcsolatok 
tisztázására. Fontosnak tartotta a fiata
lítást, mozgalmat szorgalmazott az ifjúság 
megnyeréséért. Liptay György professzor 
(Analitikai Szakosztály) elmondta, hogy 
szakosztályuk két éve pályadijat ad ki a fi
atalok konferencia részvételének finanszí
rozására, de volt olyan gyógyszergyár,
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amelyik nem adott lehetőséget a díja
zott részvételére. Sóvágó Imre professzor 
(KLTE) vázolta az egyetemi oktatás ne
hézségeit és megjegyezte, hogy a kémia 
segédtudománnyá válik. Otrok Györgyné 
(Környezetvédelmi Szakosztály) utalva a 
vegyipar kedvezőtlen társadalmi elfoga
dottságára javasolta, hogy az MKE vizs
gálja meg, hogyan lehetne a vállalati PR 
managerek kémia tudását, és az általános 
iskolai kémiaoktatást, a kémia tanárok in
formáció ellátottságát javítani. Fehér Er
zsébet vezérigazgató (Pannonplast) a 
MAVESZ oktatási bizottság felmérésének 
tapasztalatait ismertette. Elmondta, hogy 
gondot jelent a jó tankönyv hiánya, és 
hogy ismertették az egyetemi kémiaokta
tókkal a vállalati igényeket. Marton Gyula 
dékán (VE) ismertette, hogy az EU-ban 
most vizsgálják a normatív egyetemi fi
nanszírozásra történő áttérést. Indítvá
nyozta, hogy a hazai iparvállalatok 
(gyógyszeripar) vállalják néhány (évi öt) 
doktorandusz képzésének finanszírozását. 
Elmondta, hogy az egyetemi oktatói fizeté
sek nagyon alacsonyak, emiatt az oktatók 
mellékállások betöltésére kényszerülnek. 
Bordás Zoltán (BorsodChem Rt. és Borsod 
megyei szervezet) hangsúlyozta, hogy ér

dekünk a magas szintű egyetemi oktatás 
fenntartása, ehhez az egyetemi oktatókat 
támogatnunk kell. Hiányolta a vegyipari 
technikumi oktatási típust. Véleménye sze
rint a végzetteknek szélesebb szakmai is
meretekkel kell rendelkezniük, a speciális 
tudást a helyszínen szerezhetik meg. 
Mátyus Péter professzor (Szerves és 
Gyógyszerkémiai Szakosztály) probléma
ként jelölte meg a középiskolai tanköny
vek sokféleségét és kevésbé súlyosnak az 
egyetemi tankönyv helyzetet. Érdeklődött, 
hogy milyen eszköz van az egyesület kezé
ben a tankönyv kiadás javításához. Bende 
Zoltán műszaki igazgató (Reanal Rt.) el
mondta, hogy a magyar vegyészet kreativi
tása az anyaggal való kapcsolattartásban 
rejlik, és erre a beállítottságra mielőbb 
vissza kellene állni. Fonyó Zsolt akadémi
kus (Műszaki Kémiai Szakosztály) kifeje
zésre juttatta, hogy az egyesületnek oda 
kellene hatnia, hogy az egyetemi oktatás
ban az oktatási színvonalat csökkentő el
múlt időszaki ballépések (normatíva beve
zetés, elbocsátások és egyidejű létszámnö
velés) felülvizsgálatra kerüljenek, és hogy 
a vegyészmérnök képzés szakmai becsüle
tét kapja vissza úgy, hogy az oktatásról az 
ipar véleménye alapján határozzanak. Rácz

Jegyzőkönyv az Intéző Bizottság 2000. február 24-i üléséről

Jelen vannak: Banai Endre, Bognár Já
nos, Gálosi György, Gimesi Ottó, Hencsei 
Pál, Hermecz István, Hlavay József, 
Jedlovszky Pál, Kalaus György, Kálmán 
Alajos, Körtvélyessy Gyula, Pallos László.

Kimentette magát: -
Hiányzik: Erdős Péterné

1. Az előző ülések 
határozatainak végrehajtása

1/2000 A vállalatok tagdíjfizetésének és 
közhasznú támogatásának részleteit a Gaz
dasági Tevékenységek Ügyrendjében a 
Gazdasági Bizottság fogalmazza meg és 
az IB dönt. Az alapszabály szerint a két tí
pusú kifizetés közötti megosztás tetszőle
ges lehet, de a kettő nem egyesíthető.

2/2000 Gálosi György az ülésre beter
jesztette az 1999-es rendezvények írásos 
gazdasági értékelését.

2.1999 évi mérleg 
és a 2000 éves terv

A Gazdasági Bizottság több ülésen tár
gyalta a beterjesztett mérleget. A GB elnö

ke, Banai dr. ismertette annak pontjait. Az 
adatok alapján látható, hogy a működés 
tervezettnél nagyobb kiadásából és kisebb 
bevételéből származó, a szokásosnál na
gyobb veszteséget nem tudta a rendez
vényszervezési tevékenységnek a terve
zettnél kisebb nyeresége kompenzálni. 
Ezért az MKE az 1999. évet 6,617 MFt 
veszteséggel zárja 23,211 MFt mérleg fő
összeg mellett.

3/2000 Az IB a beterjesztett mérleget a 
fenti főbb adatokkal elfogadja, azt vélemé
nyezésre a Felügyelő Bizottság elé utalja, 
majd az FB véleményével együtt jóváha
gyásra a májusi küldöttközgyűlés elé ter
jeszti.

A veszteség miatt az IB a következő ha
tározatokat hozta:

4/2000 Az IB felkéri Gimesi Ottót és 
Hencsei Pált, hogy vizsgálják meg az 
MKE konferenciaszervező tevékenységé
nek eredménytermelő képességét és mű
ködési költségszerkezetét, hogy a jövőben 
a veszteség elkerülhető legyen. Határidő: 
az áprilisi IB ülés tárgyalhassa és előtte a 
Gazdasági Bizottság is.

5/2000 Az IB a későbbi határozattal el
fogadott rendezvényszervezési eljárás szi

László (MÓL Rt.) írásbeli hozzászólásban 
közölte, hogy az Egyesült Királyságban a 
Környezetvédelmi, Szállítási és Regionális 
Minisztérium kétéves széles körű konzul
táció után 1999. decemberében „Vegyi 
anyagok a környezetben” címmel stratégi
át tett közzé, amelynek egyik célja a vegy
ipar imázsának a javítása. Várható, hogy 
az angol vegyi anyag stratégiának kihatása 
lesz az EU törvénykezésére is.

Kálmán Alajos akadémikus, az MKE el
nöke megköszönte a hozzászólásokat. Ja
vaslatára a jelenlevők egyhangú szavazás
sal elfogadták az MKE Elnökségének 
megalakítását azzal, hogy a testületnek 
stratégiai tanácsadó, javaslattevő szerepe 
van és állandó programjának tekinti a ké
mia társadalmi imázsának a javítását és a 
kémia oktatás jobbítását az általános isko
lai szinttől kezdődően. Az Elnökség felha
talmazta a felvetett problémák megoldása 
érdekében a lobbizásra és a médiával való 
kapcsolattartásra az egyesület vezetését. 
Kálmán Alajos elnök kérte a jelenlevőket 
is a lobbizás segítésére. Végül a jelenlevők 
megállapodtak abban, hogy az elnökség 
félévente fog ülésezni.

RL

gorú betartására utasítja a Titkárságot. 
A tevékenység az ügyrend szerint jóváha
gyott tervek betartásán kell alapuljon és a 
szervezők által esetleg igényelt, a terveket 
meghaladó költségnövekedést az ügyveze
tő igazgató nem fogadhat el. Felelős: 
Gálosi György. Határidő: folyamatos

6/2000 Az ügyvezető igazgató írásban 
hívja fel - ezen IB határozatra hivatkozva - 
a Magyar Kémikusok Lapja és a Magyar 
Kémiai Folyóirat felelős szerkesztőit az
1999. évi veszteséges működés miatt szük
séges intézkedésekre (A gazdasági tevé
kenységek ügyrendje VII. fejezet).

Ezt követően az IB megtárgyalta a
2000. évi terveket és rendezvénytervet. Az 
élénk vitában a következő gondolatok 
hangzottak el:

Amennyiben valamely rendezvény éves 
rendszerességgel nem tartható meg nyere
ségesen, át kell térni a kétévenkénti gyako
riságra, vagy rendezvényeket össze is lehet 
vonni. Ha egy rendezvényre komoly igény 
van, de az ügyrend szerinti általános költ
séget nem tudja kitermelni, a bevételnek és 
a kiadásnak mindenképpen egyensúlyban 
kell lennie. A részvételi díjak megfontolt 
emelését is tekintetbe kell venni.

7/2000 Az IB egyhangúlag elfogadta a 
2000. évi mérleg, gazdálkodási bevétel és 
költségek tervszámait. Eszerint a tervezett
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eredmény mintegy 300 eFt. A MKL és a 
MKF О-szaldóval kell, hogy működjék, a 
KÖKÉL 1 MFt tervezett veszteségét az 
egyéb bevételekből fedezzük.

8/2000 Az IB egy tartózkodás mellett 
(Bognár János) elfogadta a 2000. évben 
megtartásra kerülő rendezvényeket. A terv
ben szereplő létszám, bevételi és költség
adatok előzetesek, ezek a második körle
velek kiadása után kerülnek pontosításra, 
de a tervezett nyereségadatokat tartani 
kell. Felelősek: a konferenciaelnökök és 
Gálosi György.

3. A tudományos-szakmai 
rendezvények megtartásának 

ügyrendje

(A Gazdasági Tevékenységek Ügyrend
je IX. pont, ill. 6. melléklet)

Az anyagot a Gazdasági Bizottság több 
alkalommal tárgyalta. Alapelve: a gazdasá
gi tervek megalapozottsága és egy olyan 
menetrend felállítása, mely a tevékenység 
átláthatóságát és dokumentáltságát bizto
sítja.

9/2000 Az IB egyhangú határozattal el
fogadja és életbe lépteti a Gazdasági tevé
kenységek ügyrendjének 6. mellékletét, 
mely a rendezvények szervezését írja le. 
Végrehajtásért felelős: Gálosi György.

4. Az ESCAPE konferenciával 
kapcsolatos kifizetések

10/2000 Az IB hozzájárul a beterjesz
tésben szereplő kifizetésekhez. Mellette 
szavazott 7 fő. tartózkodott: Banai Endre, 
Hlavay József, Körtvélyessy Gyula. Fele
lős: Gálosi György.

Kálmán Alajos elnök bejelentette, hogy 
Jedlovszky Pál lemondását nem fogadta el.

5. A 2000. évi utazási terv

A tervet február 23-i ülésén megtárgyal
ta az MKE Nemzetközi Kapcsolatok Bi
zottsága. írásos értékelésük alapján a leg
nagyobb probléma az EFCE azon munka- 
bizottságaiban tevékenykedő tagjainak 
utazásával kapcsolatban van, melyek a pil

Jegyzőkönyv az Intéző Bizottság 2000. március 16-i üléséről

Jelen vannak: Banai Endre, Bognár Já
nos, Gálosi György, Hencsei Pál, Hermecz 
István, Hlavay József, Jedlovszky Pál, 
Kalaus György, Kálmán Alajos, 
Körtvélyessy Gyula, Pallos László.

Kimentette magát: Gimesi Ottó, beteg
ség miatt

Hiányzik: Erdős Péterné (ezzel kapcso
latban az IB felkérte a főtitkárt, hogy kérje 
nyilatkozatra Erdős Petemét, hogy vagy 
mondjon le, vagy vegyen részt az IB mun
kájában)

1. Az előző ülések 
határozatainak végrehajtása

6/2000 Az ügyvezető igazgató még 
nem hívta fel - ezen IB határozatra hivat
kozva - a Magyar Kémikusok Lapja és a 
Magyar Kémiai Folyóirat felelős szerkesz
tőit az 1999. évi veszteséges működés mi
att szükséges intézkedésekre (A gazdasági 
tevékenységek ügyrendje VII. fejezet). A 
felhívás pótlandó. Felelős: ügyvezető igaz
gató.

A témával kapcsolatban több IB tag 
megemlítette, hogy indokolatlan, hogy a 
MKL fizet - jelképes - honoráriumot a cik
kekért, míg a MKF nem. Végül az IB úgy 
foglalt állást, hogy a felelős szerkesztő a

mkl

lap gazdasági tervein belül szabadon dönt 
a bevételek elosztásáról és a lap költség- 
szerkezetéről, de felelős azért, hogy a lap 
nyereségesen működjék. Ugyanez vonat
kozik a felmerült szerkesztési problémák 
eldöntésére: ez is a felelős szerkesztő egy
személyi döntési joga.

9/2000 A Gazdasági tevékenységek 
ügyrendjének a rendezvényszervezéssel 
foglalkozó és már jóváhagyott 6. mellékle
tén kívül további, a Titkárság munkáját 
meghatározó részeket még nem tárgyalt a 
Gazdasági Bizottság. Az IB felkéri ezért 
Banai Endre elnököt, hogy ezeket a GB 
készítse elő és terjessze jóváhagyásra a kö
vetkező IB ülés(ek) elé.

11/2000 Az ügyvezető igazgató felkérte 
Marton Gyulát, az EFCE vezetőségi tag
ját, hogy Fonyó Zsolttal, a Szakosztály el
nökével egyeztetve határozzák meg, hogy 
ki, milyen gyakorisággal képviselje Egye
sületünket az EFCE munkabizottságaiban.

2. A közhasznúsági jelentés 
megtárgyalása

Gálosi György elkészítette a közgyűlés 
elé terjesztendő jelentés első fogalmazvá
nyát. Ez a tavalyi analógiájára, a törvényi 
előírásoknak megfelelően készült. Az IB

lanatnyilag „negatív” utazási kerettel ren
delkező Műszaki Kémiai Szakosztályhoz 
vannak besorolva. Ezért az MKE NKB a 
következő javaslatot tette, amelyet az IB 
egyhangúan elfogadott:

11/2000 Az IB felkéri Marton Gyulát, 
az EFCE vezetőségi tagját, hogy Fonyó 
Zsolttal, a Szakosztály elnökével egyeztet
ve határozzák meg, hogy ki, milyen gyako
risággal képviselje Egyesületünket az 
EFCE munkabizottságaiban.

12/2000 Az IB egyhangúan elfogadta az 
MKE NKB javaslatát a kiküldetések név
szerinti- és pénzelosztására.

A következő IB ülés 2000. március 16- 
án fél négy órakor lesz. Előzetes napirend: 
a határozatok végrehajtása, a Titkárságon 
végzett felülvizsgálatok tapasztalatai, a la
pok helyzete.

Az emlékeztetőt készítette: 
Körtvélyessy Gyula főtitkár

Kapják: az IB tagjai és a Magyar Kémi
kusok Lapja, publikálásra.

ezt megtárgyalta és néhány kisebb kiegé
szítéssel előterjesztésre alkalmasnak talál
ta. Ezek a kiegészítések: a mellékelt mér
leg főbb adatait a szövegbe is be kell épí
teni, a számsorokat csökkenő sorrendbe 
kell rendezni, a 7.1 pontban a “K+F műhe
lyek” , a 7.4 pontban pedig a múlt öröksé
geivel foglalkozó MKL cikkekre is kell 
utalni. A szövegben néhány pontosítást 
kell végrehajtani és fel kell sorolni mind
azokat a MTESZ bizottságokat, melyekbe 
az MKE küldöttet delegál.

A főtitkár ismét előterjesztette azt a ta
valyijavaslatát, hogy az ügyvezető igazga
tó illetménye kerüljön be a jelentésbe. Az 
IB ismét úgy döntött, hogy erre nincs 
szükség.

3. A Titkárságon végzett 
felülvizsgálat tapasztalatai

Körtvélyessy Gyula ismertette a 
Hencsei Pállal január 5-én végzett titkár
sági felülvizsgálat megállapításait (a jelen
tés a Titkárságon hozzáférhető). Ezekkel 
kapcsolatban az IB a következő egyhangú 
határozatokat hozta.

13/2000 A Titkárság működését megha
tározó, érvényes alapszabályt, ügyrendet, 
az IB határozatokat (az aláírt jegyzőköny
veket) el kell helyezni a Határozatok tárá
ba. Felelős: ügyvezető igazgató (a határo
zat már teljesült, a Határozatok tára az
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ügyvezető igazgató szobájában megtalál
ható).

14/2000 Egységes rendszert kell kialakí
tani és bevezetni a konferenciaszervezési 
anyagokat tartalmazó dossziék beosztására, 
feliratozására, hogy bárki minden adatot 
gyorsan megtalálhasson. Ezekhez tartalom- 
jegyzéket kell készíteni. A Titkárságon lévő 
szekrényekre feliratokat kell készíteni, me
lyek azok tartalmát mutatják. Felelős: 
Gálosi György. Flatáridő: áprilisi IB.

15/2000 Az 1999. évi, az MKE által fi
nanszírozott külföldi utazásokat a MKL- 
ban közzé kell tenni, név, hely, az utazás 
célja és időtartama bontásban. Felelős: Mi
hályi Terézia. Flatáridő: júniusi lapzárta.

4. Egyebek

A 2000 évi, az Amerikai Kémikusok 
Egyesülete által szponzorált (3000 USD)

tanulmányutat a Titkárság már meghirdet
te. A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 
által erre javasolt személyeket Nyitrai Jó
zsef elnök kérje fel pályázásra.

Kálmán Alajos, az MKE elnöke március 
22-re összehívta az MKE Elnökségét. Erre 
20 nagyvállalat első számú vezetője, 7 
egyetemi kar dékánja, a 10 legnagyobb 
MKE szakosztály elnöke és több intéz
mény (OMFB, minisztériumok, OTKA 
stb.) képviselői kaptak meghívást. A meg
hívó az alapszabályban lefektetett elnöksé
gi feladatokat tartalmazza, az IB ezekhez 
fűzött tárgyalandó témajavaslatokat az el
nök részére. Kálmán Alajos meghívta az 
IB tagjait is az elnökségi ülésre.

Az IB tagjai ismét felhívták az érdekel
tek figyelmét a Titkárságon a tárolási prob
lémák megoldására.

Körtvélyessy Gyula jelezte, hogy 
Hlavay József és Jedlovszky Pál IB tagok
tól is kapott részletes javaslatokat a titkár

BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL

Fiatal Kémikusok előadóülése
(Budapest, 1999. november 23.)

Az MKE Analitikai Szakosztályának 
Szervesanalitikai Szakcsoportja évtizedek 
óta, kétévenként megszervezi a Fiatal Ké
mikusok előadóülését. A fiatal kollégák
nak ez a megmérettetése régebben 5-6 elő
adással egy félnapos volt, az utóbbi évek
ben egy napot vesz igénybe a 15-16 előadó 
szereplése. A hallgatóság összetétele dél
előtt és délután változik, de általában min
dig eléri a 40-60 főt.

Az előadóülésen az öt évnél nem régeb
bi diplomával rendelkező vegyészek, ve
gyészmérnökök, biológusok, gyógyszeré
szek számolnak be a szerves analitika bár
mely területén elért kutatási eredményeik
ről. Mivel a szerves analitika nagyon sok 
területen -  környezetvédelem, élelmiszer- 
ipar, gyógyszeripar, orvostudomány, kri
minalisztika, biológiai tudományok stb. -  
szükségszerűen jelen van, így a témák sok
félesége is érdekessé teszi a fiatalok sze
replését. A résztvevők különböző szakterü
letekről jönnek: egyetemek PhD hallgatói, 
akik nem egyszer valamilyen ipari téma 
megoldásán dolgoznak, mások egyetemi 
alapkutatási témákhoz kapcsolódnak, eset
leg gyári rutin laborból, vagy valamilyen 
hatósági intézetből. A fiatal kollégák gyak
ran többféle analitikai eljárást alkalmaz
nak egymás mellett a problémák megoldá
sára, ezért az előadóülésre jellemző a mód
szerek sokfélesége is.

Tizenöt fiatal kolléga jelentkezett elő
adással a tavaly novemberi megmérette

tésre. Az ülést Dr. Liptay György, az Ana
litikai Szakosztály elnöke nyitotta meg, 
ezután Dr. Répási János (Humán Rt.) el
nöklésével kilenc előadás hangzott el egy 
szünettel az ebédig.

Az első két előadást az Országos Toxi
kológiai Intézet két munkatársa tartotta. 
Kovács Anikó egy zárt rendszerű nagynyo
mású scanning detektoros folyadékkroma
tográfiás analizátor sikeres alkalmazásáról 
számolt be. A vizeletmintákban található 
semleges és bázikus vegyületek és azok 
metabolitjainak (mintegy 760 komponens) 
gyors azonosítása és mennyiségi meghatá
rozása vált lehetővé a zárt rendszerű anali
zátor segítségével, ami az Intézet feladatai 
szempontjából igen nagy jelentőségű. 
Hídvégi Előd a kannabionidok vékonyré
teg-kromatográfiás elválasztásnak optima
lizálását és a módszer jelentőségét ismer
tette a HPLC-s meghatározásokat megelő
zően. A következő előadó Mazák Károly 
(SOTE-ELTE-Richter) beszámolt a vin- 
pocetin és rokonvegyületeinek kapilláris 
elektroforézissel végzett elválasztásáról. 
A molekulák protonálódási makroállan- 
dóinak segítségével közölte azok elektro- 
foretikus mobilitásának predikcióját is. 
Munkája a molekulák további farmakoló
giái kutatásaihoz nyújthat segítséget. Kál
lai Mariann (BME) a textíliák színezésére 
használt azoszínezékekből -  felhasználá
suk során bizonyos késztermékek eseté
ben -  keletkező rákkeltő aromás aminokat

sági munka lehetséges javítási módjaira. 
Ezek közül a legfontosabbakat az IB meg
tárgyalta, de a tagok úgy vélték, hogy a 
Gazdasági Bizottság által kidolgozott és 
elfogadott ügyrendi módosításokat kell 
először bevezetni, működésének tapaszta
latait levonni, más intézkedésre most nincs 
szükség.

Május 15-ig kell a MTESZ-díjra az 
MKE javaslatot benyújtani. A főtitkár ez
úton is kér minden tagot, hogy tegyenek 
javaslatokat.

A következő IB ülés 2000. április 13-án 
fél négy órakor lesz. Előzetes napirend: a 
határozatok végrehajtása, a közgyűlés elő
készítése, a teljes megújított ügyrend jóvá
hagyása, a Titkárságon végzettfelülvizsgá
latok tapasztalatai.

Az emlékeztetőt készítette: 
Körtvélyessy Gyula főtitkár

Kapják: az IB tagjai és a Magyar Kémi
kusok Lapja, publikálásra.

vizsgált. Vizsgálatai során figyelembe 
vette az 1998-as európai szabvány minta 
előkészítési módszerét, a visszanyerést, 
a kritikus lépéseket tanulmányozta, a mé
résekhez GC és GCMS technikákat alkal
mazott.

Bleyer Anikó (Richter Rt.) a hidrokorti- 
zon injekció bomlás-specifikus HPLC-s 
vizsgálatáról számolt be az injekcióban lé
vő és a szelektív vizsgálatot igen megne
hezítő segédanyag mellett. Katona Zsolt 
(ELTE) különböző szililezőszert alkalmaz
va tanulmányozta és optimalizálta a 
szililezést, hogy így különböző esszenciá
lis aminósavakat (élelmiszerekben, bioló
giai nedvekben stb.) trimetilszilil-(TMS) 
származékként szelektíven mátrixaik je
lenlétében GC-MS technikával meghatá
rozza. A szerző eredményei GC-MS adat
bázisok kiegészítéséhez is hozzájárulhat
nak. Kraszni Márta (SOTE) a gyógyszer 
és bimolekulák térszerkezete témában a 
kis molekulák konformációs átalakulásán, 
rotációján alapuló rotamer populációk 
meghatározását végezte NMR techniká
val, illetve ennek alapján kiszámította a 
rota-mikro protonálódási állandót.

A következő két előadás a BME Általá
nos Analitikai Kémiai Tanszék és a Kémi
ai Informatikai Tanszék nemzetközi pro
jekt keretében végzett munkájához kap
csolódik. Mindkét előadásban a szerzők a 
biológiai felismerő rendszerek (antigén
antitest, enzim-receptor stb.) nagy szelek
tivitását kihasználva a biológiai rendsze
reknél stabilabb molekuláris lenyomatot 
tartalmazó polimereket állítottak elő, illet
ve azok analitikai felhasználhatóságát 
vizsgálták. Pap Tímea vízminták terbuti- 
lazin tartalmának meghatározására hasz
nálta a szelektív polimert acetonitril és
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diklórmetán oldószerek függvényében. 
Bereczki Andrea a polimerek alkalmazha
tóságát vizsgálta gyógyszerek biológiai 
mátrixból történő meghatározására. A mo
lekuláris lenyomatok szelektivitásának 
változását különböző oldószerek (metanol, 
acetonitril, toluol, diklórmetán, hexán stb.) 
felhasználásának függvényében tanulmá
nyozta.

A Fiatal Kémikusok előadóülésének 
délutánján az üléselnök Dr. Tömpe Péter 
(Egis Rt.) volt. A délutáni előadások a 
gyógyszeranalitika, gyógyszerek és 
gyógyszeranyagok tisztasági vizsgálatával 
kapcsolatos munkák voltak. Az első előadó 
Fábián Dénes (Richter Rt.) a gyógyszer- 
könyvekben nem hivatalos gyógyszer
anyagot vizsgált fordított és normál fázisú 
folyadékkromatográfiával. A hatóanyag 
Z(syn) és E(anti) izomerjét és a mellettük 
szennyezésként jelenlevő és ugyancsak 
syn és anti izomerekkel rendelkező anya
got sikerült egymás mellett szelektíven 
megmérnie. A módszereket validálta, fel
használhatóságukat értékelte. Bagocsi 
Boglárka (Richter Rt.) az etinil-ösztradiol 
szennyezéseit választotta el túlnyomásos 
rétegkromatográfiával. A kifejlesztett 
módszert az európai irányelveknek megfe
lelően validálta és bebizonyította, hogy 
módszere jóval szelektívebb az etinilösz- 
tradiol szennyezőire, mint a jelenleg érvé
nyes gyógyszerkönyvekben szereplő tisz
tasági vizsgálatok. Adorján Balázs

(Richter Rt.) a phenilbutazon kenőcs tisz
tasági vizsgálatára fejlesztett ki egy kvan
titatív vékonyréteg-kromatográfiás eljá
rást. A módszert validálta, bizonyította, 
hogy alkalmas a hatóanyag tartalom és a 
bomlástermékek mérésére a konzerváló
szer és egyéb anyagok mellett. Hangsú
lyozta a módszer előnyeit, helyét a mai 
analitikai eljárások között. Szentesi Aletta 
(SOTE) ismertette, hogy a Gyógyszerészi 
Kémiai Intézetben összeállított CD/ORD- 
UV-HPLC műszeregyüttes HPLC detek
torként alkalmas a cirkuláris dikroizmus, 
az optikai rotációs diszperzió és az ab
szorpció mérésére. A műszerrel lehetséges 
az enantiomer tisztaság meghatározása 
királis kromatográfiás elválasztás nélkül. 
A szerző modell vegyületként metiltesz- 
toszteront, levonorgesztrelt, noretiszteront 
stb. vizsgált oximképzés után. Dalmadiné 
Kiss Borbála (Egis Rt.) előadásában az 
ambroxol hatóanyag kutya plazmából tör
ténő meghatározásával kapcsolatos problé
máról számolt be. Az erre kifejlesztett 
bioanalitikai módszernek széles tarto
mányban kellett lineárisnak lennie (25- 
2000 pg/ml) megfelelő extrakciós hatásfok 
és reprodukálhatóság mellett. A szerző is
mertette a feladat megszabta validálási 
adatokat és az eredményeket.

A délutáni utolsó előadást a gyógyszer- 
gyártás manapság egyik legizgalmasabb 
kérdéséről Száméi Csaba (Richter Rt.) tar

Ankét „Környezetbarát technológiák tervezése” témakörben
(Budapest, 2000. január 28.)

Ezzel a címmel egész napos ankétra ke
rült sor a Budapesti Műszaki és Gazdaság- 
tudományi Egyetemen a PURE program 
keretében. A téma aktualitására való tekin
tettel a rendezésbe a Vegyipari Műveletek 
Tanszéken kívül bekapcsolódott a MKE 
három -  Környezetvédelmi, Műszaki ké
miai, valamint a Számítástechnikai és ki
bernetikai -  Szakosztálya, és az MTA 
Vegyipari Műveleti Munkabizottsága is. 
Ennek köszönhető, hogy a rendezvényen 
több mint hatvanan vettek részt, és - ami 
nagyon örvendetes - több mint felerészben 
az iparból.

A rendezvény alapjául szolgáló PURE 
program célja a tiszta, környezetbarát 
technológiák helyzetének felmérése és el
terjesztésének elősegítése elsősorban Ke- 
let-Közép-Európában. E célból az elmúlt 
egy évben hasonló szemináriumok voltak 
Mariborban, Jaszowiecben (Lengyelor
szág), Prágában és Moszkvában is.

A tiszta, szennyező anyagok kibocsátá
sától mentes technológiák tervezése és

üzemeltetése sokrétű feladat. Ennek meg
felelően az előadások a problémák széles 
spektrumát fogták át.

Friedler Ferenc (Veszprémi Egyetem) 
előadása a tervezés legelső lépcsőfokáról, 
a tiszta technológiák szintéziséről, vagyis 
arról a problémáról szólt, hogy a tervezés 
legelső fázisában hogyan lehet olyan fo
lyamatábrát tervezni, amely eleve nem tar
talmaz szennyező anyag kibocsátást. 
Ugyanebbe a témakörbe sorolható Fonyó 
Zsolt és munkatársainak (BME Vegyipari 
Műveletek Tsz.) előadása az ipari üzemek 
optimális vízháztartásának tervezéséről. 
Az energia visszacsatoló -  pl. hőcserélő -  
rendszerek tervezésében alkalmazott mód
szereket alkalmazzák az utóbbi években az 
anyagi -  pl. mosóvíz -  hálózatok tervezé
sében. Ezzel a vízigény jelentősen csök
kenthető.

A tiszta technológiák megvalósításához 
szükséges modem műveleti egységekkel 
három előadás foglalkozott. Andrzej 
Gorak (Essen University, Németország) és

mkl

tóttá. A gyógyszergyártásban az egymást 
követő gyártások keresztszennyeződésé
nek kiküszöbölése, a gépek, berendezések 
megfelelő tisztítása alapvető fontosságú. 
A tisztítás ellenőrzése, a tisztítás után visz- 
szamaradt anyag mintavételezése és méré
se komoly feladat elé állítja az analitikust. 
Az alkalmazott analitikai módszernek bi
zonyítottan alkalmasnak kell lennie az igen 
kis mennyiségű anyagok kimutatására, 
meghatározására. A szerző bemutatta a 
gyár egyik tabletta gyártó üzemében a tisz
títás validálási eljáráshoz alkalmazott 
HPLC-s analitikai módszer kifejlesztését 
és validálását.

Összefoglalva, az előadóülés jó hangu
latú, érdekes, tartalmilag magas színvona
lú volt. A2 előadók az MKE-től emléklapot 
kaptak, sikeres szereplésük emlékére. Re
méljük, hogy ezt a szép hagyományt még 
sok évig fent tudjuk tartani, hogy mindig 
lesznek vállalkozó, a szerves analitika te
rületén szívesen dolgozó, kutató fiatalok, 
akik előadásaikkal bizonyítják a szakma 
szeretetét. Ugyancsak reméljük azt is, 
hogy a most előadást tartott fiatalokat né
hány év múlva is még meg lehet találni a 
szakmában, nem hagyják el a pályát, ha
nem ők fogják segíteni a jövő fiatal kémi
kusait, pl. a 2015. évi őszi előadóülésen 
való részvételben.

Török Ilona

Ralf Schneider (Dortmund University, Né
metország) előadása a többfunkciós műve
leti egységekről szólt. Az előadó Gorak 
professzor példaképpen egy reaktív desz
tilláló oszlopot mutatott be, amelyben köny- 
nyű észtereket (pl. metilacetát) lehet előál
lítani egyetlen lépésben, nagy hatásfokkal. 
Ezt állította szembe a régebbi technológiá
val, ahol a reaktorból kilépő elegyet 
11 desztilláló oszlopban választották szét. 
Gorak professzor ezt a kolonnát a PURE 
program résztvevőinek később Essenben 
meg is mutatta.

Békássyné Molnár Erika és Vatai Gyula 
(Szent István Egyetem) előadása a memb
rántechnológia alkalmazásait mutatta be a 
levegőszennyezés kezelése és a szennyvíz 
tisztítás területén. Mindkét probléma meg
oldását ipari gyakorlatból vett esettanul
mány illusztrálta.

Simándi Béla és Sawinsky János 
(BMGE Vegyipari Műveletek Tanszék) 
előadása a szuperkritikus oldószerekben 
végzett műveleteket ismertette. Az előadás 
érdekessége volt, hogy a többé-kevésbé 
közismert szén-dioxidos extrakció mellett 
kitért más oldószerek -  ammónia, víz, aro
más szénhidrogének -  használatára és más
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műveletekre -  kristályosítás, kémiai reak
ciók -  is. A szuperkritikus oldószerekben 
végzett reakcióknál javul a kitermelés és a 
szelektivitás, így a károsanyag-kibocsátás 
magából a technológiából következően 
minimalizálható, ami a tiszta technológiák 
alapgondolata.

Mizsey Péter (BMGE Vegyipari Műve
letek Tanszék) előadása a gépjármű erőfor
rások kutatásairól szólt abban a vonatko
zásban, hogy az „olajmezőtől a kipufo
góig" mennyi energiát igényelnek a külön
böző megoldások.

Egyházi Tibor (Veszprémi Egyetem) és 
Blazsek István (Nitrogénművek Rt.) elő-

Az Európai Vegyészmérnök-Szövet
ség (EFCE) 2000. február 17-én tartotta 
végrehajtó bizottsági ülését Frankfurt
ban, Németországban. Egyesületünk kép
viseletében Dr. Marton Gyula vett részt.

A Testület a következő főbb témakörök
ben intézkedett:

1. Elfogadta a Szervezet 1999. évi költ
ségvetési beszámolóját és a 2000. 
évi költségvetési tervezetet.

2. Elhatározta, hogy létrehozza a 
„Fenntartható Technológiák Bizott
ságát”, amely koordinálni fogja az 
EFCE-ben kialakított K+F stratégiát, 
és javaslatokat készít EU-FP5 prog
ramok beindítására. Felkéri a Mun-

adása a Nitrogénművek Rt. erőfeszítéseit 
és eredményeit ismertette a környezetbarát 
nitrogénipar megteremtése érdekében. Az 
eredményekből csak két kritikus adatot 
emelek ki: az ammóniagyártás energia- 
szükségletének mintegy 10 %-os csökken
tését, és a salétromsavgyártás véggáza 
NOx tartalmának harmadánál is kevesebb
re csökkentését.

A spektrum másik végét képviselte Vígh 
László előadása. Alapgondolata az volt, 
hogy ha már mindent megtettünk, hogy 
maga a technológia ne bocsásson ki nagy
tömegű káros anyagot, akkor még mindig 
marad egy csomó, egyenként apró szen-

kabizottságokat, hogy javaslataikat 
állítsák össze még a 2000. év végéig.

3. 2001. június 26-28 között Nümberg 
ad otthont a „Harmadik Európai 
Vegyészm érnök-Konferenciá ”- n ak 
(ECCE-3). A szervezési munkák 
időarányosan, rendben folynak.

4. Rövid tájékoztató hangzott el a 
CHISA 2000 és a „ Vegyészmérnökök
6. Világkonferenciájának" előkészü
leteiről (Melbourne, 2001. 09. 23- 
28.)

5. A Testület élénk vitát folytatott a ve
gyészmérnökök képzésével kapcso
latos tennivalókról.

nyezőanyagforrás (pl. szelep szivárgás, be
rendezések időközönkénti tisztítása stb.). 
Egy egyébként jól tervezett technológia 
esetén ezek a kis hatások összességükben 
elérhetik a kibocsátás 50%-át. Megszünte
tésük azért nehéz feladat, mert sok, egyen
ként kis hatást kell szisztematikusan felde
ríteni és kiküszöbölni.

Összességében az ankét jó áttekintést 
adott a környezetbarát vegyipari technoló
giák tervezésének különböző aspektusai
ról. Az előadások anyagát a résztvevők íz
léses kiadvány formájában kézhez kapták.

Jedlovszky Pál

A kulcsszó az egyetemi oktatás mi
nőségbiztosítása.
Ezen belül el kell végezni az éves in
dikátorok összeállítását 
(Fajlagos költségek szakonként, 
egyetemi „fejkvóták”, laborellátás, 
könyvtár stb.)

6. Nagyobb publicitást kell biztosítani 
a tagegyesületek bemutatására 
(WEB-lapokkal, brosúrákkal, lehe
tőleg évente.)

7. Rendkívüli- választásokat előkészítő 
Bizottsági ülés lesz 2000. május 25- 
én Frankfurtban.

8. A következő soros ülés színhelye 
Gdansk, Lengyelország lesz 2000. 
október 6-án.

A. I.-né

A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍREI

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL
Gyergyák József: Ipari rendszerek katódos korrózióvédelme 
Bácskái Antal: Tervezett, várható és tényleges korróziós élettartam 
Réczey Istvánná -  László Elemér: A megújuló nyersanyagok és a vegyipar II. 
Mogyoróssy György: Merre tart a magyar vegyipar?
Kiss László: Az Erdey-Grúz iskola

Az Rt. székhelye:
1023 Budapest 

Bécsi út 4.
Telefon: 345-7171 
Telefax: 335-3561 

Kereskedelmi Iroda:
Telefon: 345-7141 
Telefax: 335-0684

Az Rt. fióktelepe:
2443 Százhalombatta, Pf. 10

Telefon: (23) 553-353 
Telefax: (23) 354-009

DUNASTYR
Polisztirolgyártó Rt.

Áruszállítási cím: 
Százhalombatta,

MÓL Rt. Dunai Finomító 
Gyártelep

A DUNASTYR Rt. olasz-magyar 
vegyes vállalat.
Az EniChem S.p.A. licence alap
ján ütésálló (EDISTIR®) és ha- 
bosítható (EXTIR®) polisztirol- 
granulátumokat gyárt és forgal
maz. Elsőrendű alkalmazástech
nikai szolgáltatás!

mkl2000. 55. ÉVFOLYAM. 5. SZÁM 207



Egyesületi élet

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK 
TARTALMÁBÓL

Magyar Kémiai Folyóirat

(106. évfolyam 2. szám, 2000. február)

Görög Sándor: 40 év a gyógyszer-ana
litikában (Összefoglaló közlemény)

Csomós Péter, Liisa T. Kanerva, Oskari 
Sundholm, Bernáth Gábor és Fülöp Fe
renc: Aliciklusos P-aminosavak és szárma
zékaik előállítása lipázkatalizált 
rezolválással szerves oldószerekben

Vincze László, Kraut Béla és Papp Sán
dor: Javaslat néhány kinetikailag labilis 
átmenetifémkomplex fotooxidációjának 
mechanizmusára

Műanyag és Gumi

Membrántechnika

(4. évfolyam 1. szám, 2000. február) 

Szerkesztői levél
Békássyné Molnár E., Vatai Gy., Biacs 

P., GodekF.: Ananoszűrés alkalmazása ar
zén és kétvegyértékű kationok eltávolításá
ra ivóvízből

Műszaki Kémiai Napok 2000. Felhívás 
és jelentkezési lap

Jegyzőkönyv a Membrántechnikai 
Szakosztály 2000. január 11-i üléséről 

Pályázati felhívás az idei Nyári Egyete
men való részvételre 

Zénón pályázati felhívás 
Közelgő membrános konferenciák, kur

zusok

(37. évfolyam 2. szám, 2000. február)
Korróziós Figyelő

Somogyi Piroska: A Műanyag- 
Csőgyártók Szövetségéről

Kovács Attila: Polietilén és polipropilén 
csőalapanyagok a TVK-tól

Torma Péter: TIPPLEN CS polipropi
lén csőanyagok az Inno-Comp Kft.-tői 

Kovács F. László: A PVC csőgyártás 
alapanyagai

Farkas Lajos: Egy vegyipari nagyke
reskedő -  disztribútor -  szerepe a csőgyár
tásban

Fűzi Gábor: A Pannonpipe Műanyag- 
ipari Kft. múltja és jelene

Bacsinszky Tibor: Bemutatkozik a 
Wavin-Pemu Kft.

Béres György: Legújabb fejlesztésű 
Uponor csőrendszerek és technológiák. 
ProFuse PE 100 védőbevonatos cső

dr. Macskási Levente: Csőgyártó kis- és 
középvállalkozások Magyarországon 

Mészáros Pál: A hőre lágyuló csövek a 
viziközmű építésben

Sudár Józsefnél dr. Nagy Gábor; 
Orbánné Mester Ágnes: Gázcsőminták 
vizsgálata

Száraz Ferenc; Aszódi János; dr. Erdő- 
helyi András; Gueugnaut, Dominique; 
Blouet, Pierre; Berthier, Frédéric: A ma
gyar és francia elosztóhálózaton több mint 
húsz éve üzemben lévő polietilén csövek 
jellemzése

(40. évfolyam 1. szám, 2000.)

Dr. Tomcsány László (1942-1999.)
Várhelyi Csaba -  Grünwald Ernő: 

Komplex vegyületek a galvántechnikában
III. Oxosavak a galvánelektrolitokban

Antal Árpád: Tervezési szempontok a 
tűzihorganyozásná!

Csekőné Csáky Katalin -  Bácskái An
tal: Korrózióvédelem tűzihorganyozással. 
I. Feladatok és kérdések a tűzi horganybe
vonat tervezésénél II. Esettanulmányok

Horvátth Márton — Domonkos László: 
Katódos védelmi réz-szulfát összehasonlí
tó elektród paramétereinek vizsgálata

Magyar Vegyipar

(10. évfolyam 1-2. szám,
2000. január-február)

A MAVESZ elnöksége nem „vándor- 
gyűlést” tartott

A gazdasági miniszter számít a 
MAVESZ véleményére

Szövetségi hírek: Ismerkedik a 
MAVESZ és a MAGUSZ -  EU Integráció 
-  KIR hír

Jubileumi ünnepség a “Petrik”-ben
Ágazati szintű megállapodás
Érdekegyeztetés a vegyiparban a 

MAVESZ szemszögéből
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Középszintű érdekegyeztetés -  Hogyan 
látja a szakszervezet?

Kollektív szerződéskötések a kutató 
szemével

így látja az államtitkár-helyettes -  dr. 
Herczog László gondolatai

Érdekegyeztetés holding rendszerben. 
Bemutatkozik Hevér András

A hónap körkérdése: Mit tart Ön saját 
vállalatánál a legfontosabb szociálpolitikai 
értéknek?

Vitaindító: A globalizáció és a vegyipar 
Hírek a vegyiparból 
Személyi hírek

Olaj Szappan Kozmetika

(49. évfolyam 1. szám, 2000. 
január-február)

Perédi József, Szollár Lajos, Rischák 
Katalin, Baranyai László, Pongor 
Gáborné: A zsírsavösszetétel-változás mó
dosító hatása a napraforgóolaj tri- 
gliceridösszetételére

Horváth Zoltán, Vecseri Csaba: A repce 
(Brassica napus L.) kártevői

Biacs Péter Ákos, Kurnik Ernő, 
Kardosné Neumann Ágnes, Davood 
Hussein, Tóthné Márkus Marian: Telítet
len zsírsavakban gazdag egészségvédő 
élelmiszerek és alapanyagok kifejlesztése 

Salkova Zuzanna, Kovác Milán: Fizikai 
úton finomított kukoricacsíra-olaj oxidáci
ós stabilitása

Máriássyová Magda, Kintlerová Anna: 
Antocián koncentrátum gyártása naprafor
góhéjból

Semih Ötles: Az élelmiszerek víz- és 
zsíroldható vitaminjainak nagyteljesít
mény- folyadékkromatográfiás meghatáro
zása

Héthelyi Éva, Takács Gyula, Pálfiné 
Ledniczky Mária, Domokos János: 
Teaolajtartalmú Melaleuca speciesek és 
natúrkozmetikumok biológiailag aktív 
komponenseinek gázkromatográfiás vizs
gálata

Hangai György: Illóolajok, olajos és 
teljes extraktumok kozmetikai alkalmazá
sa

Kiss Béla: Korszerű recepturák 
Hernádi Zoltán: In memóriám dr. Er

dész Sándor
Vitéz Ferenc: Szabadalmi szemle

S.E.



K E Z D E T T Ő L  F O G V A

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. 

közössége szellemi erejét arra 

összpontosítja, hogy jó gyógyszerek 

nemzetközi színvonalú előállításával 

teremtse meg a fenntartható fejlődés 

feltételeit.
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Bácskái Antal: Tervezett, várható és tényleges korróziós élet
tartam

Minden szerkezet tervezői méretezésében jelentős szilárdsági és 
korróziós tartalékok vannak. A tervezett és a tényleges 
üzemeltetési, technológiai körülmények kisebb-nagyobb 
különbségeiből eredően, valamint az üzemeltetés során folyta
tott időszakos állapotértékelő, kárelemző vizsgálatok ered
ményeitől függően becsülhető, hogy a tervezettől mennyire 
eltérő élettartam várható. E becslés megbízhatóságát a korszerű 
műszaki diagnosztikai, valamint szilárdsági ellenőrző 
méretezések növelik. Egy technológiai rendszer tudatosan 
elérhető tényleges élettartama jóval hosszabb lehet, mint a ter
vezett (pl. 10 év helyett 30 év).

[Magy. Kém. Lapja, 55 , 211 (2000)]

Gy'ergyák József: Katódos korrózióvédelem a Dunai Finomí
tóban

A föld alatti acélszerkezetek a talajnedvesség és más korróziós 
tényezők hatására korrodálódnak. A csövek és a tartályok mint
egy 15 évvel a talajba helyezés után kilyukadhatnak. Katódos 
védelem alkalmazása mellett a Dunai Finomító föld alatti acél- 
szerkezeteinek üzemeltetése a lecserélésük nélkül továbbra is 
biztosítható.
A cikkben a talajkorrózió, a katódos korrózióvédelem és hatásá
nak feltárás nélküli ellenőrzése, valamint a gyakorlatban is meg
valósítható katódos védelem tárul fel. Betekintést kapunk az in
tenzív méréstechnikába, a katódos korrózióvédelem számításá
ba. Megismerhetjük a modem korrózióvédelmi technika magyar 
megvalósításának kérdéseit.

[Magy. Kém. Lapja, 55 ,  216  (2000)]

Réczey Istvánná -  László Elemér: A megújuló nyers
anyagok vegyipari felhasználása II. Olajok és zsírok

A  m egú ju ló  n yersan yagok  n a g y  csoportját alkotják az o la 
jo s  n ö v én y ek , azaz  inkább a ben n ü k  le v ő  n ö v én y i zsírok  
és  o lajok . N apjainkban eg y re  n agyob b  je le n tő sé g e t kap
nak a h a szo n n ö v én y e in k  n em  é le lm iszercé lú  fe lh aszn á lási

le h e tő ség e i, ezek re m utatunk b e  néhány példát je le n  
k ö z lem én y ü n k b en . A  c ik k  ö t fe je z e tb e n  tárgyalja  a 
b io d íze l, a d etergen sek , a k en ő a n y a g o k , a nyom daipari 
festék ek , va lam in t a m o n o - é s  d ig licer id ek  e lő á llítá si, fe l
h aszn álási leh ető ség e it. E z  utóbb iak  e g y e s  é le lm iszerek  
e lőá llítá sán á l já tszan ak  fo n to s szerep et em u lg eá ló  és sta
b ilizá ló  hatásuk m iatt.

[Magy. Kém. Lapja, 55 ,  221 (2000)]

Mogyorósy György: Merre tart a magyar vegyipar?

A közlemény bevezetőjében a statisztikai rendszerek változását 
mutatja be és elemzi, melynek kapcsán megállapítja, hogy a 
vegyiparról az alkalmazott adatgyűjtési és értékelési módszerek 
közül önmagában egyik sem ad korrekt képet, ezért célszerű a 
mutatók szélesebb körére támaszkodni. A magyar vegyipar 
(a KSH szerinti 23-25 alágazatok összessége) súlya az ipar ága
zati szerkezetében az 1990. évi 21,2%-ról 1998-ra 15,4%-ra 
csökkent, ugyanakkor összes értékesítése évek óta nem válto
zott: 5,5-5,8 Mrd USD. A vegyipar gazdálkodására vonatkozó 
mutatók (hatékonysági mutató, jövedelmezőségi ráta, likviditási 
mutató) magasan az országos átlag fölöttiek. Magyarországon a 
legnagyobb tőketartalékkal a vegyipar rendelkezik. A magyar 
vegyiparnak a petrolkémiai vertikum, a gyógyszergyártás és a fi
nomkémiai termékek gyártása terén van esélye arra, hogy az eu
rópai gazdasági térben szerepet kapjon.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 227 (2000)] 

Kiss L.: Az Erdey-Grúz-iskola.

Erdey-Grúz Tibor a Budapesti Tudományegyetemen, a korábbi 
hagyományokra építve, elektrokémiai iskolát hozott létre, amely 
döntő hatást gyakorolt az elektrokémia hazai fejlődésére. Az is
kola jelenleg főként az anódos fémoldódás, a korrózió, a vezető 
polimer elektródok, az elektroszorpció, és a felületi energia té
makörben tevékenykedik. A használt kísérleti technikák között 
szerepel a forgó gyűrűs korongelektród, az impedancia spektro
szkópia, a spektroelektrokémia és az elekt-rokémiai kvarc
kristály mikromérleg.

[Magy. Kém. Lapja, 55 , 233 , 2000)]
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Megemlékezés Schay Gézáról, születésének 100. évfordulója 
alkalmából*

M Á R T A  F E R E N C **

Száz évvel ezelőtt, 1900. május 26-án született Schay Gé
za, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, akiről 
születésének 100. évfordulója alkalmából a mai napon rende
zett emlékülésen elevenítik fel a vele töltött évek emlékeit ta
nítványai, munkatársai, kollégái és valamennyi tisztelője.

Schay Géza egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudo
mányegyetemen végezte, amelynek befejezésével 1922-ben 
szerzett bölcsészdoktorátust. Ezután az Országos Kémiai In
tézetbe került, ahol a gyakorlat által felvetett különböző ana
litikai problémák és feladatok megoldásával foglalkozott; 
ezek között például a jodát + bromid reakció egyensúlyi vi
szonyainak felderítésével. Jóllehet, csak kevés ideje maradt a 
tudományos munkára, mégis több értékes közleménye jelent 
meg ebben az időszakban, amelyeknek témaköre az analiti
kai kémiától az elméleti fizikáig terjedt, jelezve széleskörű 
érdeklődését.

Az 1920-as évek végén két alkalommal volt tanulmány
úton a berlin-dahlemi Kaiser Wilhelm Institutban, ahol 
Polányi Mihálynak és munkatársainak az alkálifémgözök és 
halogének között lejátszódó reakciók kinetikájára folytatott 
kutatásaiba kapcsolódott be. Ezeknek a részletesen tanulmá
nyozott atomreakcióknak sajátos vonása, hogy aktiválási 
szükségletük zérus voltából eredően pillanatreakciók és szo
kásos kinetikus módszerrel sebességük nem tanulmányozha
tó. Polányi és munkatársai ezért igen kis nyomáson áramló 
rendszerekben állítottak elő a közönséges lángokhoz hason
ló, stacionáriusán a reakciócső egy helyén maradó reakciózó
nákat. A reakciózónában a két gáz, a nátrium-fémgőz és Cl2 
kölcsönösen elfogyasztja egymást, és a keletkező NaCl szi
lárd bevonatként a cső falára rakódik, és a zónának a bevo
nat eloszlásából megállapítható kiterjedéséből a reakcióse
besség és a sebességi együttható kiszámítható. E kutatásokat 
Schay itthon a Budapesti Tudományegyetemen is folytatta, 
és a módszert Bogdándyval együtt úgy módosította, hogy a 
csőben csak a Na-gőzt áramoltatták, és ennek közepébe kes
keny fúvókán az egyenértékűnél kevesebb Cl2-gázt vezettek 
be, aminek az volt az előnye, hogy a kísérleti körülmények 
könnyebben voltak változtathatók, és a sebesség számítása is 
egyszerűbb és megbízhatóbb. Ugyanezzel a rendszerrel ta
nulmányozta a K + Cl2 reakciót is. Ez irányú vizsgálatainak 
eredményeit számos dolgozatban és egy könyvben is közzé
tette, amelyek egyik elismeréseként a Budapesti Tudomány- 
egyetemen magántanári képesítést nyert.

* Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémián, 2000. május 26-án
** MTA Kémiai Kutató Központ, Budapest

1943-ban állami szolgálatból nyugdíjba vonult, és a 
Ruggyantaárugyár fizikai laboratóriumának vezetését vette 
át és megszervezte a Gumiipari Kutatóintézetet. 1949-ben a 
Budapesti Műszaki Egyetem Ipari Elméleti Kémiai Tanszé
kének, majd a Fizikai-kémiai Tanszékének vezetőjévé nevez
ték ki. 1954-ben igazgatóként megbízást kapott a MTA Köz
ponti Kémiai Kutatóintézet létrehozásával, majd irányításá
val kapcsolatok feladatok végzésére, amely megbízást 1970- 
ig, nyugállományba vonulásáig.ellátott, de ezután is, majd
nem két évtizeden keresztül fáradhatatlanul dolgozott, mint 
az intézet tudományos tanácsadója, és értékes tanácsaival se
gítette a kutatók munkáját. A Budapesti Műszaki Egyetem 
Fizikai-kémiai Tanszékének vezetésére kapott megbízását a 
kutatóintézeti igazgatói teendőivel együtt, 1965-ig látta el.

Vitathatatlanul a hazai kémiai tudományos életnek a leg
szélesebb területre kiterjedő és legalaposabb tudással rendel
kező egyénisége volt. Az alapismeretekre vonatkozó rendkí
vül széles és biztos tudása jelentette számára azt a szilárd bá
zist, amelyre építve intuícióval párosult matematikai szigora, 
éles logikája és kivételes kritikai érzéke segítségéveljutott el 
a mélyebb összefüggések felismeréséhez és azok helytállósá
ga ellenőrzéséhez. Tudományos habitusának eme jellemző 
vonásait jól példázza már legelső munkáinak egyike, amely
ben az ozmózisnyomás Van’t Hoff-féle elméletét bírálva ki
mutatta, hogy az ozmózisnyomásnak alapjában semmi köze 
az oldott anyaghoz, illetve ennek termodinamikai viselkedé
séhez; az oldott anyag egyetlen szerepe az oldószer kémiai 
potenciáljának csökkentése.

Tudományos tevékenysége igen széles területet ölelt fel, 
amelyen belül néhány témakörben alapvető jelentőségű ered
ményekkel járult hozzá a kémiai tudományok fejlődéséhez.

1945 után kezdett el foglalkozni a heterogén katalízis, az 
adszorpció és a gumi termodinamikai viselkedésének kérdé
seivel. Levelező taggá választása utáni székfoglaló előadását 
az ammónia, réz és platina katalizálta bomlásáról tartotta, 
előadásának angol nyelvű változata az 1948-ban megindított 
Acta Chimica Hungarica első közleménye volt.

A heterogén katalízisre, valamint a gázok és gőzök ad
szorpciójára vonatkozó vizsgálatai oly kiterjedtek és sokrétű
ek, hogy teljes felsorolásukra sajnos, nincs lehetőség. E téren 
végzett munkái közül kiemelkedik a Langmuir-izoterma- 
egyenlet statisztikus mechanikai értelmezése a mobilis uni- 
molekuláris réteg feltételezésével; a gőzök adszorpciója és 
kondenzációja közötti analógia mélyreható diszkussziója; a 
biner folyadékelegyek komponenseinek adszorpciója -  ez 
képezte rendes taggá választása utáni székfoglaló előadásá
nak tárgyát -; a metán gázfázisú nitrálásának kinetikai tanul
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mányozása, a pórus-diffúzió és a katalitikus aktivitás közötti 
kapcsolat felderítése; telített és telítetlen szénhidrogének he
terogén katalitikus reakcióinak vizsgálata stb. Az adszorpció, 
különösképpen pedig az elegyek adszorpciójának elméleti és 
kísérleti tanulmányozása során elért eredményei alapján fog
lalkozott a gázkromatográfia alapvető kérdéseinek elemzésé
vel, amelyek eredményeit számos dolgozatban és „A gázkro
matográfia alapjai” című -  magyarul és idegen nyelveken is 
megjelent -  könyvében összegezte. Ő kezdeményezte ha
zánkban a nem-egyensúlyi termodinamika kémiai alkalmazá
sait, és az adszorpció különböző típusainak egységes termo
dinamikai tárgyalását dolgozta ki.

Erdey-Grúz Tiborral együtt úttörő munkásságot fejtett ki a 
modern szemléletű fizikai-kémia oktatás megteremtésében. 
A termodinamika oktatásával kapcsolatos elveit vitacikkben 
fejtette ki, és a több kiadást megért, Kossuth-díjjal is elismert 
„Elméleti fizikai-kémia” című tankönyvükben érvényesítet
te. Kémikus nemzedékek hosszú sora szerezte meg tudásá
nak alapjait ebből a tankönyvből.

Széleskörű tudása, kivételes kritikusi adottsága egyedülál
ló volt, de tudósi és emberi kvalitásához tartozott, hogy eb
ből adódó fölényével soha nem élt vissza, ezt mindig az adott 
kérdés megoldását segítendően kamatoztatta. Szinte köz
mondásosan ismertté vált stílusa, hogy bármilyen kérdéshez 
tett észrevételt, azt gondolkodó töprengéssel -  nem is tudom, 
-  megjegyzéssel kezdte, de mint mindig kiderült, megállapí
tásai nagyon is helytállóak voltak.

Az Osztály, a bizottsági, munkabizottsági üléseken szelle
mes, olykor finom iróniát sem nélkülöző megjegyzéseivel, 
lényegre tapintó észrevételeivel mindig nagy segítséget nyúj
tott a napirenden lévő kérdések tisztázásához, a helyes állás
pont kialakításához. Számára a tudományos igazság megálla

pítása volt mindenekelőtt fontos, ezért nemcsak, hogy elfo
gadta mások megalapozott érveit, hanem örült is ezeknek.

Ez volt a meghatározó eleme a hazai tudományos életben 
végzett tevékenységének is. Hosszú időn keresztül volt a Ma
gyar Kémikusok Egyesületének elnöke, 1972-től az 1991- 
ben bekövetkezett haláláig pedig tiszteletbeli elnöke. Sokáig 
volt elnöke az Akadémia Fizikai-kémiai Bizottságának, majd 
a Radiokémiái Bizottságnak. A bizottsági, munkabizottsági 
üléseken -  olykor az előadót is félbeszakítva tett -  egy-egy 
lényegre törő észrevételével, szellemes megjegyzésével 
többször új megvilágítást adott a tárgyalt kérdéseknek.

Negyedszázadon át töltötte be a IUPAC Magyar Nemzeti 
Bizottságának elnöki tisztét és képviselte hazánkat az IUPAC 
közgyűlésein. Számos hazai- és külföldi folyóirat szerkesztő- 
bizottságának volt tagja. Kritikai észrevételeivel az intézet 
kutatóinak és felkért lektorként másoknak is, sok segítséget 
nyújtott közleményeik értékesebbé tételében.

Tudományos munkássága, eredményekben gazdag pályája 
méltán részesült hazai- és nemzetközi elismerésekben. Az 
Akadémia 1946-ban levelező, 1954-ben rendes tagjává vá
lasztotta. Két alkalommal Kossuth-díjjal, többször állami ki
tüntetéssel -  köztük 90. születésnapja alkalmából a Magyar 
Köztársaság Babérkoszorúval Ékesített Zászlórendjével tün
tették ki - , a Budapesti Műszaki Egyetem Díszdoktora cím
mel, külföldi akadémiai tagsággal, külföldi kémiai társasá
gok tiszteletbeli tagságával ismerték el munkásságát.

Ma, Schay Géza akadémikus születésének 100. évforduló
ján tisztelettel és nagyrabecsüléssel emlékezünk a magyar 
kémikus társadalom kiemelkedő egyéniségére, a fizikai-ké
mia nemzetközileg elismert tudósára, kémikus generációk 
nevelőjére, az Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának 
közel fél évszázadon át egyik meghatározó személyiségére.

Védekezés az ipari szigetelések alatti korrózió ellen

A szigetelés alatti korróziót a szigetelés 
alatti, külső csapadékból, vagy belső lyu
kadások miatt kikerülő nedvesség idézi 
elő. A vízben oldott oxigén korróziós po
tenciált képez, amely a hőmérséklet emel
kedésével növekszik. A víz vegyi anyag 
tartalma mind a szén-, mind a rozsdamen
tes acéloknál problémát okozhat; feszült
ség alatt és 60 °C feletti hőmérsékleteken a 
víz klórtartalma az ausztenites rozsdamen
tes acéloknál korróziós töréshez vezethet. 
A korrózió valószínűsége a legnagyobb 
a víz cseppfolyós halmazállapota mellett, 
e tartományban a korróziós potenciál 15- 
20 °C-onként duplázódik.

A védekezéshez minimalizálni kell a 
víz bekerülését a szigetelés alá, szárazon 
kell tartani a szigetelést. Ezt kis abszorpci
ós képességű szigetelő anyagok (pl. üveg
gyapot) alkalmazásával lehet elérni. A kis 
(<20 °C) hőmérsékletek esetén használt 
poliuretánok, rugalmas elasztomerek víz

jelenlétében hozzájárulhatnak a korrózió
hoz, különösen, ha halogéntartalmú égés- 
fékezőt alkalmaznak mellettük. A maga
sabb hőmérsékletekhez használt kalcium 
szilikát, perlit, ásványi gyapot, üveggyapot 
közül a kalcium szilikát nagymennyiségű 
vizet képes felvenni és a kialakuló pH 9-10 
komoly korróziós veszélyt jelent. A ve
szélytelen szigetelőanyag megválasztása 
mellett a szigetelő rendszer tervezésekor 
és kivitelezésekor is ügyelni kell a vízbe
jutási lehetőségek minimalizálására.

A szigetelőanyagok köré alumínium, 
galvanizált acél, rozsdamentes acél, üveg
szállal erősített műanyag stb. burkolóanya
got helyeznek, amelyek a mechanikai és az 
időjárás elleni védelmet szolgálják. Lehe
tővé kell tenni a rendszer mozgását. A me
rev, vagy félmerev szigetelő anyagokon tá
gulási csatlakozásokat kell hagyni. Ugyan
csak figyelembe kell venni a cső, a szige
telés és a burkolat termikus tágulásának el

téréseit: a szénacél termikus elmozdulása 
jelentősen kisebb lesz, mint az alumíniu
mé, de környezeti hőmérsékleten nagyjá
ból azonos az üveggyapotéval; az üreges 
műanyag habok azonban 9-15-ször jobban 
tágulnak, mint a szénacél.

A szigetelés alatti korrózió megakadá
lyozására a szigetelés mellett kiegészítő 
anyagokat is használnak. Ezek az edény, 
vagy a cső formájához illeszkedő fittingek, 
vagy az időjárás-állóságot biztosító anya
gok. Biztosítani kell, hogy kompatibilisek 
legyenek az ausztenites acélokkal. A vizet 
igénylő anyagok (cement, gyanta) esetén 
ügyelni kell arra, hogy a víz minősége 
megfelelő legyen, így ausztenites acélok
hoz 50-100 ppm alatti klorid-koncentráció 
ajánlott. A legjobb gyakorlat a kondenzá- 
tum, vagy a nagy tisztaságú víz használa
ta. A tömítőanyagok megválasztásakor 
előnyben részesítik a halogén-, és ecetsav
mentes termékeket.

(Forrás: Chemical Engineering Prog
ress, October 1999. p. 43.)
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A 2000. évi Varga József Díjak átadása

A 2000. évi Varga József Díjak ünnepé
lyes átadására 2000. április 4-én, a hagyo
mányoknak megfelelően, a Magyar Tudo
mányos Akadémia székházában, a Műszaki 
Kémiai Bizottság kibővített ülése keretében 
került sor. A díjakat Markó László akadémi
kus, a Varga József Díj Tudományos Taná
csának elnöke adta át, röviden méltatta a dí
jazottak szakmai érdemeit, majd a díjazot
tak előadást tartottak egy-egy általuk mű
velt és a díjazás megalapozásául szolgáló 
témában.

A V a rg a  J ó z s e f  E r e m  ez évi kitüntetett
je dr. Fogassy Elemér egyetemi tanár.

Dr. Fogassy Elemér 1957-ben szerzett 
vegyészmérnöki oklevelet a Budapesti Mű
szaki Egyetemen, 1966-ban megszerezte a 
gyógyszerkémiai szakmérnöki oklevelet is. 
1965-ben műszaki doktor, 1974-ben a ké
miai tudomány kandidátusa, 1986-ban a ké
miai tudomány doktora lett. Az egyetem el
végzése után 1959-ig a CHINOIN Gyógy
szer és Vegyészeti Termékek Gyárában, 
majd 1964-ig az EGyT Gyógyszervegyé
szeti Gyárban dolgozott technológiai kuta
tólaboratóriumokban. 1964 óta a BME 
Szerves Kémiai Technológia Tanszék okta
tója, 1987-től egyetemi tanár, 1991-1999 
között tanszékvezető.

Oktató munkáját több mint harminc éve 
egyenletesen magas színvonalon végzi. Az 
iparban eltöltött hét év tapasztalatait a 
gyógyszeripari részleg oktatásában haszno
sította. 1972 óta előadója a Gyógyszerkémi
ai alapfolyamatok, 1983-tól a Gyógyszer- 
és növényvédőszerkémiai alapfolyamatok, 
1984-től a Gyógyszerkémiai technológia és
1994-től a Kémiai technológiák alapjai cí
mű tárgyaknak.

Oktatási tevékenysége szoros kapcsolat
ban van kutató munkájával. Az általa veze
tett szakdolgozatok és diplomamunkák szá
ma meghaladja a nyolcvanat. Irányításával 
minden évben sikeres TDK-munkák, díja
zott dolgozatok készülnek, hallgatói orszá
gos és nemzetközi díjakat kaptak. Oktató 
munkájáért 1980-ban Kiváló Munkáért ki
tüntetésben részesült, 1987-ben a Kar hall
gatói Kiváló Oktatónak választották. 1991- 
ben az Országos Tudományos Diákköri Ta
nács hosszú idő óta végzett eredményes, ki
váló témavezetésért “Témavezető Mester” 
címmel, az OMFB pedig tudományszerve
ző tiszteletdíjjal tüntette ki.

Eredményes tudományos kutató munkát 
végzett, illetve végez a gyógyszeripari tech
nológiákkal kapcsolatos problémák megol
dása területén. Több mint 20 éve az optika
ilag aktív vegyületek elválasztásának elmé
leti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. 
Eredményeiről eddig kb. 80 konferencia 
előadásban, mintegy 90 közleményben szá
molt be. Közel 90 az általa, ill. részvételével

kidolgozott, itthon és külföldön megadott, 
ill. bejelentett szabadalmak száma. 4 alka
lommal részesült a Kiváló feltaláló arany 
fokozata kitüntetésben.

Aktív szakmai-közéleti tevékenységet 
folytat. Évekig titkára volt a Magyar Kémi
kusok Egyesülete Oktatási Bizottságának, 
1990-ben az Egyesület elnökségének tagjá
vá választották. 1990 óta tagja a Kari Ta
nácsnak, póttagja az Egyetemi Tanácsnak.

A díjátadáskor a kitüntetett kedves szak
területéről, az „enantiomerek elválasztásá
ról” tartott előadást. A szintézisek során ke
letkező racém vegyületekből kiinduló ipari 
enantiomer-elválasztások iránt egyre na
gyobb az igény. A cél az, hogy a hatásos 
enantiomereket tisztán és gazdaságosan állít
sák elő. Ezért szükséges a lehetséges techno
lógiák minél szélesebb körű megismerése. 
A BME Szerves Kémiai Technológia Tan
székén hagyományai vannak az ilyen irányú 
kutatásoknak. A racém vegyületek, az ettől 
eltérő enantiomer-keverékek vagy megfelelő 
származékaik elválasztására minden olyan 
eljárás alkalmas lehet, amely fázisok közötti 
megoszlást eredményezhet a diasztereomer- 
viszonyú molekuláris kölcsönhatásokban 
eltérő képződmények között. Kedvező enan- 
tiomer-elválasztás érhető el a szilárd-folya
dék, a folyadék-szilárd-folyadék, a folyadék
folyadék, a szilárd-gőz és szilárd-szuperkri
tikus állapptú fluidumok közötti megoszlás 
esetében szűréssel, extrakcióval, frakcionált 
desztillálóval vagy szublimációval. Mind
ezeket az eljárásváltozatokat gyakorlati pél
dákkal illusztrálta.

V a rg a  J ó z s e f  D íja t  a Díj Tudományos 
Tanácsa dr. Bucsky György oki. vegyész- 
mérnöknek, a Kaposvári Egyetem Műszaki 
Kémiai Kutató Intézete tudományos osz
tályvezetőjének ítélte oda.

Dr. Bucsky György a Veszprémi Vegyipa
ri Egyetemen 1963-ban szerzett vegyész
mérnöki oklevelet. Azóta megszakítás nél
kül az MTA, ill. ma a Kaposvári Egyetem 
Műszaki Kémiai Kutató Intézetének dolgo
zója, 1980 óta tudományos osztályvezetője. 
1970-ben egyetemi doktori címet szerzett. 
Tagja a Magyar Kémikusok Egyesületének, 
a Méréstechnikai és Automatizálási Tudo
mányos Egyesületnek, a Magyar Élelme
zésipari Tudományos Egyesületnek és a 
VEAB Műszaki Kémiai Bizottság Vegyipa
ri Műveleti és Gépészeti Munkabizottságá
nak.

1976 óta foglalkozik sztatikus keverők 
tanulmányozásával és azoknak elsősorban 
az olajipar, de a vegyi-, gyógyszer- és élel
miszeripar, valamint más iparágak számos 
területén való alkalmazástechnikájával. Az 
általa és feltalálótársai által kifejlesztett 
sztatikus keverőket sikeresen alkalmazzák 
nagylaboratóriumi és üzemi berendezések

ben szennyvizek biológiai tisztításánál, kü
lönböző hőérzékeny élelmiszeripari anya
gok hőkezelésére és sterilezésére, szilárd 
diszperz rendszerek homogenizálására, kő
olajipari termelvények felmelegítésére stb.

Szabadalmainak és találmányi bejelenté
seinek száma 54, külföldi szabadalmainak 
száma 11,4 alkalommal nyerte el a Kiváló 
feltaláló kitüntetés arany fokozatát. A sztati
kus keverők tanulmányozása során elért 
eredményeiről mintegy 114 publikációban, 
illetve előadásban számolt be.

A díjátadáskor “A béka szívétől a reboi- 
lerig” címmel tartott előadást. A meglepő 
cím arra a hasonlóságra utalt, hogy a béka 
szívében is olyan aszimmetrikus spirál redő 
végzi a vér továbbítását, aminek analógiájá
ra szerkesztett perdítőelemekkel különféle 
ipari berendezésekben a keverés hatékony
ságát jelentős mértékben növelni lehet. Ez
után beszámolt az intézetben közel negyed- 
százada kifejlesztett FixMix® sztatikus ke- 
verőkről és a munkatársaival és üzemi szak
emberekkel közösen végzett kutatások kö
zül a hőátadás intenzifikálás egyes olajipari 
gyakorlati alkalmazási eredményeiről. 
A MÓL Rt. AV III és FCC üzemi gőzfej
lesztő forralok csőoldali áramlási intenzi- 
fikálása mellett bemutatta a DEA üzem kö
peny- és csőoldalon egyaránt intenzifikált 
folyadék/folyadék hőcserélőjét. A hajtűcsö- 
ves vízszintes reboilerek intenzifikálásával 
kapcsolatos eredmények tették lehetővé, 
hogy a gőzkondenzációs fűtés helyett az 
MTBE üzem három forralóját a kedvezőbb, 
hőközlőolajos fűtésre lehetett átállítani. Kö
peny- és csőoldalon egyaránt intenzifikált, 
függőleges blokkokból felépített sztatikus 
keverős, speciális konstrukciójú új hőcseré
lőjük kedvező alkalmazási eredményekkel 
kecsegtet az ásványolajbányászatban, válto
zó összetételű, vegyes fázisú kőolajipari 
termelvények esetén. Az előadás végén a je
lenlegi kutatások közül két oxidációs eljá
rást említett meg szervesanyag-tartalmú vi
zek környezetvédelmi célú kezelésére. Be
fejezésül felsorolta a MÓL Rt.-vel az elmúlt 
tíz évben közösen kidolgozott sztatikus ke
verős találmányokat.

V a r g a  J ó z s e f  E g y e te m i  D íjb a n  Dr. 
Belina Károly egyetemi docens (BMGE) és 
dr. Hanák László tudományos munkatárs 
(VE) részesült.

Dr. Belina Károly 1974-ben szerezte ve
gyészmérnöki oklevelét a Budapesti Mű
szaki Egyetemen, azóta folyamatosan a 
BME Műanyag- és Gumiipari Tanszék dol
gozója, 1993-tól egyetemi docens. 1980- 
ban műszaki doktori, 1993-ban kandidátusi 
fokozatot szerzett. 1974 óta vesz részt az 
egyetemi oktatásban. A nappali tagozaton a 
„Bevezetés az iparági technológiába” és a 
„Műanyagok fizikája” tárgyakat oktatta. Je
lenleg előadója a „Műanyagok alkalmazás- 
technikája”, a „Makromolekulák kémiája”, 
a „Műanyagok fizikája” és a „Műanyagok
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A magyar vegyipar és kémiatudomány

és környezetvédelem” tárgyaknak. Megbí
zott előadóként oktatott a Kandó Kálmán 
Műszaki Főiskolán. Az angol nyelvi kép
zésben a „Polymer Physics”, a „Polymer 
Chemistry”, az „Application of Plastics” és 
a „Theory of Polymer Chemistry” tárgyakat 
oktatja. Előadásai mellett kidolgozott és ve
zetett több laboratóriumi gyakorlatot, szak- 
dolgozatok és diplomamunkák témavezető
je. Eddig hat doktorandusz munkáját irányí
totta. A műanyag szakirány számára techno
lógiai orientáltságú új témalabor és tervezé
si feladat programot dolgozott ki és vezetett 
be. Több alkalommal tartott ipari üzemek
ben továbbképző tanfolyamokat.

Fő kutatási területe a hőálló polimerek, 
elsősorban a poliimidek szintézise és termi
kus analízise volt. Jelenleg a poliolefinek 
kristályosodás-kinetikájával és morfológiá
jával, a polimerek dinamikus mechanikai 
termoanalízisével és a fröccsöntés folya
matmodellezésével foglalkozik.

Eddigi eredményeiről 25 közleményben 
és 29 előadásban számolt be. Részt vett 4 
szabadalom kidolgozásában.

Jelenleg tanszékvezető-helyettes. Az 
MTA Makromolekuláris Kémia Bizottság 
tagja. Előző periódusban a Kari Tanács tag
ja volt. Több kari bizottságban dolgozott, 
jelenleg a műszerbizottság tagja, az akkre
ditált felsőfokú szakképzés kidolgozója és 
kari felelőse, a terméktervező képzés szak- 
bizottsági tagja, valamint a Műanyag szak
irány felelőse.

Nemzetközi együttműködés keretében 
két hónapot töltött Edinburghban a Napier 
Polytechnic-en folyadékkristályos polime
rekkel kapcsolatos kutatómunkával. 1991- 
92-ben meghívással 11 hónapot töltött a 
Dél-Afrikai Köztársaságban, ahol morfoló
giai kutatással és oktatással foglalkozott, s 
azóta minden évben egy-egy hónapot a 
HND képzés keretében a pretoriai egyete
men oktat.

A díjkiosztó ünepségen „Poliolefin 
kopolimerek kristályosodása és olvadása”

címmel tartott előadást, melyben különböző 
összetételű propilén-l-pentén kopoli- 
merekkel foglalkozott. Röntgendiffrakciós 
és DSC vizsgálatok bizonyítják, hogy a min
tákban nagy mennyiségben megtalálható a 
y-kristálymódosulat. A komonomer koncen
trációjának, vagy a kristályosítási hőmérsék
letnek a növelésével emelkedik a y-módosu- 
lat relatív mennyisége az cc-módosulat rová
sára. Az anyagok termodinamikai olvadás
pont-csökkenése az összetétel függvényében 
az elméletihez képest sokkal nagyobb, nem
lineárisán változik. Izoterm kristályosodás
kinetikai mérések bizonyítják, hogy a 
kopolimerek kisebb túlhűtés mellett kezde
nek kristályosodni. Az Avrami-egyenlet na
gyon széles tartományban leírja a kristályo
sodási folyamatot. Az ún. Avrami-kitevő kb. 
egy egésszel nagyobbnak adódik, mint etilén 
és 1-butén komonomerek esetén és függ a 
komonomer-tartalomtól és a túlhűtés mérté
kétől. A kristályosodás sebességi állandója 
maximumos lefutású a túlhűtés függvényé
ben és csökken a komonomer mennyiségé
nek növelésével.

Dr. Hanák László (VE) 1982-ben szerzett 
vegyészmérnöki oklevelet a Veszprémi 
Vegyipari Egyetemen, azóta ezen egyetem 
Vegyipari Műveletek Tanszékén dolgozik. 
Műszaki doktori címet 1984-ben kapott 
„Komponensszétválasztás termikus ioncse
rés paraméteres szivattyúzással” című érteke
zésére. Jelenleg PhD dolgozatát állítja össze, 
amelybe beépíti az 1986-89 között az MTA 
ösztöndíjasaként végzett, nagytisztaságú 
anyagok előállítása paraméteres szivattyúzás
sal tárgyú kutatómunkája, valamint az 1989- 
2000 évek során elért újabb eredményeit.

A Vegyipari Műveletek Tanszék tudomá
nyos kutatásaiban 1982 óta vesz részt. En
nek keretében adszorpciós-ioncserés műve
letekkel szervetlen ionos vegyületeket, vita
minokat, alkaloidokat, aminosavakat, pep- 
tideket, ciklopeptideket, optikai izomereket, 
szteroidokat választott el elsősorban a 
gyógyszeripar és a fmomkémiai ipar ilyen

irányú feladataihoz kapcsolódva (Richter 
Gedeon Rt., BIOGAL Rt., EGIS Rt., Reanal 
Finomvegyszergyár, Pécsi Bőrgyár).

Ipari elválasztásokhoz kapcsolódva több 
szabadalom kidolgozásában vett részt, me
lyeket ipari méretben is realizált.

1990-99 között a Paksi Atomerőmű ré
szére dolgozott ki adszorpciós-ioncserés 
műveleteket, melyekkel az atomerőművi ra
dioaktív dekontaminációs oldatok tisztítását 
valósította meg.

Tudományos kutatómunkája eredménye
iről 16 idegen nyelvű és 4 magyar nyelvű 
közleményt jelentetett meg. 7 szabadalom
ban feltaláló, 26 külföldi és 21 hazai elő
adást tartott. Fontosabb műszaki és mérnö
ki alkotásai:

Preparatív folyadékkromatográfok építé
se (RICHTER, BIOGAL, EGIS)

Cilosporin „A” preparatív folyadékkro
matográfiás üzem (BIOGAL)

Atomerőműi radioaktív dekontaminációs 
oldat tisztító üzem (Paksi Atomerőmű) 

Kollagén hidrolizátum előállító kísérleti 
üzem (Pécsi Bőrgyár)

Cianidbontó és nedves oxidációs kísérle
ti berendezés (EGIS).

Előadásában röviden összefoglalta a cik
likus paraméterváltoztatáson alapuló kom
ponensszétválasztási műveleteket, bemutatta 
a paraméteres szivattyúzás elvét, különböző 
műveleti megoldásait, széleskörű alkalmazá
si lehetőségeit. A továbbiakban a termikus 
adszorpciós-ioncserés eljárások vizsgálatá
val kapcsolatos eredményeket ismertette: a 
művelet egyensúlyi modelljét, az elméleti 
ciklust, alkáli- és alkáliföldfém kationok 
szétválasztását szakaszos és félfolyamatos 
módszerekkel. Összefoglalásként néhány, 
különösen nagy tisztaságú anyagok (99,99- 
99,999 m/m%-os tisztaságú termékek) előál
lítása esetén lényeges műveleti jellemző ha
tását mutatta be.

Mándy Tamás

VEKOR Korróziós Konferencia
2 0 0 0 . o k tó b e r  1 0 -1 2 . B a la to n fü r e d  U N I H o te l

1961 óta évente két alkalommal találkoznak a korróziós szakemberek a VEKOR Konferenciákon. A sok külföldi 
vendéget is vonzó hagyományos találkozóra ősszel ismét a Balaton partján kerül sor.
A konferencia célja: A korszerű, hatékony korrózióvédelmi ismeretek elterjesztése; lehetőség biztosítása a tapaszta
latcserére és az új termékek széleskörű megismertetésére.
Tervezett témák:
1. Újdonságok a korrózióvédelem területén (korrózióvédelmi eljárások, kivitelezési technológiák, mérési módszerek).
2. A cink szerepe a korrózióvédelemben.
3. Karbantartás és korrózió.
Kiállítási lehetőség.

Bővebb információ: VEKOR Kft. 8200 Veszprém, József A. u. 34. (M. ép. I. e.)
T/F.: 88-428514.
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BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL

XXXI. Kromatográfiás Továbbképző Tanfolyam
(Szeged, 2000. január 26-28.)

A Magyar Kémikusok Egyesülete • 
Csongrád Megyei Csoportja szokásos há
romnapos Kromatográfiás Továbbképző 
Tanfolyamát a Szegedi Akadémiai Bizott
ság székházában rendezte meg.

A sorrendben XXXI. továbbképző tanfo
lyamot Fii lop Ferenc professzor a Magyar 
Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei 
Csoportjának elnöke nyitotta meg, meleg 
szavakkal üdvözölve a résztvevőket, a meg
hívott előadókat, és a kiállítókat. Kiemelte, 
hogy az utóbbi éveket tekintve az idei ren
dezvényünket tisztelte meg jelenlétével a 
legtöbb résztvevő. A 71 résztvevő többsége 
gyógyszergyárakból, egyetemekről és kuta
tóintézetekből érkezett, de a hallgatóság so
raiban megtalálhattuk az Állategészségügyi 
és Élelmiszer Ellenőrző Állomások, az olaj
ipar és néhány középiskola képviselőit is.

A tanfolyam részleteinek ismertetése 
előtt szeretnék köszönetét mondani a sok
oldalú segítségükért (szervezés, üléselnök
ség, műszerbemutató) Dr. Balogh Gábor
nak, Dr. Fülöp Ferenc professzornak, Dr. 
Galbács Zoltánnak, Dr. Görög Sándor 
akadémikusnak, Dr. Janáky Tamásnak, 
Komoróczy Rudolfnak, Kovács Gizellának, 
Dr. Péter Antalnak, Dr Szabó Imrének, Dr 
Szőke Attilának, Dr Tóth Gézának és Dr 
Wölfling Jánosnak. A szervezők köszöne- 
tüket fejezik ki a kiállító cégeknek is, akik 
bőséges tájékoztató anyagot helyeztek el 
asztalaikon és posztereiken. Betűrendben 
felsorolva az alábbi kiállítók vettek részt a 
továbbképző tanfolyamon: B&K Bt. (Bp.), 
BST Kft. (Bp.), Chemotron Kft. (Bp.), 
Lab-Comp Kft. (Bp.), Merck Kft. (Bp.), 
Sigma-Aldrich Kft. (Bp.), Simkon Kft. 
(Bp.) és az S&T Magyarország Kft. (Bp.).

A korábbi évektől eltérően a szervezők 
az előadásokat néhány témakör köré cso
portosították. A tanfolyamon elhangzott 21 
előadás és köztük a 6 cégelőadás többsége 
a minta-előkészítési eljárásokkal, szárma
zékképzési reakciókkal és királis elválasz
tás-technikai módszerekkel foglalkozott.
A rendezvény szakmai értékét jelentősen 
növelte, hogy a fenti témakörök elismert 
kutatóit sikerült a szervezőknek felkérniük 
az előadások megtartására. Az előadások 
kivétel nélkül a hallgatóság számára érthe
tően, világosan, magas szakmai színvona
lon hangzottak el, amiért az előadókat kü
lön köszönet illeti. Az első előadó Nyiredy 
Szabolcs professzor (Gyógynövény Kutató 
Intézet Rt., Budakalász) volt, aki előadásá
ban részletesen ismertette a különböző 
extrakciós és mintatisztítási lehetőségeket 
és ezek optimalizálását az analitikai és

preparatív folyadékkromatográfiás elvá
lasztásokhoz. A következő két előadás az 
egyre gyakrabban alkalmazott szilárd-fázi
sú mikroextrakcióról (SPME) szólt. Dr. 
Wittmann Gyula (SZTE Szervetlen és Ana
litikai Kémiai Intézete, Szeged) ismertette 
az SPME eljárás elméleti alapjait, majd Dr 
Garai Ferenc (KGI Környezetvédelmi In
tézete és Sigma-Aldrich Kft, Bp.) az 
SPME eljárás alkalmazási lehetőségeit 
mutatta be a környezetvédelmi analitiká
ban. Dr. Lovász Csaba (KGI Környezetvé
delmi Intézete, Bp.) a dioxinok füstgáz- 
mintákból történő meghatározásáról be
szélt, kiemelve az eljárás során a minta
előkészítés fontosságát. Dr Boross Ferenc 
a különböző kromatográfiás eljárások 
(GC, GC-MS, HPLC) élelmiszeripari al
kalmazásáról mutatott be érdekes példákat. 
Fekete Jenő professzor (BME Általános és 
Analitikai Kémiai Tanszék és Merck Kft., 
Bp.) előadásában az ADS minta-előkészítő 
kolonna felhasználásával történő automati
kus mintatisztítást mutatta be, amellyel az 
injektált mintából a fehérjék könnyen eltá- 
volíthatók, megnövelve az analitikai osz
lop élettartamát. Dr. Müller Tibor (Labor
export Kft., Bp.) érdekes, kapcsolt kroma
tográfiás eljárásokról (HPLC-ítP/MS, 
GC-IR-MS) beszélt. A XXXI. Kromatog
ráfiás Továbbképző Tanfolyamon új prog
ramként január 26-án az utolsó előadás 
után szegedi kromatográfiás „műhelyek
ben” rendkívül sikeres műszerbemutatókat 
tartottak a Szegedi Tudományegyetem 
Orvosi Kémiai Intézete, az MTA Szegedi 
Biológiai Központ Biokémiai Intézete, 
a Gabonatermesztési Kutató Kht. és a 
MÓL Rt. Algyői Ipartelepe kutatói ill. la
borvezetői amelyeken a tanfolyam résztve
vői vezető kromatográfiás berendezéseket 
gyártó és forgalmazó cégek Szegeden 
üzembe helyezett készülékeit tekinthették 
meg és hasznos szakmai konzultációt foly
tathattak a műszerek üzemeltetőivel.

A tanfolyam második napját Dr Szepesi 
Ildikó (ABL&E Jasco Kft., Bp.) előadása 
nyitotta meg, aki automatizált kolonnaváltó 
szelepek segítségével történő különböző fo
lyadékkromatográfiás on-line mintatisztítási 
eljárásokat mutatott be. Keresztes Péter 
(Kromat Kft., Bp.) azokat a paramétereket 
ecsetelte, amelyek pontos ismerete rendkí
vül megkönnyítheti a megfelelő HPLC osz
lop kiválasztását. Dr Téren József (Csong
rád Megyei ÁEÉÁ, Szeged) az igen érzé
keny immunkémiai módszerek mikotoxin 
analitikai alkalmazási lehetőségeit tárgyalta. 
Görög Sándor akadémikus (Richter Gedeon

Rt., Bp.) bemutatta a legfontosabb gáz- és 
folyadékkromatográfiás származékképzési 
reakciókat és ezek alkalmazási lehetőségeit 
a gyógyszerek kromatográfiás vizsgálatá
ban. Előadását Dr. Péter Antal (SZTE Szer
vetlen és Analitikai Kémiai Intézete, Sze
ged) szintén származékképzéssel foglalkozó 
előadása követte, amelyben a királis kroma- 
tográfia során alkalmazható derivatizálósz- 
ereket mutatta be. Dr. Horváth Viola (BME, 
Általános és Analitikai Kémiai Tanszék, 
Bp.) a molekuláris lenyomatokat tartalmazó 
polimerek analitikai alkalmazásának lehető
ségeiről beszélt. Dr Gazdag Mária (Richter 
Gedeon Rt., Bp.) a királis gyógyszermole
kulák vizsgálata során kapott érdekes 
elválasztástechnikai (HPLC, CE) példákat 
vázolt fel. Dr. Klebovich Imre az EGIS 
Gyógyszergyár Rt. Farmakokinetikai Kuta
tólaboratóriumának vezetője részletesen ele
mezte a biológiai mintafeldolgozás során al
kalmazható különböző eljárásokat és a fel- 
használásukkal kapott kromatográfiás ered
ményeket. A tanfolyam második napjának 
utolsó előadását Vincze Lajos (Simkon Kft., 
Bp.) tartotta „Kétdimenziós gázkromatográ
fia gyakorlati lehetőségei” címmel.

A tanfolyam befejező napját Udvardy 
Andor professzor (MTA SZBK Biokémiai 
Intézet, Szeged) „Fehérje-elegyek analízi
se gélelektroforetikus módszerekkel” című 
előadása nyitotta meg. Számos példán mu
tatta be, hogy a molekuláris biológiai alap
kutatásban, a biopolimerek vizsgálatában 
milyen fontos szerepet tölt be a gélelektro- 
forézis. A következő előadásban Dr 
Báthori Mária (SZTE Gyógynövény és 
Drogismereti Intézet, Szeged) részletesen 
felvázolta a növényi minták előkészítési 
lehetőségeit, különös tekintettel az ek- 
diszteroidok kinyerésére. Dr Seres Gábor 
(Chinoin Rt., Bp.) a tanfolyam 3 királis 
kromatográfiával foglalkozó előadásában 
részletesen ismertette a különböző cik- 
lodextrin alapú állófázisokat és optimali
zálási lehetőségeket. Dr. Szőke Attila 
(MÓL Rt., Algyő) a MÓL Rt. algyői labo
ratóriumának vezetője általuk kifejlesztett 
érdekes gázkromatográfiás mérési eljárá
sokat mutatott be. A tanfolyam záró elő
adásában Dr Pásztor József (Allegro Bt., 
Bp.) a szuperkritikus folyadék extrak- 
cióban rejlő lehetőségeket ismertette.

A tanfolyam Dr Janáky Tamásnak- aki 
az egyik szervezője volt a rendezvénynek 
-  zárszavával ért véget, amelyben többek 
között elmondta, hogy a jövő év elején 
megrendezésre kerülő XXXII. Kromatog
ráfiás Továbbképző Tanfolyamra -  amely
nek fő témakörei előreláthatóan a kapcsolt 
kromatográfiás eljárások és a chip analiti
ka lesznek -  a szervezők változatlan szere
tettel visszavárják a résztvevőket és kiállí
tókat.

Bartók Tibor
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Egyesületi élet

Az első „Hőgyes Délután”
(Budapest, 2000. február 8.)

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerész
tudományi Kar Hőgyes előadójában febru
ár 8-án rendezték meg a „Hőgyes Délutá
nok” keretében az első előadóülést. Az elő
adássorozat a gyógyszerészeti tudomá
nyokkal kapcsolatos legújabb eredmények 
és várható trendjeinek bemutatására teremt 
rendszeres fórumot. A téma fontosságát jól 
mutatja a nagy érdeklődés: a hallgatóság
ban nem kis számban voltak jelen a gyógy
szerkutatásban és gyógyszerészetben érde
kelt kiváló hazai szakemberek. Az ülést a 
három rendező szervezet nevében Vincze 
Zoltán, az Egyetemi Gyógyszertár igazga
tója, a Gyógyszerésztudományi Kar dé
kánja, Mátyus Péter, a Szerves Vegytani 
Intézet igazgatója, a Magyar Kémikusok 
Egyesülete Szerves- és Gyógyszerké
miai Szakosztályának elnöke, valamint 
Hermecz István, a Chinoin osztályvezető
je, az MTA Gyógyszerkémiai és Gyógy
szertechnológiai Munkabizottságának el
nöke nyitották meg. Vincze Zoltán örömét 
fejezte ki az előadássorozat megindításá
ért, s javasolta, hogy e fórumon vitassák 
majd meg a gyógyszerészet általános és 
aktuális problémáit, úgymint a szakma 
helyzete, kilátásai; a hazai gyógyszerész
képzés jelene és jövője. Mátyus Péter 
megemlítette, hogy az előadássorozat a si
keres Bruckner-termi előadások mintájára 
jött létre és hozzátette, hogy a nagy számú 
hallgatóság jelenléte igazolja is az igényt 
az ilyen típusú előadások iránt. Hermecz 
István elmondta, hogy a szervezők to
vábbiakban is hasonló színvonalú és láto- 
gatottságú üléseket szeretnének megren
dezni.

Az első előadásban Blaskó Gábor, az 
EGIS kutatási igazgatója „A kémiai kuta
tás szerepe a gyógyszeripari innováció
ban” című előadásában az elmúlt 10 év 
alatt gyógyszerkutatásban végbement je
lentős szemléleti és kémiai metodikai vál
tozásokat foglalta össze. Korábban a ké
mia szinte a „vezető” tudományterület 
volt. Mára a helyzet megfordult, a kémia 
mintegy „kiszolgálja” a biológiát és az or
vostudományt. Hatalmas tőkekoncentráci
óval óriáscégek jönnek létre a gyógyszer- 
iparban (Novartis, SmithKline-Glaxo), és 
a tőkeerős cégek egyre nagyobb pénzösz- 
szegeket fordítanak új gyógyszerek kifej
lesztésére. Ez azonban különösen jövedel
mező befektetés, mert a legnagyobb profi
tot termelő iparág a gyógyszergyártás. 
(Nagyobb, mint pl. az üdítőital gyártás, 
vagy a számitástechnika). A kémiai mód
szerek fejlődése új módszerek kifejleszté

sével párosul. Ezek közül az egyik legje
lentősebb a Furka Árpád nevéhez kapcso
lódó kombinatorikus kémia. A polimer- 
hordozós szintetikus módszerek és az 
aszimmetrikus szintézisek területén is je
lentős fejlődés ment végbe. A nagy számú 
molekula gyors tesztelésére alkalmas auto
matizált módszerek révén hatékonyan le
het a vezérmolekulához jutni, amelynek 
optimalizálásához számítógépes modelle
zési technikák nyújtanak segítséget. Egy új 
gyógyszer kifejlesztése során azonban 
csak az első lépés a hatékony molekula 
megtalálása és szintézise. Ezt követik a na
gyon költséges klinikai vizsgálatok. A ké
mia szerepe az innovációs láncban tehát át
alakulóban van, jelentősége látszólag 
csökken, de természetesen a korszerű 
gyógyszerkutatás számára is nélkülözhe
tetlen tudományterületet jelent.

Gráf László az ELTE Biokémiai Tan
székének vezetője „Protein-engineering és 
a gyógyszerkutatás” című előadásában né
hány szép saját kutatási eredményeket is
mertető példán keresztül mutatta be a két 
terület szoros kapcsolatát. A fehérjék átala
kításának korszerű technikája a „protein 
engineering” (fehérjemémökség), amely a 
fehérjéket kódoló gének irányított muta- 
genezise, vagy/és átszabása útján változ
tatja meg a fehétjék szerkezetét. A mód
szer egyrészről a fehétjék szerkezet-hatás 
összefüggéseinek felderítését szolgálja 
(analízis), másrészről lehetőséget nyújt a 
természetestől eltérő tulajdonságú fehétjék 
előállítására (szintézis). A kétfajta alkal
mazás közti dinamikus kapcsolat jó példái 
a gyógyszerkutatás körébe tartozó fehérje
hormonokkal (pl. inzulin) és enzimekkel 
(pl. szöveti plazminogén aktivátor) kap
csolatos szerkezet-hatás-stabilitás kutatá
sok. A pusztán alapkutatás-jellegű és a bio- 
medicinális fehérjekutatás szoros kapcso
latát illusztrálja az ELTE Biokémiai Tan
székén folyó szerin proteáz kutatás is. Gráf 
László és munkatársai több mint egy évti
zede tanulmányozzák a hasnyálmirigy 
szerin proteázait annak érdekében, hogy 
felderítsék a működésükhöz elengedhetet
len funkciók, a zimogén aktiváció és 
autoaktiváció, a szubsztrátspecifikus kata
lízis, valamint az autolízis molekuláris me
chanizmusait. Stratégiájuk a tripszin és 
kimotripszin specifitásának minimális szá
mú aminosavcserével történő egymásba 
alakítása és a természetes proteázok 
autolízis-rezisztens mutánsainak előállítá
sa. Egy-egy sikeres átalakítás a szubsztrát- 
specifitásért felelős, illetve az aktív enzim

autolitikus degradációjában szerepet játszó 
szerkezeti tényezők azonosításához veze
tett. Megállapították, hogy a katalízis szub- 
sztrátspecifitásáért és a zimogén aktiváció- 
jáért lényegében véve ugyanaz a szerkeze
ti elem, az u.n. aktivációs dómén a felelős, 
míg az autolízis sebességét az Argll7- 
Val 118 peptidkötés elhasadása határozza 
meg. Új klinikai eredmény, hogy az örök
letes hasnyálmirigy gyulladást (pankreati- 
tisz) a kationos tripszint kódoló gén két 
egymástól független pontmutációja okoz
za. Saját vizsgálataink szerint ezek közül 
az egyik (Argl 17His) a tripszin autolízisét, 
a másik (Asn21I!e) a tripszinogén autoak- 
tivációját befolyásolja. Ezek nyomán 
Sahin-Tóth Miklós felvetette, hogy az 
örökletes pankreatitisz hátterében a trip
szinogén molekula stabilitásának mutá
ciók okozta megnövekedése áll. A trip- 
szinogén/tripszin autoaktiváció/autolízis 
molekuláris mechanizmusainak az ismere
tében talán nem alaptalan abban bízni, 
hogy a proteáz működésében beállt zavart 
előbb-utóbb gyógyszeres kezelés útján el 
lehet majd hárítani.

Magyar Kálmán (Semmelweis Egye
tem, Gyógyszerhatástani Intézet) rövid tör
ténet áttekintéssel kezdte „A gyógyszeres 
terápia fejlődése és perspektívái” című elő
adását. Kiemelte, hogy a történelem során 
a gyógyszer fogalmával együtt járt a hatás, 
a mellékhatás és egy „mágikus erő”, amely 
tulajdonságok közül hol egyik, hol másik 
jelentősége vált hangsúlyosabbá. Röviden 
említette az allopátia korszakát, amikor a 
tünetek mindenáron való elnyomására tö
rekedtek. Ezt felváltotta a homeopátia, 
amikor a gyógyszerek olyan hígításait al
kalmazták, amikor a készítményben már 
nem volt hatékony molekula. Említette a 
kísérletes farmakológia korszakát, amely 
évszázados múltra tekint vissza és felbe
csülhetetlen értékű felfedezésekhez veze
tett. Ma a kombinatorikus kémia a moleku
lák ezreit állítja elő, amelyeknek a tesztelé
se csak az automatizálás és miniatürizálás 
mellett oldható meg. Megnövekedett a 
gyógyszerkutatás költségigénye, és a mo
lekulától az engedélyezett gyógyszerig ter
jedő komplett út felvállalására csak a mul- 
tik képesek. A tőkekoncentráció oda veze
tett, hogy a gyógyszerkutatás olyan kezek
be került, akik nem is értik a kutatás ered
ményeit (közgazdászok, jogászok), csak az 
üzleti szempontokat tartják szem előtt: mit, 
mikor, mennyiért? Előadásában nagy 
hangsúllyal említette, hogy a molekuláris 
biológia felfedezései forradalmasítják a 
gyógyszerkutatást. Ennek az irányzatnak 
máris jelentős gyakorlati eredményei van
nak, mint a szubtípusú receptorok (5-HT, 
dopamin, a,-receptorok) felfedezése, me
lyekből szelektívebben ható, kevesebb
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mellékhatással rendelkező gyógyszerek 
születtek. Aggódóan beszélt a hazai 
gyógyszerkutatás jövőjéről. A lehetséges 
választási stratégiákból az originális „mee- 
too”, a generikus és a technológiailag meg
újított készítmények kutatását említette. 
Azt a reményét fejezte ki, hogy a mintegy

100 éves múltra tekintő, és még ma is je
lentős eredményeket felmutató hazai 
gyógyszerkutatás nem veszíti el az originá
lis vegyületek kimunkálásának lehetősé
gét. Az előadó hangsúlyozta, hogy ha a 
múlt század az elektronika évszázada volt, 
a XXI. század a biológia és az orvostudo

LABORTECHNIKA 2000 Szakkiállítás
(Budapest, 2000. február 29 -  március 3.)

1999-ben, többéves szervezőmunka 
után indult útjára a LABORTECHNIKA 
kiállítás-sorozat, a LABORTECHNIKA 
Egyesülés szervezésében. Az első, 1999- 
ben megrendezett kiállítás sikeresnek bi
zonyult, az emlékezetes nagy havazás elle
nére közel 2000 látogatót üdvözölhettünk 
80 kiállító cég standján.

Egy kiállítás-sorozat útjára bocsátása
kor mindig az a kérdés, kik és kiknek szán
ják a fórumot? Mindenek előtt nézzük a té
nyeket: a kémiai-analitikai laborműszerek, 
eszközök és berendezések, vegyszerek, la
borbútorok 1999. évi forgalma 25-30 mil
liárd forintra tehető, így e termékek forgal
ma a nemzetgazdaság egy nem jelentékte
len szeletét adja. így önként adódtak a ki
állítás szervezői, a kiállítóként szerepelni 
kívánó cégek, mindazok, akik a terméke
ket előállítják, illetve forgalmazzák.

Logikus, hogy a kiállítók vegyészek
nek, vegyészmérnököknek, biokémiku
soknak és minden olyan munkatársnak 
szeretnék bemutatni a termékeket, akik ké
miai, fizikai-kémiai, környezetvédelmi- 
analitikai, ipari, minőségellenőrző, hatósá
gi, klinikai-kémiai, kutató-fejlesztő labo
ratóriumokban és az oktatásban dolgoz
nak.

A LABORTECHNIKA Egyesülés arra 
vállalkozott, hogy a piacon versenytárs
ként jelentkező cégeket hozzon egy tető 
alá egy szakkiállítási fórumon. Ezen erőfe
szítéseket siker koronázta: a most megren
dezett, sorrendben második LABOR- 
TECHNIKA kiállításon 95 cég vett részt 
1353 nettó m2 kiállítási területen. Több 
mint 2400 regisztrált látogató ismerhette 
meg a cégek kínálatát. A kiállítás helyszí
ne a HUNGEXPO Rt.-vel kooperációban a 
Budapesti Vásárközpont F pavilonja volt,

A Magyar Magnézium Társaság ülése
(Budapest, 2000. március 22.)

A Magyar Magnézium Társaság, mint a 
Magyar Kémikusok Egyesületének tagja, 
2000. március 22-én az Egyesület előadó
termében tartotta időszaki előadói ülését. 
Az ülésen 26 fő, főleg a Társaság tagjai 
(20 fő) vettek részt. Az előadások témája a 
Társaság célkitűzéseinek megfelelően ag
rár és humán vonatkozásúak voltak.

Az első előadó dr. Loch Jakab, a Debre
ceni Egyetem Agrárcentrumának profesz- 
szora volt. Előadásának címe: A hazai tala
jok magnéziumtartalma és a magnézium
trágyázás. Az elmondottakat a követke
zőkben foglaljuk össze.

Az élő szervezetek magnézium ellátásá
ban meghatározó szerepe van a táplálék- 
lánc első tagjának, a talajnak. A talajok 
könnyen oldható, a növények számára 
hozzáférhető Mg-tartalma függ a képződé
si viszonyoktól és a talaj tulajdonságaitól. 
Egyes típusok, mint pl. a Magyarországon 
nagy kiterjedésben előforduló barna erdő

talajoknál, dominálnak a Ca- és Mg-vesz- 
teséggel járó kilúgozási folyamatok. Ezek
ben a talajokban általában kisebb az Mg- 
tartalom, mint pl. a réti és csemozjom tala
jokban, melyekre a kation felhalmozódása 
a jellemző. A könnyen oldható Mg-tarta- 
lom, a futóhomok, barna erdőtalajok, cser- 
nozjom, réti és láptalajokon a felsorolás 
sorrendjében növekszik.

A Mg-szegény, savanyú homoktalajo
kon a kémhatás-viszonyok és a Mg-hiány 
egyaránt korlátozzák a termésképzést. 
A növények produkciója és a termék Mg- 
tartalma magnéziumtrágyázással növelhe
tő. A nagy termés és jó minőség elérésének 
feltétele a kémhatásviszonyok rendezése, a 
megfelelő NPK-ellátás biztosítása, a K- 
Ca-Mg-ellátás összehangolása. Az egyol
dalú beavatkozások a termés mennyiségé
re és minőségére is kedvezőtlenül hatnak. 
Mg-trágyázásra a vízoldható magnézium
szulfát ajánlható. A MgS04.H20  (Kieserit)

mkl

mány évszázada lesz. A humán genom 
megismerésével a gyógyszerkutatás olyan 
lehetőségei tárulnak fel, ami a hatékony 
gyógyszerek soha nem látott sokaságát 
eredményezheti.

Nagy Tamás

amely professzionális körülményeket biz
tosított mind a kiállítóknak, mind a látoga
tóknak. Szakmai jelentőségét növelte, 
hogy a Magyar Kémikusok Egyesülete és 
a Magyar Biokémikusok Egyesülete is tá
mogatta a kiállítást.

A LABORTECHNIKA Egyesülés, mint 
szervező a továbbfejlesztésen is gondolko
dik: meg szeretnénk nyerni -  kiállítóként -  
a hazai analitikai- és mérés-szolgáltató la
boratóriumokat, valamint a vegyipari 
tanácsadó/consulting cégeket is, hogy is
mertessék tevékenységüket. Úgy gondol
juk, hogy ez mindenképpen a végfelhasz
nálók érdekében állna, hiszen így egy fó
rumon szinte teljes áttekintést kaphatná
nak a látogatók.

Reméljük, hogy a jövőben még több ér
deklődőt vonz a LABORTECHNIKA kiál
lítás, amelyet -  előreláthatólag -  2001. 
február 27 -  március 2. között rendezünk 
meg ismét.

Müller Tibor

talajtrágyaként, a MgS04.7H20  (keserűsó) 
permetezőtrágyaként használható.

A második előadó dr. Balogh István, a 
mezőgazdasági tudományok kandidátusa 
(Karcag) a savanyú magnéziumhiányos ta
lajok kémiai javításának lehetőségeit is
mertette. Felhívta a figyelmet, hogy a ha
zai savanyú kémhatású talajokon belül 
igen jelentős részarányt képviselnek az 
erősen kalcium-magnézium-hiányos, szer
ves-szervetlen kolloidokban szegény, kis 
puffer-kapacitású homoktalajok. A kalci
um és magnézium csapadék által történő 
kilúgozódását a talajban lévő vegyületfor- 
mák oldhatósági viszonyai határozzák 
meg, melynek következtében a savanyú 
homoktalajaink egyben magnéziumhiá
nyosak is. A korábbi átfogó talajvizsgála
tokon alapuló országos adatok szerint a 
mezőgazdasági hasznosítás alatt álló terü
letek közel 10%-a magnéziumhiányos.

A magnézium visszapótlás hatékonysá
gát e talajokon csak úgy növelhetjük, ha 
kalcium-visszapótlással egyidejűleg meg
szüntetjük a talaj savasságát is. Ennek 
megvalósítására a két komponensű Ca és
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Mg tartalmú talajjavító anyagok, vagy a 
meszezéssel egyidejűleg végzett folyama
tos magnéziumtrágyázás jöhetnek számí
tásba.

A harmadik előadást dr. Koloszár Sán
dor, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi 
Kar, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
adjunktusa tartotta. Előadása az osteoporo
sis és a magnézium kapcsolata címet visel
te. Előadását az osteoporosis bemutatásá
val kezdte, mivel korunkban az emberi élet 
meghosszabbodott, több betegség előfor
dulása gyakoribbá vált, idesorolva a csont- 
ritkulást is. Az osteoporosis a csontrend
szer szisztémás megbetegedése, melynek 
során a csont elveszíti tömegének jelentős 
részét. A csontritkulást később tragikus ki
menetelű csonttörések követik.

A csontritkulás kezelésében lényeges a 
megfelelő mennyiségű kalcium, magnézi
um és foszfor bevitele; csontritkulás esetén 
naponta 1300 mg Ca, 800 mg Mg és 700 
mg P elfogyasztására van szükség.

PITTCON 2000
(New Orleans, 2000. március 12-17.)

A név a Pittsburgh Conference on 
Analytical Chemistry and Applied 
Spectroscopy amerikai stílusú rövidítése. 
A konferenciát 1950 óta rendezik meg, a 
helyszín gyakran -  de nem feltétlenül 
évente -  változik. A konferenciához hoz
zátartozik az analitikai műszerek és eszkö
zök kiállítása, ami a PITTCON rendszeres 
résztvevői szerint talán még fontosabb, 
mint a tudományos ülések.

Az idei rendezvényen 30 ezren vettek 
részt, a vasárnap estétől péntek délig tartó 
tudományos program körülbelül 1400 orá
lis előadásból és 2200 poszterből állt. Szá
mos szakmai díjat is a konferencián adnak 
ki. Az egyetlen plenáris előadás a lézerek 
analitikai alkalmazását tárgyalta; ezt a dí
jazott, illetve meghívott előadókkal szer
vezett szimpóziumok (összesen 46) és 
szekcióülések (összesen 126) követték, így 
általában 15-20 előadói ülés zajlott párhu
zamosan. Vasárnap délutántól szerda dél
utánig tartottak a poszter-szekciók. A soros 
szerzők 2-2 órán át fogadták az érdeklődő
ket. Az előadások egyrészt tudományos új
donságokat, másrészt ismert módszerek 
gyakorlati alkalmazásait mutatták be.

Ha az orális és poszter szekciók és 
szimpóziumok számát tekintjük, a mérés- 
technikák között az atom- és moleku
laspektroszkópiai (46 szekció), valamint a

Valamennyi előadást számos hozzászó
lás követte, ami mutatta a hallgatóság fi
gyelmét és érdeklődését a téma iránt. 
A hozzászólások közül csak néhányat em
lítünk meg. Stefanovits Pál akadémikus 
(Gödöllő) kiegészítő megjegyzést tett, 
mely szerint a jó Mg-ellátottságnak, így a 
magnéziumtrágyázásnak a környezetvéde
lemben pl. a növények nitrát-, nitrit-szint- 
jének csökkentésében nem elhanyagolható 
jelentősége van. Bérei István (Komárom) 
hozzászólásában a humán magnéziumhi
ány prevenciójában és terápiájában a leg
olcsóbb Mg-citrát helyett más pl. magné- 
zium-malát nevű készítményt javasolt, 
melynek van cinkkel kiegészített változata 
is. Ez jól felszívódó készítmény. Kuli Vil
ma dr. főorvos (Budapest) a magnézium
nak a terhesgondozásbani fontosságát 
hangsúlyozta. A jó magnézium ellátottság 
gátolja a koraszülést, azaz magzatvédő ha
tása van. Egyben a magnézium hatására 
nőtt az újszülöttek testsúlya is. Felszólalt 
még Bagi Béláné (Kecskemét), Dr. Tóth

kromatográfiás és elektroforézises eljárá
sok (43 szekció) állnak az élen, ami nem 
meglepetés. Jelentős számú előadás fog
lalkozott a szenzorokkal és az elektroké
miai módszerekkel, és előretörtek a képal
kotó eljárások, melyek gyakran kombinál
ják a mikroszkópia valamelyik ágát spekt
roszkópiai elemzéssel.

Ha a vizsgált rendszerek szempontjából 
csoportosítjuk az előadásokat, a biológiá
val kapcsolatos analitika vezet a környeze
ti analitika előtt. Mind a vizsgált rendsze
rek, mind a teljesítőképesség szempontjá
ból tágulóban vannak a határok. Külön 
szimpóziumok témái voltak például a kö
vetkezők:

-  egymolekulás elemzési módszerek 
várható alkalmazásai,

-  szenzormátrixok és az elektronikus 
orr,

-  a genom nyomában: kémiai képalko
tás és elemzés élő sejtekben,

-  mikroméretű kapilláris elektro- 
forézis: sejtektől a sejtszervecskékig,

-  a kémiai analízis nanotechnológiái- 
nak fejlődése,

-  in vivő analitikai kémia: emlősök 
központi idegrendszerének elemzése.

Külön szimpóziumot szerveztek Hor
váth Csaba professzor, a nagyhatékonysá

Istvánné (Budapest), Dr. Gergely Anna 
(Budapest), akiknek értékes véleményét 
helyhiány miatt nem tudjuk részletesen kö
zölni.

Dr. Kiss A. Sándor elnöki beszámolójá
ban a franciaországi Vichyben 2000. szep
tember 10-15. között tartandó MAG 2000, 
azaz a 9. Nemzetközi Magnézium Kong
resszusra hívta fel a figyelmet. E kongresz- 
szusra társasutazást szervezünk. Sajnos a 
részvétel nagyon sokba (360 eFt) kerül, 
így feltétlenül szponzorra van szükség. Az 
elnök ezt követően néhány irodalmi újdon
ságra hívta fel a figyelmet.

Az előadások után a hallgatóság és az 
előadók között közvetlen eszmecsere folyt, 
amely egyben bizonyítéka az ülés sikeré
nek, és hogy ezekre az előadói ülésekre 
szükség van. A beszélgetések során arra is 
fény derült, hogy főleg az orvosi egyete
meken a magnézium jelentőségének okta
tására nagyobb súlyt kell fektetni.

Kiss A. Sándor

gú folyadékkromatográfia atyja hetvene
dik születésnapja tiszteletére, az ünnepelt 
sajnos -  gyengélkedése miatt -  nem tudott 
megjelenni.

A konferencia résztvevői a részletes 
programon kívül megkapták az előadások 
kivonatait is, az utóbbit -  ki-ki választása 
szerint -  könyv, vagy CD alakjában. A ha
talmas tudományos program szervezése és 
lebonyolítása zökkenőmentesen zajlott le, 
az egyetlen zavaró tényező az volt, hogy 
gyakran fordult elő egyidőben több, ha
sonló, vagy átfedő témájú szekció.

A kiállítási csarnokban három és fél na
pon át mintegy 1500 cég fogadta az érdek
lődőket és mutatta be legújabb műszereit 
és egyéb termékeit. Végignézni a kiállítást 
ugyanolyan reménytelen vállalkozás lett 
volna, mint meghallgatni az összes elő
adást. Ha azonban a látogató előre kivá
lasztotta az őt érdeklő területeket, a „prod
uct location” szolgálattól megkapta az 
érintett cégek listáját és tevékenységük rö
vid kivonatát -  a kiállítási standjuk számá
nak sorrendjében. Az egész kiállításon 
érezhető volt, hogy a bemutató a Föld ve
zető gazdasági hatalma ipari szakemberei
nek és kutatóinak szól. Az érdeklődő min
denütt a legújabb termékekkel és szolgál
tatásokkal ismerkedhetett meg, az infor
máció szakszerű és gyors volt, a külsősé
gek is az alkalomnak megfelelőek.
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A konferenciával egyidőben és az előző 
hétvégén a PITTCON, illetve az American 
Chemical Society rövid (egy-két napos) 
tanfolyamokat is szervezett.

Az egész rendezvénynek (néhány tanfo
lyam kivételével) az Emest M. Morial 
konferencia-központ adott helyet (a ren
dezvény a központ épületének becslésem 
szerint körülbelül a felét használta). 
A központ névadója New Orleans polgár

Tavaszi VEKOR-konferencia
(Balatonfured, 2000. április 4-6.)

163 cég képviseletében 296 fő részvéte
lével rendezték meg a konferenciát, ahol 
három témakörben 28 előadás hangzott el. 
A kiállításon 24 cég mutatkozott be.

A konferenciát Horvátth Márton, a 
VEKOR Kft. ügyvezető igazgatója nyitot
ta meg, bemutatva a konferenciák statiszti
kai adatait és sok sikert kívánva a résztve
vőknek.

Dr. Nemes Katalin elnökletével, a ha
gyományoknak megfelelően most is a 
„Korrózióvédelem újdonságai” volt az I. 
téma tárgya. A tíz előadás közül kettő kor
róziós kutatási eredményekkel foglalko
zott: dr. Szabó Sándor általában a felületi 
katalizátorok, dr. Bakos István az előbbiek 
közül a rénium korróziógyorsító hatását 
tárgyalta.

Hat előadás különböző bevonatrendsze
rek korrózióelleni védőhatását és alkalma
zástechnikai tapasztalatait mutatta be. Bo
ros György és Gerő Péter a tűzihor- 
ganyzást is helyettesítő, helyszínen fel
hordható „Zinga” bevonatrendszert és a 
felhordás technikáját ismertették. Sarbach, 
Jürg és Sabel, Hugó (Svájc) az oldószeres 
és vizes hígítású festékek műszaki és kivi
telezési szempontjait hasonlították össze. 
Dr. Cross, Dávid (Anglia) az egyrétegű, 
vastag bevonatrendszer alapját képező 
üvegpelyhes epoxi bevonat tulajdonságai
ról beszélt. Búzás Györgyi az ivóvíz ellátó 
berendezések és a víz alatti létesítmények 
korrózióvédelménél alkalmazható SIKA 
ICOSIT festékeket ismertette. Fodor Zol
tán a vízzel hígítható festékek elektronikai 
ipari alkalmazásáról beszélt. Ostorházi 
László az új bevonat-technikai eljárások 
gyakorlati tapasztalatait számolt be.

Mohácsi Gábor az épületek korróziós 
állapotának vizsgálatánál a fedőbeton per-

mestere volt, az első fekete amerikai, aki 
Louisiana államban jogi diplomát szerzett.

A Pittsburgh konferenciák hírét ismer
ve, a rendezvény méreteit, színvonalát és 
szervezettségét megtapasztalva meglepe
tést okozott, hogy a PITTCON nem üzleti, 
hanem non-profit szervezet, az igazgatóta
nács és a konferencia-bizottság vezetői és 
tagjai önkéntesek, fizetés nélkül.

meabilitásának mérésére alkalmas TOR- 
RENT mérőberendezést ismertette. Filep 
László a Green Tech technológián alapuló 
száraz jéggel végzett felülettisztítást és az 
ehhez szükséges berendezést mutatta be.

A konferencia II. témájában elhangzott 
13 előadás a csővezetékek korróziójával, 
korrózióvédelmével foglalkozott Dr. Ba
logh András, majd Tompa Miklós elnökle
tével.

Walker, H. Roger (Anglia) a külső felü
letre alkalmas szigetelő szalagok és bevo
natok alkalmazását tárgyalta a csővezeté
kek rehabilitációs munkáinál. László Attila 
a távvezetékek vizes nyomáspróbája után 
visszamaradó nedvesség okozta korrózió 
szárazlevegő alkalmazásával történő meg
akadályozása gyakorlati megvalósításáról 
számolt be. Patrick, Andrew (Anglia) a 
Clock Spring csővezeték javítási technoló
giát mutatta be. Dr. Bácskái Antal új mód
szereket ismertetett a csővezetékek korró
ziós diagnosztikájában. Tóth Csaba a cső
vezeték rehabilitáció folyamatában a kor
róziós vizsgálatok szerepét, Tompa Miklós 
a távvezetékek rehabilitációjának katódos 
védelmi szempontjait ismertette. Róna
falvi Zsolt a bonyolult közműhálózatú 
ipartelepek katódos korrózióvédelmének 
lehetőségeit tárgyalta. Pap Zoltán katódos 
korrózióvédelmi tápegységet mutatott be.

További öt előadásban az előadók a víz
vezeték hálózatok belső korróziójának 
okairól, a károk megelőzéséről szóltak. 
Tornán Péter a cementhabarcsos csőbéle
lés, Ostorházi Miklós a forrón szórt bevo
nat kialakításának technológiájával foglal
kozott. Fischer, Ralf (NSZK) hidegen 
szórható, poliuretán csőbélelési technoló
giáról beszélt. Simon Rudolf és Dési 
Károly „Esettanulmányok a Pécsi Vízmű

Egy ideje rendszeressé vált, hogy a 
PITTCON-ra a világ egy kiválasztott régi
ójából szakembereket hívnak meg. Az 
idén Kelet-Európára esett a választás, ma
gam is így jutottam el erre a nagyon hasz
nos és emlékezetes rendezvényre. Szeret
ném ezen a helyen is megköszönni a Ma
gyar Kémikusok Egyesületének a jelölést, 
a Mecenatúra programnak pedig az utazás
hoz nyújtott támogatását.

Pokol György

nél” c. dolgozatukat ismertették. Hantos 
László a korrózióvédelemben a tervezői, 
beruházói, üzemeltetői tevékenység egy
másra hatásáról beszélt.

Az előadások közötti egyik szünetben a 
Spray-Tech Kft. bemutatót tartott a csőve
zetékek belsejének szemcseszórásos tisztí
tásáról és a belső felület festékszórásos be
vonásáról.

A III. téma a hegesztés és a korrózió 
kapcsolatával foglalkozott dr. Bácskái An
tal elnöki irányításával. A témában öt elő
adás hangzott el. Grossmann, Georg 
(NSZK) a nagy hőmérsékletű korrózív 
közegekben alkalmazható, erősen ötvö
zött (nikkellel) szerkezeti anyagokat, 
Hojfmann, Theo (NSZK) ezek feldolgozá
sát és hegesztését ismertette. Érsek László 
a füstgáz-kéntelenítő tornyok szerelésénél 
felmerülő hegesztési és korróziós problé
mákkal foglalkozott. Dr. Szunyogh László 
ausztenites korrózióálló acél hegesztési 
varrataiban kialakult réskorrózió okait tár
gyalta. Hajtó Dénes a Jotun hegeszthető és 
vágható műhelyalapozóinak kutatási ered
ményeiről számolt be.

Az előadások között biztosított konzul
tációs időkben a VEKOR konferenciákra 
jellemző élénk vita folyt. A résztvevők 
hosszan taglalták a csővezetékek katódos 
védelmének tapasztalatait, a hatékonyság
gal kapcsolatos problémák okait. Hasonló
an nagy vita folyt a drága, de hosszú élet
tartamú szerkezeti anyagok, illetve a cső
bélelések témakörében.

A kiállító cégek a konferencia ideje alatt 
az érdeklődők rendelkezésére álltak.

A konferencia anyagából készült kiad
ványt a következő, őszi konferencián kap
ják kézhez a résztvevők, az elhangzott elő
adások egy része a Korróziós Figyelőben 
jelenik meg.

Horvátth Márton
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Egyesületi élet

MKE HÍREK_______________________________

Alapítvány a szegedi ifjú szerves kémikusok támogatására

A Csongrád Megyei Bíróság közhasznú 
magánalapítványként 2000. április 8-án 
nyilvántartásba vette Szegedi Ifjú Szer
ves Kémikusok Támogatásáért Alapít
ványt". Az alapítvány célja a szegedi fel
sőoktatási intézményekben folyó szerves 
kémiai diákköri munka és a doktori, illetve 
Ph.D. fokozat megszerzéséig történő tudo
mányos kutatómunka elősegítése, ezen ke
resztül pedig a szegedi szerves kémia fej
lesztése. Az alapítvány ennek érdekében

díjazni kívánja az ezen a területen kiemel
kedő tudományos munkát végző fiatalokat, 
valamint támogatást nyújt hallgatók és ifjú 
szerves kémikusok szakmai fejlődését 
szolgáló tudományos rendezvények lebo
nyolításához. A kuratórium támogatást 
írásbeli kérelemre, vagy saját kezdemé
nyezésre, díjat és ösztöndíjat pedig pályá
zat útján nyújt.

Az alapítványt Fülöp Ferenc és 
Hermecz István, az MTA doktorai hozták

létre. A kuratórium elnöke Molnár Árpád, 
az MTA doktora, titkára Somlai Csaba, 
a kémiai tudomány kandidátusa. Kuráto
rok: Fülöp Ferenc és Hermecz István, 
az MTA doktorai, Kálmán Miklós és 
Tóth Géza, a kémiai tudomány kandidátu
sai és Pávó Imre, az orvostudomány kandi
dátusa. Az alapítvány várja magánszemé
lyek, intézmények és egyéb társaságok er
kölcsi és anyagi támogatását. Az alapít
vány székhelye: Szegedi Tudomány- 
egyetem, Orvosi Vegytani Intézet, 6720 
Szeged, Dóm tér 8., telefon: (62) 545-144.

Fülöp Ferenc

Az MKE támogatásával megvalósult kiutazások 1999-ben

Név Kiküldetés helye Időpont A kiutazás célja, rendezvénye
Takács Erzsébet Melboum márc. 14-19. 1 llh Meeting on Radiation Chemistry
Liptay György Karlsruhe márc. 20-26. EUROSTAR
Antal Istvánná Brüsszel márc. 23-24. FECS Ex. Comm.
Hobinka Ildikó Alpbach ápr. 7-10. Kémiatanári Konferencia
Fürstné dr Kólyi Erzsébet „ „ »»
Mátrai István , ,

Kálmán Alajos Madrid ápr. 10-12. ECRB ülés
Kántor Tibor Bled ápr. 11-15. Spektr. Szimp.
Perjési Zsolt Sao Paulo ápr. 12-16. IVSS Konf.
Bognár János Nürnberg ápr. 12-15. COATING SHOW
Kovácsné Stahl Ágnes „ „ „

Molnámé Nagy L. »» »» , ,

Konrád Györgyné „ „ »»
Sebestyén Attila Utrecht ápr. 15-17. ICASE ülés
Bezegh András Delft ápr. 27-28. EFCE W. P.
Verdes Sándor Frankfurt máj. 8-13. EFCE W. P.
Kálmán Alajos Lodz máj. 20-23. Conf. on Crystallography
Pap Tamás Barcelona máj. 30-jún.4. HPLC’99
Hlavay József Helsinki jún. 1-5. EURACHEM
Bognár János Torino jún. 4-5. FATIPEC
Princz Péter Osaka jún. 11-19. IMECO Konf.
Nyitrai József Berlin aug. 5-12. IUPAC-CNOC ülés
Jedlovszy Pál Köln aug. 14-21. ESCAPE Konf.
Heil Bálint Liszabon aug. 29-szept 3. Organometallic Chem.
Vámos Éva Berlin szept. 4-6. ICOM-CIMUSET Konf.
Görög Sándor Bécs szept. 3-4. FECS Anal Div.
Inzelt György Pavia szept. 5-10. FECS W. P.
Bognár János Lyon szept. 14-16. EUROCOAT
Antal Istvánná Helsinki szept. 15-22. FECS Ex. Comm.
Náray-Szabó Gábor „ szept. 15-17. FECS Ex. Comm.
Szepes László Görögország szept. 21-25. 5th ECRICE
Szebényi Imre Montpelier okt. 2-5. EFCE W. P.
Hangay György Brighton okt. 3-7. ISF Congress
Farkas István Montpellier okt. 5-7. EFCE W. P.
Marton Gyula Montpellier okt. 5-7. EFCE W. P.
Simándi Béla Montpellier okt. 5-7. EFCE W. P.
Kálmán Alajos Frankfurt okt. 8-10. European Journals
Orcsik Éva Mexiko okt. 17-23. ICOMOS
Rédey Ákos Bordeaux okt. 28-31. FECS W. P.
Kálmán Alajos Kolozsvár nov. 26-28. EMT Vegy. Konf.
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értékskála nevében. Ez a kép
let is ismert nálunk: az árnyék- 
gazdaság hozzájárulásának ki
mondatlan beszámítása a csa
ládok megélhetésébe; annyi 
különbséggel, hogy a harmadik 
világban ennek aránya és jelen
tősége egyre nő a fokozódó 
szegénységgel. Ide számít 
mindaz, amit az asszony (és a 
férje) a házban és a háztájon 
hoz létre; ami nem szerepel a 
családi és nemzeti jövedelem 
kimutatásaiban, s ami nélkül 
család és nemzet egyaránt szét- 
hüllana. Az asszonyok ezernyi 
gondoskodása ez. és -  teszem 
hozzá -  a férjeké, amennyire a 
férjnek időt enged befogott- 
sága az első gazdaságban. Vilá
gos. hogy a férfiak nem ke
vésbé áldozatai a nőket másod
rangúnak tartó társadalomnak, 
mint a nők. még ha olykor 
eszközéül szolgálnak is a hamis 
értékrendnek.

Ezt az utóbbi mondatot már 
én teszem hozzá a fenti köny
vekhez, de hozzátenné Ivan Il
licit és Valentina Borremans 
is. Ók azok a mai munka és a 
mai család elemzői közül, akik 
a legmélyebben látják az ipari 
munkamegosztás árnyékában 
lejátszódó folyamatokat, és az 
ó merész és szellemes elemzé
seiknek köszönhetem (ame
lyek egybevágnak az én saját 
személyes tapasztalatommal), 
hogy a harmadik könyv, ame-
« - - •___ I_L_ • i____ C  ___ --------

osztás csúnya összefüggéseit vi
szont Gro Harlem Brundtland 
asszony híres jelentésében ol
vashatjuk a leghitelesebben. 
Az Our Common Future dicsé
retes gyorsasággal jelent meg 
magyarul, még 1988 nyarán. A 
forrásokhoz kell mennünk  
mindig, ha lehetséges. És ha 
Iván Illich ma az a gondolkodó, 
aki fel meri tenni a legkelle
metlenebb kérdéseket civilizá
ciónk kikezdhetetlennek tűnő 
axiómáival kapcsolatban, a 
döntéshozók közt kétségtele
nül Brundtland asszony a legfe- 
lelősebb gondolkodású a vilá
gon a globális környezeti vál
ság tekintetében. Ő Norvégia 
jelenlegi miniszterelnöke, elő
zőleg környezetvédelmi mi
nisztere. aki már tagja volt az 
Észak-Dél antinómia súlyossá
gára figyelmeztető Willy 
Brandt-bizottságnak is; s e po
litikusi múlt folytán természe
tesen esett őrá az ENSZ válasz
tása, hogy vezesse az utóbb 
róla elnevezett új bizottság 
munkáját. 1987-es jelentésü
ket tartja tehát e könyv formá
jában a kezében a magyar olva
só. A bizottság munkájáról -  
melyben magyar részről Láng 
István akadémikus vett részt -

Könyvekkel i
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Megemlékezés Schay Gézáról, születésének 100. évfordulója 
alkalmából*

M Á R T A  F E R E N C **

Száz évvel ezelőtt, 1900. május 26-án született Schay Gé
za, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, akiről 
születésének 100. évfordulója alkalmából a mai napon rende
zett emlékülésen elevenítik fel a vele töltött évek emlékeit ta
nítványai, munkatársai, kollégái és valamennyi tisztelője.

Schay Géza egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudo
mányegyetemen végezte, amelynek befejezésével 1922-ben 
szerzett bölcsószdoktorátust. Ezután az Országos Kémiai In
tézetbe került, ahol a gyakorlat által felvetett különböző ana
litikai problémák és feladatok megoldásával foglalkozott; 
ezek között például a jodát + bromid reakció egyensúlyi vi
szonyainak felderítésével. Jóllehet, csak kevés ideje maradt a 
tudományos munkára, mégis több értékes közleménye jelent 
meg ebben az időszakban, amelyeknek témaköre az analiti
kai kémiától az elméleti fizikáig terjedt, jelezve széleskörű 
érdeklődését.

Az 1920-as évek végén két alkalommal volt tanulmány
úton a berlin-dahlemi Kaiser Wilhelm Institutban, ahol 
Polányi Mihálynak és munkatársainak az alkálifémgőzök és 
halogének között lejátszódó reakciók kinetikájára folytatott 
kutatásaiba kapcsolódott be. Ezeknek a részletesen tanulmá
nyozott atomreakcióknak sajátos vonása, hogy aktiválási 
szükségletük zérus voltából eredően pillanatreakciók és szo
kásos kinetikus módszerrel sebességük nem tanulmányozha
tó. Polányi és munkatársai ezért igen kis nyomáson áramló 
rendszerekben állítottak elő a közönséges lángokhoz hason
ló, stacionáriusán a reakciócső egy helyén maradó reakciózó
nákat. A reakciózónában a két gáz, a nátrium-fémgőz és CI2 
kölcsönösen elfogyasztja egymást, és a keletkező NaCl szi
lárd bevonatként a cső falára rakódik, és a zónának a bevo
nat eloszlásából megállapítható kiterjedéséből a reakcióse
besség és a sebességi együttható kiszámítható. E kutatásokat 
Schay itthon a Budapesti Tudományegyetemen is folytatta, 
és a módszert Bogdándyval együtt úgy módosította, hogy a 
csőben csak a Na-gőzt áramoltatták, és ennek közepébe kes
keny fúvókán az egyenértékűnél kevesebb Cl2-gázt vezettek 
be, aminek az volt az előnye, hogy a kísérleti körülmények 
könnyebben voltak változtathatók, és a sebesség számítása is 
egyszerűbb és megbízhatóbb. Ugyanezzel a rendszerrel ta
nulmányozta a K + Cl2 reakciót is. Ez irányú vizsgálatainak 
eredményeit számos dolgozatban és egy könyvben is közzé
tette, amelyek egyik elismeréseként a Budapesti Tudomány- 
egyetemen magántanári képesítést nyert.

* Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémián, 2000. május 26-án
** MTA Kémiai Kutató Központ, Budapest

1943-ban állami szolgálatból nyugdíjba vonult, és a 
Ruggyantaárugyár fizikai laboratóriumának vezetését vette 
át és megszervezte a Gumiipari Kutatóintézetet. 1949-ben a 
Budapesti Műszaki Egyetem Ipari Elméleti Kémiai Tanszé
kének, majd a Fizikai-kémiai Tanszékének vezetőjévé nevez
ték ki. 1954-ben igazgatóként megbízást kapott a MTA Köz
ponti Kémiai Kutatóintézet létrehozásával, majd irányításá
val kapcsolatok feladatok végzésére, amely megbízást 1970- 
ig, nyugállományba vonulásáig ellátott, de ezután is, majd
nem két évtizeden keresztül fáradhatatlanul dolgozott, mint 
az intézet tudományos tanácsadója, és értékes tanácsaival se
gítette a kutatók munkáját. A Budapesti Műszaki Egyetem 
Fizikai-kémiai Tanszékének vezetésére kapott megbízását a 
kutatóintézeti igazgatói teendőivel együtt, 1965-ig látta el.

Vitathatatlanul a hazai kémiai tudományos életnek a leg
szélesebb területre kiterjedő és legalaposabb tudással rendel
kező egyénisége volt. Az alapismeretekre vonatkozó rendkí
vül széles és biztos tudása jelentette számára azt a szilárd bá
zist, amelyre építve intuícióval párosult matematikai szigora, 
éles logikája és kivételes kritikai érzéke segítségéveljutott el 
a mélyebb összefüggések felismeréséhez és azok helytállósá
ga ellenőrzéséhez. Tudományos habitusának eme jellemző 
vonásait jól példázza már legelső munkáinak egyike, amely
ben az ozmózisnyomás Van’t Hoff-féle elméletét bírálva ki
mutatta, hogy az ozmózisnyomásnak alapjában semmi köze 
az oldott anyaghoz, illetve ennek termodinamikai viselkedé
séhez; az oldott anyag egyetlen szerepe az oldószer kémiai 
potenciáljának csökkentése.

Tudományos tevékenysége igen széles területet ölelt fel, 
amelyen belül néhány témakörben alapvető jelentőségű ered
ményekkel járult hozzá a kémiai tudományok fejlődéséhez.

1945 után kezdett el foglalkozni a heterogén katalízis, az 
adszoipció és a gumi termodinamikai viselkedésének kérdé
seivel. Levelező taggá választása utáni székfoglaló előadását 
az ammónia, réz és platina katalizálta bomlásáról tartotta, 
előadásának angol nyelvű változata az 1948-ban megindított 
Acta Chimica Hungarica első közleménye volt.

A heterogén katalízisre, valamint a gázok és gőzök ad
szorpciójára vonatkozó vizsgálatai oly kiterjedtek és sokrétű
ek, hogy teljes felsorolásukra sajnos, nincs lehetőség. E téren 
végzett munkái közül kiemelkedik a Langmuir-izoterma- 
egyenlet statisztikus mechanikai értelmezése a mobilis uni- 
molekuláris réteg feltételezésével; a gőzök adszorpciója és 
kondenzációja közötti analógia mélyreható diszkussziója; a 
biner folyadékelegyek komponenseinek adszorpciója -  ez 
képezte rendes taggá választása utáni székfoglaló előadásá
nak tárgyát -; a metán gázfázisú nitrálásának kinetikai tanul
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mányozása, a pórus-diffúzió és a katalitikus aktivitás közötti 
kapcsolat felderítése; telített és telítetlen szénhidrogének he
terogén katalitikus reakcióinak vizsgálata stb. Az adszorpció, 
különösképpen pedig az elegyek adszorpciójának elméleti és 
kísérleti tanulmányozása során elért eredményei alapján fog
lalkozott a gázkromatográfia alapvető kérdéseinek elemzésé
vel, amelyek eredményeit számos dolgozatban és „A gázkro
matográfia alapjai” című -  magyarul és idegen nyelveken is 
megjelent -  könyvében összegezte. Ő kezdeményezte ha
zánkban a nem-egyensúlyi termodinamika kémiai alkalmazá
sait, és az adszorpció különböző típusainak egységes termo
dinamikai tárgyalását dolgozta ki.

Erdey-Grúz Tiborral együtt úttörő munkásságot fejtett ki a 
modern szemléletű fizikai-kémia oktatás megteremtésében. 
A termodinamika oktatásával kapcsolatos elveit vitacikkben 
fejtette ki, és a több kiadást megért, Kossuth-díjjal is elismert 
„Elméleti fizikai-kémia” című tankönyvükben érvényesítet
te. Kémikus nemzedékek hosszú sora szerezte meg tudásá
nak alapjait ebből a tankönyvből.

Széleskörű tudása, kivételes kritikusi adottsága egyedülál
ló volt, de tudósi és emberi kvalitásához tartozott, hogy eb
ből adódó fölényével soha nem élt vissza, ezt mindig az adott 
kérdés megoldását segítendően kamatoztatta. Szinte köz
mondásosan ismertté vált stílusa, hogy bármilyen kérdéshez 
tett észrevételt, azt gondolkodó töprengéssel -  nem is tudom, 
-  megjegyzéssel kezdte, de mint mindig kiderült, megállapí
tásai nagyon is helytállóak voltak.

Az Osztály, a bizottsági, munkabizottsági üléseken szelle
mes, olykor finom iróniát sem nélkülöző megjegyzéseivel, 
lényegre tapintó észrevételeivel mindig nagy segítséget nyúj
tott a napirenden lévő kérdések tisztázásához, a helyes állás
pont kialakításához. Számára a tudományos igazság megálla

pítása volt mindenekelőtt fontos, ezért nemcsak, hogy elfo
gadta mások megalapozott érveit, hanem örült is ezeknek.

Ez volt a meghatározó eleme a hazai tudományos életben 
végzett tevékenységének is. Hosszú időn keresztül volt a Ma
gyar Kémikusok Egyesületének elnöke, 1972-től az 1991- 
ben bekövetkezett haláláig pedig tiszteletbeli elnöke. Sokáig 
volt elnöke az Akadémia Fizikai-kémiai Bizottságának, majd 
a Radiokémiái Bizottságnak. A bizottsági, munkabizottsági 
üléseken -  olykor az előadót is félbeszakítva tett -  egy-egy 
lényegre törő észrevételével, szellemes megjegyzésével 
többször új megvilágítást adott a tárgyalt kérdéseknek.

Negyedszázadon át töltötte be a IUPAC Magyar Nemzeti 
Bizottságának elnöki tisztét és képviselte hazánkat az IUPAC 
közgyűlésein. Számos hazai- és külföldi folyóirat szerkesztő- 
bizottságának volt tagja. Kritikai észrevételeivel az intézet 
kutatóinak és felkért lektorként másoknak is, sok segítséget 
nyújtott közleményeik értékesebbé tételében.

Tudományos munkássága, eredményekben gazdag pályája 
méltán részesült hazai- és nemzetközi elismerésekben. Az 
Akadémia 1946-ban levelező, 1954-ben rendes tagjává vá
lasztotta. Két alkalommal Kossuth-díjjal, többször állami ki
tüntetéssel -  köztük 90. születésnapja alkalmából a Magyar 
Köztársaság Babérkoszorúval Ékesített Zászlórendjével tün
tették ki - , a Budapesti Műszaki Egyetem Díszdoktora cím
mel, külföldi akadémiai tagsággal, külföldi kémiai társasá
gok tiszteletbeli tagságával ismerték el munkásságát.

Ma, Schay Géza akadémikus születésének 100. évforduló
ján tisztelettel és nagyrabecsüléssel emlékezünk a magyar 
kémikus társadalom kiemelkedő egyéniségére, a fizikai-ké
mia nemzetközileg elismert tudósára, kémikus generációk 
nevelőjére, az Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának 
közel fél évszázadon át egyik meghatározó személyiségére.

Védekezés az ipari szigetelések alatti korrózió ellen

A szigetelés alatti korróziót a szigetelés 
alatti, külső csapadékból, vagy belső lyu
kadások miatt kikerülő nedvesség idézi 
elő. A vízben oldott oxigén korróziós po
tenciált képez, amely a hőmérséklet emel
kedésével növekszik. A víz vegyi anyag 
tartalma mind a szén-, mind a rozsdamen
tes acéloknál problémát okozhat; feszült
ség alatt és 60 °C feletti hőmérsékleteken a 
víz klórtartalma az ausztenites rozsdamen
tes acéloknál korróziós töréshez vezethet. 
A korrózió valószínűsége a legnagyobb 
a víz cseppfolyós halmazállapota mellett, 
e tartományban a korróziós potenciál 15- 
20 0C-onként duplázódik.

A védekezéshez minimalizálni kell a 
víz bekerülését a szigetelés alá, szárazon 
kell tartani a szigetelést. Ezt kis abszorpci
ós képességű szigetelő anyagok (pl. üveg
gyapot) alkalmazásával lehet elérni. A kis 
(<20 °C) hőmérsékletek esetén használt 
poliuretánok, rugalmas elasztomerek víz

jelenlétében hozzájárulhatnak a korrózió
hoz, különösen, ha halogéntartalmú égés- 
fékezőt alkalmaznak mellettük. A maga
sabb hőmérsékletekhez használt kalcium 
szilikát, perlit, ásványi gyapot, üveggyapot 
közül a kalcium szilikát nagymennyiségű 
vizet képes felvenni és a kialakuló pH 9-10 
komoly korróziós veszélyt jelent. A ve
szélytelen szigetelőanyag megválasztása 
mellett a szigetelő rendszer tervezésekor 
és kivitelezésekor is ügyelni kell a vízbe
jutási lehetőségek minimalizálására.

A szigetelőanyagok köré alumínium, 
galvanizált acél, rozsdamentes acél, üveg
szállal erősített műanyag stb. burkolóanya
got helyeznek, amelyek a mechanikai és az 
időjárás elleni védelmet szolgálják. Lehe
tővé kell tenni a rendszer mozgását. A me
rev, vagy félmerev szigetelő anyagokon tá
gulási csatlakozásokat kell hagyni. Ugyan
csak figyelembe kell venni a cső, a szige
telés és a burkolat termikus tágulásának el

téréseit: a szénacél termikus elmozdulása 
jelentősen kisebb lesz, mint az alumíniu
mé, de környezeti hőmérsékleten nagyjá
ból azonos az üveggyapotéval; az üreges 
műanyag habok azonban 9-15-ször jobban 
tágulnak, mint a szénacél.

A szigetelés alatti korrózió megakadá
lyozására a szigetelés mellett kiegészítő 
anyagokat is használnak. Ezek az edény, 
vagy a cső formájához illeszkedő fittingek, 
vagy az időjárás-állóságot biztosító anya
gok. Biztosítani kell, hogy kompatibilisek 
legyenek az ausztenites acélokkal. A vizet 
igénylő anyagok (cement, gyanta) esetén 
ügyelni kell arra, hogy a víz minősége 
megfelelő legyen, így ausztenites acélok
hoz 50-100 ppm alatti klorid-koncentráció 
ajánlott. A legjobb gyakorlat a kondenzá- 
tum, vagy a nagy tisztaságú víz használa
ta. A tömítőanyagok megválasztásakor 
előnyben részesítik a halogén-, és ecetsav
mentes termékeket.

(Forrás: Chemical Engineering Prog
ress, October 1999. p. 43.)

RL
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Tervezett, várható és tényleges korróziós élettartam
B Á C S K Á I A N T A L *

Az ipari gyakorlatban sok olyan szerkezet, üzem, 
üzemcsoport, sőt ipartelep van, amelyet hosszabb ideig 
működtetnek, mint amire tervezték. Az is előfordul, hogy 
bizonytalanság támad azon kérdés megválaszolásakor, 
hogy mennyi a tervezett élettartam. Az élettartam hosszá
nak óriási gazdaságossági és biztonságtechnikai követ
kezményei vannak.

Ha például két gázolajkénmentesítő üzemet 10 év he
lyett 20 évig tudnak (mernek) üzemeltetni, megtakaríthat
ják az új üzem beruházását, amellyel fel kellett volna a ré
gieket váltani. Ha viszont ez az élettartamhosszabbítás 
műszakilag, biztonságtechnikailag megalapozatlan lenne, 
olyan havária következhetne be, amely még a szomszédos 
üzemeket is súlyosan károsíthatná, elpusztíthatná.

Az élettartamok rövid értelmezése

A tervező országa, cége, személye szakmai színvonalá
nak megfelelően, betartva az érvényes törvényeket, rende
leteket, szabványokat, szabályzatokat, figyelembe véve 
az ajánlásokat legelőször meghatároz egy szilárdságilag 
szükséges (mechanikai teherviselő) méretet, például egy 
nyomástartó edény, vagy egy csővezeték falvastagságát. 
Ezt követően korróziós pótlékot számít a várható korrózi
ós igénybevételből az azzal alapvetően összefüggő 
szerkezetianyag kiválasztásból becsülhető korróziósebes
ség figyelembevételével.

A tervdokumentáció alapján az üzemeltető, karbantartó 
arra számíthatna, hogy az így tervezett élettartam idején a 
szerkezet biztonságosan, lehetőleg javítások nélkül üze
melni fog. A tervezett élettartam vége felé, illetve az azt 
túlhaladó időszakban felmerül a kérdés, lehet-e üzemel
tetni a szerkezetet, berendezést, vagy akár a teljes techno
lógiai rendszert lényegesen hosszabb ideig, például 10 év 
tervezett élettartam helyett 15 évig (aztán majd tovább).

Milyen az elérhető, várható élettartam ?
Az ilyen döntés alapja az üzemeltetési tapasztalat, a 

rendszeres állapotértékelő vizsgálat (pl. 3-5 évenként) 
eredménye, a szakirodalomban is elérhető szakmai isme
retek bővülése, különösen a kézikönyvekben, adatban
kokban „besűrített” megszűrt ismeretanyag, továbbá a 
színvonalas, korszerűen műszerezett laboratóriumi háttér
rel rendelkező szakértő. A tervezett élettartam elérése után 
nagymértékben csökkent a tervező felelőssége és nőtt a 
céltudatos diagnosztika jelentősége, valamint a döntést 
hozó üzemeltető felelőssége. Rendszeres (pl. nagyleállási) 
és alkalmi állapotértékclő és kárelemző roncsolásmentes 
és roncsolásos vizsgálatok, valamint az ezek eredményeit 
is felhasználó ellenőrző méretezések eredményei alapján

* CORROCONT Kft. Budapest

folytatható az üzemeltetés, s a várható élettartam idősza
kosan hosszabbítható.

Az üzemeltetői és kapcsolódó hatósági élettartam hosz- 
szabbítási döntés végső soron az ellenőrző méretezési 
eredményeken alapul. Egy-egy összetett technológiai 
rendszerben a meghosszabbított üzemidő alatt általában 
nő a kisebb-nagyobb javítások mennyisége. Egy kőolaj 
desztillációs üzemben például a tornyok még 30 év után 
is üzembiztosán üzemeltethetők, de a páracsöveket (pl.: 
ívek) részlegesen, vagy teljesen már kétszer is ki kellett 
cserélni s hasonló gondok voltak a felső szinteken a tál
cákkal is. Mivel az élettartam hosszabbítások évtizedeket 
ívelhetnek át, ennyi idő alatt nagymértékben változtak az 
ellenőrző méretezési és diagnosztikai módszerek s azok 
megbízhatósága is. Húsz évvel ezelőtt például még ritkán 
alkalmaztak végeselem — módszeres ellenőrző méretezést 
egy nyomástartó edény állapotértékelésében és elég bi
zonytalanul értékelhették a mikrobiológiai korrózió szere
pét, súlyát a korróziósebesség alakulásában. A végesele
mek módszer a szilárdsági méretezés és ellenőrző mérete
zés korszerű, számítógépes eszköze, amelynek alkalmazá
sával sokkal pontosabban és részletekbe menően lehet 
meghatározni a terhelő feszültség eloszlását, a feszültség
csúcsok helyét egy-egy szerkezeti részben (pl.: nyomás
tartó edény csonkjának térgörbe varratánál), mint a szi
lárdságtan hagyományos módszereivel. Ugyanakkor azt is 
érezzük, ha bizonytalanul számszerűsíthetjük is, hogy a 
műszaki fejlődéstől függetlenül minél „korosabb" egy ké
szülék, vagy technológiai rendszer, annál kockázatosabb 
élettartam-hosszabbítási felelősséget vállalni. Kialakulhat 
olyan döntési helyzet is, hogy bizonyos idő után olyan 
változások, állapot-módosulások következtek be, ame
lyek indokolatlanná teszik a további üzemeltetést.

Ilyen változások lehetnek például a következők:
-  technológiai, vagy gazdasági elavulás,
-  korróziós ráhagyások elfogyása (pl. tartály fenékle

mez),
-  kockázatos, előre nem látható meghibásodások be

következése, illetve számuk, gyakoriságuk növeke
dése, (általában varrathoz kapcsolódóan),

-  a javítási, karbantartási költségek elfogadhatatlanná 
növekedése,

-  rendellenes, kedvezőtlen hatásaiban bizonytalanul 
értékelhető üzemeltetési események bekövetkezése, 
számuk növekedése.

Ezek alapján dönt az üzemeltető („eddig és ne tovább”) 
s ezzel meghatározza a tényleges élettartamot, amely akár 
többszöröse is lehet a tervezett élettartamnak.

Meg kell említeni azt a ritka, de súlyos eseményt is, 
amikor a várható élettartamot meghatározó személyek hi
bájából, üzemeltetési (pl. szabályozás-technikai) hibából, 
természeti katasztrófából stb. eredően haváriával fejező
dik be az élettartam.
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Miért lehet lényegesen hosszabb 
a várható és a tényleges korróziós élettartam, 

mint a tervezett?

Néhány alapvető okot felsorolunk:
-  a tervezők igyekeznek minél nagyobb biztonsággal 

számolni a szakmai, tudományos, adatszolgáltatási, 
szabályzati stb. bizonytalanságok kompenzálására, 
így gyakori a relatív túlméretezettség,

-  a szilárdsági és korróziós méretezési tartalékok 
együtt érvényesülnek az üzemelés során (pl. egy 
elektrokémiai korróziós folyamat „nem tudja”, hogy 
most a túl nagy szilárdsági ráhagyásból, a méretezé
si kerekítésből, vagy a korróziós ráhagyásból, pót
lékból eredő lemezvastagságot oldja-e),

-  a korszerű diagnosztikai eszközök és módszerek, 
a halmozódó, adatbankokban rendszerezett, gyorsan 
elérhető tapasztalatok és ismeretek alapján teljeseb
ben és megbízhatóbban kiaknázhatok a méretezési 
tartalékok,

-  korrózióállóbb fémötvözetek, műanyagok, kompozit 
anyagok alkalmazhatók,

-  gyorsan fejlődnek az ellenőrző méretezési módsze
rek (pl. végeselem-analízis),

-  rendeletek, szabályzatok stb. módosulnak, korsze
rűsödnek,

-  egyre több korszerű korrózióvédelmi anyag és tech
nológia jelenik meg a világpiacon (pl. nagy tároló 
tartályok védelme, élettartamának hosszabbítása, szi
várgásmentes üzemeltetési megbizhatóságának nö
velése katódos védelemmel, mastictípusú festékbe
vonatokkal),

-  megbízhatóbbá, pontosabbá váltak a folyamatszabá
lyozások,

-  a technika és a karbantartási módszerek fejlődése kö
vetkeztében hosszabbodnak a nagyleállási cik
lusidők, így csökken az ártalmas, kockázatos leállási 
tranziens jelenségek száma is.

E felsorolás első bekezdésében leírtakhoz szem
léltetésül szolgál az 1. ábra, amelyen évtizedekkel ezelőtt 
összehasonlították, hogy ugyanazon követelménynek 
megfelelő nyomástartó edény falvastagsága milyen lehet 
attól függően, hogy mely ország szabályzata, gyakorlata 
szerint méretezték [1]. A szénhidrogénipari tárolótartá
lyok között olyannal is találkoztunk, amely 90 éves! Mit 
tudhattak akkor még a kén-baktériumok és más mikrobio
lógiai telepek [2,3] korróziósebességet befolyásoló szere
péről? Mióta irányérték a tartály méretezésben a 0,1 
mm/év korróziósebesség? Hányszor éreztük már, hogy a 
különféle biztonsági tényezők mennyire bizonytalansá
gunk kifejezői? A várható élettartamról röviden azt mond
hatjuk, hogy az egy sok változós sztochasztikus jellemző
je egy-egy szerkezetnek (pl. csővezetékszakasz, nyomás
tartó edény), komplex technológiai rendszernek.

mkl

1. ábra. Hengeres szénacél nyomástartó edény 
sugárra vonatkoztatott falvastagsága különböző szabályzatok 

(országok) szerint meghatározva (100 % radiográfiai ellenőrzés) [  1 ]

A várható- és ténylegesélettartam-becslés néhány 
kritikus tényezője

Sok technológiai rendszernél tervezéskor még nehéz 
előre látni, hogy hányféle eredetű, minőségű alapanyagot 
kell majd feldolgozni az évtizedek során a világpolitikai 
és kereskedelem-politikai tényezőket is figyelembe véve. 
Egy foszforsav üzem fő berendezései például a tervezett 
élettartamot is csak gyakori meghibásodással, javítással 
tudták elérni, mert pár év után áttértek az afrikai alap
anyagról a néhány ppb-vel nagyobb fluor-tartalmú 
eurázsiai alapanyagra. A kőolaj-feldolgozásnak sok korró
zióvédelmi gondot okozott, amikor az állandó nagy alap
anyag szállító már jól megismert áruja mellett a politiku
sok és a kereskedők jelentős mennyiségű „olcsó” olajat is 
behoztak. Érdekes lenne egy ilyen döntés teljes kockázat
elemzési és gazdaságosság számítási eredményeit látni a 
korróziós szakember szemével!

Az esetek jelentős részében az élettartamot meghatáro
zó igénybevételek nagyon összetettek, nehezen felmérhe
tők, arányosíthatok és súlyozhatok következményeikben. 
Egy kőolajipari kemence csőrendszerében például egyide
jűleg hatnak kölcsönhatásban s változó intenzitással a kö
vetkező folyamatok:

-  különböző jellegű és sebességű korróziós folyama
tok a cső külső és belső felületén,

-  hidrogénes károsodás többféle típusa a felületeken, a 
csőfal belsejében s a hegesztett kötésekben,

-  kúszás (tartós folyás),
-  termikus fáradás (pl. az íveknél, megfogásoknál),
-  szövetszerkezeti változások, amelyek ridegítő hatá

suk következtében a repedéskeletkezést és terjedést 
gyorsítják hidrogénes károsodáskor, kúszáskor, ter
mikus fáradáskor, feszültségkorrózióban (2/a. ábra).

A lyukkorróziós falvastagságfogyás például másként 
értékelhető következményeit tekintve egy csővezetéknél 
vagy nyomástartó edénynél, ha a szilárdsági kockázat (tö
rés, felhasadás), vagy a tömörségi kockázat (ne jussanak 
szennyező, veszélyes, mérgező anyagok a környezetbe) 
szempontjából kell értékelni. Másik példaként említhető a
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kúszás és hidrogénes károsodás kölcsönhatása kénmente
sítő rendszer kemencecsöveiben. A kohászati gyártási ál
lapotú csőanyagra vonatkozó adatbanki kúszásvizsgálati 
eredmények csak közelítéssel használhatók azon tényle
gesen 10-20 éve üzemelő kemencecső anyagára, amely
nek mikroüregeiben (pl. a zárványoknál) már 10.000 Pa 
nyomású hidrogén halmozódott fel s esetleg, már felület
tel párhuzamos, illetve a hegesztett kötéseknél lépcsős re
pedések is kialakultak (2/b. ábra) [4].

Az állapotértékelés, maradék élettartam b e cs lé s  
néhány alapkérdése

Az említett példák alapján is érzékelhető, hogy egyet
len készüléken, csővezeték szakaszon vizsgálódva is ne
héz kérdés, de egy bonyolult technológiai rendszernél 
még nehezebb az állapotértékelés, maradék élettartam 
becslés első alapkérdése: hol, mikor, milyen típusú, mér
tékű károsodással kell számolni?

A témakör óriási energiabefektetéssel művelt tudo
mányos háttere a korróziós folyamatok, ok-okozat kap
csolatok jobb megismerése, s lehetőleg adatbanki köz
kinccsé tétele a széles szakmai társadalom számára, vala
mint a kockázat- és következmény elemzés.

A várható korróziós károsodásokat gyakorlati szem
pontból legalább három fő csoportba kell sorolnunk:

-  egyenletes, illetve közel egyenletes falvastagság fo
gyások egy-egy szerkezet nagy részére kiterjedően,

2. ábra. Repedés keletkezést, terjedést befolyásoló 
szemcsehatármenti karbid szegregációk hidrogénnyomásálló acélban 

(a), és hidrogén-okozta belső repedések hegesztett kötésnél (b)

-  lyukkorróziós és réskorróziós fogyások kisebb vagy 
nagyobb szerkezeti részekre kiterjedően,

-  repedés jellegű károsodások többnyire kisebb szer
kezeti részekre, például hegesztett kötésekre kiterje
dően (feszültségkorróziók, hidrogénes károsodások, 
korróziós kifáradás).

Mindegyik károsodási típus megjelenésével, mérté
kével, sebességével, helyével, kiterjedésével bonyolult 
kölcsönhatásban vannak az előzőleg és egyidejűleg vég
bemenő anyagszerkezeti, szövetszerkezeti változások.

A három leggyakoribb károsodási csoport diagnosz
tikája s az azon is alapuló ellenőrző méretezési és élettar
tam extrapolációs módszerek nagymértékben különböz
nek mind elméleti, mind gyakorlati méréstechnikai vonat
kozásban, valamint vizsgálóeszköz-, idő- és költségigé
nyükben is. Az említett alapkérdés „hol” részét tekintve 
minél jobban meg kell ismemi a technológiai folyamat 
korróziós, hő és mechanikai (pl. fárasztás) hatásait mind a 
normál üzemelési, mind a tranziens időszakot tekintve, de 
számítani kell nem remélt, ismeretlen tényezőkre is.

A meghibásodási gyakoriság az üzemidő során elvileg 
a közismert „fürdőkád-görbe” (3. ábra) szerint változik 
[5]. Mint minden függvény, ez sem értelmezhető csak a 
közép értékével, hanem a három fő szakaszán változó szé
lességű a szórási sáv is. A kezdeti üzemidőszak meghibá
sodási gyakorisága elsősorban azt tükrözi, hogy ki tervez
te, ki kivitelezte, s ki kezdte üzemeltetni a szerkezeti egy
séget, vagy technológiai rendszert.

Az első üzemeltetési időszak alatt, valamint az azt kö
vető már kevésbé eseménydús időben az élettartamot, 
meghibásodási kockázatot befolyásoló tényezők, hatások 
felismerésével, mérséklésével, kiküszöbölésével szűkít
hető a „fürdőkád-görbe” szórási sávja és lényegesen meg
hosszabbítható az egyenletes meghibásodás szakasza. 
Célszerű külön kezelni a fő károsodási típusokat (pl. me
chanikai, korróziós).

Az állapotértékelési, kárelemzési eredmények, az üze
meltetési tapasztalatok alapján kvalitatív kockázati rang- 
sorolási mátrix felállítható (4. ábra) [6] a különféle szer
kezeti egységekre (pl. nyomástartó edények, technológiai 
csővezetékek, tartálypark), teljes technológiai rendszerek
re (pl. benzinreformáló üzemek), vagy a teljes nagyüzem
re (pl. kőolaj-finomító). Leggyakoribbak a 3x3, 4x4, vagy

o<co
cco*
2u>
55<oo

Kezdeti (bejáratási) meghibásodások

Elhasználódott állapot 
(növekvő meghibásodási 
gyakoriság)

Állandósult meghibásodási 
gyakoriság^

Meghosszabított
élettartam

ÜZEMIDŐ vagy IGÉNYBEVÉTELI CIKLUSOK

3. ábra. A meghibásodási gyakoriság változása az üzemidő vagy 
igénybevételi ciklusok függvényében ("fürdőkád-görbe ")

mid2000. 55. ÉVFOLYAM. 6. SZÁM 213



5x5 felbontású rangsorolási mátrixok az ellenőrzési rend
szerek fejlettségétől és az állapot ellenőrzési tevékenység 
intenzitásától, mennyiségétől függően.

A mátrix jobbra mutató átlója a kockázat növekedési 
tendenciáját jelzi. A cél, hogy sohase következzenek be 
nagyobb valószínűséggel súlyosabb események (sötét me
ző a 4. ábrán). A cél elérése érdekében legalább két fő 
tényezőre kell összpontosítani. Az egyik az üzemidő függ
vényében növekvő meghibásodási kockázat (4. ábrán fel
felé mutató nyíl), aminek egyik tényezője lehet például az 
üzemidő + hőhatás miatt kialakuló kedvezőtlen anyag- 
szerkezeti változás. A másik fő tényező a tervezett, mód
szeres állapot értékelés hatékony diagnosztikai technikák
kal (a 4. ábrán lefelé mutató nyíl). Példaként megemlíthe
tő a falvastagságellenőrzés.

Nyomástartó edény, csővezeték, tárolótartály fenékle
mez falvastagság eloszlása olyan valószínűségi változó, 
aminek alapján tömörségi, mechanikai teherbírási élettar
tambecsléseket kell készíteni. Sokáig sokan megelégedtek 
azzal, hogy a falvastagság eloszlást szolid mérési munká
val (kézi ultrahangos vastagságmérések középértékének 
becslésével) vették számításba. A kézi ultrahangos techni
kával szinte lehetetlen volt meghatározni egy-egy szerke
zeten a valószínűségi sűrűségfüggvényeket jellegükben 
(normál, lognormál, Weibull, bimodális stb.) és paraméte
reikkel együtt, pedig bármely valószínűségi változó, így 
a korrózió által kialakított változó falvastagság is csak sű
rűségfüggvényével jellemezhető. Mindezeken túl még az
zal is számolni kell, hogy a sűrűségfüggvény jellege, de 
főleg a paraméterei az üzemidő függvényében változhat
nak. A korszerű, termelékeny technikákkal (pl. kis frek- 
venciás-elektromágnesezéses, távolmezős örvényáramos) 
ez a feladat ma már megoldható, bár költségvonzatai még 
szokatlanok. Ugyanakkor számításba kell venni, hogy 
ahol az ultrahangos ellenőrzés gépesített változatai alkal
mazhatók, komoly gazdaságossági tényező a felü
letelőkészítés. A falvastagságfogyás alapján végezhető 
élettartam-becslés elvi vázlata az 5. ábrán látható.

A KOCKÁZAT t nő az üzemidő függvényében
J csökken a korszerű műszerezett 

módszeres állapotértékelés hatására

A KÖVETKEZMÉNYEK SÚLYOSSÁGA

4. ábra. Kockázat következmény mátrix

mkl

A falvastagságsűrűség-függvények és a mechanikai terhe
lési sűrűségfüggvények üzemidő függvényében változó 
átfedése jelzi, hogy nő a meghibásodási kockázat (6. áb
ra) [7]. Természetesen a terhelés csökkentésével az átfe
dés csökkenhet hosszabb üzemidő után is. Veszélyes, 
mérgező, nukleáris anyagok technológiai forgalmazásá
ban felmerülő tömörségi követelményekhez és a gyógy
szer-, valamint élelmiszeripar ezzel is összefüggő sterili
zálási követelményeinél különös gondot kell fordítani 
a falvastagságeloszlás függvény alsó szélső értékére.

Az egyenletes, lyuk- és réskorróziós folyamatoknál ne
hezebb ellenőrzési és kockázatelemzési feladatokat jelen
tenek a repedés jellegű károsodások (pl. feszültségkorró
zió, koiTÓziós kifáradás).

É, Élettartam alsó határ

Ém Élettartam középórték

5. ábra. A falvastagság fogyás mérésén alapuló korróziós 
élettartam-becslés elvi vázlata

S a terhelő feszültség középértéke t üzemidő után

§  a szerkezeti anyag szilárdságának (teherbíró képességének) 
középértéke t üzemidő után

S' é s  £ ’ ugyanezek f  üzemidő után

S" é s  £ ” ugyanezek tn üzemidő után

Az eloszlások átfedése (vonalkázott terület) jelzi a tönkremenetel valószínűségét.

6. ábra. A terheléseloszlás és falvastagságeloszlás, valamint 
sűrűségfüggvényeik átfedésének változása az üzemidő függvényében
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A repedés jellegű károsodások diagnosztikájában igen 
alacsony megbízhatósággal kereshető, hogy hol a legna
gyobb a húzófeszültség (gyártási + szerelési + üzemelési) 
s az hol találkozhat a közeg veszélyes komponensének ár
talmas koncentrációjával (pangó helyek, mosatási idő
szakok stb.) Fontos tudni, hogy:

-  a repedés keletkezéséig tartó idő bizonyos feszültség 
/koncentráció viszonyoknál több évtized is lehet,

-  az élettartamon belül a repedés keletkezéséig tartó 
idő kb. 95 %, a repedés növekedési idő kb. 5 %.

Itt kell megemlítenünk azt a régóta és sokszor vitatott 
kérdést is, hogy lehet-e tudatosan repedt szerkezetet üze
meltetni, azaz együtt élni a repedésekkel? A rövid, tömör 
válasz, hogy nem célszerű az energetika, kőolajipar, pet
rolkémia és vegyipar területén. A nemleges válasz magá
ba foglalja azt a körülményt is, hogy

-  egyre nehezebben illeszthetők a repedésterjedési el
méletek az egyre hosszabb nagyleállási, ellenőrzési 
ciklusidőkkel,

-  általában nehezebb és kockázatosabb az élettartam
becslés a megnövekedett ellenőrzési ciklusidők 
miatt,

-  az állapotértékelő vizsgálatok zöme ma még nagyle
állások idején végezhető el, az üzemközi monitoring 
fejlődésével, megbízhatóságával repedéses károso
dásoknál nem lehetünk elégedettek,

-  a repedés mélységi és helyi eloszlásáról sűrűség
függvényeket készíteni jóval nehezebb feladat, mint 
egyenletes és lyukkorrózió okozta falvastagságcsök
kenésről, a repedéskeletkezés, növekedés folyamatá
nak laboratóriumi szimulációja, valamint a laborató
riumi eredmények és az üzemi károsodások megfele
lősége ma még nem elég megbízható,

-  feszültségkorróziós és korróziós kifáradási repe
dések törésmechanikai kezelése ma még nem olyan 
színvonalú, mint például a szövetszerkezeti módo
sulásoké (lásd hegesztett szerkezetek).

Itt azonban meg kell jegyezni, hogy bizonyos esetekben 
az üzemeltető arra kényszerülhet, hogy rövidebb-hosszabb

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Bácskái A ntal: T ervezett, v á rh a tó  és tény leges k o rró z ió s élet
ta r ta m

Minden szerkezet tervezői méretezésében jelentős szilárdsági és 
korróziós tartalékok vannak. A tervezett és a tényleges 
üzemeltetési, technológiai körülmények kisebb-nagyobb 
különbségeiből eredően, valamint az üzemeltetés során folyta
tott időszakos állapotértékelő, kárelemző vizsgálatok ered
ményeitől függően becsülhető, hogy a tervezettől mennyire 
eltérő élettartam várható. E becslés megbízhatóságát a korszerű 
műszaki diagnosztikai, valamint szilárdsági ellenőrző 
méretezések növelik. Egy technológiai rendszer tudatosan 
elérhető tényleges élettartama jóval hosszabb lehet, mint a ter
vezett (pl. 10 év helyett 30 év).

[Magy. Kém. Lapja, 55, 211 (2000)]

ideig repedéseket tartalmazó szerkezetet működtessen. 
Ilyen esetekben csak egy támasza lehet: a minél magasabb 
színvonalú szakértői közreműködés feszültségállapot mé
réssel, végeselem analízissel és törésmechanikai ellenőrző 
méretezéssel.

Az állapotértékelés, maradék élettartam becslés harma
dik alapkérdése: hol, mikor, milyen eszközökkel, hogyan 
lehet, kell vizsgálatokat végezni? A válasz cikkek százai
ban sok-sok könyvben, konferencián kereshető és teljes 
megbízhatósággal sose található meg.

Összefoglaló értékelés

A várható és tényleges élettartam jóval hosszabb lehet 
a tervezettnél. Ennek eléréséhez minél megbízhatóbban 
kell tudni, hogy

-  hol, mikor, milyen típusú, méretű károsodással kell 
számolni,

-  hol, mikor, milyen eszközökkel, hogyan s milyen 
vizsgálatokat kell (célszerű) elvégezni,

-  a vizsgálati eredmények és a szakirodalmi háttér is
meretében milyen következtetések, extrapolációk 
készíthetők a maradékélettartam vonatkozásában.

Nem célszerű tudatosan repedt szerkezetet üzemel
tetni, de néha rövidebb-hosszabb ideig elkerülhetetlen, 
ezért törekedni kell a megbízhatóbb állapotértékelésre, 
mind a diagnosztikában, mind az ellenőrző méretezésben.
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S U M M A R Y

A. Bacskai: D esigned , E x p ec ted  an d  R ealized  C o rro s io n  L ife

Designing any structure there are great allowances in strength 
and corrosion loss. Depending on the difference in calculated 
and realized operational loading, corrosive effects, as well as 
results of periodical condition evaluation and failure analysis 
could be estimated how designed and expected life differ. 
Up-to-date diagnostic (inspection) methods and control design 
increase reliability of estimating residual life. Life of any indus
trial plant exploited resolutely may be much longer as designed 
(e. g. 30 years instead of 10 years).
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Katódos korrózióvédelem a Dunai Finomítóban
GYERGYÁK JÓZSEF*

Néhány alapfogalom

A fémek elektrokémiai korróziója

A fémek elektrokémiai korróziója során korróziós ter
mékek képződnek. A fém a természetben is megtalálható 
nyersanyaggá alakul a környezetében lévő más kompo
nensekkel reagálva [1, 4]. A fém oldódásával járó anódos 
vagy oxidációs részfolyamat:

Me —> Men+ + ne'

Katódos, vagy redukciós részfolyamat, amely hidro
génfejlődéssel, vagy oxigén-, illetve fémoxid redukcióval 
(depolarizációval) járhat:

2 H+ + 2 e' —» H2
1/2 0 2 + H ,0  + 2 e' -> 2 OH'
MeO + 2 H+ + 2 e' -> Me + H20

A vas oldhatósága például vizes környezetben csökken, 
ha korróziós potenciálja negatívabbá válik: a vasionok 
10'6 g/liter koncentrációja esetén ez a potenciál -936 
mVCSE. Ez az elméleti osztóvonal a korrózió és az immu
nitás között, amit a potenciál-pH diagramok mutatnak. 
A Pourbaix-diagramok a korrózió sebességéről nem 
adnak információt. A betemetett acélszerkezetekhez a leg
általánosabban elfogadott kritérium a -850 mVCSE 
(réz/réz-szulfát referens elektród) szerkezetpotenciál [1, 
2, 3].

Talajkorrózió

Az acélszerkezetek a talaj és a talajban lévő nedvesség 
hatására korrodálódnak, a csövek és a tartályok a talajba 
helyezés után ~15 évvel kilyukadhatnak. 1824. óta kísér
leteznek a fémek elektrokémiai védelmével kezdetben 
galvánanódokkal, majd 1906. óta kényszeráramú katódos 
polarizációval is.

A talaj korróziós folyamatokban az elektrolit a talajned
vesség: a korróziós áramsűrűség kevésbé pH-függő, in
kább a talaj vezetőképessége határozza meg. A talajban le
játszódó korróziót erősen leegyszerűsítve az elektrokémi
ai folyamatokkal írhatjuk le. Ez azzal az előnnyel jár, 
hogy az elektrolízishez hasonlóan módosíthatjuk a korró
ziós folyamatokat.

A nedvesség, a sótartalom és a pH a talajelektrolitot jel
lemzi. Általában 25% nedvességtartalom felett a talaj faj
lagos ellenállása alig változik, a változás a hézagtérfogat
tól függ. Az elektrolitoldat vezetőképességét növelik az

* MÓL Rt. Dunai Finomító, Százhalombatta

mid

önmagukban is korróziót okozó leggyakoribb C1‘, NH4+, 
S2', Mg2+, N 0 3' és S 042“ ionok.

Lényeges hatásúak a baktériumok, algák, gombák és 
ezek anyagcseréjének termékei. Megjelenésük a víz
vezetékek pangó szakaszaiban is várható. Korróziós 
szempontból a szulfátredukáló baktériumok okozzák a 
legtöbb problémát [3].

A talaj tulajdonságaitól függően a folyamatok különbö
ző sebességgel mennek végbe, de az anód- és a katód- 
folyamatok sebessége összességében mindig azonos. Az 
anódfelület többnyire kisebb, mint a katódfelület, ezért az 
anódon nagyobb lesz a (szerkezeti anyag fogyásából szá
mítható) korróziós áramsűrűség. Az acél egyenletes kor
rózió 4 g/m2 év értékkel tervezhető.

Kényszeráramú katódos védelem

A katódos védelmen olyan korrózióvédelmi eljárást ér
tünk, amelynél a fém-elektrolit rendszerben a fém szerke
zetpotenciáljának negatív irányú megváltoztatásával, 
egyenáramú polarizációval csökkentjük a korrózió sebes
ségét. A védendő fémszerkezetre az egyenáramforrás ne
gatív sarkát kapcsoljuk, a talajelektrolitban elhelyezett 
anódhoz csatlakozik a pozitív kapocs.

A katódos védelem az egész fémszerkezeten igyekszik 
a szerkezetpotenciált a védelem nélküli állapotban mért 
érték alá csökkenteni. A gyakorlat szerint minden 60 mV 
negatív polarizáció egy nagyságrenddel csökkenti a kor
róziósebességet. Ha a fémszerkezet potenciálját 150 mV- 
tal negatívabbá tesszük, az olyan elektrokémiai állapotba 
kerül, ahol a fémionok képződése, a korróziós folyamat 
lelassul. 300 mV értékű negatív polarizáció esetén teljes 
értékűnek tekinthetjük a földalatti acélszerkezet korrózió- 
védelmét [1].

A katódos védelemhez az áramvezetést elősegítő 
kokszágyba telepített és az egyenáram hatására kevéssé 
oldódó grafit, ferro-szilicium, magnetit, vagy platinázott 
titán anódokat alkalmaznak. A telepítés mélységét (1-4-80 
m) a talajvíz szintjéhez igazítják.

Galvánanódos védelem

A védelmi rendszerben a villamos energiát az anód 
fémanyaga és a védendő szerkezet között létrejövő elekt
romotoros erő adja, ezért a galvánanódos rendszerek acél- 
szerkezetek védelmére -  a fémek természetes feszültség
sorát figyelembe véve — A1-, Zn- vagy Mg-ötvözetekből 
készült anódokkal épülnek. Az alkalmazhatóság feltétele, 
hogy elektrolitba merüljön az anód is.

Lehetőség szerint a védett szerkezeteket elektromosan 
el kell szigetelni más föld alatti fémszerkezettől. A föld 
alatti tartályok és csövek villamos érintkezése nem ajánla-
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tos a víz, csatorna és gáz, valamint az elektromos és tele
fon vezetékekkel [3].

A galvánanódok használata általában a jó bevonattal 
szigetelt, kis védőáramot igénylő föld alatti tartályokra, 
valamint a kis ellenállású talajokra korlátozódik. Robba
násveszélyes anyagot tároló tartályok belső korróziója el
len a kialakuló kis áramsűrűség miatt célszerű az alkalma
zása.

Feltárás nélküli Jóid alatti vizsgálatok

A korrózióvédelem a szerves bevonatok (bitumen szár
mazékok, műanyag bevonatok és fóliák) alkalmazásával 
hatékony eszközzel rendelkezik. Mégis sokszor meghibá
sodnak védettnek hitt rendszerek.

Festési hiba, vagy sérülés lyukadás szempontjából a 
legveszélyesebb. Ha az acélszerkezetnek közvetlen kap
csolata alakul ki a talajjal, a korróziós folyamat a hiba
helyre koncentrálódik, és itt lyukad ki leghamarabb a cső
vezeték, vagy a tartály. A 4 g/m2év korróziósebesség te
nyérnyi, vagy még kisebb felületen tervezhetetlen, gyors 
lyukkorróziót okoz. Ekkor már csak a katódos védelem le
het hatékony a korrózió ellen.

A folyamatos potenciálmérést (CIPS) és az egyenfe
szültségű potenciálgradiens vizsgálatot (DCVG) együtte
sen alkalmazva (intenzív mérés) sok információhoz ju
tunk. A módszer a számítástechnika fejlődésével nőtt a je
lenleg ismert leghatékonyabb korrózióvédelmet ellenőrző 
eljárássá: a nagy sűrűségű mérés elvégzését, rögzítését és 
kiértékelését tette lehetővé az elektronika. A számítógé
pen alkalmas szoftver (a Corrocont Kft. alkalmazza) se
gítségével elkészíthető a katódos védelem berendezései
nek egyvonalas bekötési vázlata; a csővezeték nyomvona

lának digitalizált térképe, amelyen a tényleges állapotok 
(útkereszteződések, műtárgyak, aknák stb.) ábrázolhatok 
(7. ábra).

A passzív szigetelés állagának, hibahelyeinek ismereté
ben eldönthető, hogy a csővezeték rekonstrukciójára van 
szükség, vagy aktív védelem alkalmazásával, esetleg a 
passzív szigetelés javításával a csőcsere elkerülhető, illet
ve szükség esetén a passzív szigetelés mellett milyen 
módszerrel lehet katódos védelmet kialakítani.

A katódos védelem alkalmazása esetén a katódos védő
potenciál tényleges értékeiből a védelem hatásosságát le
het megítélni, illetve a védetlen szakaszoknál alkalmazha
tó megoldások kiválaszthatók. A kóboráram, vagy egyéb 
külső zavarforrású hely által keltett korróziós hatásokat és 
az azok elleni védekezés optimális módszereit, a védőpo
tenciál értékét lehet meghatározni.

Potenciálgradiens vizsgálat

A nagyfeszültségű szigetelésvizsgálattal a lokális szige
telési hibák nem mutathatók ki. Az egyenfeszültségű 
potenciálgradiens (DCVG) vizsgálattal feltárás nélkül 
meghatározható a passzív és aktív korrózióvédelmi meg
oldások hatásossága. Meghatározhatók a szigetelési hiba
helyek, megbecsülhető a hiba mérete és eldönthető, hogy 
katódosan védhető-e a felület.

Különféle talajon és környezetben, vizes, sziklás, siva
tagos vidékeken; városi és ipari aszfaltozott, betonozott 
utakon, bármilyen időjárás esetén alkalmazható a mérés.

Azokon a helyeken, ahol a csővezeték szigetelésén hi
bahelyek találhatók, az áram a talajból a csővezetékbe és 
azon keresztül az egyenáramú áramforráshoz folyik visz- 
sza. Ezek a feszültség-gradiensek a talaj felszínén erre al-

/. ábra. Mérési görbék és adatok
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kalmas módszerrel jól mérhetőek és arányosak a hibahely 
nagyságától függő átfolyó árammal. Az áram szaggatásá
val elérhető, hogy a kapott jel különbözik az egyébként a 
mérést zavaró kóbor-, valamint a földmágnesesség által 
keltett áramoktól.

A mérést végző személy a nyomvonal környékén halad 
két speciális mérőelektróddal, amelyek a talajból a fe
szültségjeleket egy célműszerhez vezetik. A szigetelési hi
bahelyeket a műszer kijelzi. Az elektródok különböző po
zícióba történő elhelyezésével a szigetelési hibahely epi
centruma pontosan meghatározható.

Az intenzív mérés, azaz az egyszerre végzett folyama
tos potenciálmérés és potenciálgradiens vizsgálat esetén a 
szigetelési hibahelyeket az alkalmazott mérésadat
gyűjtőben lehet tárolni, majd a kapott adatsor összevethe
tő és együtt értékelhető.

Folyamatos potenciálmérés

Az aktív, katódosan védett csővezetékek korrózióvé
delmének minősítése a katódos védelem hatásosságának 
vizsgálata alapján lehetséges. Ha a csővezeték minden 
pontján -850 mVCSE értéket meghaladó védőpotenciált 
mérünk, akkor a katódos védelmet teljes értékűnek tekint
jük.

A hagyományosan egy-két kilométerenként elhelyezett 
mérőhelyekről vett érték alapján csak ép, hibamentes szi
getelés esetén kapunk valós korróziós képet. A védett cső
vezeték teljes hosszáról begyűjtött, ohmikus feszültség
esés hibájától mentes potenciálértékek mérése a katódál- 
lomások ki-be kapcsolásával szinkronban különleges fel
adat. Csak komoly számítógépes háttérrel végezhető el; a 
kapott adatsor tárolása, feldolgozása táblázatos, vagy gra
fikus formában történik.

A folyamatos potenciálméréssel (CIPS) fél méter pon
tossággal lehet diagnosztizálni a katódosan védett vezeté
kek, vezetékhálózatok korróziós állapotát, védelmének 
hatásosságát. Ennek ismeretében meg lehet határozni azo
kat az intézkedéseket, amelyek a korróziós hatás meg
szüntetése és a gazdaságosság szempontjainak figyelem- 
bevételével szükségesek. Ezek az intézkedések a követke
zők lehetnek:

-  katódállomások beszabályozása,
-  anódok és katódállomások sűrítése,
-  passzív szigetelés javítása.
A folyamatos potenciálmérésnél a mérőszemély a cső

vezeték felett haladva két mérőelektróddal lépésenként ér
tékeli a talaj potenciálját. A mérőelektród speciális 
mérésadatgyűjtőhöz kapcsolódik. Szintén ide fut be a cső
vezeték potenciálja is, amely egy mérőhelyen és egy 2 
km-es kábeldobon keresztül (amelyet a vizsgáló a hátán 
visz magával) kerül a mérésadatgyűjtőbe.

Az ohmos feszültségesésből eredő hiba kompenzációját 
a katódállomás ki-be kapcsolgatását végző elektronikus 
kapcsoló biztosítja. Ennek jellegzetessége, hogy nagy 
pontossággal szinkronizálva a katódáram kikapcsolását és 
a potenciálmérést, biztosítani lehet, hogy a mérésadat
gyűjtőbe a katódállomás kikapcsolásának pillanatában 
mért potenciál, azaz a cső tényleges védőpotenciál értéke

mkl

kerüljön tárolásra. Az értékelés érdekében a katódállomás 
bekapcsolt állapotában mérhető szerkezetpotenciál értéke 
is tárolódik.

A folyamatos potenciálmérés eredménye a csővezeték 
hosszának függvényében diagramban ábrázolható, vagy 
mágneslemezen tárolható. A diagramban való ábrázolás 
esetén a diagram vízszintes tengelyén a távolság található. 
A diagram függőleges tengelyén a szerkezeti és a polari
zációs potenciálérték található mV értékben, így a katódos 
védelem hatásossága és a hiányosságai egyértelműen a 
csővezeték minden pontjára vonatkozóan megállapítha- 
tóak. Kommentár formájában kinyomtatásra kerülnek az 
adott helyen meglévő nyomvonalas jellemzők:

-  út, vasút, folyó, villamos kábel, cső stb. keresztezés;
-  műtárgy; katódállomás; védőövezet;
-  technológiai létesítmény (rolózár, szabályozó stb.);
-  szigetelési hiba.

A gyakorlat fontosabb tényezői

A katódos védelem telepítése

A katódos védelem eredetileg a szárazföldi és a tengeri 
távvezetékek védelmére épült, ahol a hosszú, mással nem 
találkozó vezetékek ritka és nagy potenciálú megtáplálá
sokkal védhetők. A jelenleg igen hatékonynak tartott osz
tott anódos (a Corrocont Kft. alkalmazza), vagy kábel- 
anódos (a VEKOR Kft. alkalmazza), kis elektromos erő
térrel dolgozó katódvédelem interferenciamentes megol
dást jelent a magas infrastruktúrával beépített területek 
(ipartelepek, városi kommunális hálózatok) föld alatti 
fémszerkezeteinek korrózióvédelmére. A kóboráramok 
hatását csökkenti és önmaga nem okoz kárt a nem védett 
szerkezetekben (2. ábra).

A katódos védelem műszaki hatásosságát és létesítésé
nek, üzemeltetésének gazdaságosságát több olyan jellem
ző határozza meg, amely tervezéskor az alaptechnológia, 
illetve más szakmai ágazatok részére érdektelen. Ezért 
ezen jellemzőkről, változásukról a szokványos tervezői 
adatszolgáltatási úton nem juthatunk használható adatok
hoz.

A katódos védelem tervezése és telepítése folyamatos 
visszacsatolást igényel és beállításakor gyakran kiegészí
tő munkálatokra, a korábban ismertetett intenzív mérések
re van szükség. A végleges védőpotenciál általában egy év 
üzemelés során áll be.

Védőáram-szükséglet

A katódos védőáram nagyságának kiszámításához 
először meg kell határozni azt az áramsűrűséget, amely 
szükséges ahhoz, hogy a kívánt katód polarizációs poten
ciál kialakuljon. Ezt az értéket a mérési eredmény isme
retében, gyakorlati tapasztalatok alapján lehet meghatá
rozni.

Az áramsűrűség nagysága a védendő felület passzív 
szigetelésének minőségétől és állagától, a talaj fajlagos el
lenállásától függ:
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Jelm agyarázat:

Drenage csomópont

Akna átkötés

(•) FeSi függőleges elrendezésű anód

2. ábra. Osztott anódos védelem elve

- j ó  szigetelés esetén talajban: 0,1 mA/m2,
-  szigeteletlen felület talajban: 30 mA/m2,
-  szigeteletlen felület tengervízben: 150 mA/m2.
Mérésekkel meg lehet határozni a passzív szigetelés ál

lapotát, a szigetelés átvezetését, a szigetelési hibahelyek 
nagyságát; ideiglenes katódos védelem kialakításával egy 
adott elrendezés mellett azt az áramot, amelynek hatására 
a nyugalmi potenciálhoz képest mérhető potenciáleltolás 
keletkezik. Ebből számolható, hogy a szükséges katódpo- 
larizációs potenciál eléréséhez mekkora védőáram szük
séges. A Dunai Finomítóban 5 mA/m2 értékkel számo
lunk.

Osztott anódok

A katódos védőáramot úgynevezett osztott anódos el
rendezésű FeSi anódokon bocsátjuk a talajon keresztül a 
védendő szerkezetekre. A 11 kg-os anódok minimum 250 
mm átmérőjű, mintegy 6-10 m mélységű perforált mű
anyag gázelvezető csővel ellátott földelő lyukba kerülnek 
elhelyezésre, kokszágyazattal körülvéve az alábbiak fi
gyelembevételével.

Az anódtömböknek állandóan talajvízzel kell érintkez
niük [1]. Visszatöltésnél az eredeti talajállapotot kell lét
rehozni. Az anódokat körülvevő kokszágyazatot megfele
lően zömíteni kell (3. ábra).

A csővezeték-hálózat mellett párhuzamosan fektetett és 
elrendezett, osztott anódlánc kialakulását az alábbi mű
szaki okok érdekében kell megtenni:

-  a bonyolult csőhálózat miatt kis hatósugarú, egyenle
tes eloszlású villamos erőteret kell kialakítani. Ezzel 
biztosítható, hogy a csővezetékek egymástól a védő

áram áramterét ne árnyékolják le, tehát egyenletes 
védőpotenciál alakuljon ki,

-  az anódelem a védendő létesítmények elrendezését 
figyelembe véve a csővezetékhez közel kerüljön el
helyezésre, így más rendszereken interferenciát nem 
okoz, azaz kis hatósugarú erőtér alakul ki, amely a 
védelembe bevonni nem kívánt egyéb létesítménye
ket nem veszélyezteti.

A katódvédelmi rendszer hatása alá kerülő csővezeté
kek és tartályok a megfelelő védőáram biztosítása (szabá
lyozása) céljából műanyag potenciálmérő helyen keresz
tül kerülnek bekötésre.

Üzemeltetés

A katódos védelmi rendszer építésének megkezdésekor 
a védelembe bevont létesítményeken a természetes, nyu
galmi potenciálértékeket meg kell mérni.

Minden egyes katódállomás megépítése után azokat a 
legrövidebb időn belül be kell kapcsolni. Az állomásokat 
a tervezett üzemi értékre kell beszabályozni, hogy a rend
szer földalatti fémszerkezetei polarizálódhassanak, majd a 
kijelölt mérőpontokon a védettségi kritériumokat mérés
sel ellenőrizni kell.

A katódállomások üzembe helyezését követően a pola
rizációt figyelembe véve 3 hónapon belül a folyamatos 
potenciálmérés módszerével ellenőrizni kell a védelembe 
bevont létesítményeken kialakult védelmi szintet. A ké
sőbbiek során negyedévenként kell a mérések értékelése 
szerint újraszabályozni a védőpotenciált. A talaj vezetőké
pessége jellemzően időjárásfüggő.
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3. ábra. Anódtelepítés

Ipari alkalmazások

A katódos védelem legjelentősebb alkalmazási terüle
tei: kőolajtermelés, olajszállítás (hajó, csővezeték), iparte
lepek belső berendezései, kommunális hálózatok, egyedi 
készülékek, vasbeton építmények, szádfalak korrózióvé
delme [1, 2, 3].

A Dunai Finomítóban a talajban elhelyezett víz- és csa
tornarendszer, valamint a tároló tartályok fenéklemezeit 
védi a kényszeráramú katódos védelem. A földelő- és 
érintésvédelmi rendszer direkt védőáramot nem kap, de a 
hálószerű telepítés miatt teljes értékű védelmet mértünk 
több pontján. Ugyanezen ok miatt a katódosan védett cső
rendszertől 100-Í-200 m-re is hat a „lecsengő védelem”.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Gyergyák József: K a tó d o s k o rró z ió v éd e lem  a D u n a i F in o m í
tó b an

A föld alatti acélszerkezetek a talajnedvesség és más korróziós 
tényezők hatására korrodálódnak. A csövek és a tartályok mint
egy 15 évvel a talajba helyezés után kilyukadhatnak. Katódos 
védelem alkalmazása mellett a Dunai Finomító föld alatti acél- 
szerkezeteinek üzemeltetése a lecserélésük nélkül továbbra is 
biztosítható.
A cikkben a talajkorrózió, a katódos korrózióvédelem és hatásá
nak feltárás nélküli ellenőrzése, valamint a gyakorlatban is meg
valósítható katódos védelem tárul fel. Betekintést kapunk az in
tenzív méréstechnikába, a katódos korrózióvédelem számításá
ba. Megismerhetjük a modem korrózióvédelmi technika magyar 
megvalósításának kérdéseit.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 216 (2000)]

A szerves bevonattal is ellátott vízülepítő és reflux tar
tályainkban jó védőhatást tapasztaltunk a betelepített 
galvánanódos védelem következtében.
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S U M M A R Y

J. G yergyák: C a th o d ic  C o rro s io n  P ro te c tio n  in D u n a  
R efin e ry

Underground steel structures tend to corrode due to the effects 
of soil moisture and other factors. Pipes and tanks may develop 
a leak within 15 years after their installation into the ground. 
Through cathodic protection additional operation period can be 
ensured for the underground steel structures installed in Duna 
Refinery.
The paper discloses soil corrosion, cathodic protection and mo
nitoring its effects without exposing, along with a cathodic pro
tection implementable in practice. An insight is provided into an 
intense measuring technique and cathodic protection computa
tions. An introduction is given to the issues of state-of-the-art 
corrosion techniques as implemented in Hungary.
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A megújuló nyersanyagok vegyipari felhasználása II.
Olajok és zsírok

Biodízel

A Németországban és Ausztriában sikeresnek mondható 
biodízel program annak a támogatásnak köszönhető, me
lyet az EU határozott meg abból a célból, hogy a farmerek 
ne élelmiszert termeljenek földjeik bizonyos százalékán. 
Ezt a százalék értéket évről-évre az EU agrárbizottsága ha
tározza meg az előző évi termés és a raktárkészletek függ
vényében. A biodízel előállítás Európában repceolaj alapon 
történik, s jelenleg Németországban és Ausztriában számos 
biodízel kút működik, nagyobb részt vidéken.

így:
élelmiszercélú mezőgazdasági termelésből kivont föld

területeket tudnak hasznosítani, s ezáltal
munkahelyeket teremtenek a munkanélküliség által súj

tott vidéki területeken, egyrészt a mezőgazdaságban, más
részt a feldolgozóiparban, s emellett

az üzemanyag- és energiaigényes mezőgazdaságot 
energiahordozóval látják el.

A biodízel még szélesebb körben történő elterjedésének 
a gazdaságosság problémája vet gátat. Egyelőre még ak
kor is drágább a dízelolajnál, ha a biodízelt semmilyen 
adó nem terheli, s ugyanakkor a fosszilis eredetű energia- 
hordozókból előállított üzemanyagok és energiahordozók 
adóterhét folyamatosan növelik.

Biodízel, mint láttuk, előállítható a biomassza pirolízi- 
sével nyert nyers bioolaj reformálásával is, a gyakorlatban 
azonban biodízelen jelenleg zsírsavak metilészterét értjük. 
Ezeket olajok átészterezésével állítják elő, Európában 
repceolajból (rövid neve RME = rape methyl ester), Ame
rikában szójaolajból (SME=soy methyl ester). Előállítha
tok kémiai katalitikus átészterezéssel (ekvivalens metanol 
alkalmazásakor Na-metilát katalizátorral, vagy nagyfeles- 
legű, 20:1 arányú metanolnál NaOH katalizátorral), vagy 
lipáz enzimes katalízissel [27]. 3100 kg repcemagból 
1000 kg metilészter és 2100 kg repcepogácsa, mint takar
mány állítható elő.

5-20 %-ban ásványolajból származó dízelolajjal kever
ve problémamentes a felhasználása. Önmagában történő al
kalmazása esetén szigorú követelményeknek kell megfelel
nie. Német szabványok, szabványtervezetek, vagy ISO 
szabványok alapján bevizsgált repceolajból származó ter
mékek megfelelnek ezeknek a követelményeknek [28]. 
A 15 fontos tulajdonságot a 4. táblázatban foglaltuk össze.

Detergensek előállítása

A felületaktív anyagok előállíthatok petrolkémiai alap
anyagokból, ill. természetes forrásokból. A detergensek

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Mezőgazda- 
sági Kémiai Technológia Tsz.

R É C Z E Y  IS T V Á N N É  
L Á S Z L Ó  E L E M É R *

egyik természetes alapanyagai a növényi olajok, ill. az ál
lati zsiradékok. Mindkét anyagcsoportot a glicerinnek 
hosszúláncú zsírsavakkal alkotott észterei képezik. El- 
szappanosításukkal glicerin és zsírsavak keverékeinek sói 
(szappanok) képződnek. Értékesebb termékek nyerhetők 
azonban más kémiai reakciók felhasználásával. A követ
kezőkben a különböző zsírsavészterek, a zsíralkoholok, a 
szulfátok, ill. szulfonátok, a monogliceridek, az etoxilált 
származékok és a nitrogéntartalmú származékok, mint 
legfontosabb termékek gyártástechnológiáját mutatjuk be 
egy-egy példa kapcsán [29].

Zsírsav-észterek előállítása

A technikai célú felhasználásra nem a zsírsavak szoká
sos szerves kémiai észterezési módszereit használják, ha
nem a sokkal olcsóbb nyersanyagot igénylő átészterezési 
eljárásokat. Az átészterezés is lehet kémiai, ill. enzimes, 
attól függően, hogy milyen katalizátort használnak. 
A metilészterek kémiai előállítása szakaszos és folytonos 
technológiával is megoldható.

A szakaszos technológia folyamatai: 
átészterezés metanolfelesleggel, 
metanolfelesleg visszanyerése, 
metilészter és glicerin kinyerése.
A folytonos átészterezésnek kétlépcsős megoldását a

4. ábra mutatja be. A kétlépcsős átészterezés anyagmér
lege:

Bemenő anyagok: triglicerid: 1000 kg,
metanol: 340 kg, 
katalizátor: 27 kg,
HC1: 2 kg.

Felhasznált energia és víz :
gőz (0,1 MPa): 600 kg 
gőz (1,3 MPa): 400 kg

Termék

4. ábra. Folytonos átészterezés elvi folyamatábrája (GI: glicerin)
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4. táblázat

Dízelolaj helyettesítő metilészter alapanyag repceolaj tulajdonságok

Tulajdonságok Mértékegység Határérték Szabvány vagy módszer

Min. Max.

Sűrűség g/ml, 15°C 0,90 0,93 EN ISO 12 185

Gyulladáspont °C 220 DINEN ISO 22 719

Kalóriaérték MJ/kg 35 DIN 51 900 T3

Kinetikai viszkozitás mm2/s, 40°C 38 DIN EN ISO 3104

Pumpálhatóság >10 ASG teszt

Cetánszám 38 ISO/DIS 5165

Jódszám g/100g 120 DIN 53 241-1

Kéntartalom tömeg % 0,001 ASTM D 5453

Szilárd szennyezés mg/kg 25 DIN 51 419

Szénmaradék tömeg% 0,4 DINEN ISO 10 370

Savfok mg KOH/g 2,0 ISO 660

Oxidációs stabilitás ISO 6886

Foszfortartalom mg/kg 15 ASTM D 3231-94

Szulfáthamu tömeg % 0,01 DIN 51 575

Víztartalom mg/kg 1000 DINEN ISO 12 937

áram: 40 kWh 
hűtővíz: 210 m3 
ionmentes víz: 0,3 m3.

Termékek: metilészter: 990 kg,
glicerin: 100 kg, 
metanol: 68 kg.

Az egyes zsírsavaknak az izopropil észtere is fontos, 
ezt katalizátor jelenlétében zsírsavból és izopropil-alko-

holból, vagy még jobb, ha zsírsav-metilészterből izo- 
propilalkoholos átészterezéssel állítják elő. A termék ki
váló lágyítószer.

Nagyon fontosak a különböző szénhidrátokkal (glü
kózzal, szacharózzal) és szénhidrát-származékokkal 
(pl. szorbittal) képzett zsírsav-észterek is. Újabban sokat 
foglalkoznak az enzimes triglicerid átészterezéssel is.

P2

5. ábra. Folytonos zsíralkoholgyártó üzem elvi folyamatábrája
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A zsírsavakat közvetlenül is lehet redukálni, de tisztább 
termékek nyerhetők metilészterek alkalmazásával. Speci
ális katalizátorokkal (pl. rézkromit) gyorsítható a reakció 
és elkerülhető a zsírsavmolekulában található kettősköté
sek telítése.

Folytonos zsíralkoholgyártó üzem elvi folyamatábrája 
az 5. ábrán látható. Az ábrán a P, és P2 = 29-30 MPa nyo
mást biztosító pumpa, K  = katalizátor (finom poralakú 
rézkromit), Fj és F2 = fűtők (amelyek a H2 gázt és a me- 
tilészter-katalizátor szuszpenziót 280-300 °C-ra melegí
tik), R = reaktor (16x0,3 m-es oszlop elektromos, vagy 
downtherm fűtéssel), 5, és S2 = tárolók, £j és E2 = expan
ziós edények, 7j és T2 = gyüjtőtankok, Sz{ és Sz2 = szűrők. 
A reaktorban felfelé áramló szuszpenzió recirkuláltatható 
és a H2 gáz az oszlop tetején előmelegíthető. Az oszlop te
tején távozó metanolgőzöket kondenzáltatás (C) és ex- 
pandáltatás, a zsíralkoholt expandáltatás és a katalizátor 
kiszűrése után nyerik ki.

Anyagmérleg a fenti folytonos zsíralkohol gyártásánál:
Nyersanyagok: 987 kg metilészter,

200 Nm3 hidrogén,
6-7 kg katalizátor.

Termékek: 833 kg zsíralkohol,
155 kg metanol,
12 kg „fáradt” katalizátor.

1000 kg termék előállításához szükséges: 370 kg gőz 
(0,25 MPa), 2200 kg/h dowtherm, 4-5 m3 víz és 80 kWh 
áram.

A folytonos gyártást a csőreaktor falán kialakított fo- 
lyadékfilm-gáz érintkeztetéssel lehet leghatásosabban 
megoldani.

Szükség esetén a keverék zsíralkoholok vákuum desz- 
tillációval ffakcionálhatók. Zsíralkoholokból és redukáló 
cukrokból alkilglükozidok, pl. a jól biodegradálódó alkil- 
poliglükozid nyerhető.

Zsíralkoholok előállítása Nyersanyag

6. ábra. Zsiralkohol-szulfát folytonos gyártásának elvi folyamatábrája

Alkilszulfátok és alkilszulfonátok előállítása

A legtöbb detergens aktív komponensei -  10-12%-os 
részarányban -  a szénhidrogén-szulfátok, vagy szulfoná- 
tok. Petrolkémiai alapon a dodecilbenzol szulfonálásával, 
vagy szulfátészter képzésével nyerik. Jobb tulajdonságok
kal rendelkező detergens alapanyag állítható elő növényi 
olaj, vagy állati zsiradék alapon, mert az ilyen termék jobb 
kapillár aktivitással rendelkezik, kemény vízben is erő
sebb a detergens hatása, teljes mértékben biodegradálható 
és nem karcinogén. Kiindulási anyag lehet zsírsav me
tilészter, vagy zsíralkohol, az észterező ágens leginkább 
kén-trioxid, mivel ez esetben nem képződik víz. A 6. áb
ra szerint a csőreaktorba felülről adagolják be a nyers
anyagot és az S 03 gázt, a reaktor alján kilépő keveréket az 
Sz szeparátorban elválasztják, a gázt mosóba vezetik, a 
terméket vízzel keverik (a F\ jelű proporcionális pumpá
val adagolva azt), majd NaOH-dal elősemlegesítik (P2 
proporcionális pumpával adagolva a lúgot). A hőcserélő
ben felmelegített terméket mégegyszer pontosan neutrali- 
zálják, összekeverik és tárolják. Bernardini szerint [29] az 
általuk kidolgozott folytonos eljárás már ma is kompetitiv 
a petrolkémiai úton nyert termékekkel (5. táblázat).

5. táblázat

Fosszilis és természetes nyersanyagból nyert detergens fajlagosainak és költségeinek összehasonlítása 
(a költségek egységnyi metilészter árra vonatkoztatva)

Felhasznált 
nyersanyagok és 
energiák

Petrolkémiai nyersanyagból Zsírsav metilészterekből

Mennyiség Relatív költség Mennyiség Relatív költség

Nyersanyag, kg 720 1,06 760 1,00

NaOH, kg 135 0,10 185 0,13

Kén, kg 104 0,016 120 0,018

Víz, m3 50 0,00006 55 0,00006

Gőz, kg 100 0,0038 120 0,0046

Áram, kWh 175 0,022 175 0,022

Összes rel. költség - 1,196 - 1,178
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7. ábra. Alkil-poliglükozid LCI (Life Cycle Inventory) életciklus séma

Etoxilált származékok előállítása

Nem ionos detergensek állíthatók elő zsírsavak és eti- 
lénoxid reakciójával. A termékekben a zsírsav a hidrofób, 
míg az oxietilén lánc a hidrofil karaktert biztosítja. Két 
módon állíthatók elő, a zsírsavakat vagy etilén-oxiddal, 
vagy polietilén-glikollal reagáltatják. Egyik esetben két 
lépcsőben játszódik le a reakció, először az etilénglikol 
zsírsavésztere képződik, majd ehhez újabb etilén-oxid 
molekulák kapcsolódnak. Másik esetben a polietilén-gli- 
kol hidroxil végcsoportja reagál a zsírsavval. Iparilag az 
első eljárást alkalmazzák, mert tisztább terméket eredmé
nyez. Az etilén-oxidot robbanékonysága miatt inért gázzal 
keverve használják, katalizátorként lúgot (pl. NaOH-ot) 
használnak. Újabban zsírsav-észtereket is etoxilálnak, és 
zsírsav amidok is lehetnek kiindulási anyagok.

Zsírsavak nitrogén-származékainak előállítása

Zsírsavak ammóniával 280-300 °C-on reagálva sav- 
amidot adnak. A hőmérsékletet tovább növelve újabb de- 
hidratációval zsírsav-nitril keletkezik. A nitrilek Ni, vagy 
Co katalizátor jelenlétében 2, 4, vagy 6 mól H2-nel redu
kálva primer, szekunder, ill. tercier aminokat szolgáltat
nak. A metilészterből történő zsíralkohol előállítására 
használt berendezésekben a redukció elvégezhető. A zsír
savak, vagy az iparban inkább a trigliceridek alifás 
aminokkal is reagáltathatók, helyettesített savamidokat 
szolgáltatva. Helyettesített sztearinamid előállítására pél
dául marhafaggyút használnak.

Kókuszdió olajból laurinetilamidot lehet közvetlenül 
előállítani. A zsírsav metilészterek dietanolaminnal még 
jobb felületaktív terméket szolgáltatnak.

mkl

Petrolkémiai és oleokémiai detergensek ökológiai 
összehasonlítása

A petrolkémiai és az oleokémiai termékcsaládokat 
legtöbbször csak a felhasználás után tapasztalt környezeti 
hatások (szennyvíz keletkezése, szennyvíz tisztítók prob
lémái, élővizek elszennyeződése) alapján hasonlítják ösz- 
sze. Pontosabb összehasonlítást tesz lehetővé, ha ökológi
ai szempontból vizsgáljuk a két termékcsoportot, beleért
ve a bejövő nyersanyagokat, azok beszerzését, kémiai és 
energetikai konverzióját, a termékek és az energiafajták 
(gőz és elektromos áram) megoszlását, a kimenő terméke
ket, az atmoszférikus emissziókat és a szilárd ill. folyé
kony hulladékokat. A 7. ábra ilyen komplex összehason
lításra alkalmas LCI életciklus sémát mutat be (LCI= Life 
Cycle Inventory) alkil-poliglükozid előállításával kapcso
latban [30]. Az ilyen séma és erre alapozott számítások 
alapján a 6. táblázatban látható detergenseket hasonlítot
ták össze. A táblázatban látható növényolaj alapú deter
gensek gyártásához 40-70 %-kal kevesebb fosszilis nyers
anyagot kell felhasználni, mint a petrolkémiai nyers- 
anyag-alapúaknál. Fosszilis energiafogyasztás szempont
jából is a növényolaj alapúak mutatnak kedvezőbb képet, 
mintegy 30-70 %-kal. Ennek fő oka, hogy a megújuló 
nyersanyagok jelentős mennyiségű napenergiát akkumu
lálnak a fotoszintézis révén. Legkevesebb energiát a szap
panok, a növényalapú AS és azAPG igényelnek. Érdekes, 
hogy a szállítási energia mintegy kétszer több a növény
olaj alapú detergensek esetében, azonban ennek aránya ki
csi az össz-energiaszükséglethez viszonyítva.

Az egyes detergensek előállítása során tapasztalt légköri 
emissziók esetében is megállapítható, hogy a növényolaj 
alapúak károsanyag-kibocsátása kisebb, még abban az
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6. táblázat

A detergens neve Rövidítése Alapanyaga

Lineáris alkilbenzol-szulfonát LAS petrolkémiai

Alkohol-szulfát AS-Pc petrolkémiai
AS-PKO pálmamag olaj
AS-CNO kókuszdió olaj
AS-PO pálma olaj

Alkohol-etoxilát АЕЗ-Рс petrolkémiai
AE3-PKO pálmamag olaj
AE3-CNO kókuszdió olaj

AE7-Pc petrolkémiai
AE7-PKO pálmamag olaj
AE7-CNO kókuszdió olaj
AE11-PO pálma olaj

Alkohol-etoxi-szulfát AE3S-Pc petrolkémiai
AE3S-PKO pálmamag olaj
AE3S-CNO kókuszdió olaj

Szappan Sz-PKO-Ta pálmamag olaj, faggyú
Sz-PKO-PO pálmamag olaj, pálma olaj
Sz-CNO-Ta kókuszdió olaj, faggyú
Sz-CNO-PO kókuszdió olaj, pálma olaj

Szekunder-alkán-szulfát SAS-Pc petrolkémiai
Alkil-poliglükozid APG-PKO pálmamag olaj

APG-CNO kókuszdió olaj

esetben is, ha a nyersanyagok termelésének melléktermé
keit (napraforgó maghéj, szár, pálma maghéj és rost) ener
gianyerés céljából égetéssel C 02-vé alakítják. Ezzel szem
ben a fosszilis nyersanyagok felhasználása drasztikusan 
növeli a C 02 többlet-emissziót, mert nemcsak a gyártásuk, 
de a felhasználásuk utáni környezetszennyezés megszünte
tése is C 02 képződéssel jár. AzNOx és SOx emisszió is sok
kal nagyobb a petrolkémiai eljárások során, főleg a na
gyobb műveleti energia szükségessége miatt. A szilárd hul
ladék keletkezése a nyersanyag előállítását is számításba 
véve, az állattenyésztés szilárd hulladék-kibocsátása miatt 
a faggyú esetében a legnagyobb.

Kenőanyagok nem petrolkémiai alapon

A XIX. sz. közepéig természetes olajokat és zsírokat 
használtak világításra, oldószerként, kenőolajként és 
zsírzóanyagként. Később ezeket felváltották a versenyké
pesebb ár/teljesítmény aránnyal rendelkező ásványolaj 
alapú termékek. Az utóbbi évtizedek technikai fejlődése 
és az egyre szigorodó környezetvédelmi követelmények,

valamint a fenntartható fejlődés elve ismét előtérbe he
lyezte a megújuló nyersanyagok fokozott felhasználását.

A növényolajokból származó zsírsavakat, mint kiváló 
korróziógátló anyagokat már jelenleg is használnak ben
zin és gázolaj adalékként 10 ppm koncentrációban. Ez az 
EU országokban évi 2200 tonna felhasználást jelent. A dí
zelolaj kenőképességét növelő olajsav-észter évi fogyasz
tása az EU-ban 100 ppm koncentrációval számolva 11000 
tonna.

Kopást csökkentő hatása miatt használnak növényolaj 
eredetű kenőanyagokat kompresszorokban, hidraulikus 
egységekben, motorokban, amelyek révén 50 %-os kopás
csökkenés is elérhető. Ez megnöveli a gépek élettartamát 
és az olajok használati idejét, de csökkenti a motorok haj
tásának energiaszükségletét is, ami kevesebb üzemanyag
fogyasztást és kevesebb káros emissziót jelent. A telített 
zsírsavakból származó kenőolajok oxidációs stabilitása is 
kiváló, ami ritkább cserét tesz szükségessé. A zsír
savészterek kiváló detergens és diszpergáló tulajdonsága 
miatt csökkenti a dízelolajok kormozó hatását, ami pl. a 
Mercedes-Benz jármüveknél 160 000 km-es motorolaj 
csereintervallumot tesz lehetővé. A növényolajok szárma-
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zékainak nagy viszkozitási indexe többfokozatú (multi- 
grade) kenőolajok előállítását is lehetővé teszi. Nagyon 
fontos, hogy ezek a kenőanyagok nem okoznak bőrirritá
ciót, ekcémát, kevésbé tűzveszélyesek, de még fontosabb, 
hogy könnyen biodegradálódnak.

Mindezen jó tulajdonságok ellenére - főleg a magasabb 
ár miatt - lassú a növényolaj alapú kenőanyagok elterjedé
se, bár számos országban bizonyos területeken már előír
ják használatát. Németországban, Hollandiában és a skan
dináv országokban öko-jelzéssel látják el a növényolaj 
alapú kenőanyagokat, ill. Hollandiában pénzügyi ösztön
zéssel is segítik felhasználását [31].

Nyomdaipari festék ek  növényolaj alapon

Kétezer évvel ezelőtt Kínában növényi alapon készítet
tek tintákat. Később a nyomtatás elterjedése után is nö
vényolajokat használtak alapanyagként. Csak a XX. szá
zadban tértek át az olcsóbb petrolkémiai alapanyagokra. 
Az olajválságok, az ásványolajtól való függőség és szá
mos káros következmény miatt először az USA-ban tértek 
át a szójaolaj alapú nyomdafesték gyártására és alkalma
zására 1987 elején. Pár hónappal később Európában a bel
ga TRENAL cég repce, napraforgó, len és pálmaolaj ala
pon kezdte forgalmazni nyomdaipari festékeit [32]. A nö
vényolaj alapú festékek előnyei a következők:

-  jobb kopásállóság,
-  kiváló gépstabilitás (kevesebb hulladék), intenzívebb 

színek,
-  10—15%-kal kevesebb festékfelhasználás,
-  nincs illékony komponens, szagtalan,
-  nincs policiklusos aromás szénhidrogén szennyezé

se,
-  nem karcinogén,
-  jobb felhordási és nyomási jellemzők,
-  kevésbé környezetszennyező,
-  a papír könnyen recirkulálható.
A világ növényolajtermelése évi 40 millió tonna, ebből 

a nyomdaipar szükséglete mindössze 0,3 %. Az USA szí
nes újságpapír festékeinek 80 %-a, fekete festékeinek 
25 %-a növényolaj alapú. Belgiumban még ennél is jobb

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Réczey Istvánná -  László Elemér: A megújuló nyers
anyagok vegyipari felhasználása II . Olajok és zsírok

A megújuló nyersanyagok nagy csoportját alkotják az 
olajos növények, azaz inkább a bennük levő növényi 
zsírok és olajok. Napjainkban egyre nagyobb jelentőséget 
kapnak a haszonnövényeink nem élelmiszercélú fel
használási lehetőségei, ezekre mutatunk be néhány példát 
jelen közleményünkben. A cikk öt fejezetben tárgyalja a 
biodízel, a detergensek, a kenőanyagok, a nyomdaipari 
festékek, valamint a mono- és digliceridek előállítási, fel
használási lehetőségeit. Ez utóbbiak egyes élelmiszerek 
előállításánál játszanak fontos szerepet emulgeáló és sta
bilizáló hatásuk miatt.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 221 (2000)]

a helyzet, 95 % színes és 80-90 % fekete festék felhaszná
lással. Hollandiában, Skandináviában, Francia- és Német
országban ennél szerényebbek a jelenlegi felhasználások.

Mono- és digliceridek előállítása

A különböző mono- és digliceridek kiváló emulgeáló és 
stabilizáló hatásuk miatt fontos szerepet játszanak egyes 
élelmiszerek előállításánál (pl. monogliceridek csökken
tik egyes pékáruk „öregedését”).

Ezen vegyületek kémiai és enzimes eljárásokkal állítha
tók elő. A kémiai módszerek is kétfélék lehetnek, vagy 
zsírsavak és glicerin reakciójával, vagy un. „túlglice- 
rinezés”-sel nyerik az egyes termékeket. Ezzel az eljárással 
40-60 % monoglicerid, 30-45 % diglicerid keveréket lehet 
nyerni. Szakaszos eljárás során a trigliceridet és a katalizá
tort a reaktorba adagolják, azt vákuum alatt 90-100 °C-ra 
melegítik a víznyomok eltávolítása céljából. Ezután a hőfo
kot 230-240 °C-ra emelik és megkezdik a glicerin adagolá
sát, ill. recirkulációját. 5-6 óra után 60-70 °C-ra hűtik az 
elegyet, majd először a glicerinfelesleget, azután a mono- 
és digliceridet engedik le a reaktorból. Homogénebb ter
mék kapható zsírsavak glicerines észterezésével.

Még specifikusabb termékek nyerhetők trigliceridek 
enzimes (lipázos) részleges hidrolizisével.
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S U M M A R Y

K. Réczey-E . László: T h e U tiliza tio n  o f  R en ew a b le  R a w  
M a ter ia ls  in  th e  C h em ica l In d u stry  II . Oils and Fats

The vegetable oil crops -  or rather the vegetable oils and 
fats they contain -  form a significant group among renew
able raw materials. Nowadays nonfood utilization possi
bilities of crops are becoming increasingly important, and 
a few examples of this are shown in the current publica
tion. The article discusses, in five sections, biofuels, 
detergents, lubricants, inks used in the publishing indus
try, as well as mono- and diglyceride preparation and uti
lization possibilities. The latter play an important role in 
the preparation of certain foods due to their emulsive and 
stabilizing effects.
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Merre tart a magyar vegyipar?
M O G Y O R Ó S Y  G Y Ö R G Y

B evezetés

A Magyar Vegyipari Szövetség tájékoztató lapjában* ** 
Dr. Csurgai Lajos tollából vitaindító cikk jelent meg a 
vegyipar elmúlt években jellemző és várható helyzetéről. 
A cikk főbb megállapításai közül figyelemre méltók a kö
vetkezők: “ a vegyipar termelése az elmúlt tíz év alatt kö
zel a felére csökkent”*** illetve “az ország külkereskedel
mi deficitjének lassan a felét a vegyipar számlájára kell ír
nunk.”

Tisztelettel adózva a vegyipar iránti felelősséggel és ag
gódással áthatott gondolatok szerzőjének, úgy ítélem meg, 
hogy a KSH által számított termelési volumenindexek és 
az ágazati külkereskedelmi egyenleg mellett (helyett) szé
lesebb körű információs bázis alapulvételével a vegyipar
ról árnyaltabb és pozitívabb kép alakítható ki.

A következőkben ezt kísérlem meg, rövid összefoglalót 
adva a vegyipar számbavételi módszerének, nemzetközi 
összehasonlítási lehetőségeinek változásairól.

A statisztikai rendszer változásai

Az ipar (ezen belül a vegyipar) számbavételi módszeré
ben a legutóbbi időkig több változtatás történt, a szakem
berek számára jelentősen megnehezítve a múlttal és a 
nemzetközi folyamatokkal való összehasonlítást, de a jö
vő tervezését is. Az ENSZ 1948-ban fogadta el a gazdasá
gi tevékenységek szabványos nemzetközi osztályozását 
(ISIC), melynek legújabb, jelenleg érvényes változatát 
(ISIC Rev.3.) 1989-ben hagyták jóvá. Ennek alapján dol
gozta ki az Európai Unió saját osztályozási rendjét 
(NACE). Az 1993-tól érvényes NACE Rév. 1. (amely iga
zodik az ISIC Rév. 3-hoz, de annál részletesebb bontású) 
alkalmazása az Európai Unióban kötelező, nem zárva ki a 
részletesebb osztályozás kialakításának lehetőségét.

A megváltozott igények következtében, követve az 
EUROSTAT ajánlásait a KSH 1992-ben vezette be a 
NACE Rév. 1. két kódos szintjének megfelelő 366 szak
ágazatot tartalmazó osztályozási rendszert, mely 1997 vé
géig volt érvényben. A KSH elnökének 9008/1997. (SK7.) 
számú közleményével bevezetett TEÁOR’98 már teljes 
mértékben megfelel az EU rendszerének (513 szakágazat 
mélységű).

Az ipari tevékenységek Magyarországon alkalmazott 
besorolási rendje -  1992-től ágazati, 1998-tól szakágazati 
mélységben -  nemzetközi viszonylatban korrekt összeha
sonlítási lehetőséget nyújt. Abban ugyanis nincs megkö
tés, hogy az egyes ágazatokat milyen csoportokban von
juk össze. A KSH szakmai, illetve konvencionális okok

* Gazdasági Minisztérium, Budapest
** M agyar Vegyipar IX. évfolyam  5. szám
*** A z EU statisztikai rendszerére hivatkozva nem tekinti vegyipar

ba tartozónak a kőolaj-feldolgozást, a m űanyag-feldolgozóipart és a 
gumiipart.

ból a 23 (kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás), 24 (vegyi 
alapanyagok és termékek gyártása) és a 25 (gumi és mű
anyagtermékek gyártása) ágazatokat vonja össze vegyipa
ri ágazatcsoportot alkotva. Az anyagáramok és a szakma- 
kultúrák összefonódása megítélésem szerint -  a koksz- 
gyártás kivételével, mely ágazaton belüli súlyát tekintve 
elhanyagolható -  ezt az összevonást indokolttá teszik.

Az időrendi és nemzetközi összehasonlítás problémáit 
kevésbé az osztályozási rendszerek, sokkal inkább a vál
lalatok besorolási módja, a gazdasági mutatók tartalma, il
letve azok változásai nehezítik. A TEAOR’98 alkalmazá
sával valamennyi vállalkozás a főtevékenysége alapján 
besorolható az ágazatok, szakágazatok valamelyikébe. A 
főtevékenységet a hozzáadott érték, a nettó árbevétel, 
esetleg a létszám alapján határozzák meg. Valamely ága
zat, szakágazat tevékenységének rövidebb-hosszabb idő
szakot átfogó értékelésénél legkézenfekvőbbnek a KSH 
által számított termelésre vonatkozó volumenindexek al
kalmazása tűnik.

A termelési volumenindex számításánál a termelés 
mennyiségi változásán túl minden egyéb tényező (vállala
ti szerkezet, termelési szerkezet, ár, statisztikai módszer
tan stb. változásai) hatását elvben ki kellene szűrni. Gya
korlatban ez természetesen lehetetlen, különösen ha az 
ipar elmúlt években bekövetkezett drasztikus változásai
ra gondolunk. Néhány jelentősebb torzító tényező a ter
melési volumenindexek alkalmazásánál:

-  a vállalkozások teljes ipari tevékenysége a főtevé
kenység alapján egy szakágazatba kerül besorolásra. 
A vegyiparban jellemzően heterogén a vállalkozások 
termelési struktúrája, egy vállalkozás profiljában 4- 
5 szakágazat termékei is megjelennek. (Az EU orszá
gok gyakorlatában a vállalkozások szakágazatonként 
jelentik adataikat). Példaként említhető a TVK Rt. és 
a Borsodchem Rt., mindkettő a műanyag-alapanyag 
szakágazatba van sorolva, az így nyilvántartott ered
ményükben benne foglaltatik a jelentős volumenű 
műanyagtermékgyártás is, ezáltal erősen torzul 
mindkét szakágazat megítélése. A kőolaj-feldolgo
zóiparba sorolt MÓL Rt. indexe a vállalat bányásza
ti tevékenységét is magában foglalja;

-  a volumenindex-számítás teljeskörűen csak az 50 fő 
feletti létszámot foglalkoztató vállalkozások adatait 
veszi figyelembe. A 11-50 főt foglalkoztató gazdasá
gi szervezetek megfigyelése reprezentatív, a 10 fő 
alattiakra pedig csak becslést ad;

-  a szervezeti változások (vállalkozások több önálló 
egységre való szétválása, főtevékenység-változás 
miatt vállalkozás más szakágazatba való átsorolása) 
hatását nem lehet teljes körűen kiszűrni.

Hasonlóan problematikus a közvetlen külkereskedelmi 
forgalom értékelése, melynek számbavétele kétféle mó
don történik: az iparstatisztika a főtevékenység szerint be
sorolt vállalkozások külkereskedelmi forgalmát összesíti 
szakágazati, ágazati teljesítésként, a vámstatisztika termé
kenként, a nemzetközi kereskedelmi termékosztályozás 
(SITC) szerint készül. A vegyipar példájánál maradva: az
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első módszer a 23-24-25 ágazatokba sorolt valamennyi 
vállalkozás teljes külkereskedelmi forgalmát összesíti, 
(az importba pl. beleértve a vegyipari cégek beruházási 
célú gépbeszerzését), a második módszer valamennyi ve
gyi termék forgalmát összesíti, függetlenül a termelő-fel
használó vállalkozás ágazati hovatartozásától. Ezek az 
anomáliák kizárják annak lehetőségét, hogy ágazati kül
kereskedelmi egyenleg alakulásából az ágazat teljesítmé
nyére vonatkozó következtetéseket vonjunk le.

Az ipari termékek termelését (természetes mértékegy
ségben) az 1996. óta érvényes belföldi termékosztályozás 
(BTO) csoportosításai szerint figyeli a KSH, az iparba so
rolt 20 fo feletti vállalkozások körében. A BTO és a SITC 
egymásnak való megfeleltetése még nem történt meg.

Gyakorlatilag a ma rendelkezésre álló információs for
rásokból nem állapítható meg, hogy mennyi a vegyiter
mékgyártás, illetve fogyasztás nemzetgazdasági szinten. 
A vegyipar teljesítményét kutatni kívánó szakember a fel
soroltakon túl az adóbevallások alapján készülő éves 
APEH jelentésekre támaszkodhat, mely szintén nem tel
jeskörű. Az adatok csoportosításának, forrásainak ez a bő
sége nagy számú, egymásnak akár ellentmondó következ
tetések levonását is eredményezheti. Véleményem szerint 
egy adott szakágazatról, ágazatról, ágazatcsoportról 
(vegyipar) önmagában egyik fajta adatgyűjtés sem ad kor
rekt képet. Közelebb jutunk a teljesítmény reális megítélé
séhez, ha a mutatók szélesebb körére támaszkodunk.

A gyógyszeripar értékelése 
különböző statisztikai mutatók szerint

Az elmúlt években a volumenidex-számításmódjával 
szembeni legélesebb kritika a gyógyszeripar vonatkozásá
ban nyilvánult meg. A vitaindító cikk (és a KSH) szerint a 
gyógyszeripari termelés 1998-ban az 1989. évinek mind
össze 39%-a. Véleményem szerint ez a számítási mód 
nem veszi figyelembe a nagy volumenű hatóanyag-gyár
tások leállítását, és nem tudja kellően követni azt az 
egészséges szerkezet-változást, amely a gyógyszeriparban 
az elmúlt évtizedben végbement.

A számokat látva a külső szemlélő a gyógyszeripar ko
moly válságát gondolná, holott a vezető gyárak mindegyi
ke történetének legeredményesebb éveit regisztrálhatta 
ebben az időben. Erejükre, válságmentességükre legjel
lemzőbb az, hogy az 1998. évi orosz (valódi) válság meg
rázta ugyan őket, egy év elteltével részben más piacokon 
a kiesést behozták, sőt magán az orosz piacon is újabb 
vállalatokat vásároltak és terjeszkednek. Napjainkban 
mindössze egy gyógyszeripari vállalat él át komoly szer
kezet-átalakító válságot.

A piacváltás körülményei közötti helytállást, a gazdasá
gi és piaci pozíciókat egy 70%-ban exportból élő iparág
ban a termék-értékesítés dollárban mért értékével lehet a 
legpontosabban megítélni. A mindenkori Ft/USD kurzus
sal számolva a magyar gyógyszeripar összes értékesítése 
az elmúlt tíz évben az alábbiak szerint alakult:

Év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

MdFt 50,4 54,1 8,4 56,4 71,2 87,2 103,3 130,6 178,0 204,7
MUSD 794,8 856,0 781,6 714,1 773,6 829,4 821,9 856,0 953,1 954,5

Ezen adatok ismeretében nem indokolt a magyar 
gyógyszeripar válságáról, még kevésbé összezsugorodá
sáról beszélni. Ellenkezőleg: a számok azt mutatják, hogy 
a gyógyszeripar az átalakulásokkal járó általános válság- 
helyzetet imponálóan kezelte, alkalmazkodni és növeked
ni tudott.

A gyógyszeripar (amely gyakorlatilag “homogén” 
alágazat) példája is igazolja, hogy minél mélyebbre hala
dunk a nemzetgazdasági ág-szakágazat irányban, annál 
nagyobb az esélye annak, hogy egymásnak ellentmondó 
következtetésekhez jussunk, és fontos tényezők figyelmen 
kívül maradjanak.

A magyar vegyipar helyzetének értékelése

Egy ország vegyipari teljesítményét az ott gyártott ve
gyi termékek összességével, a vegyipar állapotát ezen ter
mékeket előállító üzemek gazdasági mutatóival lehet leg
jobban mérni. Figyelembe véve a már ismertetett besoro
lási problémákat, a legkevesebb hibát akkor követjük el, 
ha a KSH és az APEH gyakorlatát követve a 23-25 alá- 
gakat együttesen vizsgáljuk. Ez nem zárja ki akár a négy 
számjeggyel jellemezhető szakágazatok vizsgálatát sem, 
de az ezekkel dolgozó szakembernek pontosan ismernie 
kell az összefüggéseket, a reális értékeléshez a szakértői 
becslés alkalmazását általában elkerülhetetlennek tartom.

Ezen statisztikai-metodikai eszmefuttatás után, ha 
szemügyre vesszük a vegyiparra, iparra, nemzetgazdaság
ra vonatkozó adatokat, a következő megállapításokat te
hetjük (forrás: KSH és APEH).

A vegyipar súlya az ipar ágazati szerkezetén belül foko
zatosan csökken. Míg 1990-ben a vegyipar aránya 21,2% 
volt, 1996-ra ez 18,2%-ra csökkent, 1998-ban 15,4% volt 
az arányszám.

Hozzá kell azonban tenni, hogy eközben a gépipar ed
dig nem látott fejlődésen ment keresztül (elsősorban a 
zöldmezős nagyberuházások eredményeként), súlya az 
1990. évi 14,6%-ról 1998-ban 35,2%-ra nőtt.

A magyarországi vegyipar összes értékesítése évek óta
5,5-5,8 Mrd USD-nak felel meg. Ennek a 23-24-25 ágaza
ti kódok szerinti megoszlása: kb. 33% (évek óta változat
lan) a kőolaj-feldolgozás, kb. 45-48% (csökkenő) a vegyi 
anyagok és termékek gyártása, és 20-22% (növekvő) a 
műanyag és gumi termékek aránya. A magyar vegyipari 
termelésnek hagyományosan kb. 60%-a belföldön, 40%- 
a külpiacokon realizálódik. Az exportnak azonban kéthar
mada a legigényesebb piacon, az OECD-országokban ta
lál vevőre.

A magyar vegyipari termék export értéke évek óta 2,3-
2,5 Mrd USD, a vegyi termék importé (amelyet az egész 
nemzetgazdaság használ fel) 3,5 Mrd USD körüli. A kü
lönbség inkább nő, mint csökken. A magyar nemzetgazda
ság vegyitermékigénye napjainkban kb. 700 USD/fő, eb
ből a hazai ipar 560-580 USD/fö értéket képes fedezni.

A teljes ipar (bányászat, feldolgozóipar, energetika) ex
portjának 12-13%-a vegyipari eredetű. Az iparon belüli 
részesedések 1998-ban : kőolaj-feldolgozás 2,1%, vegyi 
anyagok gyártása 7,3%, míg a gumi és műanyag terméke
ké 2,8%.
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А 4193 vegyipari vállalkozás közül (ez az ipar összes 
vállalkozásainak 5%-a) mindössze 43 azok száma, ame
lyek 300 főnél többet foglalkoztatnak. Ez a vállalati kör 
adja a vegyipari termelés 76,6%-át és a vegyipari export 
79,2%-át. Meg kell azonban állapítanunk azt, hogy piaci 
körülmények között a magyar vegyipar gyakorlatilag so
ha nem lett volna képes kielégíteni az ország vegyitermék 
szükségletét, és belátható ideig nem is lesz erre képes. Tu
domásul kell venni nettó importőr pozíciónkat.

Nem tarthatjuk egészséges szerkezetnek azt, hogy a 
vegyipari vállalkozásoknak több, mint 76%-a 11 főnél ke
vesebbet foglalkoztat. Nagyon alacsony a 21-50 főt fog
lalkoztatók 4,6%-os aránya.

A jövőben várható kihívásoknak vegyiparunk ezzel a 
struktúrával csak részben tud megfelelni. Az éleződő ver
seny néhány nagyvállalat (amelyek nemzetközi mércével 
valójában középvállalatok) megerősödését, és a legtöbb 
kisvállalat eltűnését eredményezheti, az egészségtelen 
struktúrát tovább torzítva.

A hazai vegyiparnak azonban vannak olyan képességei, 
tartalékai, amelyek birtokában ez a kedvezőtlen fejlemény 
remélhetőleg elkerülhető, mérsékelhető.

A vegyipar gazdálkodására jellemző adatok magasan az 
országos átlag fölött vannak. A vegyiparban képződött 
adózás előtti eredmény 1998-ban 160 Mrd Ft volt. Ez az 
egész nemzetgazdaságra vonatkozó hasonló adatnak 
17%-a. Ennél kedvezőbb eredményt csak a gépipar tud 
felmutatni. Érdekességként megjegyzendő, hogy az utób
bi öt évben a vegyipar adózás előtti eredménye mindig 
kedvezőbb volt, mint a nemzetgazdasági pénzügyi tevé
kenységé. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy gazdaságo
sabb volt vegyipari tevékenységet folytatni, mint bankot 
irányítani.

Voltak olyan évek (1992-93), amikor az egész iparon 
belül csak a vegyipar volt nyereséges, viszont nem volt 
olyan év, amikor a vegyipar ne realizált volna egy hazai 
körülmények között számottevőnek ítélhető nyereséget.

Még imponálóbbak a vegyipar mérleg szerinti ered
mény számai: 1998-ban 105 Mrd Ft, ez a feldolgozó ipar 
eredményének (élelmiszeriparral együtt) 35%-a (!), az 
egész nemzetgazdaságon belül pedig (a pénzügyi szektor 
rossz eredményei miatt) az összes mérleg szerinti ered
mény 37,4%-a a vegyiparban képződött. Az 1997. év ha
sonló adatai: 44,5% illetve 32,1%. A mérleg szerinti ered
mény tekintetében 1997-ben az egész nemzetgazdaságban 
egyértelműen a vegyipar a legeredményesebb, 1998-ban 
a gépipar átvette a vezető helyet.

A vegyipar tőkeellátottsága igen jó, ezen a területen 
még a gépipart is megelőzi. A vegyiparban felhalmozott 
saját tőke és tőketartalék 887 Mrd Ft. Ez az iparban a leg
magasabb érték, az egész nemzetgazdaság hasonló adatá
nak mintegy 10%-a. Ezen belül az egész iparban kiemel
kedően legnagyobb tőketartalék a vegyiparban van.

A vegyipar tőkeerejét bizonyítja, hogy a beruházások 
értéke 1998-ban meghaladta a 173 Mrd Ft-ot, ennek 40 
%-a a kőolaj-feldolgozásban, 42%-a a vegyi termék gyár
tásban, míg 18%-a a műanyag és gumigyártásban realizá
lódott. A beruházások mértéke és aránya hasonló volt az 
előző évben és hasonló várható 1999-ben is. A gazdálko
dás hatékonyságát jellemző fontosabb mutatók alakulása 
a következő:

-  a hatékonysági mutató (eredmény/ráfordítás) értéke 
a vegyiparban 1998-ban 10,7% (1997-ben: 10,4%), 
míg a feldolgozó iparban 7,8%, illetve 6,8%;

-  a jövedelmezőségi ráta (adózás előtti eredmény/net- 
tó árbevétel) értéke a vegyiparban 1998-ban 10,6%, 
a gépiparban 9,0%, a nemzetgazdaság egészében 
4,0%. Az előző, 1997. év adatai ebben a sorrendben: 
10,2%; 9,9%, illetve 4,0%;

-  az iparon belül a forgóeszközök és a rövid lejáratú 
kötelezettségek hányadosából képzett likviditási mu
tató legmagasabb értéke a vegyiparban van 
(197,234), az egész nemzetgazdaságban ezt csak az 
erdőgazdálkodásé múlja felül;

-  a bruttó hozzáadott érték tekintetében is csak a gép
ipar előzi meg a vegyipart (vegyipar: 442 Mrd Ft, 
gépipar: 635 Mrd Ft).

Ebből az látszik, hogy miközben az iparon belül a 
vegyipar súlya csökken, a kihívásoknak a helyes irányba 
tartó szerkezet-változtatásokkal igyekszik megfelelni.

Humán erőforrásokat tekintve is jók a vegyipar pozí
ciói: 1998-ban az egész iparban (bányászat, feldolgozó 
ipar, villamos energia) a legmagasabb bruttó átlagkereset 
a vegyiparban volt 96.847 Ft-tal, és ez 1999. júniusában 
107.696 Ft-ra emelkedett, magasan megelőzve más ipar
ágakat. Ebből következően a vegyipar a legjobb munka
erők között válogathat és ez a helyzet belátható időn belül 
nem változik.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a vegyipar jelen
legi pozicióit az országon belül kimondottan jónak lehet 
értékelni, kérdés, hogy ez mire lesz elég a globalizálódó 
világban.

A magyar vegyipar jövőképének 
néhány jellemző vonása

Az elmúlt évtizedben fokozatosan csökkent a 24. szá
mú kóddal jelzett vegyi anyag és termék gyártás (illetve 
az ide sorolt vállalatok teljesítménye). Ez a tendencia vár
hatóan tovább folytatódik, elsősorban a szervetlen vegyi
termékek és az agrokemikáliák előállítását érinti. A mosó
szerek gyártása követni fogja a hazai igényeket, további 
jelentős felfutás a jelenleg sem alacsony szintről nem vár
ható. Az ipari gázok, valamint a festékek és lakkok gyár
tása szoros összefüggésben van és lesz a gazdaság általá
nos teljesítményeivel: úgy is lehetne mondani, hogy fel- 
használásuk mindenkori alakulása jó gazdasági indikátor
nak tekinthető.

Véleményem szerint az egységesülő világban verseny- 
képes az lesz, aki a mindenkori igényeknek megfelelő 
nagyságú fejlesztési erőforrásokkal és ezzel egyidejűleg a 
megfelelő nagyságú piacot formáló, piacot befolyásoló 
erővel rendelkezik. Emellett tartósan működőképesek le
hetnek a különleges adottságokkal rendelkező kisvállalat
ok (300 fő alatt): vagy mások által nem gyártott, speciális 
termékeket állítanak elő, vagy szerencsés földrajzi elhe
lyezkedésük révén egy nagy vállalat anyagáramába min
denki másnál előnyösebben tudnak bekapcsolódni.

Nem könnyű leírni: igen kevés ilyen tulajdonságokkal 
bíró magyar (magyarországi) vállalat van. Félő, hogy 
2010. környékén a magyar vegyiparra valamely nagy ipa
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ri erőközpont kiszolgálása, anyagáraméba nem egyenlő 
félként történő bekapcsolódása lesz a jellemző.

Rideg megállapításnak tűnik, de valószínűnek tartom, 
hogy a 10 MFt/fo/év forgalmat napjainkban el nem érő 
vállalatok jelentős része legkésőbb az EU-csatlakozásig 
(2003-04) ellehetetlenül. 2010-ben önállóságuk részbeni 
megőrzésére esélyesek a ma 100 MUSD/év forgalmat el
érők, de ha az 500 MUSD-t viszonylag rövid időn belül el 
nem érik, ez az esély minimális lesz.

Ennek előrebocsátásával a magyar vegyiparnak három 
területen van esélye arra, hogy az európai gazdasági tér
ben (a „piac” helyett talán jobb ez a kifejezés) nagyobb 
szerepet kapjon:

-  petrolkémiai vertikum (ide értve a műanyag-és gumi
termék gyártást is),

-  gyógyszergyártás,
-  fmomkémia, illetve különleges vegyi anyagok.
A petrolkémia és a gyógyszergyártás már ma is olyan 

helyzetben van, hogy bármilyen tulajdonos, amennyiben 
gondos gazdaként cselekszik, ezeket fejleszteni, verseny- 
képességüket fokozni fogja. A petrolkémiai vertikum fej
lődésének, regionális tényezővé válásának van egy meg
kerülhetetlen feltétele: 2005-08. között meg kell épülnie 
egy új olefinműnek, évi legkevesebb 6-800 kt kapacitás
sal. Rangos nemzetközi szakmai konferencián hallottam, 
továbbadom: a kelet-európai általános etilén-hiány, a po
litikai és a szállítási bizonytalanságok, szállítási költsé
gek együttes elemzéséből kitűnik, hogy ennek az új ole- 
finműnek a legoptimálisabb elhelyezése a Finn-öböl- 
Thesszaloniki képzeletbeli vonal mentén van. Úgy gondo
lom, hogy ebben a vonatkozásban igen jók a magyar vegy
ipar pozíciói, de az időtényezőnek egyre nő a szerepe. Az 
említett felismerésen már mások is túl vannak.

A fmomkémia az a terület, ahol a 300 fő körüli vállala
tok jó lehetőségeket találhatnak, és az ez irányú váltás 
több vállalat vezetőjének intézkedésein már ma is látszik. 
Remélhetőleg ebbe a gyártási ágba több kisebb cég is be
kapcsolódik, illetve összeolvadásokkal elérik a szükséges 
„kritikus tömeget”.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Mogyorósy György: Merre tart a magyar vegyipar?

A közlemény bevezetőjében a statisztikai rendszerek változását 
mutatja be és elemzi, melynek kapcsán megállapítja, hogy a 
vegyiparról az alkalmazott adatgyűjtési és értékelési módszerek 
közül önmagában egyik sem ad korrekt képet, ezért célszerű a 
mutatók szélesebb körére támaszkodni. A magyar vegyipar 
(a KSH szerinti 23-25 alágazatok összessége) súlya az ipar ága
zati szerkezetében az 1990. évi 21,2%-ról 1998-ra 15,4%-ra 
csökkent, ugyanakkor összes értékesítése évek óta nem válto
zott: 5,5-5,8 Mrd USD. A vegyipar gazdálkodására vonatkozó 
mutatók (hatékonysági mutató, jövedelmezőségi ráta, likviditá
si mutató) magasan az országos átlag fölöttiek. Magyarországon 
a legnagyobb tőketartalékkal a vegyipar rendelkezik. A magyar 
vegyiparnak a petrolkémiai vertikum, a gyógyszergyártás és a 
finomkémiai termékek gyártása terén van esélye arra, hogy az 
európai gazdasági térben szerepet kapjon.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 227 (2000)]

Végezetül a vegyipar fejlődési lehetőségeivel kapcso
latban javaslom végig gondolni a következőket: a szom
szédos, vagy a közeli országok legtöbbje és Magyarország 
között már ma is vámmentes a vegyi termékek egy részé
nek áramlása, és ez belátható időn belül a többi ország vo
natkozásában is így lesz. A „hazai piac” előnye eltűnik, 
nemcsak nálunk, hanem a közeli országokban is, amelye
ket elsőrendű export piacainknak kell tekintenünk. Fontos 
szerepük lesz a szállítási költségeknek és a növekvő igé
nyeknek.

A gyógyszerek és néhány speciális vegyi termék kivé
telével a fajlagos szállítási költségek és az ott szintén ter
melő konkurens vállalatok kínálata miatt nem célszerű 6- 
700 km-nél nagyobb távolságban lévő felvevő piaccal 
számolni. Ennek a közeli piacnak is igen nagy a felvevő- 
képessége.

Mint már említettem, a jelenlegi életszínvonalon ha
zánkban az egy főre jutó vegyitermékigény 700 USD/év. 
(Csak zárójelben jegyzem meg: a forgalomban lévő becs
lések szerint Magyarországon a GDP értéke 6000-9500 
USD/fö/év között van. Valószínűleg nem járunk messze 
az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy a gazdasági fejlettség 
jelenlegi szintjén az egy főre jutó GDP 10%-ának felel 
meg a vegyitermékigény.) A környező országokban a gaz
dasági fejlettség hasonló, vagy belátható időn belül nem 
lesz jelentősen eltérő a magyarországitól. Ebből az követ
kezik, hogy a vegyi termékek iránti igény is hasonló lesz. 
Ausztria és Szlovénia magasabb színvonala ez esetben 
többlet igényt jelent. Budapest központtal egy 600 km su
garú kört meghúzva (a népsűrűség Közép-Európában 
nagyjából azonos) 1,1 millió négyzetkilométeres területet 
kapunk, ahol kb. 110 millió ember él. Ennek a 110 millió 
embernek a vegyitermékigénye 70-77 Mrd USD/év. Nap
jainkban is erre a területre -  magyar analógia alapján -  
legkevesebb 30 Mrd USD/év értékű olyan vegyipari ter
mék áramlik, amelyet nem ott gyártottak.

A hazai vegyipar, és az egyes vegyipari vállalatok jövő
jéről felelősen gondolkozó szakembereknek ezeket a szá
mokat nem lenne szabad szemük elől téveszteniük.

S U M M A R Y

Gy. Mogyorósy: Which way is Hungarian Chemical Industry 
going?

In its introductory part, the paper shows and analyses the 
changes in statistical systems, and establishes that neither of the 
methods applied for data requisition and evaluation provides a 
correct picture in itself, therefore it is expedient to use a broad 
spectrum of indicators. The weight of Hungarian chemical 
industry (which is the sum of sub-branches 23-25 according to 
the Central Statistical Office) decreased in the sectoral structure 
of the industry from 21.1% in 1990 to 15.4% in 1998, whereas 
its turn-over did not change for years: it made 5.5-5.8 billions in 
US$. The economic indicators in chemical industry (such as 
efficiency, rentability rate, liquidity) are highly above the 
national average. Hungarian chemical industry has a chance to 
get some role in European economic markets in the field of 
petrochemistry, pharmaceutical products and in the production 
of fine chemicals.
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A 2000. évi Varga József Díjak átadása

A 2000. évi Varga József Díjak ünnepé
lyes átadására 2000. április 4-én, a hagyo
mányoknak megfelelően, a Magyar Tudo
mányos Akadémia székházában, a Műszaki 
Kémiai Bizottság kibővített ülése keretében 
került sor. A díjakat Markó László akadémi
kus, a Varga József Díj Tudományos Taná
csának elnöke adta át, röviden méltatta a dí
jazottak szakmai érdemeit, majd a díjazot
tak előadást tartottak egy-egy általuk mű
velt és a díjazás megalapozásául szolgáló 
témában.

A Varga József Erem ez évi kitüntetett
je dr. Fogassy Elemér egyetemi tanár.

Dr. Fogassy Elemér 1957-ben szerzett 
vegyészmérnöki oklevelet a Budapesti Mű
szaki Egyetemen, 1966-ban megszerezte a 
gyógyszerkémiai szakmérnöki oklevelet is. 
1965-ben műszaki doktor, 1974-ben a ké
miai tudomány kandidátusa, 1986-ban a ké
miai tudomány doktora lett. Az egyetem el
végzése után 1959-ig a CHINOIN Gyógy
szer és Vegyészeti Termékek Gyárában, 
majd 1964-ig az EGyT Gyógyszervegyé
szeti Gyárban dolgozott technológiai kuta
tólaboratóriumokban. 1964 óta a BME 
Szerves Kémiai Technológia Tanszék okta
tója, 1987-től egyetemi tanár, 1991-1999 
között tanszékvezető.

Oktató munkáját több mint harminc éve 
egyenletesen magas színvonalon végzi. Az 
iparban eltöltött hét év tapasztalatait a 
gyógyszeripari részleg oktatásában haszno
sította. 1972 óta előadója a Gyógyszerkémi
ai alapfolyamatok, 1983-tól a Gyógyszer- 
és növényvédőszerkémiai alapfolyamatok, 
1984-től a Gyógyszerkémiai technológia és
1994-től a Kémiai technológiák alapjai cí
mű tárgyaknak.

Oktatási tevékenysége szoros kapcsolat
ban van kutató munkájával. Az általa veze
tett szakdolgozatok és diplomamunkák szá
ma meghaladja a nyolcvanat. Irányításával 
minden évben sikeres TDK-munkák, díja
zott dolgozatok készülnek, hallgatói orszá
gos és nemzetközi díjakat kaptak. Oktató 
munkájáért 1980-ban Kiváló Munkáért ki
tüntetésben részesült, 1987-ben a Kar hall
gatói Kiváló Oktatónak választották. 1991- 
ben az Országos Tudományos Diákköri Ta
nács hosszú idő óta végzett eredményes, ki
váló témavezetésért “Témavezető Mester” 
címmel, az OMFB pedig tudományszerve
ző tiszteletdíjjal tüntette ki.

Eredményes tudományos kutató munkát 
végzett, illetve végez a gyógyszeripari tech
nológiákkal kapcsolatos problémák megol
dása területén. Több mint 20 éve az optika
ilag aktív vegyületek elválasztásának elmé
leti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. 
Eredményeiről eddig kb. 80 konferencia 
előadásban, mintegy 90 közleményben szá
molt be. Közel 90 az általa, ill. részvételével

kidolgozott, itthon és külföldön megadott, 
ill. bejelentett szabadalmak száma. 4 alka
lommal részesült a Kiváló feltaláló arany 
fokozata kitüntetésben.

Aktív szakmai-közéleti tevékenységet 
folytat. Évekig titkára volt a Magyar Kémi
kusok Egyesülete Oktatási Bizottságának, 
1990-ben az Egyesület elnökségének tagjá
vá választották. 1990 óta tagja a Kari Ta
nácsnak, póttagja az Egyetemi Tanácsnak.

A díjátadáskor a kitüntetett kedves szak
területéről, az „enantiomerek elválasztásá
ról” tartott előadást. A szintézisek során ke
letkező racém vegyületekből kiinduló ipari 
enantiomer-elválasztások iránt egyre na
gyobb az igény. A cél az, hogy a hatásos 
enantiomereket tisztán és gazdaságosan állít
sák elő. Ezért szükséges a lehetséges techno
lógiák minél szélesebb körű megismerése. 
A BME Szerves Kémiai Technológia Tan
székén hagyományai vannak az ilyen irányú 
kutatásoknak. A racém vegyületek, az ettől 
eltérő enantiomer-keverékek vagy megfelelő 
származékaik elválasztására minden olyan 
eljárás alkalmas lehet, amely fázisok közötti 
megoszlást eredményezhet a diasztereomer- 
viszonyú molekuláris kölcsönhatásokban 
eltérő képződmények között. Kedvező enan- 
tiomer-elválasztás érhető el a szilárd-folya
dék, a folyadék-szilárd-folyadék, a folyadék
folyadék, a szilárd-gőz és szilárd-szuperkri
tikus állapotú fluidumok közötti megoszlás 
esetében szűréssel, extrakcióval, frakcionált 
desztillációval vagy szublimációval. Mind
ezeket az eljárásváltozatokat gyakorlati pél
dákkal illusztrálta.

Varga József Díjat a Díj Tudományos 
Tanácsa dr. Bucsky György oki. vegyész- 
mérnöknek, a Kaposvári Egyetem Műszaki 
Kémiai Kutató Intézete tudományos osz
tályvezetőjének ítélte oda.

Dr. Bucsky György a Veszprémi Vegyipa
ri Egyetemen 1963-ban szerzett vegyész- 
mérnöki oklevelet. Azóta megszakítás nél
kül az MTA, ill. ma a Kaposvári Egyetem 
Műszaki Kémiai Kutató Intézetének dolgo
zója, 1980 óta tudományos osztályvezetője. 
1970-ben egyetemi doktori címet szerzett. 
Tagja a Magyar Kémikusok Egyesületének, 
a Méréstechnikai és Automatizálási Tudo
mányos Egyesületnek, a Magyar Élelme
zésipari Tudományos Egyesületnek és a 
VEAB Műszaki Kémiai Bizottság Vegyipa
ri Műveleti és Gépészeti Munkabizottságá
nak.

1976 óta foglalkozik sztatikus keverők 
tanulmányozásával és azoknak elsősorban 
az olajipar, de a vegyi-, gyógyszer- és élel
miszeripar, valamint más iparágak számos 
területén való alkalmazástechnikájával. Az 
általa és feltalálótársai által kifejlesztett 
sztatikus keverőket sikeresen alkalmazzák 
nagylaboratóriumi és üzemi berendezések

ben szennyvizek biológiai tisztításánál, kü
lönböző hőérzékeny élelmiszeripari anya
gok hőkezelésére és sterilezésére, szilárd 
diszperz rendszerek homogenizálására, kő
olajipari termelvények felmelegítésére stb.

Szabadalmainak és találmányi bejelenté
seinek száma 54, külföldi szabadalmainak 
száma 11,4 alkalommal nyerte el a Kiváló 
feltaláló kitüntetés arany fokozatát. A sztati
kus keverők tanulmányozása során elért 
eredményeiről mintegy 114 publikációban, 
illetve előadásban számolt be.

A díjátadáskor “A béka szívétől a reboi- 
lerig” címmel tartott előadást. A meglepő 
cím arra a hasonlóságra utalt, hogy a béka 
szívében is olyan aszimmetrikus spirál redő 
végzi a vér továbbítását, aminek analógiájá
ra szerkesztett perdítőelemekkel különféle 
ipari berendezésekben a keverés hatékony
ságát jelentős mértékben növelni lehet. Ez
után beszámolt az intézetben közel negyed- 
százada kifejlesztett FixMix® sztatikus ke- 
verőkről és a munkatársaival és üzemi szak
emberekkel közösen végzett kutatások kö
zül a hőátadás intenzifikálás egyes olajipari 
gyakorlati alkalmazási eredményeiről. 
A MÓL Rt. AV III és FCC üzemi gőzfej
lesztő forralok csőoldali áramlási intenzi- 
fikálása mellett bemutatta a DEA üzem kö
peny- és csőoldalon egyaránt intenzifikált 
folyadék/folyadék hőcserélőjét. A hajtűcsö- 
ves vízszintes reboilerek intenzifikálásával 
kapcsolatos eredmények tették lehetővé, 
hogy a gőzkondenzációs fűtés helyett az 
MTBE üzem három forralóját a kedvezőbb, 
hőközlőolajos fűtésre lehetett átállítani. Kö
peny- és csőoldalon egyaránt intenzifikált, 
függőleges blokkokból felépített sztatikus 
keverős, speciális konstrukciójú új hőcseré
lőjük kedvező alkalmazási eredményekkel 
kecsegtet az ásványolajbányászatban, válto
zó összetételű, vegyes fázisú kőolajipari 
termelvények esetén. Az előadás végén a je
lenlegi kutatások közül két oxidációs eljá
rást említett meg szervesanyag-tartalmú vi
zek környezetvédelmi célú kezelésére. Be
fejezésül felsorolta a MÓL Rt.-vel az elmúlt 
tíz évben közösen kidolgozott sztatikus ke
verős találmányokat.

Varga József Egyetemi Díjban Dr. 
Belina Károly egyetemi docens (BMGE) és 
dr. Hanák László tudományos munkatárs 
(VE) részesült.

Dr. Belina Károly 1974-ben szerezte ve
gyészmérnöki oklevelét a Budapesti Mű
szaki Egyetemen, azóta folyamatosan a 
BME Műanyag- és Gumiipari Tanszék dol
gozója, 1993-tól egyetemi docens. 1980- 
ban műszaki doktori, 1993-ban kandidátusi 
fokozatot szerzett. 1974 óta vesz részt az 
egyetemi oktatásban. A nappali tagozaton a 
„Bevezetés az iparági technológiába” és a 
„Műanyagok fizikája” tárgyakat oktatta. Je
lenleg előadója a „Műanyagok alkalmazás- 
technikája”, a „Makromolekulák kémiája”, 
a „Műanyagok fizikája” és a „Műanyagok
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és környezetvédelem” tárgyaknak. Megbí
zott előadóként oktatott a Kandó Kálmán 
Műszaki Főiskolán. Az angol nyelvi kép
zésben a „Polymer Physics”, a „Polymer 
Chemistry”, az „Application of Plastics” és 
a „Theory of Polymer Chemistry” tárgyakat 
oktatja. Előadásai mellett kidolgozott és ve
zetett több laboratóriumi gyakorlatot, szak- 
dolgozatok és diplomamunkák témavezető
je. Eddig hat doktorandusz munkáját irányí
totta. A műanyag szakirány számára techno
lógiai orientáltságú új témalabor és tervezé
si feladat programot dolgozott ki és vezetett 
be. Több alkalommal tartott ipari üzemek
ben továbbképző tanfolyamokat.

Fő kutatási területe a hőálló polimerek, 
elsősorban a poliimidek szintézise és termi
kus analízise volt. Jelenleg a poliolefmek 
kristályosodás-kinetikájával és morfológiá
jával, a polimerek dinamikus mechanikai 
termoanalízisével és a fröccsöntés folya
matmodellezésével foglalkozik.

Eddigi eredményeiről 25 közleményben 
és 29 előadásban számolt be. Részt vett 4 
szabadalom kidolgozásában.

Jelenleg tanszékvezető-helyettes. Az 
MTA Makromolekuláris Kémia Bizottság 
tagja. Előző periódusban a Kari Tanács tag
ja volt. Több kari bizottságban dolgozott, 
jelenleg a műszerbizottság tagja, az akkre
ditált felsőfokú szakképzés kidolgozója és 
kari felelőse, a terméktervező képzés szak- 
bizottsági tagja, valamint a Műanyag szak
irány felelőse.

Nemzetközi együttműködés keretében 
két hónapot töltött Edinburghban a Napier 
Polytechnic-en folyadékkristályos polime
rekkel kapcsolatos kutatómunkával. 1991- 
92-ben meghívással 11 hónapot töltött a 
Dél-Afrikai Köztársaságban, ahol morfoló
giai kutatással és oktatással foglalkozott, s 
azóta minden évben egy-egy hónapot a 
HND képzés keretében a pretoriai egyete
men oktat.

A díjkiosztó ünepségen „Poliolefín 
kopolimerek kristályosodása és olvadása”

címmel tartott előadást, melyben különböző 
összetételű propilén-l-pentén kopoli- 
merekkel foglalkozott. Röntgendiffrakciós 
és DSC vizsgálatok bizonyítják, hogy a min
tákban nagy mennyiségben megtalálható a 
y-kristálymódosulat. A komonomer koncen
trációjának, vagy a kristályosítási hőmérsék
letnek a növelésével emelkedik a y-módosu- 
lat relatív mennyisége az a-módosulat rová
sára. Az anyagok termodinamikai olvadás
pont-csökkenése az összetétel függvényében 
az elméletihez képest sokkal nagyobb, nem
lineárisán változik. Izoterm kristályosodás
kinetikai mérések bizonyítják, hogy a 
kopolimerek kisebb túlhűtés mellett kezde
nek kristályosodni. Az Avrami-egyenlet na
gyon széles tartományban leírja a kristályo
sodási folyamatot. Az ún. Avrami-kitevő kb. 
egy egésszel nagyobbnak adódik, mint etilén 
és 1-butén komonomerek esetén és függ a 
komonomer-tartalomtól és a túlhűtés mérté
kétől. A kristályosodás sebességi állandója 
maximumos lefutású a túlhűtés függvényé
ben és csökken a komonomer mennyiségé
nek növelésével.

Dr. Hanák László (VE)1982-ben szerzett 
vegyészmérnöki oklevelet a Veszprémi 
Vegyipari Egyetemen, azóta ezen egyetem 
Vegyipari Műveletek Tanszékén dolgozik. 
Műszaki doktori címet 1984-ben kapott 
„Komponensszétválasztás termikus ioncse
rés paraméteres szivattyúzással” című érteke
zésére. Jelenleg PhD dolgozatát állítja össze, 
amelybe beépíti az 1986-89 között az MTA 
ösztöndíjasaként végzett, nagytisztaságú 
anyagok előállítása paraméteres szivattyúzás
sal tárgyú kutatómunkája, valamint az 1989- 
2000 évek során elért újabb eredményeit.

A Vegyipari Műveletek Tanszék tudomá
nyos kutatásaiban 1982 óta vesz részt. En
nek keretében adszorpciós-ioncserés műve
letekkel szervetlen ionos vegyületeket, vita
minokat, alkaloidokat, aminosavakat, pep- 
tideket, ciklopeptideket, optikai izomereket, 
szteroidokat választott el elsősorban a 
gyógyszeripar és a fmomkémiai ipar ilyen

irányú feladataihoz kapcsolódva (Richter 
Gedeon Rt., BIOGAL Rt., EGIS Rt., Reanal 
Finomvegyszergyár, Pécsi Bőrgyár).

Ipari elválasztásokhoz kapcsolódva több 
szabadalom kidolgozásában vett részt, me
lyeket ipari méretben is realizált.

1990-99 között a Paksi Atomerőmű ré
szére dolgozott ki adszorpciós-ioncserés 
műveleteket, melyekkel az atomerőművi ra
dioaktív dekontaminációs oldatok tisztítását 
valósította meg.

Tudományos kutatómunkája eredménye
iről 16 idegen nyelvű és 4 magyar nyelvű 
közleményt jelentetett meg. 7 szabadalom
ban feltaláló, 26 külföldi és 21 hazai elő
adást tartott. Fontosabb műszaki és mérnö
ki alkotásai:

Preparatív folyadékkromatográfok építé
se (RICHTER, BIOGAL, EGIS)

Cilosporin „A” preparatív folyadékkro
matográfiás üzem (BIOGAL)

Atomerőműi radioaktív dekontaminációs 
oldat tisztító üzem (Paksi Atomerőmű) 

Kollagén hidrolizátum előállító kísérleti 
üzem (Pécsi Bőrgyár)

Cianidbontó és nedves oxidációs kísérle
ti berendezés (EGIS).

Előadásában röviden összefoglalta a cik
likus paraméterváltoztatáson alapuló kom
ponensszétválasztási műveleteket, bemutatta 
a paraméteres szivattyúzás elvét, különböző 
műveleti megoldásait, széleskörű alkalmazá
si lehetőségeit. A továbbiakban a termikus 
adszorpciós-ioncserés eljárások vizsgálatá
val kapcsolatos eredményeket ismertette: a 
művelet egyensúlyi modelljét, az elméleti 
ciklust, alkáli- és alkáliföldfém kationok 
szétválasztását szakaszos és félfolyamatos 
módszerekkel. Összefoglalásként néhány, 
különösen nagy tisztaságú anyagok (99,99- 
99,999 m/m%-os tisztaságú termékek) előál
lítása esetén lényeges műveleti jellemző ha
tását mutatta be.

Mándy Tamás

VEKOR Korróziós Konferencia
2 0 0 0 .  o k t ó b e r  1 0 - 1 2 .  B a l a t o n f ü r e d  UN1 Ho t e l

1961 óta évente két alkalommal találkoznak a korróziós szakemberek a VEKOR Konferenciákon. A sok külföldi 
vendéget is vonzó hagyományos találkozóra ősszel ismét a Balaton partján kerül sor.
A konferencia célja: A korszerű, hatékony korrózióvédelmi ismeretek elterjesztése; lehetőség biztosítása a tapaszta
latcserére és az új termékek széleskörű megismertetésére.
Tervezett témák:
1. Újdonságok a korrózióvédelem területén (korrózióvédelmi eljárások, kivitelezési technológiák, mérési módszerek).
2. A cink szerepe a korrózióvédelemben.
3. Karbantartás és korrózió.
Kiállítási lehetőség.

Bővebb információ: VEKOR Kft. 8200 Veszprém, József A. u. 34. (M. ép. I. e.)
T/F.: 88-428514.
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HAZAI KÉMIAI KUTATÁSI TÉMÁK, 
KUTATÓHELYEK, ISKOLÁK 
MŰHELYEK ÉS INTÉZMÉNYEK

SZERKESZTI: KEGLEVICH GYÖRGY ÉS 
KÖRTVÉLYESSY GYULA

Az Erdey-Grúz-iskola

Erdey-Grüz Tibornak (1902-1976) el
évülhetetlen érdemei vannak abban, hogy 
a harmincas-negyvenes évektől kezdve az 
elektrokémiai kutatások legjelentősebb ha
zai alkotóműhelye a budapesti, mai nevén 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
jött létre. Itt alakultak ki azok a kutatási 
irányok, amelyek a következő évtizedek 
hazai elektrokémiáját meghatározták, 
illetve itt nevelődtek azok a személyisé
gek, akik e kutatásokat végezték.

Egyetemünkön az elektrokémiai kutatá
soknak tiszteletreméltó hagyományai vol
tak. Bugarszky István 1897-ben publikált 
endoterm galváneleme döntően hozzájá
rult egy elavult felfogás elvetéséhez és 
egy új szemlélet elfogadtatásához. Jelentő
sek voltak a XX. sz. első évtizedeiben 
Buchböck Gusztávnak és munkatársainak 
az elektrolitoldatok sajátságaival kapcsola
tos vizsgálatai. E kutatási irány vált Erdey- 
Grüz tudományos tevékenységének egyik 
fő területévé. Munkásságának másik téma
körében, az elektródfolyamatok kinetikájá
nak vizsgálatában elért eredményei az 
egyetemes és a hazai elektrokémia szem
pontjából is meghatározó jelentőségűek, az 
ő érdeme, hogy e tudományágban a kizáró
lagos termodinamikai megközelítéssel 
szemben teret nyert a kinetikai szemlélet. 
Tudományos tevékenységének eredmé
nyeit több nyelven megjelent monográfi
ákban is összefoglalta [1-3].

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Fizikai-Kémiai Tanszéke ma is az ország 
egyik jelentős kémiai kutatóbázisa. A kuta
tások, mint a korábbiakban is főleg alapku
tatás jellegűek. A fémfelületeken lejátszó
dó elektródfolyamatok (fémoldódás, fé
mek passziválódása, hidrogénleválás) 
vizsgálata mellett az utóbbi mintegy más
fél évtizedben Inzelt György kezdemé
nyezése nyomán jelentős eredmények szü
lettek a polimerek elektrokémiai sajátossá-

* Eötvös Loránd Tudom ányegyetem , 
Fizikai-Kémiai Tanszék

KISS LÁSZLÓ*

gainak vizsgálata terén (polimerfilmmel 
módosított elektródok, vezető polimerek, 
polimer elektrolitok) [4-6]. Ez utóbbi új 
témakör megjelenése megfelel az elektro
kémiajelenlegi korszakváltásának, amikor 
az a bronzkorból (amikor a fémek vizsgá
lata dominált), átlép a polimerkorszakba, 
ami az elektrokémiai kutatások számára 
óriási távlatokat és kihívást jelent.

Az elmúlt években a Tanszéken a követ
kező témákat műveltük:

Összefüggéseket állapítottunk meg a 
fémoldódás és a fémleválás folymatainak 
leírására (Kiss L.)[l].

Vizsgálatokat végeztünk acélok, rozsda- 
mentes acélok és fémbevonatok (L. Varsá
nyi M.) [8], cink és cink-ónötvözetek 
(Sziráki L.) [9], amorf ötvözetek {Láng 
Gy., Péter L., Szalma J.) [10] elektrokémi
ai és korróziós sajátságainak felderítésére.

A szilárd és cseppfolyós fém/elektrolit 
határfelületen lejátszódó elektródreakciók 
tanulmányozása, különböző hőmérsék
leteken és és oldószerekben, elősegítették 
a fázishatárszerkezet szerepének jobb 
megismerését {Szabó K.) [11].

Igen jelentős sikereket hoztak Inzelt Gy. 
és munkatársainak a polimerfilm-elektród- 
dal kapcsolatos vizsgálatai. Ezek jelentősen 
hozzájárulnak a redoxi- és a vezető polimer
filmekben lejátszódó összetett folyamatok 
megértéséhez, és végső soron ezen filmek 
gyakorlati felhasználásához [4-6].

A szilárd elektródok felületi energiája 
[12] és módosított elektródok impedancia
spektroszkópiai vizsgálata [13] során Láng 
Gy. igen fontos, nemzetközi elismerést ki
váltó elméleti és gyakorlati eredményeket 
ért el. (A témakörben megjelent cikksoro
zatai alapján Tajima-díjban részesült.)

A vizsgálatokhoz a klasszikusnak te
kinthető elektrokémiai módszerek mellett 
a következő fontosabb, házon belül rendel
kezésre álló korszerű elektrokémiai és nem 
elektrokémiai módszereket használtuk fel: 

Mössbauer-spektroszkópia, amelyet az 
ELTE Magkémiai Tanszékével együttmű

ködve (Vértes A., Kuzmann E.) alkalmaz
tunk korróziós és elektrokémiai problémák 
megoldásához, főleg a felületi rétegek ösz- 
szetételének megállapítására.

Forgó gyűrűs korongelektród, amely le
hetővé teszi bonyolult elektródfolyamatok 
rövid élettartamú közti termékeinek a meg
határozását.

Elektrokémiai kvarckristály mikromér- 
leg (EQCM) technika, amely az elektród 
felületén bekövetkező nanogrammnyi tö
megváltozás követésére alkalmas.

Impedancia spektroszkópia, amely ma 
az elektródreakciók mechanizmusának fel
derítéséhez nélkülözhetetlen eszköz.

Spektroelektrokémiai mérési módszer, 
amely az elektródreakcióban keletkező 
közti termékek „in situ" azonosítását teszi 
lehetővé.

A Tanszéken az utóbbi évtizedekben 
számos elektrokémiai tárgyú monográfia és 
tankönyv is született [1-3, 4-6, 7, 14, 15].

Az Erdey-Grúz iskola hatása nem korlá
tozódott az ELTE Fizikai Kémiai Tanszé
kére, innen indult számos elismert vezető 
oktató és kutató, így Berecz Endre, Dévay 
József, Horányi György és Nagy Ferenc 
pályája is.

Berecz Endre, a Miskolci Egyetem Fizi
kai Kémiai Tanszékének volt a vezetője. 
Főként a háromkomponensű elektrolit
oldatok vizsgálatával foglalkozott, ami el
vezetett az olvadékok elektrokémiájához 
(Kaptay György).

Dévay József a Veszprémi Egyetem Fi
zikai Kémiai Tanszékének és az MTA 
Elektrokémiai Kutatócsoportjának volt a 
vezetője. Jelentős volt a váltóáramú elekt
rokémiai módszerek elméletével és alkal
mazásával kapcsolatos iskolateremtő tevé
kenysége. Kutatócsoportjának jogutóda 
ma a Kémiai Kutatóközpontban tevékeny
kedik (vez. Lengyel Béla).

Horányi György a Kémiai Kutatóköz
pont tudományos tanácsadója, egyetemi 
magántanár, akinek kiemelkedő színvo
nalú és hatékonyságú tudományos tevé
kenysége mindig kapcsolatban volt a Tan
székkel. Jelentős eredményeket ért el az 
elektroszorpció vizsgálatában az általa ki
dolgozott radioaktív nyomjelzős technika 
alkalmazásával, valamint a szerves vegyü- 
letek elektrokatalitikus reakcióinak tanul
mányozásában. Különösen értékesek azok 
a munkái, amelyek az elektrokémia alap
vető kérdéseival foglalkoznak.

Nagy Ferenc akadémikus, a KKKI volt 
igazgatója, az ELTE Szervetlen és Analiti
kai Kémai Tanszékének volt vezetője főleg 
reakciókinetikai kérdésekkel foglalkozott.

Az Erdey-Grúz-iskola előzményeinek 
és tevékenyégének részletesebb leírása 
megtalálható: Magy. Kém. Foly., 100, 20 
(1994).
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Kiss L.: A z  E r d e y -G r ú z - is k o la .
Erdey-Grúz Tibor a Budapesti Tudo
mányegyetemen, a korábbi hagyomá
nyokra építve, elektrokémiai iskolát hozott 
létre, amely döntő hatást gyakorolt az 
elektrokémia hazai fejlődésére. Az iskola 
jelenleg főként az anódos fémoldódás, 
a korrózió, a vezető polimer elektródok, az 
elektroszorpció, és a felületi energia téma
körben tevékenykedik. A használt kísérleti 
technikák között szerepel a forgó gyűrűs 
korongelektród, az impedancia spektro
szkópia, a spektroelektrokémia és az elekt
rokémiai kvarckristály mikromérleg.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 233, 2000)]

vizsgálatok a világ számos országában. 
A hatóanyagot az Egis fogja az Orion ré
szére is gyártani, az engedélyeztetési fo
lyamat adott fázisaiban egyösszegű licenc- 
díjat, majd az eladás után royalty-t kap az 
Egis. A molekula nagy előnye a szorongás
gátlók mintegy 2,8 Mrd dolláros piacán je
lenleg ismeretes vegyületekkel szemben, 
hogy nincs álmosságot, izomgyengeséget 
okozó mellékhatása, és nem lehet hozzá
szokni.

Oroszországi gyártó bázis megvásárlá
sát, vagy alapítását vette tervbe a cég.

Humán Rt.

Két sikertelen pályázat után eladta 
25,3%-nyi részvénycsomagját az Állami 
Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. -  nem 
meglepetés -  az eddig 55,5%-ban tulajdo
nos kanadai Novopharmot most megvásárló 
izraeli Teva-nak. A vételár 8 millió dollár,

[13.] Martinusz, K., - Láng, G., - Bácskai, J„ - 
Inzelt, G.: ibid., 38, 773, (1993); Láng, G„ 
- Inzelt, G.: ibid., 36,847, (1991)

[14.] Kiss L.: Az elektrokémia alapjai, Műszaki 
Könyvkiadó, Budapest, 1983, 215. old.; 
Kiss L.: Bevezetés az elektrokémiába, 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997, 
364. old.

[15.] Inzelt Gy.: Az elektrokémia korszerű el
mélete és módszerei, Nemzeti Tankönyv- 
kiadó, I. kötet 298. old., II. kötet 326. old. 
Budapest, 1999.

S U M M A R Y

L. Kiss: T h e  S c h o o l o f  E r d e y -G r ú z .
Based on the tradition from the turn of 
the century T. Erdey-Grúz formed a school 
of electrochemistry at the University of 
Budapest -  presently Eötvös Loránd Uni
versity -  that has been playing an out
standing role in the research and education 
of electrochemical science in Hungary, and 
has achieved a world-wide recognition.

A short survey of the recent research 
actitivities of this school in the field of 
anodic metal dissolution, corrosion, con
ducting polymer electrodes, electrosorp
tion, surface energies, by using such 
advanced techniques as rotating ring-disc 
electrode, impedance spectroscopy, spec- 
troelectrochemistry, piezoelectric micro
gravimetry is given.

megfelel a tőzsdei árfolyamnak. Mint isme
retes, a Teva birtokolja a debreceni Biogal 
Gyógyszergyár 100%-os tulajdonát is.

Hűmet Rt.

35,5 MFt nyereséggel zárt a cég 1999- 
ben, szemben a ’98-as 200 MFt-os veszte
séggel. Az üzemi tevékenység eredménye 
mindkét évben pozitív volt, a nagy különb
séget a két év között az egyéb tevékenység 
eredményében lévő eltérések okozták. 
Idén már 25 MFt-os üzemi tevékenység 
eredménnyel számolnak és számítanak ar
ra is, hogy az FDA megadja az engedélyt 
az amerikai forgalmazásra. Hosszútávú 
szerződést kötöttek a Hűmet R forgalma
zására a Hungaropharmával.

Richter Gedeon Rt.

Átadták a Dorogi Fióktelepen a szinteti
kus üzemet és a kísérleti nagylaboratóriu
mot. Az üzem érdekessége -  azon túlme
nően, hogy minden hazai és nyugati

234 2000. 55. ÉVFOLYAM. 6. SZÁM



A magyar vegyipar és kémiatudomány

gyógyszergyártási követelményt kielégít -  
az, hogy a teljes számítógépes központi 
vezérlés mellett lehetőség van a készülé
kek mellé helyezhető mobil számítógéppel 
is adatok gyűjtésére és beavatkozásra. To
vábbi érdekesség, hogy minden kilépő 
emissziós pontforrást egyesítettek és a 
gázokat vagy egy biofilteren, vagy pedig 
katalitikus égetőn semlegesítik. A beruhá
zás teljes összege mindkét lépcső befejezé
se után 5,1 Mrd forint lesz.

A kísérleti nagylaboratórium 800 MFt- 
ért épült és három-szintes. Szakmai érde
kessége, hogy a belső tere közös, de az 
egyes „öblökben” lévő készülékeket lég
zsilipek választják el, így a keresztszeny- 
nyeződés megakadályozható. Külön térben 
helyezték el a katalitikus hidrogénező részt 
és természetesen a szűrt levegőjű végfel
dolgozót. A rendszer rektifikáló oszlopot is 
tartalmaz.

Richter díjat kapott a dezogesztrel ipari 
szintézisének kifejlesztéséért Dudás Antal, 
Csörgei János és Molnár Csaba.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

262 millió dollárért 36,2%-os tulajdoni 
hányadot szerez a cég a szlovák Apollo- 
Slovnaft olajipari társaságban. Az összeg
ből 112 millió jut a meglévő részvények 
megvásárlására és 150 millió pedig az alap
tőke emelésre. A MÓL Rt. a szükséges 
készpénzt az amerikai J.P. Morgantól fel
vett áthidaló kölcsönből fedezi. Egyidejű
leg a MÓL opciót kapott a többségi tulajdon 
két éven belüli megszerzésére. A Slovnaftra 
az osztrák OMV is szemet vetett, nagy 
eredmény, hogy a MOL-nak sikerült a ver
senyben győznie. A Slovnaft árbevétele kb. 
a MOL-énak harmada, a jegyzett tőkéje a 
két cégnek kb. egyforma, de a MÓL saját 
tőkéje (a felhalmozott nyereségekkel meg
növelt tőke) közel háromszoros.

BorsodChem Rt.

1999-ben megvalósították az MDI 
(metilén-difenil-diizocianát) gyártásból 
származó sós szennyvíz hasznosítását. 
A 14 t/h mennyiségű, nagy só- és szerves- 
anyag-tartalmú vízből egyedülálló eljárás
sal szilárd sót nyernek ki, amit a klóralkáli 
elektrolízisben újra hasznosítanak. A fűtést 
hulladékhővel oldották meg, a kondenzvi- 
zet is hasznosítják. Ezzel az MDI üzem

sókibocsátása az eredeti 2%-ára csökkent. 
A beruházás 5 éven belül térül meg, a só 
árát és a sós víz tárolási költségét tekintet
be véve. Most már hivatalosan is bejelen
tették, hogy április elsejével aláírták az 
Ostravában fekvő (Morvaország, Csehor
szág) Moravské Chemické Závody megvá
sárlását. Pontosabban az eszközeinek 
90%-át tartalmazó, újonnan létrehozott 
BorsodChem-MCHZ s.r.o. 97,5%-át vette 
meg a BorsodChem. A cég 110 kt/év anilin 
kapacitással rendelkezik, ennek 40%-át 
most is a BorsodChem vásárolja az Műi
hez. A cseh cég formaldehidet és formalde
hid gyantákat, valamint a poliuretánokhoz 
katalizátorként használható speciális 
aminokat is gyárt.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

Jogilag önálló kft.-kbe szervezte a cég 
a műanyag-feldolgozási tevékenységeit: 
ezek megfelelnek a volt üzletágaknak. így 
Biafol, Flexofol, Tisza-Form és HelioPlast 
Kft. alakult. A TVK szerint a meghiúsult 
egyben történő eladást követően nagyobb 
bevételre számítanak a részenkénti értéke
sítés esetén.

A garanciális próbák lezárása után meg
kezdődött a kereskedelmi polipropilén ter
melés a TVK Rt. új PP IV. üzemében. Az 
üzem kapacitása 140 ezer tonna, a TVK a 
régebbi üzemeivel együtt így összesen 280 
ezer tonnát termelhet évente.

Az új üzem 20 hónap alatt épült fel, a 
beruházások költsége a tervezettnek meg
felelően 22,5 milliárd forint volt. A TVK 
és a MÓL egy ideig tárgyalt arról, hogy a 
beruházást közösen valósítják meg, de vé
gül az olajipari cég nem vett részt benne.

Henkel Magyarország Kft.

25-ről 30 Mrd forintra növelte árbevé
telét tavaly a cég. Az export ebből 6,5 Mrd 
volt.

Innovációs díjak

A nem kémiai tárgyú, nagydijat kapott 
megoldás mellett a Gazdasági Minisztéri
um díját kapta a MÓL Rt. „Környezetbarát 
motorhajtó anyagai” című pályázat. Ennek 
lényege, hogy benzol- és aromásmentes 
izopentánt tudnak gyártani, és ezzel az ed
diginél több, az EU normáknak megfelelő

motorbenzint, valamint évi 1000 tonnával 
kevesebb ként tartalmazó dízelolajat állíta
nak elő. Az Ipar Műszaki Fejlesztésért Ala
pítvány díját kapta a BorsodChem Rt. 
„Közepes és nagy aktivitású peroxidok ki- 
fejlesztése és variábilis peroxid iniciátor 
üzem létesítése a BorsodChem Rt.-nél” 
tárgyú pályázata. 2-etilhexil- és izononil- 
peroxidikarbonátból 400 és 250 t/év kapa
citású üzemek épültek 552 MFt-os beruhá
zással. 1999-ben 293 tonnát gyártottak, ez 
410 MFt többlet árbevételt, 40%-os ered
ménytartalmat biztosított.

Gyógyszerforgalmi adatok

1998-ban 162,8 Mrd, 1999-ben 191,5 
Mrd forint volt -  termelői áron -  a hazai 
gyógyszerforgalom. Ennek egyharmadát a 
hazai termelők, kétharmadát a külföldi im
port adta, ha az értéket tekintjük. Volumen
ben az arány pont fordított, kétharmad a 
hazai előállítású, egyharmad az import. 
A vény nélkül kapható szerek aránya évről 
évre egyre nagyobb, 1999-ben a teljes for
galom 14,5%-át tette ki.

Körtvélyessy Gyida 

Pannonplast Rt.

A TVK Rt. műanyagüzletágának meg
hiúsult megvétele után a Pannonplast Rt. 
menedzsmentje visszatért a régi, a szerves 
növekedést előtérbe állító stratégiájához és 
a multinacionális cégekkel való hosszú tá
vú beszállítói együttműködést preferálja. 
Komoly tárgyalások folynak az Ericsson- 
nal és egy hazai autógyártóval műanyag al
katrészek és részegységek szállításáról.

Graboplast Rt.

Új termékkel jelentkezik a Graboplast 
padlógyártással foglalkozó leányvállalata 
a Grabofloor Kft. Áprilisban kerül -  első
sorban a nyugat-európai -  piacokra a lak
kozott padló, amely a magasabb vásárlói 
igényeket elégíti ki. A 80 millió forintos 
beruházással készülő lakkozó berendezé
sen hamarosan megkezdődik a folyamatos 
termelés.

(A Magyar Vegyipar 2000/2. számából)
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Ünnepi MAGYOSZ közgyűlés

A MAGYOSZ április 3-i ünnepi köz
gyűlésén megjelent és üdvözölte a résztve
vőket dr. Gógl Árpád egészségügyi mi
niszter. Mint mondta, klinikai farmakoló
gus múltját tekintve sok szállal kapcsoló
dik a gyógyszergyártáshoz. A MAGYOSZ 
kiegyensúlyozott munkáját kiemelve to
vábbi sikeres évtizedeket kívánt a szövet
ségnek.

Vegyipari vállalatok 1999. évi

Pannonplast Műanyagipari Rt.

A társaság IAS (Nemzetközi Számviteli 
Szabály) szerinti konszolidált, de nem 
auditált kimutatást nyújtott be. Eszerint
1999-ben az erősen és hektikusan változó 
piacon 17%-kal, 20,7 Mrd Ft-ra tudta nö
velni árbevételét. Üzleti eredménye 
(EBIT) 2,3 Mrd Ft volt, 2,3%-kal nagyobb 
az egy évvel korábbinál. A 3,2 Mrd Ft ér
tékű beruházások miatti értékcsökkenés 
következtében az üzemi cash flow (EBIT- 
DA) 17,1%-kal nőtt az év során. A pénz
ügyi műveletek a tőkestruktúra változása 
miatt 115 MFt veszteséget hoztak. A 2,3 
Mrd Ft-os adózás előtti eredmény 81%-a 
az 1998. évinek. A társaság a szervezetfej
lesztés keretében négy üzleti egységet lé
tesített, amely a vezetési területek átrende
zésével járt. A vállalatcsoport összes lét
száma 1999. végén változatlanul 2008 fő 
volt. Hét tagvállalatnál és a központi irá
nyításnál sikeresen befejeződött az infor
máció technológiai fejlesztés.

Az értékesítés árbevétele 1999-ben 20,7 
Mrd Ft volt, 17,6%-kal nagyobb az egy év
vel korábbinál. Az infrastrukturális termé
kek piacán a csoport megtartotta vezető 
pozícióját. A csomagolóiparon belül to
vábbra is éreztette hatását az elhúzódó 
oroszországi válság, bár a helyzet az év fo
lyamán folyamatosan javult. A műszaki 
fröccsöntött termékek területén a vállalat 
legfontosabb stratégiai céljait (szilárd be
szállítói pozíció multinacionális cégeknél, 
partneri kapcsolatok) elérte. A speciális 
termékek vonalán a Multicard Kft.-nél 
megkétszerezték, az FCI Kft.-nél mintegy 
30%-kal növelték az árbevételt. Dinami
kusan, 36,7%-kal nőtt az export árbevéte
le, elérve a 8,7 Mrd Ft-ot. A külpiaci érté
kesítés mintegy 70%-a Nyugat-Európába 
irányult. A csoport külföldi tagjainak kon
szolidált árbevétele először haladta meg az 
1 Mrd Ft-ot, ami 2,5-szeres növekedést je
lent 1998-hoz képest.

m kl

Dr. Orbán István a MAGYOSZ elnöke
ként beszélt a szövetség megalakulásának 
körülményeiről, köszöntötte az alapító 
“atyákat”, a szervezetnek az eltelt tíz év 
alatti munkásságából kiemelte a legfonto
sabbakat. Azt, hogy csatlakoztak az önsza
bályozó reklámtestülethez, hogy képvisel
ték tagjaikat a kialakult versenypiaci hely
zetben, felkészülve a következő évek szak
mai változásaira is. Kiemelte az oktatási, 
iparjogvédelmi, nemzetközi bizottság ár
munkáját. A MAGYOSZ elsőként alkotta

tőzsdei gyorsjelentéseiből II.

A műanyagalapanyag-árak dinamikus 
növekedése következtében a közvetlen 
költségek az árbevételnél nagyobb mérték
ben, 19,8%-kal emelkedtek. A bruttó fede
zet tömege elérte a 7 Mrd Ft-ot, 13,6%-kal 
meghaladva az egy évvel korábbi értéket. 
A fedezeti arány 35,3%-ról 34,1%-ra csök
kent. Az általános és igazgatási költségek 
21,3%-kal 4,7 Mrd Ft-ra nőttek, ami az új 
szervezeti egységek és kapacitások, vala
mint az új informatikai rendszer többlet- 
költségének a következménye.

A vállalatcsoport adózás előtti eredmé
nye 2,26 Mrd Ft, az előző évinek 81%-a. 
A társaság nettó eredménye 1,9 Mrd Ft, az
1998- as érték 82%-a. Az egy részvényre 
vetített adózott nyereség (EPS) 456 Ft, az
1998. évinek 81 %-a. A célnál alacsonyabb 
EPS miatt az alkalmazottaknak nincs jo
guk arra, hogy a kedvezményes részvény- 
vásárlási program keretében a lezárt esz
tendő után új részvényt jegyezzenek.

A társaság könyv szerint befektetései
1999- ben tizedükre, 75,1 MFt-ra csökken
tek az értékpapírokba történt korábbi hosz- 
szú távú befektetések mobilizálása miatt. 
A nettó forgóeszköz gyarapodás megha
ladja az árbevétel növekedés ütemét, ezen 
belül a készletek 34%-kal gyarapodtak. 
A társaság saját tőkéje 7%-kal, 16,2 Mrd 
Ft-ra emelkedett. A hosszú lejáratú kötele
zettségek és a rövid lejáratú tartozások 
összegének részaránya 1999. végén 
13,9%. A csoport 1999-ben nettó hitelfel
vevő pozícióban volt. A magas rövidlejára
tú hitelállomány miatt a társaság likviditá
si mutatói kedvezőtlenül változtak 1998- 
hoz képest, de még így is az iparági átlag 
felettiek.

1999. végén a társaság részvényeinek 
86,6%-a külföldi, 6,8%-a belföldi befekte
tők, 3,6%-a magánszemélyek és 3%-a az 
alkalmazottak tulajdonában volt.

meg a szakma etikai kódexét. A szövetség 
a jövőben is korrekt partnere kíván lenni az 
egészségügynek.

Orbán Istvánnak, aki tíz éve tölti be a 
MAGYOSZ elnöki tisztét, oklevelet és a 
sok írásos anyag elkészítéséhez tollat nyúj
tott át a szervezet nevében dr. Búzás Lász
ló igazgató. Halászná dr. Török Ágnes jog
tanácsos, aki szintén tíz éve végzi a 
MAGYOSZ-ban a munkáját, ugyancsak 
oklevelet és tollat kapott.

EGIS Gyógyszergyár Rt.

A társaság a magyar számviteli szabá
lyok szerinti, nem auditált, konszolidált ki
mutatást tett közzé. Eszerint a konszolidált 
nettó árbevétel 1999. évben 53,4 Mrd Ft 
volt, 11%-kal nagyobb az előző évinél. Az 
előző évhez hasonlóan az árbevétel 66%-a 
realizálódott az EGIS Rt.-ben, a többi el
sősorban a Medimpex belföldi gyógyszer
nagykereskedelmi vállalatánál és az EGIS 
Polska-nál keletkezett. A költségek és rá
fordítások együttesen 49,8 Mrd Ft-ot tettek 
ki, ami 10%-os növekedést jelent az 1998. 
évihez képest. Ezen belül az anyagjellegű 
ráfordítások főképpen a nagykereskedelmi 
tevékenység fejlődésének hatására 15%- 
kal emelkedtek és az összes költségen és 
ráfordításon belül 66%-ot képviselnek. 
A csoport konszolidált üzleti eredménye 
5,1 Mrd Ft (az EGIS Rt.-jénél 178 MFt-tal 
nagyobb), mely 14%-kal múlja felül az 
előző évit. A csoport konszolidált pénz
ügyi eredménye 2,3 Mrd Ft. A konszolidált 
beszámoló rendkívüli tételei összesen 595 
MFt negatív egyenleget mutatnak. Összes
ségében az EGIS csoport 1999. évi konszo
lidált adózás előtti eredménye 6,9 Mrd Ft 
volt, az 1998. évinél 27%-kal magasabb.

Az EGIS csoport konszolidált mérleg 
főösszege 1999. végén közel 60 Mrd Ft 
volt, 11 %-kal több mint egy évvel koráb
ban. Az eszközök értékének 93%-a az 
EGIS Rt., a maradék a konszolidált válla
latok eszközeiből adódik. A csoport 1999. 
végi saját tőkéje 45,7 Mrd Ft (amiből a le
ányok 187 MFt-tal részesednek), 14%-os 
emelkedést mutat az előző év hasonló ada
tához képest. A belső források bővülésével 
ellentétben a csoport által használt idegen 
források aránya 19% volt 1999. végén, 
szemben az előző évi 22%-kal.

Az anyavállalat vezető gyógyszerei kö
zött kiemelkedően nőtt a Coverex, 
Rocephin és Dormicum árbevétele. A vál
lalat 1999. I-XI. hónapjában 8,5%-os bel
földi piaci részesedéssel rendelkezett. Kö
zel 80 MUSD-s exportjának zöme a FÁK- 
országokba és Kelet-Európába irányult. 
A termelési közvetlen költségek 20%-kal
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emelkedtek, a közvetlen költségek a nettó 
árbevétel 41%-át tették ki és a fedezeti há
nyad 59% volt (valamelyest csökkent). Az 
általános költségek 8%-kal haladták meg 
az előző évi értéket. Az egyéb bevételek és 
egyéb ráfordítások között 1999-ben kisebb 
volt a kinnlevőségek árfolyamváltozása 
miatt elszámolt bevétel, mint az előző év
ben. Az üzleti eredmény az árbevétel 14%- 
át tette ki. A 2,4 Mrd Ft-os pénzügyi ered
mény 70%-os emelkedést jelent 1998-hoz 
képest. Az EGIS Rt. adózás előtti eredmé
nye 6,8 Mrd Ft-ot tett ki, ami 26%-kal na
gyobb az előző évi nyereségnél. Az EGIS 
Rt. 1998-tól a korábbi öt év 100%-os ked
vezménye után 2002-ig 60%-os kedvez
ményt élvez a társasági adó fizetésében, 
azaz a nyereség 7,2%-ának megfelelő tár
sasági adó kötelezettsége van. Ugyanerre 
az időre további 10% (a nyereségre vetítve 
1,8%) kedvezmény illeti meg a társaságot 
a termelő nagyberuházások adókedvezmé
nye keretében. így az EGIS Rt. 1999. évi 
adózott eredménye 6,4 Mrd Ft volt. A vál
lalat a terveknek megfelelően az 1998. évi
nél kevesebb, 2,7 Mrd Ft összegű beruhá
zást teljesített. A vállalat teljes munkaidős 
dolgozóinak létszáma 1999. végén 2579 fő 
volt, 81 fővel kevesebb az év elejei lét
számnál. Tulajdonosi szerkezetében a fran
cia Servier S.A.S. (ATP) cég továbbra is 
50,9%-kal van jelen.

Richter Gedeon Rt.

A Nemzetközi Számviteli Szabályok 
(IAS) szerinti, nem auditált adatok alapján 
1999-ben a társaság értékesítési árbevétele
59,6 Mrd Ft volt, ami 8,2%-os növekedést 
jelent az 1998. évihez képest. A forgalom 
dollárban kifejezve 3,1%-kal, 250,5 
MUSD-re csökkent. 1999-ben az üzleti 
eredmény 14,7 Mrd Ft volt, 10,7%-kal ma-

Technológiai ajánlatok

p2242. Komplexáló szerek (EDTA és 
DTPA) analízise a papíripar zagyából szár
mazó szennyvízben és a papírgyártás során 

p2262. Energia felszabadítás -  súr
lódásmentesítő fémkondícionáló

p2310. Fémtartalmú, szerves, elektro
mosan vezető polimer

p2314. Finomítóból származó nehéz 
maradék kezelése

p2330. Új technológia bármely termék 
teljes víztelenítésére

p2394. Aeroszolok előállítására szolgá
ló módszer és berendezés

p2421. Mikrohullámú plazmával előál
lított magas hőmérsékletű gázáram

gasabb mint az egy évvel korábbi, ez dol
lárban számítva 0,8%-os csökkenésnek fe
lel meg. Az adózott eredmény 1999-ben 
16,2 Mrd Ft volt, az egy részvényre jutó 
eredmény 870 Ft.

A társaság 1999-ben belföldön 14,3%- 
kal, 20,3 Mrd Ft-ra növelte árbevételét; a 
forgalom dollárban kifejezve 85,3 MUSD- 
re, 2,5%-kal bővült. Az I-XI. havi adatok 
alapján 9,6%-os piaci részesedéssel meg
tartotta vezető pozícióját a hazai piacon. 
Az Ednyt, a Quamate, a Mydeton és az 
orális fogamzásgátlók értékesítése töretle
nül növekedett, továbbá antibiotikum ké
szítményeik (Aktil, Suprax) forgalmában 
értek el jelentős növekedést. A társaság 
1990. után bevezetett új termékei 1999- 
ben a teljes hazai gyógyszer értékesítés 
mintegy 46%-át tették ki. Az export árbe
vétel 165,2 MUSD volt, 5,7%-kal alacso
nyabb, mint az 1998. évi érték. Az egyéb 
piacokon elért 65,5 MUSD-s érték először 
haladta meg a FÁK országokban realizált 
forgalom nagyságát (56,8 MUSD).

A fedezeti hányad kis mértékben 
54,2%-ra csökkent, ez az Oroszországba 
irányuló forgalom visszaesésének és a ter
melési rezsi költségek (leginkább az érték- 
csökkenési leírás) növekedésének hatását 
tükrözi. A kereskedelmi és marketing, va
lamint az adminisztrációs és igazgatási 
költségek valamivel alacsonyabbak voltak, 
mint 1998-ban. A kutatási-fejlesztési költ
ségek 4,5 Mrd Ft-ot tettek ki, ami 19,7%- 
os növekedést jelent; ehhez hozzájárultak 
az értékcsökkenési leírás, a személyi költ
ségek, a regisztrációs díjak és a klinikai 
vizsgálatok költségei.

A 14,7 Mrd Ft-os üzleti eredményhez 
kapcsolódva az üzleti eredményhányad 
1999-ben 24,7% volt az egy évvel korábbi 
24,1%-kal szemben. A pénzügyi művele
tek eredménye 1999-ben 2,5 Mrd Ft (10,4

K+F partnerkeresés

p2234. Hiperelasztikus anyagok tri- 
bológiai alkalmazása

p2245. Membrán-mikroreaktor gázfázi
sú reakciók lefolytatásához

p2293. Műanyagból álló nano-kompo- 
zitumok

p2295. Poliamid kompozitumok termo- 
oxidatív stabilitása

p2300. Több komponensből álló, nem 
tiszta műanyag-hulladékok reciklizációs 
technológiájának kidolgozása

p2355. Mikro-keverő és mikro-ülepítő 
rendszereket felhasználó extrakciós folya
matok

MUSD) volt, míg a megelőző évben 3,7 
Mrd Ft (17,5 MUSD); ezen belül a 2,2 Mrd 
Ft-os nettó kamatbevétel 1,4 Mrd Ft-tal ke
vesebb, mint 1998-ban volt. A társaság 
1999. elejétől öt éven át 60%-os adóked
vezményt élvez, ami 7,2%-os tényleges 
társasági adó fizetési kötelezettséget jelent. 
A társaság adózott eredménye 1999-ben 
16,2 Mrd Ft (68,2 MUSD) volt.

A mérlegfőösszeg 1999. végén 104,6 
Mrd Ft, 18,5%-kal magasabb az egy évvel 
korábbinál. A társaság pénzeszközei to
vábbra is jelentősek maradtak. A befekte
tett eszközök értéke 1999-ben 27%-kal 
nőtt és elérte az 58,4 Mrd Ft-ot. A növeke
dés elsősorban a 15,5 Mrd Ft-os beruházá
si programnak tudható be, aminek kereté
ben folytatódott a hormontabletta-, kenőcs, 
és krémgyártó üzemek építése, a kísérleti 
üzem felújítása és bővítése, valamint a rak
tárkapacitás kiépítése. A forgóeszköz állo
mány 1999. végén 9%-kal volt nagyobb az 
egy évvel korábbinál. A saját tőke állo
mány 21 %-kal nőtt 1999-ben és megköze
lítette a 94,5 Mrd Ft-ot, a növekedés első
sorban annak a következménye, hogy a 
tárgyidőszaki adózott eredményt az ered
ménytartalékhoz sorolták. A rövid lejáratú 
kötelezettségek 1999. végi értéke (10,1 
Mrd Ft) 4%-kal volt kisebb, mint az egy 
évvel korábbi állomány. A társaság alkal
mazottainak teljes létszáma 1999. végén 
4593 fő volt, ezen belül a magyarországi 
létszám 4177 fő, szemben az egy évvel ko
rábbi 4111 fővel. 1999. végén a Richter 
Gedeon részvények 61,9%-a külföldi be
fektetők, 25,2%-a az ÁPV Rt., 11,5 %-a 
belföldi jogi- és magánszemélyek és 1,4%- 
a a társaság tulajdonában volt.

RL

p2398. Izocianid-szintézis elektrokémi
ai eljárással

p2431. Nehéz-ionos gyorsítók alkalma
zása különféle tudományágakban

Technológiai igények

p2241. A wolffám-karbid szemcsemé
retének csökkentése

p2365. Kompressziós alakítási techno
lógia és berendezés

p2378. Kémiai reakció-szabályozás 
p2387. Biológiailag lebontható, nem 

mérgező, hőre keményedő poliuretán hab

További információ: Szabó Eszter, tel: 
266-3123

Sz.G.

EU partnerkeresés a kémiai kutatásban
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EU-csúcs Lisszabonban

Az Európai Ünió stratégiai célja az, 
hogy tíz év múlva a legversenyképesebb és 
legdinamikusabb gazdaság legyen a vilá
gon, derül ki a lisszaboni EU-csúcs márci
us végén megjelentetett nyilatkozatából. 
Az állam- és kormányfők találkozója az el
vek és elvárások rögzítése mellett célkitű
zéseket és intézkedési tervet is rögzített.

A stratégiai cél eléréséhez három fő csa
pásirányt jelöltek ki, ezek a tudásra alapo
zott gazdaságba és társadalomba való át
menet (jobb információs technológiai és 
kutatási-tudományos politika, a strukturá

A budapesti székhelyű, de több telephe
lyű CORROCONT Ipari és Kereskedelmi 
Szolgáltató Kft. svájci-magyar vegyesvál
lalat, 1990-ben kezdte meg működését. Te
vékenységének legfontosabb területei a 
kezdeti időkben a földalatti és minden más 
telepítésű fémlétesítmény elektrokémiai 
(katódos) korrózióvédelme. Ezen témakör 
az évek során számos egyéb profillal egé
szült ki, melyek napjainkra a következő 
szolgáltatásokat biztosítják:
1. Mérés és diagnosztika területén

-  csővezetékek (rendszerek) korróziós 
vizsgálata,

-  folyamatos potenciálmérések (CIPS 
módszer),

-  szigetelési hibahelyek felderítése 
(DCVG módszer),

-  korróziós diagnosztikai szolgáltatá
sok (intenzív mérési eljárás),

-  hibahely-meghatározás GPS beren
dezéssel,

-  roncsolásmentes vizsgálórendszer 
csövek számára,

-  tartályok roncsolásmentes vizsgála
tai,

-  hőcserélő-, csőköteg és kazáncső 
roncsolásmentes vizsgálatára alkal
mas mérőrendszer,

-  városi acélcsőrendszer katódos vé
delme,

-  csővizsgálati módszer földfeletti ve
zetékekre.

2. Gyártás és értékesítés területén:
-  potenciál mérőhelyek,
-  nyomvonaljelzők,
-  SERVIWRAP szigetelőrendszer,

mkl

lis reformok felgyorsítása), az európai szo
ciális modell korszerűsítése (az emberi 
erőforrásba történő befektetéssel és a szo
ciális kirekesztés elleni küzdelemmel), va
lamint a megfelelő makrogazdasági politi
ka. Mindezek teljesülésekor a következő 
években reálisnak látják a 3% körüli gaz
dasági növekedést.

Az elvekhez a következő intézkedése
ket, orientációs célokat rögzítették:

-  e-Europe akció (elektronikus infor
mációátvitel),

-  elektronikai termékek:
-  katódvédelmi egyenirányítók,
-  elektronikus kapcsolók,
-  kettős szigetelésű katódvédelmi 

kábelek,
-  műholdról vagy rádiójellel vezé

relt programozható kapcsoló óra,
-  öntödei termékek:

-  FeSi anódelemek,
-  A1 anódelemek,
-  Zn anódelemek,
-  Mg anódelemek,
-  egyéb szénacél és alumínium önt

vények spektrometriás adatvizsgá
lati ellenőrzése.

A CORROCONT szakember gárdája 
több évtizedes korrózióvédelmi múlttal és 
ipari gyakorlattal rendelkezett már az ala
pítás idejében, így a biztonságtechnikai 
szolgáltatások, minőségellenőrzés, általá
nos műszaki fejlesztés, valamint a szakvé
lemények készítése szintén profiljába tar
tozik.

A dinamikus fejlődés szükségessé tette 
a nyugat-európai leányvállalat megalapítá
sát az ott jelentkező speciális feladatok -  
elsősorban korszerű roncsolásmentes tech
nikán alapuló ipari vizsgálatok -  ellátásá
ra.

1994-ben Közép-Angliában megalakult 
a CORROCONT UK. LTD. Majd 1995- 
ben a folytatott csővezetéki és tartály diag
nosztika külföldi sikeres alkalmazása 
újabb vállalat létrehozását igényelte, ami
1997-ben Londonban a CORROCONT- 
TESTEX UK. LTD. néven realizálódott.

A megnövekedett feladatok Közép-Eu- 
rópában is bővítést igényeltek, így jött lét

-  egységes európai kutatási térség lét
rehozása,

-  a kis- és középvállalkozások műkö
désének elősegítése,

-  a belső piac kiteljesítése,
-  hatékony és integrált tőkepiac létre

hozása,
-  a makrogazdasági politikák koordi

nálása,
-  oktatás és képzés az információs tár

sadalomban,
-  aktív foglalkoztatási politika,
-  a szociális rendszer korszerűsítése.
(Euroatlanti Hírlevél, 2000. március

re a CORROCONT Slovakia Spol. s.r.o. 
Ugyanebben az évben Lengyelországban 
“joint venture” formában megkezdte mű
ködését a CORROCONT-ANTICOR. 
Képviseleti szerződést kötöttek az Egye
sült Arab Emirátus területére szólóan az 
UNI ARAB ENGINEERING AND OIL- 
FIELD céggel szolgáltatásainkra és termé
keinkre (Abu Dhabi).

A kialakult vállalatcsoport a korrózió- 
védelmi diagnosztika szinte minden terü
letén otthonos, de a védelemhez szükséges 
eszközök, berendezések gyártására, beépí
tésére, üzembehelyezésére, majd fenntar
tására is specializálódott. Ebben a tevé
kenységi körben európai és világviszony
latban is a legnagyobb cégek közé tartozik.

Jelentős működési területe még a cső
vezetékek és tartozékaik, valamint a táro
lótartályok rehabilitációja a diagnosztiká
tól a teljes kulcsra kész megvalósításig.

Az elmúlt évek fejlesztési munkája le
hetővé tette, hogy a CORROCONT ma 
már nem csak használója, de gyártója és 
fejlesztője az általa alkalmazott diagnosz
tikai berendezéseknek. Ez lehetővé teszi 
vevőink speciális igényeinek maradékta
lan kiszolgálását, amely minőségpoliti
kánk alapja is.

Folyamatosan fejlesztik vizsgálattech
nikájukat és gyártási technológiájukat, va
lamint szakembergárdájuk szakmai to
vábbképzéséről is gondoskodnak.

Jelenleg a megvalósítás szakaszába lé
pett a nyomástartó edények és nagy átmé
rőjű csővezetékek komplex vizsgálata. 
Fejlesztési eredményeink az LFET (Low 
Frequency Electromagnetic Technics -  
Alacsony Frekvenciás Elektromágneses 
Technika) műszercsaládban is új korszakot 
indítanak el. A társaság rendelkezik az ISO 
9001 szerinti minőségbiztosítási rendszer
rel, valamint a NAT (Nemzeti Akkreditáló 
Testület) MSZ EN 45001 minősítéssel is.

BEMUTATJUK VÁLLALATAINKAT

A CORROCONT Kft.,
a CORROCONT vállalatcsoport magyar cége
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A 64 fős átlaglétszámú cég termelési ér
téke 1999. évben: a belföldi értékesítés 
nettó árbevétele 521 millió Ft, az export 
pedig 191 millió Ft volt. Az egy főre eső 
termelési érték: 11,1 millió Ft/év. Vagyon 
arányos adózott eredmény: 31%.

A CORROCONT Kft. tagja a világ 
legismertebb amerikai Korrózió Ellenőrző 
és Védelmi Szervezetének -  a NACE 
International-nek. Továbbá rendszeres 
évenkénti szakmai beszámolókkal vesz 
részt a nemzetközileg is jegyzett: „Pipeline 
Rehabilitation & Maintenance konferen-

OTKA-HÍREK

Érdekes adatokat tartalmaz a lapzárta
kor érkezett 2000/1. számú OTKA Hírle
vél. A kémia és a vegyipar szempontjából 
érdekes információkat ebből közöljük az 
alábbiakban.

Új OTKA döntéslisták

Az OTKA Bizottság az 1999. május 3-i 
határidőre benyújtott tematikus és ifjúsági 
pályázatok támogatásáról 2000. január 25- 
én döntött. A bizottság a beérkezett 1069 
tematikus és 131 ifjúsági pályázatból 690 
tematikus és 66 ifjúsági pályázat támoga
tását fogadta el. Összegszerűen: a temati
kus pályázók 5 857 295 eFt-ot igényel
tek, amelyből a Bizottság 2 789 815 eFt 
támogatását hagyta jóvá, míg az ifjúsági 
pályázatok támogatására a kért 444 985 
eFt-ból 152 001 eFt-ot juttatott.

A kémia területét vizsgálva a kép a kö
vetkező:

A kémia I. zsűri területére 86 pályázat 
érkezett, amiből 40 támogatását fogadták 
el, ami az élettelen természettudományok 
területéről beérkezett pályázatoknak 
13,2%-a. Összegszerűen a kért 410 834 
eFt-tal szemben a pályázók 188 640 eFt- 
ban részesültek, ami az élettelen termé
szettudományok támogatására jóváhagyott

ciákon, amit az Energy Logistics Inter
national szervez.

Fontosabb külföldi referenciák:
Anglia, Ausztria, Azerbajdzsán, Benelux, 
Hollandia, Omán, Távol-Kelet.

Fontosabb hazai referenciák:
1. Olaj és gáz távvezeték rendszereken:

-  MÓL Rt. Kutatás-Termelés Ágazat,
2. Kőolaj-feldolgozó és vegyipar részére:

-  MÓL Rt. Feldolgozás és Kereskedel
mi Ágazat,

összeg 15,4%-a. A kémia II. területéről be
érkezett 83 pályázatból a zsűri 61-et foga
dott el, az összes élettelen természettudo
mány területéről díjazott pályázatok 
20,1%-át. Összegszerűen a pályázók a kért 
393 163 eFt-tal szemben 191 440 eFt 
támogatásban részesültek, az élettelen ter
mészettudományok támogatására jóváha
gyott teljes összeg 20,1%-ában. A kémia 
tehát az élettelen természettudományok tá
mogatására előirányzott 1 225 560 eFt- 
ból összesen 280 086 eFt-ban, a teljes 
összeg 33,3%-ában részesedik. Ez az ösz- 
szeg az egész OTKA területén rendelke
zésre álló 2 941 816 eFt támogatási ösz- 
szeg 9,5%-a, ami nem mondható rossz 
aránynak.

„Első tíz évünk az OTKA-val”

Ez a címe annak az értekezésnek, ame
lyet a BMGE Tartószerkezetek Mechani
kája Tanszékén készítettek az OTKA kuta
tások 10 évének támogatási sajátosságairól 
(Kuruczné dr. Kovács Márta). Ennek az 
érdekesebb megállapításait az alábbiakban 
idézzük.

Míg 1991-92-ben névértékben és reál
értékben átlagosan 4-6 MFt volt egy pá
lyázat össztámogatottsága, addig 2000-

Tiszai Vegyi Kombinát,
3. Városi gázvezetékek:

-  Pápa, Gödöllő, Miskolc, Veszprém, 
Nagykanizsa, Kaposvár, Zalaeger
szeg, Pécel (KÖGÁZ, TIGÁZ stb.)

4. Üzemanyagtöltő állomások katódvédel
me:
-  MÓL; AGIP; ARAL; ÖMV

5. Tartályok, hőcserélők:
-  MÓL Rt. KTÁ, KFÜ területein.

Szánthó Géza

ben -  az 1995-ben elért 2 millió körüli mi
nimum után -  ez az összeg névértékben is 
csupán az 1991-es érték körül mozog, reál
értékben viszont a katasztrofálisan kinyílt 
inflációs olló következtében alig haladja 
meg az 1 MFt-ot, vagyis reálértékben a tá
mogatás 10 év alatt csaknem az ötödére 
csökkent!

Az egy pályázatra jutó átlagos évi támo
gatás az 1991-es mintegy 1,5 MFt-ról in
dulva jelentős visszaesés után 2000-re 
névértékben is csak a 10 évvel ezelőtti 
szintet éri el, amely reálértékben az 1991 
éves támogatásnak ugyancsak mintegy 
ötödrésze, összegszerűen csak mintegy 
300 000 Ft!

A pályázatonkénti bérjellegű kifizetés 
összege reálértékben évi 100 eFt alatt van, 
míg ugyanez egyénenként nominál és reál
értékben még a 10-20 eFt-ot sem haladja 
meg! Ha a kutatóként maximált bruttó évi 
80 eFt-га gondolunk, tudnunk kell, hogy 
az pontosan a kutató havi villamosbérleté
re elegendő!

Az egyes pályázatokhoz tartozó kutató- 
csoportok létszáma a kezdeti 7 főről az 
utóbbi években átlagosan mintegy 4 fő kö
rül stabilizálódott. A csökkenő tendencia 
elaprózódásra utal!

Sz. G.

A MAKROGAZDASÁG 
HAZAI ÉS KÜLFÖLDI HÍREI

Az USA Védelmi Minisztériuma 100
egyetemnek 40,2 MUSD-t osztott szét a 
műszerbeszerzés támogatására. A több 
mint 700 javaslat közül 221-et választottak 
ki, amiket 50 eUSD és 1 MUSD közötti 
összeggel támogattak. A védelmi témájú 
javaslatok között távérzékelés, meghajtás, 
fejlett anyagok és óceánkutatás szerepel
tek, az USA 2001. évi költségvetési terve

zete szerint a szövetségi K+F kiadások 
49%-a a védelemé. A nagy fontosságú be
ruházások között is előre sorolják az egye
temi kutatástámogatást, az információ 
technológiai kezdeményezést, valamint a 
klímaváltozási kutatásokat és kezdemé
nyezést. (C&EN, February 14, 21 2000.)

Az Európai Bizottság új politikát java
sol a szennyező fizet elvű környezetvédel

mi felelősségre. A terv szerint a vállalatok 
fizetni kényszerülnek az egészségügyi és 
tulajdonbeli károkért és a balesetek okozta 
környezeti károk felszámolásáért. Az euró
pai országok eddigi törvényei csak az em
berek és a javak károsodására terjedtek ki, 
de nem érintették a természeti forrásokat. 
Jelenleg nincs bejárt út a szomszédos or
szágokban keletkezett balesetek kárainak 
elszámolására. Az EU szabályozás szigorú 
felelősséget fog kimondani, amikor a kár
okozás veszélyes tevékenységből szárma
zik. A szabályozást 2001 elejére tervezik 
előkészíteni. (C&EN, February 21, 2000. 
p. 17.)
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A magyar vegyipar és kémiatudomány

Az Amerikai Kémiai Társaság (USA)
egyik 2000. évi nemzeti díját Somorjai A. 
Gábor, a Kaliforniai Egyetem kémiai pro
fesszora kapta. A Shell Oil Foundation által 
támogatott díjat Somorjai professzor a ho
mogén és heterogén katalízis kreatív kutatá
sáért kapta, kutatásainak központjában az 
anyagfelületi kémiai és fizikai jelenségek 
feltárása állt. Egyik fontos tudományos 
hozzájárulása az etilidén (C-CH3) csoport 
keletkezésének és kötődésének megértése a 
fém/egykristály felületeken. Somorjai pro
fesszor első egyetemi oklevelét a Budapes
ti Műszaki Egyetemen kapta 1956-ban. 
(C&EN, February 7, 2000. p. 55.)

A magyar Gazdasági minisztérium 
(GM) ez évi kis- és középvállalkozás támo
gatási programjában négy terület kapott 
prioritást. Az első a vállalkozások működési 
feltételeinek javítása (a piaci pozíciók erő
sítése, felkészülés az EU csatlakozásra és 
szakmai-pénzügyi programok). A második 
az integrátori beszállítói program (a támo
gatást a vevők igényeihez igazodó beszállí
tók kaphatják). A következő a kisvállalati 
kölcsönprogram (mikrohitel, vállalkozás- 
fejlesztési kishitel, kamattámogatás kiemel
ten a kézműveseknek, a turizmusnak és az 
exportbővítésnek). A negyedik irány a piaci 
pozíciók javítása (exportfejlesztés, innová
ció, turisztikai beruházások ösztönzése). 
A kis- és középvállalkozások támogatására 
a tárca összesen 5,3 Mrd Ft-ot fordít, leg
többet (1,64 Mrd Ft-ot) az első területre és 
legkevesebbet (1,05 Mrd Ft-ot) az utolsóra. 
Az összeget növeli a 2 Mrd Ft-nyi Phare- 
forrás. A GM pályázatokat hirdetett a támo
gatások elnyerésére.

A Magyar Vegyipari, Energiaipari és 
Rokon Szakmákban Dolgozók Szak- 
szervezeti Szövetségének (VDSZ) márci
us 10-ei 30., rendkívüli kongresszusán el
nökké választották az egyedüli jelölt Pasz
ternák Györgyöt. Elődje Föcze Lajos 1999. 
december 31 -ével leköszönt sokéves elnö
ki megbízatásáról és nyugdíjba vonult. 
Paszternák György 51 éves, a Bánki Donát 
Műszaki Főiskolán szerzett diplomát. 
A Pestvidéki Gépgyárban technológus 
volt, majd a Nagynyomású Kísérleti Inté
zetben tudományos munkatárs. 1980-tól 
dolgozik a VDSZ-ben. Elnökként elsődle
ges kötelességének tartja a szakszervezeti 
tagság szolgálatát, élet- és munkakörül
ményeinek javítását. A VDSZ az ország 
második legnagyobb ipari szakszervezete. 
A rendkívüli kongresszus elfogadta a kö
vetkező időszak stratégiáját.

A csatlakozásra jelentkezett országok 
szerkezetpolitikai célú pénzügyi támo
gatásáról az Európai Bizottság március 
elején határozott. A tíz közép- és északke
let európai ország között Magyarország a 
teljes támogatási összeg 7-10%-ára szá
míthat. A legkisebb összeget Szlovéniának 
(1-2%), a legnagyobbat Lengyelországnak 
(30-37%) szánják. A magyarországinál na
gyobb összeget ítéltek Romániának (20- 
26%) és Bulgáriának (8-12%) is. (Official 
Journal of the European Communities, 
L72/22, 21.3.2000.)

KSH tájékoztató az 1999. évi kereseti 
és áradatokról. 1999. évben a bruttó át
lagkeresete 77 200 Ft/fő/hó, a nettó átlag- 
kereset 50 100 Ft/fő/hó volt, 116,1%-os, 
ill„ 112,7%-os kereseti indexekkel. A fo
gyasztói árindex 1998. decemberéhez vi
szonyítva 111,2, 1998. évhez viszonyítva 
pedig 110,0% volt.

(Magyar Közlöny)
2000. évi Magyar Termék Nagydíj pá

lyázatot hirdetett az INDUSTORG, a 
MEHIB és a KERMI, amelyen többek kö
zött sorozatgyártásra alkalmas szilikátipa
ri, kozmetikai és háztartás-vegyipari ter
mékek is indulhatnak. A pályázat beküldé
si határideje 2000. június 15., feltételeit az 
Ipari és Kereskedelmi Közlöny 2000. feb
ruár 24-i száma tartalmazza (p. 124.).

A gazdaságfejlesztési pályázati rend
szerben 1999-ben aláírt szerződések 
jegyzékét publikálta a Gazdasági Miniszté
rium. Ebből kiderül, hogy 1999-ben 67 pá
lyázatra összesen 397,8 MFt támogatást 
és 8 439,65 MFt kölcsönt ítéltek oda. 
A legnagyobb kedvezményezettek közé 
tartozik a Taurus három társasága (össze
sen 795 MFt kölcsönnel), a Glabofloor 
(400 MFt kölcsönnel), az Ensto Plastic 
(200 MFt kölcsönnel), a Jász-Plasztik 
(összesen 400 MFt kölcsönnel és támoga
tással). (Ipari és Kereskedelmi Közlöny. 
2000. március 20.)

Új világrend a petrolkémiai termékek 
gyártásában. 1999-ben az erős igények
hez szoros ellátás kapcsolódott, és az alap
anyag árak is az 1991-es öböl-menti hábo
rú óta nem látott mértékben emelkedtek, 
mindezek mellett a múlt év jobb volt a vá
rakozásoknál. A tíz legnagyobb olefinter
melő közül hat alakult ki tizennégy vezető 
vállalat összeolvadásának és közös vállal
kozásának eredményeként. Úgy tűnik, 
hogy az összeolvadások és a közös vállal
kozások biztonsági hálót teremtenek a pet
rolkémiai cégek számára az előttük álló bi
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zonytalanságok kezelésére. Az új világ
rend módosítja a fölöttébb ciklikus petrol
kémiai ipar versenydinamikáját. (C&EN 
March 13,2000. p. 19.)

A világ olefin- és poliolefin piacai 
egészségesen fognak növekedni az előt
tünk álló évtizedben. Az USA-beli SRI 
konzultáns-cég prognózisa szerint 2009-ig 
a polipropilén és a polietilén fogja vezetni 
a szektor éves növekedését 5,9% ill. 4,8%- 
kal. A benzol- és a toluol igények 3,5- 
4%/év-re mérséklődnek. A xilol igény erő
sebb, de a gyorsan növekvő kapacitások 
miatt a világ túltermelési problémával 
szembesülhet. A metanol piaca gyenge ma
rad, új üzemek lépnek be számos helyen, 
ami kikényszeríti a régebbiek bezárását. 
A metanol második legnagyobb végfel
használója, az MTBE iránti igény egyenle
tes marad a következő öt évben. (ECN 27 
March-2 April, 2000. p. 12.)

Magyar vegyipari vállalatok a régió 
D&T toplistáján. A Deloitte and Touche a 
közép-kelet európai régió nagyvállalatai
nak 1998. évi árbevételi listáján negyedik
ként szerepelteti a MÓL Rt.-t (hasonlóan 
az egy évvel korábbi jegyzékhez), 58. lett 
a Panrusgáz, és 82. a TVK Rt. (Világgaz
daság, 2000. március 28., 1+4. oldal)

Szuper elasztikus nikkel-titán ötvözet 
az Assisi Szent Ferenc Bazilika helyreállí
tásán. Az 1997. évi földrengésben súlyosan 
károsodott és az 1999. novemberében újra 
megnyitott Bazilika tetőzetén a külső tim
panonok összeerősítésére mechanikailag 
megerősített és vízszintesen megfeszített, 
egy mm-es átmérőjű huzalokból álló drót- 
kötegeket alkalmaztak. Gumihoz hasonló 
rugalmasságuk a kristályszerkezet módosí
tásának az eredménye. Normál körülmé
nyek esetén a kristályszerkezet ausztenites, 
feszítés alatt azonban ez -  átmenetileg -  
martenzitesre változik. A szuper rugalmas
ság mellett a huzalok kiváló elfáradási és 
korrózióállási tulajdonságokkal is bírnak. 
Ezt az alakjára emlékező acélötvözet típust 
1932-ben fedezték fel. Azt remélik, hogy a 
nikkel-titán ötvözetből készült huzalok 
megvédik a Bazilikát az 1977. évinél erő
sebb földrengések károsító hatásaitól is. 
(Nickel, March 2000, p. 9.)
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BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL

XXXI. Kromatográfiás Továbbképző Tanfolyam
(Szeged, 2000. január 26-28.)

A Magyar Kémikusok Egyesülete 
Csongrád Megyei Csoportja szokásos há
romnapos Kromatográfiás Továbbképző 
Tanfolyamát a Szegedi Akadémiai Bizott
ság székházában rendezte meg.

A sorrendben XXXI. továbbképző tanfo
lyamot Fülöp Ferenc professzor a Magyar 
Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei 
Csoportjának elnöke nyitotta meg, meleg 
szavakkal üdvözölve a résztvevőket, a meg
hívott előadókat, és a kiállítókat. Kiemelte, 
hogy az utóbbi éveket tekintve az idei ren
dezvényünket tisztelte meg jelenlétével a 
legtöbb résztvevő. A 71 résztvevő többsége 
gyógyszergyárakból, egyetemekről és kuta
tóintézetekből érkezett, de a hallgatóság so
raiban megtalálhattuk az Állategészségügyi 
és Élelmiszer Ellenőrző Állomások, az olaj
ipar és néhány középiskola képviselőit is.

A tanfolyam részleteinek ismertetése 
előtt szeretnék köszönetét mondani a sok
oldalú segítségükért (szervezés, üléselnök
ség, műszerbemutató) Dr. Balogh Gábor
nak, Dr. Fülöp Ferenc professzornak, Dr. 
Galbács Zoltánnak, Dr. Görög Sándor 
akadémikusnak, Dr. Janáky Tamásnak, 
Komoróczy Rudolfnak, Kovács Gizellának, 
Dr. Péter Antalnak, Dr. Szabó Imrének, Dr. 
Szőke Attilának, Dr. Tóth Gézának és Dr. 
Wölfling Jánosnak. A szervezők köszöne- 
tüket fejezik ki a kiállító cégeknek is, akik 
bőséges tájékoztató anyagot helyeztek el 
asztalaikon és posztereiken. Betűrendben 
felsorolva az alábbi kiállítók vettek részt a 
továbbképző tanfolyamon: B&K Bt. (Bp.), 
BST Kft. (Bp.), Chemotron Kft. (Bp.), 
Lab-Comp Kft. (Bp.), Merck Kft. (Bp.), 
Sigma-Aldrich Kft. (Bp.), Simkon Kft. 
(Bp.) és az S&T Magyarország Kft. (Bp.).

A korábbi évektől eltérően a szervezők 
az előadásokat néhány témakör köré cso
portosították. A tanfolyamon elhangzott 21 
előadás és köztük a 6 cégelőadás többsége 
a minta-előkészítési eljárásokkal, szárma
zékképzési reakciókkal és királis elválasz
tás-technikai módszerekkel foglalkozott. 
A rendezvény szakmai értékét jelentősen 
növelte, hogy a fenti témakörök elismert 
kutatóit sikerült a szervezőknek felkérniük 
az előadások megtartására. Az előadások 
kivétel nélkül a hallgatóság számára érthe
tően, világosan, magas szakmai színvona
lon hangzottak el, amiért az előadókat kü
lön köszönet illeti. Az első előadó Nyiredy 
Szabolcs professzor (Gyógynövény Kutató 
Intézet Rt., Budakalász) volt, aki előadásá
ban részletesen ismertette a különböző 
extrakciós és mintatisztítási lehetőségeket 
és ezek optimalizálását az analitikai és

preparatív folyadékkromatográfiás elvá
lasztásokhoz. A következő két előadás az 
egyre gyakrabban alkalmazott szilárd-fázi
sú mikroextrakcióról (SPME) szólt. Dr. 
Wittmann Gyula (SZTE Szervetlen és Ana
litikai Kémiai Intézete, Szeged) ismertette 
az SPME eljárás elméleti alapjait, majd Dr 
Garai Ferenc (KGI Környezetvédelmi In
tézete és Sigma-Aldrich Kft, Bp.) az 
SPME eljárás alkalmazási lehetőségeit 
mutatta be a környezetvédelmi analitiká
ban. Dr Lovász Csaba (KGI Környezetvé
delmi Intézete, Bp.) a dioxinok füstgáz
mintákból történő meghatározásáról be
szélt, kiemelve az eljárás során a minta
előkészítés fontosságát. Dr. Boross Ferenc 
a különböző kromatográfiás eljárások 
(GC, GC-MS, HPLC) élelmiszeripari al
kalmazásáról mutatott be érdekes példákat. 
Fekete Jenő professzor (BME Általános és 
Analitikai Kémiai Tanszék és Merck Kft., 
Bp.) előadásában az ADS minta-előkészitő 
kolonna felhasználásával történő automati
kus mintatisztítást mutatta be, amellyel az 
injektált mintából a fehérjék könnyen eltá- 
volíthatók, megnövelve az analitikai osz
lop élettartamát. Dr Müller Tibor (Labor
export Kft., Bp.) érdekes, kapcsolt kroma
tográfiás eljárásokról (HPLC-ICP/MS, 
GC-IR-MS) beszélt. A XXXI. Kromatog
ráfiás Továbbképző Tanfolyamon új prog
ramként január 26-án az utolsó előadás 
után szegedi kromatográfiás „műhelyek
ben” rendkívül sikeres műszerbemutatókat 
tartottak a Szegedi Tudományegyetem 
Orvosi Kémiai Intézete, az MTA Szegedi 
Biológiai Központ Biokémiai Intézete, 
a Gabonatermesztési Kutató Kht. és a 
MÓL Rt. Algyői Ipartelepe kutatói ill. la
borvezetői amelyeken a tanfolyam résztve
vői vezető kromatográfiás berendezéseket 
gyártó és forgalmazó cégek Szegeden 
üzembe helyezett készülékeit tekinthették 
meg és hasznos szakmai konzultációt foly
tathattak a műszerek üzemeltetőivel.

A tanfolyam második napját Dr Szepesi 
Ildikó (ABL&E Jasco Kft., Bp.) előadása 
nyitotta meg, aki automatizált kolonnaváltó 
szelepek segítségével történő különböző fo
lyadékkromatográfiás on-line mintatisztítási 
eljárásokat mutatott be. Keresztes Péter 
(Kromat Kft., Bp.) azokat a paramétereket 
ecsetelte, amelyek pontos ismerete rendkí
vül megkönnyítheti a megfelelő HPLC osz
lop kiválasztását. Dr Téren József (Csong
rád Megyei ÁEÉÁ, Szeged) az igen érzé
keny immunkémiai módszerek mikotoxin 
analitikai alkalmazási lehetőségeit tárgyalta. 
Görög Sándor akadémikus (Richter Gedeon

Rt., Bp.) bemutatta a legfontosabb gáz- és 
folyadékkromatográfiás származékképzési 
reakciókat és ezek alkalmazási lehetőségeit 
a gyógyszerek kromatográfiás vizsgálatá
ban. Előadását Dr Péter Antal (SZTE Szer
vetlen és Analitikai Kémiai Intézete, Sze
ged) szintén származékképzéssel foglalkozó 
előadása követte, amelyben a királis kroma- 
tográfia során alkalmazható derivatizálósz- 
ereket mutatta be. Dr Horváth Viola (BME, 
Általános és Analitikai Kémiai Tanszék, 
Bp.) a molekuláris lenyomatokat tartalmazó 
polimerek analitikai alkalmazásának lehető
ségeiről beszélt. Dr Gazdag Mária (Richter 
Gedeon Rt., Bp.) a királis gyógyszermole
kulák vizsgálata során kapott érdekes 
elválasztástechnikai (HPLC, CE) példákat 
vázolt fel. Dr Klebovich Imre az EGIS 
Gyógyszergyár Rt. Farmakokinetikai Kuta
tólaboratóriumának vezetője részletesen ele
mezte a biológiai mintafeldolgozás során al
kalmazható különböző eljárásokat és a fel- 
használásukkal kapott kromatográfiás ered
ményeket. A tanfolyam második napjának 
utolsó előadását Vincze Lajos (Simkon Kft., 
Bp.) tartotta „Kétdimenziós gázkromatográ
fia gyakorlati lehetőségei” címmel.

A tanfolyam befejező napját Udvardy 
Andor professzor (MTA SZBK Biokémiai 
Intézet, Szeged) „Fehérje-elegyek analízi
se gélelektroforetikus módszerekkel” című 
előadása nyitotta meg. Számos példán mu
tatta be, hogy a molekuláris biológiai alap
kutatásban, a biopolimerek vizsgálatában 
milyen fontos szerepet tölt be a gélelektro- 
forézis. A következő előadásban Dr. 
Báthori Mária (SZTE Gyógynövény és 
Drogismereti Intézet, Szeged) részletesen 
felvázolta a növényi minták előkészítési 
lehetőségeit, különös tekintettel az ek- 
diszteroidok kinyerésére. Dr Seres Gábor 
(Chinoin Rt., Bp.) a tanfolyam 3 királis 
kromatográfiával foglalkozó előadásában 
részletesen ismertette a különböző cik- 
lodextrin alapú állófázisokat és optimali
zálási lehetőségeket. Dr Szőke Attila 
(MÓL Rt., Algyő) a MÓL Rt. algyői labo
ratóriumának vezetője általuk kifejlesztett 
érdekes gázkromatográfiás mérési eljárá
sokat mutatott be. A tanfolyam záró elő
adásában Dr. Pásztor József (Allegro Bt., 
Bp.) a szuperkritikus folyadék extrak- 
cióban rejlő lehetőségeket ismertette.

A tanfolyam Dr. Janáky Tamásnak -  aki 
az egyik szervezője volt a rendezvénynek 
-  zárszavával ért véget, amelyben többek 
között elmondta, hogy a jövő év elején 
megrendezésre kerülő XXXII. Kromatog
ráfiás Továbbképző Tanfolyamra -  amely
nek fő témakörei előreláthatóan a kapcsolt 
kromatográfiás eljárások és a chip analiti
ka lesznek -  a szervezők változatlan szere
tettel visszavárják a résztvevőket és kiállí
tókat.

Bartók Tibor
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Az első „Hőgyes Délután”
(Budapest, 2000. február 8.)

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerész
tudományi Kar Hőgyes előadójában febru
ár 8-án rendezték meg a „Hőgyes Délutá
nok” keretében az első előadóülést. Az elő
adássorozat a gyógyszerészeti tudomá
nyokkal kapcsolatos legújabb eredmények 
és várható trendjeinek bemutatására teremt 
rendszeres fórumot. A téma fontosságát jól 
mutatja a nagy érdeklődés: a hallgatóság
ban nem kis számban voltak jelen a gyógy
szerkutatásban és gyógyszerészeiben érde
kelt kiváló hazai szakemberek. Az ülést a 
három rendező szervezet nevében Vincze 
Zoltán, az Egyetemi Gyógyszertár igazga
tója, a Gyógyszerésztudományi Kar dé
kánja, Mátyus Péter, a Szerves Vegytani 
Intézet igazgatója, a Magyar Kémikusok 
Egyesülete Szerves- és Gyógyszerké
miai Szakosztályának elnöke, valamint 
Hermecz István, a Chinoin osztályvezető
je, az MTA Gyógyszerkémiai és Gyógy
szertechnológiai Munkabizottságának el
nöke nyitották meg. Vincze Zoltán örömét 
fejezte ki az előadássorozat megindításá
ért, s javasolta, hogy e fórumon vitassák 
majd meg a gyógyszerészet általános és 
aktuális problémáit, úgymint a szakma 
helyzete, kilátásai; a hazai gyógyszerész
képzés jelene és jövője. Mátyus Péter 
megemlítette, hogy az előadássorozat a si
keres Bruckner-termi előadások mintájára 
jött létre és hozzátette, hogy a nagy számú 
hallgatóság jelenléte igazolja is az igényt 
az ilyen típusú előadások iránt. Hermecz 
István elmondta, hogy a szervezők to
vábbiakban is hasonló színvonalú és láto
gatottságé üléseket szeretnének megren
dezni.

Az első előadásban Blaskó Gábor, az 
EGIS kutatási igazgatója „A kémiai kuta
tás szerepe a gyógyszeripari innováció
ban” című előadásában az elmúlt 10 év 
alatt gyógyszerkutatásban végbement je
lentős szemléleti és kémiai metodikai vál
tozásokat foglalta össze. Korábban a ké
mia szinte a „vezető” tudományterület 
volt. Mára a helyzet megfordult, a kémia 
mintegy „kiszolgálja” a biológiát és az or
vostudományt. Hatalmas tőkekoncentráci
óval óriáscégek jönnek létre a gyógyszer- 
iparban (Novartis, SmithKline-Glaxo), és 
a tőkeerős cégek egyre nagyobb pénzösz- 
szegeket fordítanak új gyógyszerek kifej
lesztésére. Ez azonban különösen jövedel
mező befektetés, mert a legnagyobb profi
tot termelő iparág a gyógyszergyártás. 
(Nagyobb, mint pl. az üdítőital gyártás, 
vagy a számítástechnika). A kémiai mód
szerek fejlődése új módszerek kifejleszté

sével párosul. Ezek közül az egyik legje
lentősebb a Furka Árpád nevéhez kapcso
lódó kombinatorikus kémia. A polimer- 
hordozós szintetikus módszerek és az 
aszimmetrikus szintézisek területén is je
lentős fejlődés ment végbe. A nagy számú 
molekula gyors tesztelésére alkalmas auto
matizált módszerek révén hatékonyan le
het a vezérmolekulához jutni, amelynek 
optimalizálásához számítógépes modelle
zési technikák nyújtanak segítséget. Egy új 
gyógyszer kifejlesztése során azonban 
csak az első lépés a hatékony molekula 
megtalálása és szintézise. Ezt követik a na
gyon költséges klinikai vizsgálatok. A ké
mia szerepe az innovációs láncban tehát át
alakulóban van, jelentősége látszólag 
csökken, de természetesen a korszerű 
gyógyszerkutatás számára is nélkülözhe
tetlen tudományterületet jelent.

Gráf László az ELTE Biokémiai Tan
székének vezetője „Protein-engineering és 
a gyógyszerkutatás” című előadásában né
hány szép saját kutatási eredményeket is
mertető példán keresztül mutatta be a két 
terület szoros kapcsolatát. A fehérjék átala
kításának korszerű technikája a „protein 
engineering” (fehérjemémökség), amely a 
fehérjéket kódoló gének irányított muta- 
genezise, vagy/és átszabása útján változ
tatja meg a fehérjék szerkezetét. A mód
szer egyrészről a fehérjék szerkezet-hatás 
összefüggéseinek felderítését szolgálja 
(analízis), másrészről lehetőséget nyújt a 
természetestől eltérő tulajdonságú fehérjék 
előállítására (szintézis). A kétfajta alkal
mazás közti dinamikus kapcsolat jó példái 
a gyógyszerkutatás körébe tartozó fehérje
hormonokkal (pl. inzulin) és enzimekkel 
(pl. szöveti plazminogén aktivátor) kap
csolatos szerkezet-hatás-stabilitás kutatá
sok. A pusztán alapkutatás-jellegű és a bio- 
medicinális fehérjekutatás szoros kapcso
latát illusztrálja az ELTE Biokémiai Tan
székén folyó szerin proteáz kutatás is. Gráf 
László és munkatársai több mint egy évti
zede tanulmányozzák a hasnyálmirigy 
szerin proteázait annak érdekében, hogy 
felderítsék a működésükhöz elengedhetet
len funkciók, a zimogén aktiváció és 
autoaktiváció, a szubsztrátspecifikus kata
lízis, valamint az autolízis molekuláris me
chanizmusait. Stratégiájuk a tripszin és 
kimotripszin specifitásának minimális szá
mú aminosavcserével történő egymásba 
alakítása és a természetes proteázok 
autolízis-rezisztens mutánsainak előállítá
sa. Egy-egy sikeres átalakítás a szubsztrát- 
specifitásért felelős, illetve az aktív enzim

mid

autolitikus degradációjában szerepet játszó 
szerkezeti tényezők azonosításához veze
tett. Megállapították, hogy a katalízis szub- 
sztrátspecifitásáért és a zimogén aktiváció- 
jáért lényegében véve ugyanaz a szerkeze
ti elem, az u.n. aktivációs dómén a felelős, 
míg az autolízis sebességét az Argll7- 
Val 118 peptidkötés elhasadása határozza 
meg. Új klinikai eredmény, hogy az örök
letes hasnyálmirigy gyulladást (pankreati- 
tisz) a kationos tripszint kódoló gén két 
egymástól független pontmutációja okoz
za. Saját vizsgálataink szerint ezek közül 
az egyik (Argl 17His) a tripszin autolízisét, 
a másik (Asn21Ile) a tripszinogén autoak- 
tivációját befolyásolja. Ezek nyomán 
Sahin-Tóth Miklós felvetette, hogy az 
örökletes pankreatitisz hátterében a trip
szinogén molekula stabilitásának mutá
ciók okozta megnövekedése áll. A trip- 
szinogén/tripszin autoaktiváció/autolízis 
molekuláris mechanizmusainak az ismere
tében talán nem alaptalan abban bízni, 
hogy a proteáz működésében beállt zavart 
előbb-utóbb gyógyszeres kezelés útján el 
lehet majd hárítani.

Magyar Kálmán (Semmelweis Egye
tem, Gyógyszerhatástani Intézet) rövid tör
ténet áttekintéssel kezdte „A gyógyszeres 
terápia fejlődése és perspektívái” című elő
adását. Kiemelte, hogy a történelem során 
a gyógyszer fogalmával együtt járt a hatás, 
a mellékhatás és egy „mágikus erő”, amely 
tulajdonságok közül hol egyik, hol másik 
jelentősége vált hangsúlyosabbá. Röviden 
említette az allopátia korszakát, amikor a 
tünetek mindenáron való elnyomására tö
rekedtek. Ezt felváltotta a homeopátia, 
amikor a gyógyszerek olyan hígításait al
kalmazták, amikor a készítményben már 
nem volt hatékony molekula. Említette a 
kísérletes farmakológia korszakát, amely 
évszázados múltra tekint vissza és felbe
csülhetetlen értékű felfedezésekhez veze
tett. Ma a kombinatorikus kémia a moleku
lák ezreit állítja elő, amelyeknek a tesztelé
se csak az automatizálás és miniatürizálás 
mellett oldható meg. Megnövekedett a 
gyógyszerkutatás költségigénye, és a mo
lekulától az engedélyezett gyógyszerig ter
jedő komplett út felvállalására csak a mul- 
tik képesek. A tőkekoncentráció oda veze
tett, hogy a gyógyszerkutatás olyan kezek
be került, akik nem is értik a kutatás ered
ményeit (közgazdászok, jogászok), csak az 
üzleti szempontokat tartják szem előtt: mit, 
mikor, mennyiért? Előadásában nagy 
hangsúllyal említette, hogy a molekuláris 
biológia felfedezései forradalmasítják a 
gyógyszerkutatást. Ennek az irányzatnak 
máris jelentős gyakorlati eredményei van
nak, mint a szubtípusú receptorok (5-HT, 
dopamin, a,-receptorok) felfedezése, me
lyekből szelektívebben ható, kevesebb
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mellékhatással rendelkező gyógyszerek 
születtek. Aggódóan beszélt a hazai 
gyógyszerkutatás jövőjéről. A lehetséges 
választási stratégiákból az originális „mee- 
too”, a generikus és a technológiailag meg
újított készítmények kutatását említette. 
Azt a reményét fejezte ki, hogy a mintegy

100 éves múltra tekintő, és még ma is je
lentős eredményeket felmutató hazai 
gyógyszerkutatás nem veszíti el az originá
lis vegyületek kimunkálásának lehetősé
gét. Az előadó hangsúlyozta, hogy ha a 
múlt század az elektronika évszázada volt, 
a XXI. század a biológia és az orvostudo

LABORTECHNIKA 2000 Szakkiállítás
(Budapest, 2000. február 29 -  március 3.)

1999-ben, többéves szervezőmunka 
után indult útjára a LABORTECHNIKA 
kiállítás-sorozat, a LABORTECHNIKA 
Egyesülés szervezésében. Az első, 1999- 
ben megrendezett kiállítás sikeresnek bi
zonyult, az emlékezetes nagy havazás elle
nére közel 2000 látogatót üdvözölhettünk 
80 kiállító cég standján.

Egy kiállítás-sorozat útjára bocsátása
kor mindig az a kérdés, kik és kiknek szán
ják a fórumot? Mindenek előtt nézzük a té
nyeket: a kémiai-analitikai laborműszerek, 
eszközök és berendezések, vegyszerek, la
borbútorok 1999. évi forgalma 25-30 mil
liárd forintra tehető, így e termékek forgal
ma a nemzetgazdaság egy nem jelentékte
len szeletét adja. így önként adódtak a ki
állítás szervezői, a kiállítóként szerepelni 
kívánó cégek, mindazok, akik a terméke
ket előállítják, illetve forgalmazzák.

Logikus, hogy a kiállítók vegyészek
nek, vegyészmérnököknek, biokémiku
soknak és minden olyan munkatársnak 
szeretnék bemutatni a termékeket, akik ké
miai, fizikai-kémiai, környezetvédelmi- 
analitikai, ipari, minőségellenőrző, hatósá
gi, klinikai-kémiai, kutató-fejlesztő labo
ratóriumokban és az oktatásban dolgoz
nak.

A LABORTECHNIKA Egyesülés arra 
vállalkozott, hogy a piacon versenytárs
ként jelentkező cégeket hozzon egy tető 
alá egy szakkiállítási fórumon. Ezen erőfe
szítéseket siker koronázta: a most megren
dezett, sorrendben második LABOR- 
TECHNIKA kiállításon 95 cég vett részt 
1353 nettó m2 kiállítási területen. Több 
mint 2400 regisztrált látogató ismerhette 
meg a cégek kínálatát. A kiállítás helyszí
ne a HUNGEXPO Rt.-vel kooperációban a 
Budapesti Vásárközpont F pavilonja volt,

A Magyar Magnézium Társaság
(Budapest, 2000. március 22.)

A Magyar Magnézium Társaság, mint a 
Magyar Kémikusok Egyesületének tagja, 
2000. március 22-én az Egyesület előadó
termében tartotta időszaki előadói ülését.
Az ülésen 26 fő, főleg a Társaság tagjai 
(20 fő) vettek részt. Az előadások témája a 
Társaság célkitűzéseinek megfelelően ag
rár és humán vonatkozásúak voltak.

Az első előadó dr. Loch Jakab, a Debre
ceni Egyetem Agrárcentrumának profesz- 
szora volt. Előadásának címe: A hazai tala
jok magnéziumtartalma és a magnézium
trágyázás. Az elmondottakat a követke
zőkben foglaljuk össze.

Az élő szervezetek magnézium ellátásá
ban meghatározó szerepe van a táplálék- 
lánc első tagjának, a talajnak. A talajok 
könnyen oldható, a növények számára 
hozzáférhető Mg-tartalma függ a képződé
si viszonyoktól és a talaj tulajdonságaitól. 
Egyes típusok, mint pl. a Magyarországon 
nagy kiterjedésben előforduló barna erdő-

ülése

talajoknál, dominálnak a Ca- és Mg-vesz- 
teséggel járó kilúgozási folyamatok. Ezek
ben a talajokban általában kisebb az Mg- 
tartalom, mint pl. a réti és csemozjom tala
jokban, melyekre a kation felhalmozódása 
a jellemző. A könnyen oldható Mg-tarta- 
lom, a futóhomok, barna erdőtalajok, cser- 
nozjom, réti és láptalajokon a felsorolás 
sorrendjében növekszik.

A Mg-szegény, savanyú homoktalajo
kon a kémhatás-viszonyok és a Mg-hiány 
egyaránt korlátozzák a termésképzést. 
A növények produkciója és a termék Mg- 
tartalma magnéziumtrágyázással növelhe
tő. A nagy termés és jó minőség elérésének 
feltétele a kémhatásviszonyok rendezése, a 
megfelelő NPK-ellátás biztosítása, a K- 
Ca-Mg-ellátás összehangolása. Az egyol
dalú beavatkozások a termés mennyiségé
re és minőségére is kedvezőtlenül hatnak. 
Mg-trágyázásra a vízoldható magnézium
szulfát ajánlható. A MgS04.H20  (Kieserit)

mány évszázada lesz. A humán genom 
megismerésével a gyógyszerkutatás olyan 
lehetőségei tárulnak fel, ami a hatékony 
gyógyszerek soha nem látott sokaságát 
eredményezheti.

Nagy Tamás

amely professzionális körülményeket biz
tosított mind a kiállítóknak, mind a látoga
tóknak. Szakmai jelentőségét növelte, 
hogy a Magyar Kémikusok Egyesülete és 
a Magyar Biokémikusok Egyesülete is tá
mogatta a kiállítást.

A LABORTECHNIKA Egyesülés, mint 
szervező a továbbfejlesztésen is gondolko
dik: meg szeretnénk nyerni -  kiállítóként -  
a hazai analitikai- és mérés-szolgáltató la
boratóriumokat, valamint a vegyipari 
tanácsadó/consulting cégeket is, hogy is
mertessék tevékenységüket. Úgy gondol
juk, hogy ez mindenképpen a végfelhasz
nálók érdekében állna, hiszen így egy fó
rumon szinte teljes áttekintést kaphatná
nak a látogatók.

Reméljük, hogy a jövőben még több ér
deklődőt vonz a LABORTECHNIKA kiál
lítás, amelyet -  előreláthatólag -  2001. 
február 27 -  március 2. között rendezünk 
meg ismét.

Müller Tibor

talajtrágyaként, a MgS04.7H20  (keserűsó) 
permetezőtrágyaként használható.

A második előadó dr. Balogh István, a 
mezőgazdasági tudományok kandidátusa 
(Karcag) a savanyú magnéziumhiányos ta
lajok kémiai javításának lehetőségeit is
mertette. Felhívta a figyelmet, hogy a ha
zai savanyú kémhatású talajokon belül 
igen jelentős részarányt képviselnek az 
erősen kalcium-magnézium-hiányos, szer
ves-szervetlen kolloidokban szegény, kis 
puffer-kapacitású homoktalajok. A kalci
um és magnézium csapadék által történő 
kilúgozódását a talajban lévő vegyületfor- 
mák oldhatósági viszonyai határozzák 
meg, melynek következtében a savanyú 
homoktalajaink egyben magnéziumhiá
nyosak is. A korábbi átfogó talajvizsgála
tokon alapuló országos adatok szerint a 
mezőgazdasági hasznosítás alatt álló terü
letek közel 10%-a magnéziumhiányos.

A magnézium visszapótlás hatékonysá
gát e talajokon csak úgy növelhetjük, ha 
kalcium-visszapótlással egyidejűleg meg
szüntetjük a talaj savasságát is. Ennek 
megvalósítására a két komponensű Ca és
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Mg tartalmú talajjavító anyagok, vagy a 
meszezéssel egyidejűleg végzett folyama
tos magnéziumtrágyázás jöhetnek számí
tásba.

A harmadik előadást dr. Koloszár Sán
dor, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi 
Kar, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
adjunktusa tartotta. Előadása az osteoporo
sis és a magnézium kapcsolata címet visel
te. Előadását az osteoporosis bemutatásá
val kezdte, mivel korunkban az emberi élet 
meghosszabbodott, több betegség előfor
dulása gyakoribbá vált, idesorolva a csont- 
ritkulást is. Az osteoporosis a csontrend
szer szisztémás megbetegedése, melynek 
során a csont elveszíti tömegének jelentős 
részét. A csontritkulást később tragikus ki
menetelű csonttörések követik.

A csontritkulás kezelésében lényeges a 
megfelelő mennyiségű kalcium, magnézi
um és foszfor bevitele; csontritkulás esetén 
naponta 1300 mg Ca, 800 mg Mg és 700 
mg P elfogyasztására van szükség.

PITTCON 2000
(New Orleans, 2000. március 12-17.)

A név a Pittsburgh Conference on 
Analytical Chemistry and Applied 
Spectroscopy amerikai stílusú rövidítése. 
A konferenciát 1950 óta rendezik meg, a 
helyszín gyakran -  de nem feltétlenül 
évente -  változik. A konferenciához hoz
zátartozik az analitikai műszerek és eszkö
zök kiállítása, ami a PITTCON rendszeres 
résztvevői szerint talán még fontosabb, 
mint a tudományos ülések.

Az idei rendezvényen 30 ezren vettek 
részt, a vasárnap estétől péntek délig tartó 
tudományos program körülbelül 1400 orá
lis előadásból és 2200 poszterből állt. Szá
mos szakmai díjat is a konferencián adnak 
ki. Az egyetlen plenáris előadás a lézerek 
analitikai alkalmazását tárgyalta; ezt a dí
jazott, illetve meghívott előadókkal szer
vezett szimpóziumok (összesen 46) és 
szekcióülések (összesen 126) követték, így 
általában 15-20 előadói ülés zajlott párhu
zamosan. Vasárnap délutántól szerda dél
utánig tartottak a poszter-szekciók. A soros 
szerzők 2-2 órán át fogadták az érdeklődő
ket. Az előadások egyrészt tudományos új
donságokat, másrészt ismert módszerek 
gyakorlati alkalmazásait mutatták be.

Ha az orális és poszter szekciók és 
szimpóziumok számát tekintjük, a mérés- 
technikák között az atom- és moleku
laspektroszkópiai (46 szekció), valamint a

mkl

Valamennyi előadást számos hozzászó
lás követte, ami mutatta a hallgatóság fi
gyelmét és érdeklődését a téma iránt. 
A hozzászólások közül csak néhányat em
lítünk meg. Ste/anovits Pál akadémikus 
(Gödöllő) kiegészítő megjegyzést tett, 
mely szerint a jó Mg-ellátottságnak, így a 
magnéziumtrágyázásnak a környezetvéde
lemben pl. a növények nitrát-, nitrit-szint- 
jének csökkentésében nem elhanyagolható 
jelentősége van. Bérei István (Komárom) 
hozzászólásában a humán magnéziumhi
ány prevenciójában és terápiájában a leg
olcsóbb Mg-citrát helyett más pl. magné- 
zium-malát nevű készítményt javasolt, 
melynek van cinkkel kiegészített változata 
is. Ez jól felszívódó készítmény. Kuli Vil
ma dr. főorvos (Budapest) a magnézium
nak a terhesgondozásbani fontosságát 
hangsúlyozta. A jó magnézium ellátottság 
gátolja a koraszülést, azaz magzatvédő ha
tása van. Egyben a magnézium hatására 
nőtt az újszülöttek testsúlya is. Felszólalt 
még Bagi Béláné (Kecskemét), Dr. Tóth

kromatográfiás és elektroforézises eljárá
sok (43 szekció) állnak az élen, ami nem 
meglepetés. Jelentős számú előadás fog
lalkozott a szenzorokkal és az elektroké
miai módszerekkel, és előretörtek a képal
kotó eljárások, melyek gyakran kombinál
ják a mikroszkópia valamelyik ágát spekt
roszkópiai elemzéssel.

Ha a vizsgált rendszerek szempontjából 
csoportosítjuk az előadásokat, a biológiá
val kapcsolatos analitika vezet a környeze
ti analitika előtt. Mind a vizsgált rendsze
rek, mind a teljesítőképesség szempontjá
ból tágulóban vannak a határok. Külön 
szimpóziumok témái voltak például a kö
vetkezők:

-  egymolekulás elemzési módszerek 
várható alkalmazásai,

-  szenzormátrixok és az elektronikus 
orr,

-  a genom nyomában: kémiai képalko
tás és elemzés élő sejtekben,

-  mikroméretű kapilláris elektro- 
forézis: sejtektől a sejtszervecskékig,

-  a kémiai analízis nanotechnológiái- 
nak fejlődése,

-  in vivő analitikai kémia: emlősök 
központi idegrendszerének elemzése.

Külön szimpóziumot szerveztek Hor
váth Csaba professzor, a nagyhatékonysá

Istvánné (Budapest), Dr. Gergely Anna 
(Budapest), akiknek értékes véleményét 
helyhiány miatt nem tudjuk részletesen kö
zölni.

Dr. Kiss A. Sándor elnöki beszámolójá
ban a franciaországi Vichyben 2000. szep
tember 10-15. között tartandó MAG 2000, 
azaz a 9. Nemzetközi Magnézium Kong
resszusra hívta fel a figyelmet. E kongresz- 
szusra társasutazást szervezünk. Sajnos a 
részvétel nagyon sokba (360 eFt) kerül, 
így feltétlenül szponzorra van szükség. Az 
elnök ezt követően néhány irodalmi újdon
ságra hívta fel a figyelmet.

Az előadások után a hallgatóság és az 
előadók között közvetlen eszmecsere folyt, 
amely egyben bizonyítéka az ülés sikeré
nek, és hogy ezekre az előadói ülésekre 
szükség van. A beszélgetések során arra is 
fény derült, hogy főleg az orvosi egyete
meken a magnézium jelentőségének okta
tására nagyobb súlyt kell fektetni.

Kiss A. Sándor

gú folyadékkromatográfia atyja hetvene
dik születésnapja tiszteletére, az ünnepelt 
sajnos -  gyengélkedése miatt -  nem tudott 
megjelenni.

A konferencia résztvevői a részletes 
programon kívül megkapták az előadások 
kivonatait is, az utóbbit -  ki-ki választása 
szerint -  könyv, vagy CD alakjában. A ha
talmas tudományos program szervezése és 
lebonyolítása zökkenőmentesen zajlott le, 
az egyetlen zavaró tényező az volt, hogy 
gyakran fordult elő egyidőben több, ha
sonló, vagy átfedő témájú szekció.

A kiállítási csarnokban három és fél na
pon át mintegy 1500 cég fogadta az érdek
lődőket és mutatta be legújabb műszereit 
és egyéb termékeit. Végignézni a kiállítást 
ugyanolyan reménytelen vállalkozás lett 
volna, mint meghallgatni az összes elő
adást. Ha azonban a látogató előre kivá
lasztotta az őt érdeklő területeket, a „prod
uct location” szolgálattól megkapta az 
érintett cégek listáját és tevékenységük rö
vid kivonatát -  a kiállítási standjuk számá
nak sorrendjében. Az egész kiállításon 
érezhető volt, hogy a bemutató a Föld ve
zető gazdasági hatalma ipari szakemberei
nek és kutatóinak szól. Az érdeklődő min
denütt a legújabb termékekkel és szolgál
tatásokkal ismerkedhetett meg, az infor
máció szakszerű és gyors volt, a külsősé
gek is az alkalomnak megfelelőek.
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A konferenciával egyidőben és az előző 
hétvégén a PITTCON, illetve az American 
Chemical Society rövid (egy-két napos) 
tanfolyamokat is szervezett.

Az egész rendezvénynek (néhány tanfo
lyam kivételével) az Emest M. Morial 
konferencia-központ adott helyet (a ren
dezvény a központ épületének becslésem 
szerint körülbelül a felét használta). 
A központ névadója New Orleans polgár

Tavaszi VEKOR-konferencia
(Balatonfüred, 2000. április 4-6.)

163 cég képviseletében 296 fő részvéte
lével rendezték meg a konferenciát, ahol 
három témakörben 28 előadás hangzott el. 
A kiállításon 24 cég mutatkozott be.

A konferenciát Horvátth Márton, a 
VEKOR Kft. ügyvezető igazgatója nyitot
ta meg, bemutatva a konferenciák statiszti
kai adatait és sok sikert kívánva a résztve
vőknek.

Dk Nemes Katalin elnökletével, a ha
gyományoknak megfelelően most is a 
„Korrózióvédelem újdonságai” volt az I. 
téma tárgya. A tíz előadás közül kettő kor
róziós kutatási eredményekkel foglalko
zott: dr. Szabó Sándor általában a felületi 
katalizátorok, dr. Bakos István az előbbiek 
közül a rénium korróziógyorsitó hatását 
tárgyalta.

Hat előadás különböző bevonatrendsze
rek korrózióelleni védőhatását és alkalma
zástechnikai tapasztalatait mutatta be. Bo
ros György és Gerő Péter a tűzihor- 
ganyzást is helyettesítő, helyszínen fel
hordható „Zinga” bevonatrendszert és a 
felhordás technikáját ismertették. Sarbach, 
Jürg és Sabel, Hugó (Svájc) az oldószeres 
és vizes hígítású festékek műszaki és kivi
telezési szempontjait hasonlították össze. 
Dr. Cross, Dávid (Anglia) az egyrétegű, 
vastag bevonatrendszér alapját képező 
üvegpelyhes epoxi bevonat tulajdonságai
ról beszélt. Búzás Györgyi az ivóvíz ellátó 
berendezések és a víz alatti létesítmények 
korrózióvédelménél alkalmazható SIKA 
ICOSIT festékeket ismertette. Fodor Zol
tán a vízzel hígítható festékek elektronikai 
ipari alkalmazásáról beszélt. Ostorházi 
László az új bevonat-technikai eljárások 
gyakorlati tapasztalatait számolt be.

Mohácsi Gábor az épületek korróziós 
állapotának vizsgálatánál a fedőbeton per-

mestere volt, az első fekete amerikai, aki 
Louisiana államban jogi diplomát szerzett.

A Pittsburgh konferenciák hírét ismer
ve, a rendezvény méreteit, színvonalát és 
szervezettségét megtapasztalva meglepe
tést okozott, hogy a PITTCON nem üzleti, 
hanem non-profit szervezet, az igazgatóta
nács és a konferencia-bizottság vezetői és 
tagjai önkéntesek, fizetés nélkül.

meabilitásának mérésére alkalmas TOR- 
RENT mérőberendezést ismertette. Filep 
László a Green Tech technológián alapuló 
száraz jéggel végzett felülettisztítást és az 
ehhez szükséges berendezést mutatta be.

A konferencia II. témájában elhangzott 
13 előadás a csővezetékek korróziójával, 
korrózióvédelmével foglalkozott Dr. Ba
logh András, majd Tompa Miklós elnökle
tével.

Walker, H. Roger (Anglia) a külső felü
letre alkalmas szigetelő szalagok és bevo
natok alkalmazását tárgyalta a csővezeté
kek rehabilitációs munkáinál. László Attila 
a távvezetékek vizes nyomáspróbája után 
visszamaradó nedvesség okozta korrózió 
szárazlevegő alkalmazásával történő meg
akadályozása gyakorlati megvalósításáról 
számolt be. Patrick, Andrew (Anglia) a 
Clock Spring csővezeték javítási technoló
giát mutatta be. Dr. Bácskái Antal új mód
szereket ismertetett a csővezetékek korró
ziós diagnosztikájában. Tóth Csaba a cső
vezeték rehabilitáció folyamatában a kor
róziós vizsgálatok szerepét, Tompa Miklós 
a távvezetékek rehabilitációjának katódos 
védelmi szempontjait ismertette. Róna
falvi Zsolt a bonyolult közműhálózatú 
ipartelepek katódos korrózióvédelmének 
lehetőségeit tárgyalta. Pap Zoltán katódos 
korrózióvédelmi tápegységet mutatott be.

További öt előadásban az előadók a víz
vezeték hálózatok belső korróziójának 
okairól, a károk megelőzéséről szóltak. 
Tornán Péter a cementhabarcsos csőbéle
lés, Ostorházi Miklós a forrón szórt bevo
nat kialakításának technológiájával foglal
kozott. Fischer, Ralf (NSZK) hidegen 
szórható, poliuretán csőbélelési technoló
giáról beszélt. Simon Rudolf és Dési 
Károly „Esettanulmányok a Pécsi Vízmű

Egy ideje rendszeressé vált, hogy a 
PITTCON-ra a világ egy kiválasztott régi
ójából szakembereket hívnak meg. Az 
idén Kelet-Európára esett a választás, ma
gam is így jutottam el erre a nagyon hasz
nos és emlékezetes rendezvényre. Szeret
ném ezen a helyen is megköszönni a Ma
gyar Kémikusok Egyesületének a jelölést, 
a Mecenatúra programnak pedig az utazás
hoz nyújtott támogatását.

Pokol György

nél” c. dolgozatukat ismertették. Hantos 
László a korrózióvédelemben a tervezői, 
beruházói, üzemeltetői tevékenység egy
másra hatásáról beszélt.

Az előadások közötti egyik szünetben a 
Spray-Tech Kft. bemutatót tartott a csőve
zetékek belsejének szemcseszórásos tisztí
tásáról és a belső felület festékszórásos be
vonásáról.

A III. téma a hegesztés és a korrózió 
kapcsolatával foglalkozott dr. Bácskái An
tal elnöki irányításával. A témában öt elő
adás hangzott el. Grossmann, Georg 
(NSZK) a nagyhőmérsékletű korrózív 
közegekben alkalmazható, erősen ötvö
zött (nikkellel) szerkezeti anyagokat, 
Hojfmann, Theo (NSZK) ezek feldolgozá
sát és hegesztését ismertette. Érsek László 
a füstgáz-kéntelenítő tornyok szerelésénél 
felmerülő hegesztési és korróziós problé
mákkal foglalkozott. Dr. Szunyogh László 
ausztenites korrózióálló acél hegesztési 
varrataiban kialakult réskorrózió okait tár
gyalta. Hajtó Dénes a Jotun hegeszthető és 
vágható műhelyalapozóinak kutatási ered
ményeiről számolt be.

Az előadások között biztosított konzul
tációs időkben a VEKOR konferenciákra 
jellemző élénk vita folyt. A résztvevők 
hosszan taglalták a csővezetékek katódos 
védelmének tapasztalatait, a hatékonyság
gal kapcsolatos problémák okait. Hasonló
an nagy vita folyt a drága, de hosszú élet
tartamú szerkezeti anyagok, illetve a cső
bélelések témakörében.

A kiállító cégek a konferencia ideje alatt 
az érdeklődők rendelkezésére álltak.

A konferencia anyagából készült kiad
ványt a következő, őszi konferencián kap
ják kézhez a résztvevők, az elhangzott elő
adások egy része a Korróziós Figyelőben 
jelenik meg.

Horvátth Márton
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MKE HÍREK_______________________________

Alapítvány a szegedi ifjú szerves kémikusok támogatására

A Csongrád Megyei Bíróság közhasznú 
magánalapítványként 2000. április 8-án 
nyilvántartásba vette ,A Szegedi Ifjú Szer
ves Kémikusok Támogatásáért Alapít
ványt". Az alapítvány célja a szegedi fel
sőoktatási intézményekben folyó szerves 
kémiai diákköri munka és a doktori, illetve 
Ph.D. fokozat megszerzéséig történő tudo
mányos kutatómunka elősegítése, ezen ke
resztül pedig a szegedi szerves kémia fej
lesztése. Az alapítvány ennek érdekében

díjazni kívánja az ezen a területen kiemel
kedő tudományos munkát végző fiatalokat, 
valamint támogatást nyújt hallgatók és ifjú 
szerves kémikusok szakmai fejlődését 
szolgáló tudományos rendezvények lebo
nyolításához. A kuratórium támogatást 
írásbeli kérelemre, vagy saját kezdemé
nyezésre, díjat és ösztöndíjat pedig pályá
zat útján nyújt.

Az alapítványt Fiilöp Ferenc és 
Hermecz István, az MTA doktorai hozták

létre. A kuratórium elnöke Molnár Árpád, 
az MTA doktora, titkára Somlai Csaba, 
a kémiai tudomány kandidátusa. Kuráto
rok: Fülöp Ferenc és Hermecz István, 
az MTA doktorai, Kálmán Miklós és 
Tóth Géza, a kémiai tudomány kandidátu
sai és Pávó Imre, az orvostudomány kandi
dátusa. Az alapítvány várja magánszemé
lyek, intézmények és egyéb társaságok er
kölcsi és anyagi támogatását. Az alapít
vány székhelye: Szegedi Tudomány- 
egyetem, Orvosi Vegytani Intézet, 6720 
Szeged, Dóm tér 8., telefon: (62) 545-144.

Fülöp Ferenc

Az MKE támogatásával megvalósult kiutazások 1999-ben

Név Kiküldetés helye Időpont A kiutazás célja, rendezvénye
Takács Erzsébet Melboum márc. 14-19. 1 llh Meeting on Radiation Chemistry
Liptay György Karlsruhe márc. 20-26. EUROSTAR
Antal Istvánná Brüsszel márc. 23-24. FECS Ex. Comm.
Hobinka Ildikó Alpbach ápr. 7-10. Kémiatanári Konferencia
Fürstné dr Kólyi Erzsébet „ „
Mátrai István ,, ,,
Kálmán Alajos Madrid ápr. 10-12. ECRB ülés
Kántor Tibor Bled ápr. 11-15. Spektr. Szimp.
Peijési Zsolt Sao Paulo ápr. 12-16. IVSS Konf.
Bognár János Nürnberg ápr. 12-15. COATING SHOW
Kovácsné Stahl Ágnes „ ,, ,,
Molnámé Nagy L. „ „ „
Konrád Györgyné „ „ „
Sebestyén Attila Utrecht ápr. 15-17. ICASE ülés
Bezegh András Delft ápr. 27-28. EFCE W. P.
Verdes Sándor Frankfurt máj. 8-13. EFCE W. P.
Kálmán Alajos Lodz máj. 20-23. Conf. on Crystallography
Pap Tamás Barcelona máj. 30-jún.4. HPLC’99
Hlavay József Helsinki jún. 1-5. EURACHEM
Bognár János Torino jún. 4-5. FATIPEC
Princz Péter Osaka jún. 11-19. IMECO Konf.
Nyitrai József Berlin aug. 5-12. IUPAC-CNOC ülés
Jedlovszy Pál Köln aug. 14-21. ESCAPE Konf.
Heil Bálint Liszabon aug. 29-szept 3. Organometallic Chem.
Vámos Éva Berlin szept. 4-6. ICOM-CIMUSET Konf.
Görög Sándor Bécs szept. 3-4. FECS Anal Div.
Inzelt György Pavia szept. 5-10. FECS W. P.
Bognár János Lyon szept. 14-16. EUROCOAT
Antal Istvánná Helsinki szept. 15-22. FECS Ex. Comm.
Náray-Szabó Gábor »* szept. 15-17. FECS Ex. Comm.
Szepes László Görögország szept. 21-25. 5 th ECRICE
Szebényi Imre Montpelier okt. 2-5. EFCE W. P.
Hangay György Brighton okt. 3-7. ISF Congress
Farkas István Montpellier okt. 5-7. EFCE W. P.
Marton Gyula Montpellier okt. 5-7. EFCE W. P.
Simándi Béla Montpellier okt. 5-7. EFCE W. P.
Kálmán Alajos Frankfurt okt. 8-10. European Journals
Orcsik Éva Mexiko okt. 17-23. ICOMOS
Rédey Ákos Bordeaux okt. 28-31. FECS W. P.
Kálmán Alajos Kolozsvár nov. 26-28. EMT Vegy. Konf.
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A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍREI

Az EFCE „Nagynyomású Technológiák” 
Munkabizottságának ülése

Az „EFCE Working Party on High 
Pressure Technology” 1999. évi munkaülé
sét Montpellier-ben (Franciaország), az 
ECCE-2 konferencia helyszínén tartotta 
1999. október 6-án. Egyesületünket 
Simándi Béla (BME, Vegyipari Műveletek 
Tanszék) képviselte. A Bizottság napirend
jén szereplő fontosabb kérdések:

Az ülés vendége volt Roel Westerterp 
professzor, az EFCE elnöke, aki ismertette 
a különböző munkabizottságok tevékeny
ségét, a szervezeti változásokat és az 
EFCE új feladatait. Ezek között kiemelte a 
„Development of Sustainable Chemical 
and Process Technology (DSCPT)” című 
programot, amely 2000. február 14-én 
Frankfurtban egy 3 napos indító rendez
vénnyel kezdődik. Az elnök felkérte a Bi
zottságot, hogy addigra készítse el javasla
tát arról a részfeladatról, amivel részt kí
ván venni a programban. Végül elismerés
sel szólt a Bizottság aktivitásáról és az el
múlt évben végzett munkájáról.

Új tagok felvétele. A Bizottság két új 
taggal bővült. Dr. T. Gamse Ausztriát, Dr. 
F. Recasens professzor pedig Spanyolor
szágot képviseli.

A Bizottság tematikus nemzetközi kon
ferenciát szervez „4th International

Symposium on High Pressure Chemical 
Engineering” címmel. Alberto Bertucco 
professzor beszámolt a szervezés jelenlegi 
állásáról. A konferencia tervezett időpontja 
és helye 2002. szeptember 29 -  október 2, 
Velence, Olaszország. Az első körlevél 
2000. májusában, az ACHEMA kiállításon 
jelenik meg. A konferencia anyagát az 
Elsevier Kiadónál könyv formájában kí
vánják megjelentetni.

A Munkabizottság ismételten elnyert 
egy SOCRATES pályázatot, amelynek 
keretében posztgraduális tanfolyamot 
tartanak a nagynyomású technológiák 
alapjairól és alkalmazásáról. A tananyag 
tartalmazza a fizikai-kémiai alapokat 
(fázisegyensúlyok, kinetika), készüléke
ket (szivattyúk és kompresszorok, ké
szülékek, biztonságtechnika) és az al
kalmazásokat (szintézisek, polimerizáció, 
reakciók szuperkritikus oldószerekben, 
szuperkritikus extrakció, kristályosítás 
szuperkritikus oldószerek felhasználá
sával). Magyar vegyészek, vegyészmér
nökök (PhD hallgatók) önköltségesen 
vehetnek részt a tanfolyamon (időpont: 
2000. július 1-11, hely: Valladolid, 
Spanyolország, bővebb információ: Prof. 
M. Jósé Cocero Alonso, Departamento 
de Ingenieria Quimica, Facultad de

Ciencias, Prado de la Magdalena, s/n, 
ES-47005 Valladolid, Spain, E-mail: 
mjcocero@siq.iq.cie.uva.es).

A Bizottság támogatja az EFCE soron 
következő rendezvényeit (3 rd European 
Congress of Chemical Engineering ECCE- 
3, Nürnberg, 2001. június 26-28, Németor
szág; 6th World Congress of Chemical 
Engineering, Melbourne, 2001. szeptem
ber 23-28, Ausztrália) és felkéri tagjait, 
hogy részvételükkel, illetve a felhívások 
terjesztésével segítsék elő azok sikerét.

Ajelenlévő tagok 2000-2002 időtartam
ra egyhangúlag, ismételten Dr. Alberto 
Bertucco professzort (Olaszország) válasz
tották meg elnöknek.

Az ülés tudományos része az ECCE-2 
konferenciához kapcsolódott. A Bizottság 
által szervezett „Szuperkritikus oldószerek” 
szekcióban nyolc, a „Nagy nyomás -  magas 
hőmérséklet” szekcióban pedig hat előadás 
hangzott el. További hat poszter is kapcso
lódott a fenti témákhoz. Az összefoglalók a 
konferencia kiadványban (Abstracts of 2nd 
European Congress of Chemical 
Engineering, Le Corum, Montpellier, 5-7 
October, 1999.), az előadások teljes anyaga 
pedig CD-n jelent meg.

A Munkabizottság következő ülését 
2000. szeptember 25-26-án Grazban 
(Ausztria) és Mariborban (Szlovénia) tart
ja, ahol a két szomszédos ország szuperkri
tikus oldószerekkel foglalkozó laboratóri
umai mutatkoznak be.

A.I.-né
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KÉMIAI ÉS VEGYIPARI 
TARTALMÁBÓL

Magyar Kémiai Folyóirat

(106. évfolyam 3. szám, 2000. március)

Sohár Pál: Szerkezetkutatás spektro
szkópiával (Összefoglaló közlemény)

Vastag Gyöngyi, Szőcs Edit, Abdul 
Shaban, Konczos Géza és Kálmán Erika: 
5-merkapto-1 -fenil-tetrazol inhibitorhatá
sának vizsgálata elektrogravimetriás és 
pásztázó alagútmikroszkópos módszerek
kel

Beregi András és Pap Tamás: Hiteles 
galvániszap-anyagminta előállítása és az 
összetételének meghatározására szervezett 
nemzetközi körelemzés eredményeinek ér
tékelése

Csöndes Eszter, Pólyák Klára és Hlavay 
József: Pernyék minősítési módszereinek 
összehasonlítása

Műanyag és Gumi

(37. évfolyam 3. szám, 2000. március)

Új Taurus logo
Dr. Nagy Tibor; dr. Antal Sándor; dr. 

Boros András; Seregély Istvánné: Nagy
nyomású tömlők az Offshore olajiparban

Dr. Vabrik Róbert; dr. Czajlik István; dr. 
Bertóti Imre; Keresztes Zsófia; lile Attila; 
dr. Rusznák István; dr. Víg András; dr. Kál
mán Erika: Korszerű felületvizsgálati 
módszerek alkalmazása a ragasztástech
nikában I.

Dr. Panzer, Ulf; dr. Ratzsch, Manfred: 
Új polimerek HMS polipropilénből: tulaj
donságok, alkalmazások és piac

Dr. Berka Márta; Szilágyi Judit; Krecz 
Ágnes; dr. Borbély János: Bioszintézissel 
előállított, biodegradábilis poli-y-gluta- 
minsav sztatikus és dinamikus fényszórás 
vizsgálata

Korróziós Figyelő

(40. évfolyam 2. szám, 2000.)

Lakatosné Varsányi Magda: Acélok 
lyukkorróziós hajlamának jellemzése

Sziráki Laura -  Pilbáth Zsuzsanna -  
Cziráki Ágnes: Zn és Zn-Sn galvánbevona- 
tok korróziójának összehasonlító vizsgála
ta elektrokémiai impedanciaspektrosz
kópiai módszerrel

Grünwald Ernő -  Várhelyi Csaba: 
Komplex vegyületek a galvántechnikában
IV. A nemesfémek és ötvözeteik levá
lasztása

m kl
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Grossmann, G. K: Nicrofer 5923 mHo 
-  Alloy 59: A füstgáz-kéntelenítő üzemek 
és berendezések kritikus részeinek legkor- 
rózióállóbb szerkezeti anyaga

Magyar Vegyipar

(10. évfolyam 3. szám, 2000. március)

Vendég az elnökségi ülésen 
Szövetségi hírek 
A magyar gyógyszeriparról 
A Magyar Gyógyszergyártók Országos 

Szövetsége
dr. Orbán István: Bemutatkozik az 

EGIS Rt. Gyógyszergyár vezérigazgatója 
A Debreceni Gyógyszergyártól a 

TEVA-ig
Interjú Philippe Besse úrral, a Chinoin 

vezérigazgatójával
A globalizácó és a vegyipar. Dow szem

mel a globalizációról
A hónap körkérdése: Ártott-e a vegyipar 

hírnevének a ciánkatasztrófa?
Hírek a vegyiparból
Környezetközpontú Irányítási Rendszer 

a PEMÜ-nél

Karbantartás és Diagnosztika

(7. évfolyam 1. szám, 2000.)

Ron Newport: Hordozható infravörös 
kamerák üzemi állapotvizsgálat céljára 

Gergely Mihály -  dr. Kováts Attila: Mi 
van a dobozban?

Danka Miklós -  Lipták András: Szemé
lyi számítógép alapú mérőműszer megol
dások a diagnosztikában

Stephen R. Masters: Maximálisan ki
használja Ön az állapotfúggő beruházásai
ból eredő lehetőségeket?

Dr. Dúill Sándor: Kockázatelemzés, 
kockázatmenedzselés az üzemfenntartás
ban

Síd W. Hite: A rezgésvizsgálat gyakor
lati alkalmazása fogaskerékproblémák 
megoldásánál

Dr. Péczely György: Külső vagy belső 
diagnosztika? Egy lerágott csont (utó)rez- 
gései

Vallomások. Beszélgetés Dr. Dúll Sán
dorral

MÓL Szakmai Tudományos 
Közlemények

(1999. 3. szám)

Dr. Nagypataki Gyula: Bevezető helyett 
A díjazottak jegyzéke 
Bodnár Gábor: A Risk Management 

szerepe a kockázatok kezelésében
Gombos Csaba: Rezervoár tulajdonsá

gok előrejelzése szeizmikus attribútumok 
elemzésével

Szakoly Béla: A humán erőforrások 
megjelenítésének lehetőségei a számvitel
ben

Szabó Zoltán, Isaák György: Piroforos 
vas-szulfidot tartalmazó veszélyes hulla
dékok ártalmatlanítása

Kohán Józsefié, Nagyné Fülöp Éva, 
Isaák György, Rátosi Péter: Mobil emisz- 
sziómérő-laboratórium kialakítása, az üze
meltetés tapasztalatai

Nagy Loránd: Az amerikai számviteli 
standardok alkalmazása a MOL-Csoport 
beszámolójának elkészítésénél

Zalauf Richard, Nándori Zsolt: Az 
ÉVA és ami mögötte van

Patkós Gábor, Tötök Éva: Jövőbeni ak
vizíciós lehetőségek vizsgálata PIMS-opti- 
malizáló rendszer segítségével

Erdős Lajos: Csökkent értékű gázkész
let kapcsolt vegyipari-energetikai haszno
sítása

Vágó Árpád, Oláh Károly, Hlatki Mik
lós: Magas szén-dioxid-tartalmú földgáz 
alifás aminnal történő dúsítási technológi
ájának kidolgozása

Dr. Katona Tamás, Ördög Tibor: Csepp
folyós termékfejlesztés a Szegedi Bányá
szati Üzem Gázfeldolgozási Üzemében 
HYSYS™ programcsomag alkalmazásá
val

Harmati István: Új utak a csővezetéki 
hibák értékelésében

Bedö Albin Zoltán, Gammer Mariann: 
Napi operatív földgázfogyasztás-előrejel
zés

Szakái Tamás, Hlatki Miklós: Vizes gáz- 
kút kisátmérőjű termelőcsövön történő ter
meltetésének számítása

Bakóné Mrázik Nóra, Vas Judit: Az üz
leti kiválóság-modell programjának végre
hajtása az energetikai termékértékesítési 
üzletágban, ennek társasági értéknövelő 
hatása

Takács Gábor, Dsupin Attila, Stauth Ist
ván: Az energetikai termékek globális érté
kesítési rendszerének kialakítása a régió
ban, stratégiai időhorizonton

Laknerfi Tamás, Takács József, Molnár 
Noémi: Logisztikai áruellátási-elosztási 
hálózatok modellezése

S.E.
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Az EGIS Gyógyszergyár Rt.

közössége szellemi erejét arra

összpontosítja, hogy jó gyógyszerek

nemzetközi színvonalú előállításával

teremtse meg a fenntartható fejlődés

feltételeit.
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„Korszerű kémiai ismeretek, módszerek nélkül nem 
képzelhető el modern ipar, sem modern mezőgazdaság 
és hatékony környezetvédelem sem” ________
Interjú Márta Ferenc akadémikussal

Tisztelt akadémikus úr, kedves barátom! A hosszú szemé
lyes kapcsolatunk engedi meg a közvetlen hangvételt, ami 
talán jobban elősegíti a feltett kérdésekre várt szubjektív 
válaszodat. Hiszen nem a világban kialakult, hanem a Te 
személyes véleményedre vagyunk kíváncsiak a kémia tár
sadalmi helyzetének, tudományos és gazdasági szerepére 
vonatkozó kérdésekre adandó válaszaidban. Első kérdé
sünk a múltra vonatkozik: mit tartasz legjelentősebb ered
ménynek a XX. század kémiai kutatásában a kémia tudo
mányos és ipari eredményének szempontjából?

Erre a kérdésre a korrekt és a valóságnak leginkább megfe
lelő választ úgy tudnám megfogalmazni, hogy a XX. század
ban folytatott kémiai kutatások legjelentősebb eredménye 
maga az a hatalmas mértékű és ütemű fejlődés, amely mind a 
kémia tudományában, mind eredményeinek hasznosításában 
bekövetkezett. Amennyiben a kérdésed arra irányul, hogy 
azokból az eredményekből, amelyeknek ez a páratlan fejlő
dés köszönhető, melyik volt tudományos és gyakorlati szem
pontból is a legjelentősebb, erre a válaszom, mint feltehetően 
bárki másé is, bizonyára szubjektív, hiszen kinek-kinek a sa
ját szakterületén szerzett ismeretei, tapasztalatai alapján ala
kult ki véleménye. Bevallom továbbá, nem igen tudnék dön
teni abban, hogy az atommaghasadás felfedezése, a polime
rek széles választékát megalapozó felismerések, a DNS ket
tős-spirál szerkezetének meghatározása, az ammóniának nit
rogénből és hidrogénből való szintézise közül, amelyeket 
mind Nobel-díjjal jutalmaztak, melyik a legjelentősebb.

A kutató- és fejlesztő tevékenység jellegétől függően ter
mészetesen vannak különbségek az említett felfedezések 
létrejöttét és hasznosítását illetően. így például az atom
maghasadás jelenségének, valamint az ammóniaszintézis 
laboratóriumi eredményének ipari hasznosítása rövid időn, 
néhány éven belül megtörtént, addig a DNS szerkezetének 
ismerete által iniciált modern biológiai kutatások eredmé
nyeit hasznosító biotechnológiai kis vállalatok kb. negyed
század múlva kezdtek létrejönni, a polimerek esetében az 
iparilag előállított első termék a női nylonharisnya, mintegy 
15 év múlva jelent meg, és a polimer-ipar igazában a hatva
nas évek után jött létre.

Nem lenne teljes a kép, ha az elmúlt század kémiai kuta
tásaiból nem említeném meg azokat, amelyek eredményei 
ugyan nem realizálódtak ipari termékekben, de ugyanakkor 
nagymértékben járultak hozzá ismereteink bővítéséhez a ké
miai folyamatokat szabályozó törvényszerűségeket illetően. 
Ezek között alapvető fontosságú volt az összetett kémiai fo
lyamatokat felépítő ún. elemi reakciók szerepének felderíté

se, mert ezek ismeretében lehet választ adni arra a kérdésre, 
hogy a kémiai reakciók miért játszódnak le úgy, ahogyan le
játszódnak.

A kémiai folyamatok lejátszódásának tanulmányozására 
irányuló első kutatások Vant’Hoff, Arrhenius és Ostwald ne
véhez fűződnek, amelyek eredményei nyomán indultak el je
lentős mértékben a reakciókinetikai kutatások. A kinetikai 
kutatások egyre növekedő eredményei indokolták és ösztö
nözték is a reakciókinetikai elméletek kialakítását. Különfé
le előzmények után 1935-ben dolgozta ki Eyring és tőle füg
getlenül Polányi és Evans az átmeneti állapot elméletet. Az 
elmélet alapját képező aktivált komplex szerkezetére és tu
lajdonságaira közvetlen adatok nem álltak rendelkezésre, vi
szont az elmélet alapján a reakció sebessége számítható volt, 
és ezzel összefüggésben pedig a reakció lejátszódását is ér
telmezni lehetett. A potenciálfelületek egyre pontosabb meg
határozását tette lehetővé a kvantumkémiai módszerek telje
sítőképességének növekedése, ily módon ellenőrizni lehetett 
az átmeneti állapot alapján végzett számításokat, és megbíz
ható kinetikai paramétereket lehetett meghatározni.

Az átmeneti állapot elmélet feltevéseinek helytállóságát 
megerősítő közvetlen kísérleti bizonyítékot első ízben J. C. 
Polányi szolgáltatta 1980-ban, akinek először sikerült kísér
letileg észlelni közvetlenül az átmeneti komplexet infravö
rös spektroszkópiai módszerek alkalmazásával a 
H+Cl2-*HC1+Cl reakcióban. Ezért az eredményért 1986-ban 
megosztott kémiai Nobel-díjban részesült.

Újabb kísérleti bizonyítékot szolgáltatott A. Zewail, aki
nek femtoszekundomos lézer spektroszkópiai módszerekkel 
végzett kísérleteiben közvetlenül sikerült nyomon követnie a 
kötések felhasadását az ICN--I+CN reakcióban, és képződé
sét a H+C02->-OH + CO reakcióban az átmeneti komplex ki
alakulása során. A femtoszekundumos méréstechnika tette 
lehetővé a kémiai reakciók olyan rövid időskálán való tanul
mányozását, amelyen azok a valóságban is lejátszódnak. 
Zewail ezért az eredmény eléréséért 1999-ben kémiai Nobel- 
díjban részesült.

Több mint félévszázad után sikerült az átmeneti állapotra 
közvetlen kísérleti bizonyítékot szerezni. Ennek óriási jelen
tősége van, mert azzal, hogy sikerült kísérletileg felderíteni, 
hogy pontosan mi és hogyan történik a kémiai folyamat 
meghatározó stádiumát jelentő átmeneti állapotban, nem
csak a kémia, hanem a rokontudományok fejlődését is jelen
tősen elősegíti.

Jelenleg milyennek értékelhető a kémia társadalmi meg
ítélése és hogyan fogalmazható meg a tudományban és az 
ipari megvalósításban betöltött szerepe?

mkl2000. 55. ÉVFOLYAM. 7. SZÁM 249



A kémia és a természettudomány bármilyen más ágának tár
sadalmi megítélése a társadalom különböző képzettségű, ér
dekeltségű csoportjainak véleménye alapján alakul ki. A ké
miai kutatások eredményeinek jelentőségét, a kémia és más 
tudományok fejlődésére gyakorolt hatásuk alapján a nemzet
közi tudományos közösség ítéli meg, míg az eredmények al
kalmazásának a gazdaság fejlődésére, az emberek életkörül
ményeire gyakorolt hatását illetően kialakuló közvélemény
ben többféle, olykor szubjektív szempontok is érvényesülnek.

A kémia az anyagok előállítására vonatkozóan szerzett is
meretek, tapasztalatok értékelése és rendszerezése, valamint 
az anyagok makroszkopikus tulajdonságait kialakító és meg
határozó tényezők mind korszerűbb és nagyobb teljesítményű 
kísérleti technikával történő szisztematikus tanulmányozása 
útján szerzett ismeretek révén nagy ütemben fejlődött. Ennek 
a fejlődésnek köszönhetően a kémia és az eredményeit első
sorban hasznosító vegyipar a természetben található anyagok 
mind sokoldalúbb átalakításával, valamint mind több a termé
szetben elő nem forduló anyag szintetikus úton történt előállí
tásával vitathatatlanul nagymértékben járult hozzá a gazdaság 
fejlődéséhez, és ezáltal az emberiség életkörülményeinek javí
tásához. Hosszú lenne felsorolni csak azokat az anyagokat, 
amelyek nélkül nehezen tudnánk mindennapi életünket elkép
zelni. Mindezért a tevékenységéért a kémiát hosszú időn át, 
egészen a XX. század második feléig általános elismerés és 
dicsőség övezte, majd ezután a közvélemény részéről egyre 
inkább ellenszenvben részesült, mert a természetben bekövet
kezett romlásért elsősorban a kémiát tartotta felelősnek.

Való igaz, hogy a vegyipar is a többi termelő ágazattal 
együtt sokszor elég gondatlanul járt el a hulladékok kezelé
sével, és így hozzájárult a természeti környezet romlásához. 
Az, hogy a közvélemény szemében az elsőrendű vádlott he
lyét a kémia és a vegyipar foglalta el, részben annak a sok
szor megalapozatlan hírverésnek volt köszönhető, amely a 
kémiai termékek veszélyességét illetően az emberekben ki
alakult. A tömegkommunikáció nálunk és külföldön is a 
szenzáció közlésének ingerétől vezérelve gyakran elszakadt 
a valóságtól, és ennek eredményeként ritkán jelent meg ké
miai vegyület úgy, hogy valamilyen negatív jelző -  halálos, 
végzetes, toxikus, rákkeltő, robbanó, mérgező, szennyező 
stb. -  ne kísérte volna. Érthető, ha a természet romlásának 
következményei miatt aggódó emberek mindent megpróbál
tak tenni a veszélyek elhárítása érdekében, és ebbéli törekvé
sükben előforduló indulatok és túlzások miatt elfeledkeztek 
arról, hogy azt a tudományt vádolják, amelynek köszönhető, 
hogy mindenkinek van mit ennie, és élvezheti a civilizáció 
számos előnyét. A közvélemény megváltoztatása a média le
hetőségeit is felhasználva elsősorban a kémikusok feladata 
és kötelessége volt. Meggyőzően kellett, és sikerült bizonyí
tani, hogy nem a vegyipar termékei okozzák a természeti 
környezet legnagyobb mértékű szennyeződését, hogy egy 
sereg vegyület esetében feltételezett rákkeltő és egyéb ve
szélyeztető hatás alaptalan, hogy a környezet védelmét nem 
lehet a történelmi fejlődésben visszalépve megoldani, hogy 
az okozott károkat is csak a tudomány segítségével lehet ki
küszöbölni és a továbbiakat elkerülni, hogy a vegyipari hul
ladékok okozta veszélyeket is a kémikusok derítették fel és 
a megszüntetésüket és megelőzésüket szolgáló védő intézke
dések jelentős részét is ők dolgozták ki. Az elmúlt évek so
rán a vegyipari termékek gyártásánál keletkező mellékter
mékek, hulladékok kezelésében foganatosított eljárások lé
nyeges javulást eredményeztek nemcsak a környezetvéde
lem szempontjából, hanem a közvélemény pozitív irányú
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változásában is. Természetesen, az olyan sajnálatos és tragi
kus eset, mint a Romániában működő vállalat által használt 
cianid okozta szennyezés, joggal keltett felháborodást. Eb
ből és ehhez hasonló esetekből azért két tanulság levonható. 
Az egyik, hogy a természeti környezet védelme törvények
kel garantált nemzetközi összefogást és együttműködést igé
nyel, a másik, hogy ebben, és más esetekben is nem a kémi
ai vegyület, a cianid volt a hibás, hanem ennek biztonságos 
felhasználása érdekében szükséges intézkedések megtéte
lében és betartásában elkövetett emberi mulasztások. Elné
zést a profán hasonlatért, de ha a kést valaki nem kenyérsze- 
lésre, hanem emberölésre használja, nem a kés a hibás.

A kémia szerepe a tevékenység lényegét tekintve a régmúlt
ban végzett empirikus, tapasztalatokon alapuló kísérletei óta 
alig változott, hiszen azok célja is az anyagok átalakulásának, 
átalakíthatóságának és felhasználásának tanulmányozás alap
ján új anyagok előállítása volt. Később a kutatások során fel
halmozódó ismeretek elméleti értékelése alapján megállapí
tott törvényszerűségek segítségével és az egyre fejlettebb kí
sérleti technikával szerezhető információk felhasználásával a 
különféle anyagok előállítását egyre inkább tudatos és terv
szerű tevékenységgel valósította meg a kémia. Azáltal tehát, 
hogy a kémia különböző speciális igényeknek megfelelő 
anyagokat tudott előállítani, és ezáltal mind mennyiségi, mind 
minőségi szempontból egyre növekvő igényeket a kutatás és 
termelés számára kielégíteni, valóban központi szerepet töl
tött, és várhatóan tölt is be a tudományban és a gyakorlatban.

A természettudományok fejlődésében -  az egyes diszciplínák 
esetében különböző mértéken -  a kémiának vitathatatlan szere
pe volt, és remélhetően lesz a jövőben is. Például a mikroelekt
ronika létrejöttében és gyors fejlődésében meghatározó szerepet 
játszott mind a nagytisztaságú alapanyagok, egykristályok előál
lításában, mind az integrált áramkörök gyártási technológiájának 
kialakításában és a gyártásnál alkalmazott különféle kémiai rea
gensek kidolgozásában. Közismert, hogy a távközlésben a réz
huzalokat felváltó optikai szálak -  amelyek adat- és jelátviteli 
kapacitása és sebessége nagyságrendekkel nagyobb, mint a 
rézé -  kialakítását a kémiai módszerekkel előállított nagytiszta
ságú, hajszálvékony üvegszálak tették lehetővé.

Ugyanígy a biológia fejlődését is tagadhatatlanul elősegí
tették a molekulák szerkezetére vonatkozó ismeretek, vala
mint a kémiai vegyületek szintézisére vonatkozó tapasztala
tok és módszerek. A biológiai folyamatok kémiájának meg
értését rendkívüli mértékben segítette elő a DNS-molekula 
szerkezetének és kémiai összetételének felderítése, valamint 
az utóbbi időben a bonyolult biológiai rendszereknek kevés
bé bonyolult kémiai rendszer segítségével történő modelle
zése révén a biológiai folyamatot meghatározó törvénysze
rűségekre nyerhető információk, amelyek új kémiai folya
matok és új anyagok felfedezéséhez is vezethetnek.

A kémiának a molekulák szerkezete és reakcióképessége 
közötti kapcsolatra szerzett ismeretei a kémiai folyamat irá
nyítását, és új, hatékonyabb reakcióutak felderítését segítet
ték elő, s mindezen tapasztalatok más diszciplínák területén 
is sikeresen alkalmazhatóaknak bizonyultak.

A példák további sorolása nélkül azt lehet mondani, hogy 
a kémiai kutatásoknak köszönhető korszerű ismeretek és 
módszerek nemcsak a vegyipar fejlődését segítették és segí
tik elő, hanem alkalmazásuk nélkülözhetetlen minden olyan 
területen, ahol az anyag szerkezetének, összetételének 
mennyiségi változásának pontos ismerete szükséges. Kor
szerű kémiai ismeretek, módszerek nélkül nem képzelhető el
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modern ipar, sem modern mezőgazdaság és hatékony kör
nyezetvédelem sem.

Végül a jövőre vonatkozóan arra lennénk kíváncsiak, hogy 
a jövő (a XXL század) milyen feladatokat ró a kémiára és 
a jelenleg ismert mozgásokat tekintve annak fejlődése mi
vel jellemezhető?

A kémiai kutatás legújabb eredményei alapján bizonyos 
mértékig megfogalmazhatók a közeljövőben megoldandó 
problémák, de megbízható előrejelzést tenni arra vonatkozó
lag nem lehet, hogy a technika és a rokontudományok, vala
mint a kémia saját belső fejlődése milyen új igényeket tá
maszt, és milyen eredmények elérésére nyújt lehetőséget. A 
XX. század elején még hozzávetőleg sem lehetett látni a ké
miatudománynak új eredményeit, hiszen a tudománytörténé
szek szerint a kémia tudományát napjainkban meghatározó 
és fontos ismeretek 70-80 %-áról még nem is tudtak.

Mindezzel együtt az elmúlt néhány évben napvilágot láttak 
különböző tanulmányok, amelyek általában a tudomány és ezen 
belül a kémiai kutatások jövőbeli feladataival foglalkoztak.

Az USA elnökének tudományos és technológiai tanács
adó testületé által 1999 decemberében elfogadott az inter
neten is elérhető anyag a nanotechnológia, a környezetvé
delmi, az oktatás és az információtechnológia biztonsági 
kérdéseit emeli ki, mint a tudomány különösen fontos téma
területeit. A kémiai tudomány részére több országban meg
fogalmazott fontos tématerületeit az anyagtudomány (ezen 
belül a nanotechnológia), a környezetvédelem, az életfolya
matok és az energia képezik.

Az anyagtudomány tématerületén a kutatások egy része arra 
irányul, hogy a már gyártott anyagok használhatóságát rontó 
tényezők szerepe csökkenjen vagy megszűnjön, a gyártásukra 
alkalmazott technológia anyag- és energiatakarékos, valamint 
környezetbarát legyen. A gépkocsik gyártásánál mind nagyobb 
mértékben használt műanyagok újrafeldolgozásának és feldol
gozhatóságának követelményét a műanyaghulladék-probléma 
megoldása miatt is a kutatás-fejlesztésnek már a tervezési sza
kaszban kell figyelembe vennie, és a technológiát ennek meg
felelően kell kialakítania. Az élelmiszeriparban, a háztartások
ban és a mezőgazdaságban használt műanyagokból képződő és 
felhalmozódó hulladék eltávolítására esetleg már a gyártásnál 
egy, a természetben biodegradálódó komponens beépítésével, 
vagy újrafeldolgozására alkalmas technológiát kell kidolgozni.

A műszaki kerámiák bizonyos szerkezeti anyagokként való 
szélesebb körű alkalmazását gátolja az egyébként már lényege
sen csökkentett, de még mindig meglévő törékenységük. Ennek 
további csökkentése, vagy megszüntetése érdekében intenzív 
kutatások szükségesek a kerámiák összetétele, tulajdonsága, 
mikroszerkezete és előállítása közötti kapcsolatok tisztázása.

Az anyagtudomány területén várhatóan mind nagyobb mér
tékben kerül sor annak a közelmúltban történt felismerésnek 
hasznosítására, hogy az 1-50 nm mérettartományban lévő ré
szecskék a makroméretű anyagtól jelentősen eltérő tulajdonsá
gokkal rendelkeznek. Érthető ezért, hogy az elmúlt néhány év
ben intenzív kutatómunka folyt az 1 -50 nm mérettartományba 
eső részecskék előállítására a különféle kolloidkémiai módsze
rek alkalmazásával. Az ún. kontrollált kolloid szintézissel szi
lárd-folyadék fázis érintkezési felületén lévő adszorpciós ré
tegben, mint nanofázisú reaktorban, monodiszperz, meghatá
rozott méretű nanorészecskék (pl. katalizátorok, méretkvantált 
félvezetők), állíthatók elő, amelyek tulajdonságai, így a ré
szecskeméret változtatásával szabályozhatók.

Az anyagok különböző funkciókra való alkalmasságával 
kapcsolatban új igényként jelent meg, hogy képesek legyenek 
bizonyos tulajdonságaikat a környezetükhöz igazítani. Ezen 
„smart” (ügyes, ötletes, eszes, értelmes, intelligens) anyagok, 
-  amelyek mintegy 5-10 éve kerültek a kutatások homlokteré
be -  körébe azokat az anyagokat sorolják, amelyek valami
lyen tulajdonsága mérete, alakja, térfogata, fizikai-, kémiai sa
játossága közvetlen környezetük állapotában történő kis válto
zásra jelentős mértékben és reverzibilisen megváltozik. A vál
tozást általában az adott anyag és környezete közötti egyen
súlyban (ami lehet kémiai, mechanikai, termodinamikai stb.) 
bekövetkező változás idézi elő. A közel harminc évvel ezelőtt 
feltalált fototrop üvegnél például, amelynek fényáteresztő ké
pessége napsugárzás hatására reverzibilisen változik, a kémi
ai egyensúly állapotában következik be változás a sugárzás 
hatására, és a kialakuló új egyensúlyi állapotban az üveg más 
tulajdonságot mutat. E különleges tulajdonságok kihasználá
sában rejlő lehetőségek kiaknázása éppen csak elkezdődött, 
ezért ennek folytatása nemcsak az anyagtudományban, hanem 
más területen is döntő fontosságú eredményekhez vezethet.

A kémiai kutatások számára továbbra is fontos feladat lesz 
az új, eddigieknél hatékonyabb reakcióutak felderítése, és ezért 
a már ismert és alkalmazott katalizátorok hatásfokának és sze
lektivitásának javítása, amelyet elősegíthetnek a nanokémia ré
vén a katalizátorok felületének atomi szintű megismerésére 
szerezhető új eredmények. Talán a nanokémiai módszerekkel 
folytatott katalitikus, elektrokémiai és anyagtudományi kutatá
sok együttes erőfeszítésétől remélhető az új energiaforrást je
lentő tüzelőanyagcellák megvalósítását jelentő kulcskérdésnek 
a megoldása, azaz megfelelő katalizátort találni az elektroké
miai folyamat számára, és speciális szerkezeti anyagot a cella 
konstrukciójára.

Az életfolyamatok alapvető kémiai reakcióinak megismeré
sére irányuló kutatások területén továbbra is fontos szerepet 
töltenek be a bonyolult biológiai rendszerek egyszerűbb kémi
ai rendszer segítségével történő számítógépes modellezési 
vizsgálatok, amelyek nemcsak a bonyolult biológiai molekulák 
szerkezetére nyújtanak felvilágosítást, hanem a biológiai folya
matot szabályozó törvényszerűségekre is.

A gyógyszerkutatásban várhatóan tovább bővül a közel
múltban kifejlesztett kombinatorikus módszer alkalmazása, 
mind a nagyszámú rokonszerkezetű anyag előállításában, 
mind a nagyszámú anyag valamilyen speciális biológiai ha
tásra történő tesztelésében.

Ahogyan nem lehetett pontosan előrelátni, hogy a DNS 
szerkezetének 1953-ban történt meghatározását követő kuta
tások milyen eredményekhez vezetnek, ugyanígy nem lehet 
megmondani, hogy ezeknek az eredményeknek köszönhető
en tíz évvel ezelőtt elindított nagyszabású humán genom- 
program keretében és azon kívül folytatandó kutatásokban 
milyen eredményeket érnek el.

Az a véleményem, hogy a tudomány, és ezen belül a ké
mia fejlődése, tovább folytatódik. A kémia tovább segít 
megfejteni a biológia, az élet titkait, új, rendkívüli, mondhat
ni csodálatos tulajdonságokkal rendelkező anyagokat fog 
előállítani, és nagymértékben hozzájárul az energia és az éle
lem környezetbarát technológiával történő előállításával az 
emberiség szükségleteinek kielégítéséhez.

Köszönjük az interjút.

Sz. G.
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Tízéves a Nitrogénművek Rt.

A magyar műtrágyaipar legjelentősebb képviselője, a pét- 
fürdői Nitrogénművek Rt. alakulásának tíz éves jubileu
mát ünnepli az idén.

Előzm ények é s  alapítás

Pétfürdőre 1931-ben települt ammónia- és műtrágyagyár
tás. A második világháborút követően -  a mezőgazdasági 
termelés fokozása érdekében -  a Péti Nitrogénművek 
egyike lett azon vállalatoknak, amelyek fejlesztését az ál
lam kiemelten kezelte. Ennek keretében több jelentős ál
lami beruházási program valósult meg. A hetvenes évek 
első felében Pétfürdőn épült fel az ország legnagyobb am
móniaüzeme és a hozzá kapcsolódó új műtrágyavertikum, 
amely európai viszonylatban is jelentősnek számít.

A Péti Nitrogénművek a nyolcvanas évek elejéig pros
peráló cég volt, az ország tíz legnagyobb exportáló válla
lata közé tartozott. A kedvezőtlen világpiaci változások, a 
túlzott pénzügyi tehervállalások és az ellentmondásos ma
gyar gazdaságpolitika következtében a vállalat a nyolcva
nas évek végére a teljes pénzügyi ellehetetlenülés állapo
tába jutott. A Péti Nitrogénművek sikertelen szanálási el
járását követően a vállalatot 1989-ben jogutód nélkül fel
számolták, a termelés fenntartása mellett.

1990. január végén egy nyolctagú konzorcium zártkörű 
alapítással létrehozta a Nitrogénművek Részvénytársasá
got 1,6 milliárd forintos alaptőkével, majd megvásárolta a 
jogutód nélkül felszámolt Péti Nitrogénművek gépeit, be
rendezéseit és átvette a szakemberállományát is. Az alapí
tó tulajdonosok a műtrágyagyártás folytatásában érdekelt 
vállalatok, bankok köréből kerültek ki. A tulajdonosi ösz- 
szetétel többször módosult az állami kézben lévő tulajdo
nosok privatizációja és a belső körben történt részvényér
tékesítések következtében. 1995-től a társaság legna
gyobb tulajdonosa a MÓL Rt., jelenleg a részvények kö
zel 60 százalékával rendelkezik. A fennmaradó rész birto
kosa a liechtensteini bejegyzésű ETS BENEMAR cég, 
amelynek a Norsk Hydro a tulajdonosa.

Komplex válságkezelés a m űködőképesség m egőrzése  
érdekében -1 9 9 1 -1 9 9 3 . évek között

A Nitrogénművek Rt. alapítása az ország társadalmi, gaz
dasági átalakulásával járó rendszerváltás időszakára esett. 
A kilencvenes évek elején sorra jelentkeztek azon negatív ten
denciák, amelyek a normális működést lehetetlenné tették:
-  az anyag-, energia- és szállítási költségek ugrásszerűen 

megnövekedtek,
-  a magyar műtrágyapiac összeomlott, a belföldi műtrágya

felhasználás visszaesésének következtében. Ezzel egy 
időben a társaság kénytelen volt export piacait is szűkí-

* Nitrogénm űvek Rt., Pétfürdő
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teni, mivel az emelkedő költségek és a csökkenő árak 
veszteséges értékesítést okoztak,

-  a részvénytársaság helyzetét súlyosbította a forgótőke
hiányos alapítás.
Mindezek következtében a Nitrogénművek Rt. gazdál

kodása 1992-ben válságba került. A kedvezőtlen gazdál
kodási viszonyok között több éves komplex -  társaságon 
belüli, kormányzati és tulajdonosi -  válságkezelés tette le
hetővé, hogy a Nitrogénművek Rt. megőrizze működőké
pességét a magyar műtrágyapiac stabilizálódásáig.

Társaságon belüli intézkedések

A menedzsment válságkezelési intézkedései alapvetően a 
pénzügyi helyzet rendezését tartották szem előtt, amely 
biztosíthatta a túlélés esélyét. A társaságon belüli intézke
dések főként a következő területekre irányultak:
-  a korszerűtlen üzemek bezárása, a feleslegessé vált 

készletek, vagyontárgyak értékesítése,
-  az értékesítés relációs struktúrájának átalakítása, a ter

mékszerkezet módosítása, a marketingmunka erősítése,
-  a termelés optimalizálása költségtakarékos működés 

megvalósítása érdekében, a szervezeti struktúra korsze
rűsítése létszámleépítéssel párhuzamosan,

-  az éves karbantartási költségek minimalizálása, fejlesz
tések, beruházások szüneteltetése.

Kormányzati intézkedések

A Kormány 1992-ben bevonta a Nitrogénművek Rt.-t az 
ipari válságkezelési programba, mivel úgy ítélte meg, 
hogy az alapvetően mezőgazdaságra épülő magyar gazda
ságnak szüksége van egy európai viszonylatban is korsze
rű saját műtrágyagyárra, amely a gazdaságos működésre 
alkalmassá tehető és képes a piacváltásra. A kormányzati 
válságkezelés a következő lépésekben valósult meg:
-  a legfontosabb alapanyagot jelentő földgáz termelői árát 

mérsékelték 1993-ban,
-  piacvédelmi intézkedést hoztak a hazai termelés vé

delmére a dömping-árú importtal szemben 1993-95. 
években,

-  a saját forgóeszköz hiánya miatt felvett rövidlejáratú hi
teleket bevonták az adósságkonszolidációba,

-  az állami tulajdonosi arányok szerkezetét átrendezték.

Tulajdonosi intézkedések

Az 1992-1993. évek veszteségeinek kompenzálása érde
kében a Nitrogénművek Rt. tulajdonosai a jegyzett tőkét 
egyharmadára leszállították.

A belső erőfeszítések, a kormányzati válságmenedzse
lés, az adósságkonszolidáció, a tulajdonosok áldozatválla
lása a jegyzett tőke leértékelésében, valamint a mezőgaz-
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dasági helyzet stabilizálódásának együttes eredményeként 
elmondható, hogy a Nitrogénművek Rt. működési felté
telei 1994. évre rendeződtek.

A stabilizálódás időszaka -  1994-től napjainkig

Piaci pozíciók

A Nitrogénművek Rt. a magyar mezőgazdaság nitrogén-ha
tóanyag igényének kielégítését tűzte ki stratégiai célként, pi
acpolitikája a belföldi értékesítés növelésére irányul. A cég 
árbevételében a belföldi értékesítés 80 % körüli részarányt 
képvisel. A piaci pozíciók erősödését elősegítette, hogy az 
IKM 1995-ben újabb 1 évig nitrogénműtrágya behozatali 
korlátozást léptetett életbe a keleti relációkra. A Nitrogén- 
művek Rt. 1995-ben az ország egyetlen nitrogénműtrágya 
gyártó üzemévé vált, mivel a TVK Rt. a gazdaságtalan mű
ködés miatt leállította műtrágyatermelő üzemeit.

A hazai műtrágyakereslet növekedésével párhuzamosan a 
Nitrogénművek Rt. pozíciói javultak, árbevétele és eredmé
nye az 1. táblázat és az 1-4. ábrák szerint alakult az évek 
folyamán, igazolva ezzel azt, hogy rendezett piaci körülmé
nyek között a társaság képes a jövedelmező gazdálkodásra.

Eredményesség tekintetében 1997-től a cég piaci helyze
te visszaesett, amelyben alapvetően a belföldi fizetőképes 
kereslet csökkenése és a fokozódó olcsó import játszott 
szerepet. A nehézségek ellenére a Nitrogénművek Rt. meg
őrizte vezető szerepét a hazai műtrágya értékesítésben.

A Nitrogénművek Rt. 1999-ben megvásárolta a HAGE 
Rt. Nádudvari Agrokémiai Központját, hogy erősítse pozí
cióját az olcsó keleti műtrágyák elsődleges felvevőhelyé
nek számító kelet-magyarországi térségben. Az új telephely 
vonzáskörzetében a Pétfürdőn gyártott és forgalmazott ter
mékek minél szélesebb körű terjesztését, illetve a Nádudva
ron gyártott folyékony műtrágya és a hozzá kapcsolódó 
szolgáltatások értékesítésének megtartását tűzték ki célul.

Középtávú modernizációs program, környezetvédelem, 
minőségbiztosítás

A pénzügyi helyzet stabilizálódásával és a gazdálkodási 
eredményekkel szoros összefüggésben 1995-től lehetővé 
vált, hogy a termelő üzemek és a kiszolgáló infrastruktúra 
műszaki színvonalának javítására jelentős összegeket fordít
son a cég a hosszú távú működés feltételeinek biztosítása ér
dekében. A Nitrogénművek Rt. modernizációs programja a 
meglévő kapacitások korszerűsítésére, a fajlagosok csök
kentésére, energiaracionalizálásra és választékbővítésre irá
nyul. A Nitrogénművek Rt. termelési költségeinek mintegy 
fele földgáz felhasználásból származik, ezért kiemelt fel
adatként szerepelt a megvalósított beruházási témák között a 
földgáz bázisú ammónia üzem korszerűsítése. A termékvá
laszték bővülését eredményezte a több hatóanyagot tartal
mazó kevert műtrágyagyártás bulk-blending technológiával 
történő megvalósítása és a mesterséges édesítőszerként 
használatos szorbit termékkör új tagokkal való bővítése.

A Nitrogénművek Rt. nagy hangsúlyt helyez a vegyipa
ri technológia környezeti terheinek mérséklésére és a mi
nőségbiztosításra is.

*1999.előzetes
1. ábra. A Nitrogénművek Rt. eredményének alakulása 

1 -  üzemi eredmény; 2 -  adózás előtti eredmény

*1999.előzetes

2. ábra. A Nitrogénművek Rt. árbevételének alakulása

* 1999.előzetes
3. ábra. A Nitrogénművek Rt. nitrogén-hatóanyag termelésének 

alakulása

*1999.előzetes

4. ábra. A Nitrogénművek Rt. létszámának alakulása
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A gazdálkodás fő adatai
1. táblázat

Megnevezés 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999.*
Üzleti eredmény, milliárd Ft 0,4 0,3 -0,2 0 1,1 1,8 4,1 2,7 1,1 0,5
Adózás eló'tti eredmény, milliárd Ft 0,3 0,04 -0,4 -0,8 1,0 3,3 4,5 3,3 1,7 0,9
Árbevétel, milliárd Ft 6,3 6,3 4,7 4,8 7,6 11,2 17,6 17,7 16,9 16,5
N-hatóanyagtermelés, ezer tonna 253 226 170 208 259 255 297 290 242 215
Átlagos létszám, fő 2 681 2 240 1 634 1 460 1 432 1 453 1 511 1 432 1 503 1 426
* előzetes adatok

A társaság 1997 óta az ISO 9001-es nemzetközi minő
ségbiztosítási szabvány alapján végzi tevékenységét, 
amely garantálja üzletfelei számára, hogy termékei előál
lítása mindenkor szabályozott keretek között történik, biz
tosítva ezáltal a megbízható minőséget.

A társaság megkezdte a környezetközpontú irányítási 
rendszer bevezetésének előkészítését.

Humánpolitika

A Nitrogénművek Rt. válságból való kilábalásához és 
gazdálkodása eredményessé válásához jelentősen hozzá
járult a társaságon belül meglévő szaktudás hasznosítása. 
A cég nagy súlyt fektet a megfelelő ösztönzést biztosító 
humánpolitika kialakítására, a fiatal közép- és felsőfokú 
végzettségű dolgozók arányának növelésére, a már itt dol
gozók szakmai tudásának fejlesztésére.

1996-tól évente a Nitrogén-nap keretében kulturális és 
sportrendezvényekkel tarkított program szolgálja a társa
ság munkatársainak és hozzátartozóinak kikapcsolódását. 
A Nitrogénművek Rt. szűkebb környezetében hagyomá
nyosan részt vállal az oktatási, kulturális, egészségügyi és 
sport tevékenységek támogatásában. Támogatja a Veszp
rémi Egyetemet, a várpalotai Vegyészeti Múzeumot, a 
Várpalotai Városi Kórházat, a Fotex -  KC Veszprém sze
repléseit, a Péti Sportkört, valamint a környék középfokú 
oktatási intézményeit.

A jövőről

A magyarországi GDP közel 15 %-át a mezőgazdaság 
állítja elő, ez az arány várhatóan a közeljövőben sem 
fog lényegesen változni. A korszerű és hatékony nö
vénytermesztéshez szükséges az ésszerű hatóanyagvis
szapótlás. Ezt többek között nitrogénműtrágyázással le
het biztosítani.

Az Európai Unióhoz való csatlakozással a magyar me
zőgazdaság továbbra is megtartja az ország gazdasági éle
tében elfoglalt helyét. A kiváló termőföldi és földrajzi 
adottságokra és az évszázados tapasztalatokra építve a jö
vőben várhatóan meghatározóbb szerepet fog betölteni, 
így a műtrágyázás jelentősége is megmarad.

A Nitrogénművek Rt. ennek a kihívásnak a jövőben is 
eleget kíván tenni, ezért szükséges, hogy technológiái mű
szaki színvonalát továbbra is folyamatosan korszerűsítse, 
a világ műtrágyagyárainak színvonalára fejlessze. Ennek 
jegyében terveik szerint az elkövetkező évtized jelentős

mkl

feladatai közé tartozik egy új savüzem és egy granuláló 
műtrágya üzem létesítése.

A társaság hosszú távú célja, hogy a hazai nitrogénmű
trágyapiacon visszaszerezze kétharmados részesedését, 
megerősítse piacvezető pozícióját. Jó minőségű termékei
vel továbbra is hozzá kíván járulni a magyar mezőgazda
ság fejlődéséhez. A társaság a jövőben is Credo-ja szelle
mében kívánja folytatni tevékenységét:

„A Nitrogénművek Rt. főfeladatának a magyar mezőgazdaság mű
trágyaigényének hosszú távú kielégítését, valamint a jövedelmező 
export termékek értékesítését tekintjük, együttműködésre kész part
nerként, nyereséges, környezetbarát termelés és a működési terüle
tünkhöz kapcsolódó diverzifikáció megvalósítása révén. ”

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Szakonyi János -  Baloghné Bóna Eszter: T íz éves a  N itrogén- 
m ű v ek  R t.

A Péti Nitrogénműveket a kedvezőtlen világpiaci változások, a 
túlzott pénzügyi tehervállalás és az ellentmondásos gazdaságpo
litika következtében 1989-ben felszámolták, majd 1990-ben egy 
8 tagú konzorcium létrehozta a Nitrogénművek Rt.-t. A 90-es 
évek elején a kedvezőtlen piaci és gazdasági hatások következ
tében az Rt. gazdálkodása válságba került. A kedvezőtlen gaz
dálkodási viszonyok között több éves társadalmon belüli, kor
mányzati és tulajdonosi válságkezelés lehetővé tette, hogy a Nit
rogénművek Rt. megőrizze működőképességét. A közlemény is
merteti az Rt. főbb gazdasági adatait.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 252 (2000)]

S U M M A R Y

J. Szakonyi -  E. Balogh-Bóna: T h e  N itro g én m ű v ek  Is Ten 
Y ears O ld

The Nitrogen Works at Pét was liquidated in 1989 due to 
unfavourable changes in the world market, unreasonable finan
cial burden taken upon itself and contraversial economic policy. 
After that, in 1990, the Nitrogen Works was founded by an 8- 
member consortium. At the beginning of the nineties, a serious 
economic crisis set in in the life of the share company, owing to 
unfavourable market and economic effects. A long-term crisis 
management inside the company, the government and the socie
ty made it possible even under the disadvantageous economic 
conditions for the Nitrogen Works to keep its working capacity. 
The paper describes the main economic data of the company.
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A maradékfeldolgozás fejlesztése a MOL Rt.-nél
M A G Y A R  J Á N O S *  

S IM O N  T IB O R *

B evezetés

A MÓL Rt. különösen a 80-as, 90-es években korszerű
sítette motorhajtóanyag gyártását, amely ma már az euró
pai színvonalnak megfelel. Ehhez a folyamathoz tartozott 
a katalitikus krakkoló, a krakk alapanyag előhidrogénező 
(vákuumpárlat kénmentesítő), a folyamatos katalizátor- 
regenerálású benzinreformáló, alkilcző, MTBE (metil- 
tercier-butil-éter előállító) üzemek megépítése. A fűtőola
jok, ezen belül a jelentős kén- és nehézfém-tartalommal 
rendelkező nehéz fűtőolajok azonban korszerűtlen termé
kek maradtak, erőművi felhasználásuk során a környezet
re káros emissziókat okoznak. A MÓL szakemberei már a 
90-es évek elején napirendre tűzték a fűtőolajok átalakítá
sának megoldását [1]. A fejlesztést előkészítő javaslatot, 
amely késleltetett kokszoló megvalósítást irányzott elő, 
1997. májusában fogadták el. Jelenleg a kiviteli tervezés 
van folyamatban, de folynak már a helyszíni munkálatok 
is. A próbaüzemet követő üzemindítás tervezett időpontja
2001. közepe.

A fűtőolaj a finomítói ipar korábbi fejlődési szintjén 
fontos céltermék volt, az ipar extenzív fejlesztéséhez tar
tozó jelentős energiaforrásként tartották számon. Időköz
ben világszerte megnövekedett a társadalmi érzékenység 
a környezeti ártalmakkal szemben, megjelent az igény a 
tisztább, nagyobb hatásfokkal hasznosítható energiafor
rások iránt. A környezetvédelmi szigorítások hatására a 
nehéz, kénes fűtőolajok felhasználása mindinkább csök
ken és fokozatosan kiszorul az erőművi termelésből. 
A foldgáztermelés növekedéséből származó lehetőség és 
az elérhetőség hatására a fejlett országokban végbement 
az a folyamat, amely a fűtőolajok földgázzal történő he
lyettesítéséhez vezetett az áramtermelésben. A kőolajból 
származó, nem fűtőolaj jellegű termékek iránti igény fo
lyamatos növekedése mellett a fűtőolaj kereslete csökken 
ill. stagnál [2]. A finomítók különböző megoldásokat al
kalmaznak a savanyú kőolajokból származó fűtőolajok 
termelésének minimalizálására, más, értékesebb termékké 
történő átalakítására. A korszerű finomítók fűtőolajter
melése alacsony. A MÓL felismerte, hogy amennyiben a 
kőolaj-feldolgozás terén meg akarja őrizni eddigi ver
senypozícióit, elkerülhetetlen, hogy a fűtőolaj gyártást 
csökkentse a csak fűtőolajként felhasználható anyagára
mok további feldolgozásával.

A m aradékfeldolgozás célja é s  id őszerű sége

A maradékfeldolgozás célja

A maradékfeldolgozásra szolgáló technológiával az 
alábbi célokat kell elérni [3]:

* MÓL Rt. Százhalombatta

-  a kőolajnál csak alacsonyabb áron értékesíthető ne
héz fűtőolajok átalakítása értékes motorhajtóanya
gokká, azaz egységnyi kőolaj feldolgozásával a ki
nyerhető értékes komponensek mennyiségének nö
velése

-  a környezetvédelmi szempontból káros kén-dioxid- 
és nehézfémkibocsátás megszüntetése a nagyteljesít
ményű erőműveknél

-  a finomító konverziós szintjének növelése, az FCC 
típusú finomító továbbfejlesztése a korszerűbb kon
verziós típusra.

A m aradékfeldolgozás id őszerű sége

A szigorodó fiistgázemissziós előírások

A fejlett ipari országokban rendeletek születtek a leve
gőbe kerülő káros anyagok emisszióinak csökkentésére. 
Németországban a nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó 
rendelet (GFAVO) és a műszaki irányelvek a levegő tisz
tántartására (TA-Luft) szabályozzák az emissziós határér
tékeket.

Az Európai Közösség kiadta a Large Combustion Plánt 
Directive (LCPD) néven ismert ajánlását, amely a na
gyobb tüzelőberendezések fiistgázemissziós határértékei
ről szól. Flazánk által aláírt nemzetközi egyezmények, 
köztük az UN-ECE II. kénegyezmény, szintén korlátoz
zák a kibocsátható kén-dioxid mennyiségét. Ezen a téren 
további szigorítások várhatók, egyes országok bevezetik a 
fűtőolajok minőségszabályozását is.

A magyar környezetvédelmi és területfejlesztési mi
niszter 1998-ban rendeletet adott ki az 50 MW„, és az en
nél nagyobb hőteljesítményű tüzelőberendezések lég- 
szennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről. A Le
vegőtisztasági Rendelet folyékony tüzelőanyagok füstgá
zaira vonatkozóan az 1. táblázatban bemutatott határérté-

1. táblázat

Folyékony tüzelőanyagok kibocsátási határértékei 
nagyteljesítményű erőművekben 

a Levegőtisztasági Rendelet szerint

MW* 50-300 300-500 500 felett

Kibocsátási
határérték

SO2 , mg/Nm3 1700 1700-400 400

NOx, mg/Nm3 450 450 450

Por, mg/Nm3 50 50 50

Fémek és arzén 
együtt, mg/Nm3

3 3 3
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keket tartalmazza a felhasználó erőmű teljesítményének 
függvényében [4].

A hazai rendelet a már idézett német és európai szabá
lyozásokat követi, a nehézfém emisszió szabályozásában 
azonban túlmegy azokon. A német szabályozásokhoz ha
sonlóan a helyi vagy körzeti környezetvédelmi hatóságok 
az országos szabályozásokon túl helyi előírásokat is tehet
nek.

A rendeletben előírt határértékek a MÓL által jelenleg 
forgalmazott erőművi fűtőolajok eladhatóságát ellehetet
lenítik, mivel a gyártott erőművi fűtőolajok nem alkalma
sak a fenti előírások kielégítésére.

A fűtőolaj piaci jövőképe

A túlnyomó részben kőolajimportra szoruló hazai kőo
laj-finomító ipar általában orosz csővezetéki olajat dolgoz 
fel. Ezt az ország földrajzi elhelyezkedése és a finomítók 
technológiai kiépítettsége egyaránt indokolják. A száraz
földi csővezetéken a szállítás olcsóbb, mint a tengeri ki
kötőből érkező kőolaj. A számítások azt igazolják, hogy 
kénmentesítő berendezések megléte esetén még azonos 
szállítási forrás esetén is érdemesebb savanyú, olcsóbb 
kőolajat vásárolni. A hazai paraffinos kőolajkitermelés 
tovább csökken, az importfüggőség növekszik. Maradék
feldolgozás nélkül a feldolgozás közel 1/5-ét kitevő, ma
gas kén- és nehézfém-tartalmú fűtőolaj komponensek ke
letkezésével tehát folyamatosan számolni kellene [5].

A hazai fütőolajpiacot elsősorban a nagy erőművek igé
nye határozza meg. A fűtőolaj fogyasztást esetenként az 
erőművek változó termelési lehetőségei is befolyásolják. 
A MÓL által nem befolyásolható áramtermelési igényből 
következően nagymértékű fűtőolajfelhasználás ingadozás 
mutatkozik hosszú távon, ami a finomítói termelésre is ki
hathat különösen abban az esetben, amikor az erőművön 
kívüli piacon import fűtőolaj jelenik meg.

Az erőművek hosszútávú fűtőolajigényét a ,A  magyar 
erőműrendszer 2010-ig kitekinthető fejlesztési koncepci
ója, az ezredfordulóig terjedő időszak erőmű-létesítési 
terve” c. Kormány-előterjesztés tartalmazza. Az erőmű
ipar 2000-ben és 2005-ben a jelenlegi szintet meghaladó 
szénhidrogén-igénnyel lép fel, amely 2010-re visszaáll a 
jelenlegi szint közeiére. A 6-7 éves periódus „csúcs” 
szénhidrogén igény szerkezete nem végleges, mivel a tü
zelőanyag-beszerzés az egyes erőművek feladata, köz
pontilag nem koordinált. A lehetőségek vizsgálatából 
megállapítható, hogy az erőművi igények és a MÓL le
hetőségei nincsenek távol egymástól. Különbség a 
nehézfűtőolaj-felhasználás csökkenés időzítésében jelent
kezik. Amíg a MÓL a maradékfeldolgozás megvalósításá
val már 2001-ben csökkenti a fűtőolaj-termelést, addig az 
erőművi koncepció 2003-2004-re irányozza ezt elő.

A nemzetközi tényadatokból megállapítható, hogy a fű
tőolaj-felhasználás világszerte csökkenő tendenciát mutat, 
különösen csökken az erőműiparban. Bizonyos összefüg
gés is tapasztalható az ország fejlettségi szintje és fűtőolaj 
felhasználása között, ami természetesen visszavezethető 
az adott országban elfogadott és érvényben lévő környe
zetvédelmi szabályozásokra. Általános tendencia, hogy a
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fűtőolaj-felhasználás a fejlettségi szinttel fordítottan nö
vekszik, a vagyis a fejlett országokban a felhasználás ki
sebb. Németország például ugyanannyi nehéz fűtőolajat 
használ áramtermelésre, mint hazánk. 1983. után a fűtőo
lajgyártás és a fűtőolaj ár bizonyos stagnálást mutat. En
nek oka, hogy megnövekedett a konverziós üzemek szá
ma, egyidejűleg felfutott az északi tengeri kőolajtermelés, 
növekedett az afrikai és közel-keleti (Szaud Arábia) édes 
kőolajtermelés. Az OECD európai államaiban a termelt 
fűtőolaj kb. 50 %-a nehézfűtőolaj, amely mennyiség 2/3- 
át a tengerhajózás használja fel. A szárazföldi területeken 
gyakori a fűtőolaj kéntartalmának szabályozása az 
emissziós normatívák megkötése mellett (Ausztria, Né
metország). A nehézfűtőolaj árának viszonylagos stagná
lása összefügg a rendelkezésre álló mennyiség csökkené
sével, a bunkerfűtőolaj iránti kereslet növekedésével. Az 
ezredfordulóra várható új környezetvédelmi szabályozá
sok további árcsökkenéshez vezetnek.

A nehéz fűtőolaj gyártásának m egszün tetése

A kőolajipar az emissziós előírások szigorodása miatt 
bekövetkezett mennyiségi és minőségi igényváltozásra az 
alábbi megoldásokat választhatja:

-  amíg a piaci viszonyok ezt lehetővé teszik, növelik a 
kisebb kéntartalmú (ún. édes) kőolajok feldolgozási 
arányát, amelyekből egyszerű desztillációval kis 
kéntartalmú fűtőolajokat lehet előállítani. Nyugat- 
Európában ez addig lehetséges, amíg az északi ten
geri kőolaj kitermelése a mostani szinten tartható, és 
Szaud Arábia folytatja az édes kőolajok piacra vite
lét, letörve ezzel az édes/savanyú kőolajok közötti 
árollót;

-  olyan technológiákat kell fokozottabb mértékben 
megvalósítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a na
gyobb kéntartalmú kőolajok desztillációs és egyéb 
nehéz maradékaiból értékesebb termékeket lehessen 
előállítani. Ilyen eljárások a késleltetett kokszolás, a 
maradék katalitikus krakkolása, a hidrokrakkolás kü
lönböző változatai és a kőolajmaradékok, vagy kés
leltetett kokszolással előállított petrolkoksz elgázosí- 
tásával integrált kombinált ciklusú áramtermelés;

-  speciális célfogyasztó megléte esetén a fogyasztóval 
(erőművel) együttműködve az ott megépített füstgáz- 
tisztító kapacitások megléte esetén a nagy kén- és 
fémtartalmú fűtőolajok is eltüzelhetők a környezetet 
nem károsító módon. A füstgáztisztítás költséges 
eljárás, a tisztítás során keletkező gipsztermék és 
nehézfém-oxid-tartalmú por elhelyezése további 
költséget okoz, így ebben az esetben is a képződő fű
tőolaj mennyiségének lehetséges mértékű csökkenté
sére kell törekedni.

Alternatív m egoldások, 
az előnyök é s  hátrányok bemutatására

A nemzetközi kőolajiparban követett gyakorlat sajátos 
feltételek mellett követhető a MÓL körülményei között.
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Az egyes lehetőségeket megvizsgálva vonhatók le fő kö
vetkeztetések.

Édes kőolajok vásárlása

Az édes kőolajok nagy tömegű vásárlása a tengeri szál
lítással, majd az Adria vezetéken keresztül történhet. 
A magasabb ár mellett ennél fogva a szállítási költség is 
magasabb, azonban azonos szállítási költséget feltételez
ve is a savanyú kőolajok feldolgozása gazdaságosabb, mi
vel a MÓL már korábban megépítette kénmentesítő kapa
citásait. Az orosz kőolaj beszerzésének hosszú távú elő
nyeit már a hazai fűtőolaj piac helyzetének jellemzésekor 
bemutattuk. A kőolajfeldolgozás fedezete az elvégzett 
számítások szerint 30-40 %-kal csökkenne akkor, ha a 
nehézfűtőolaj gyártás megszüntetése céljából nagytöme
gű (3-4 Mt/év) édes kőolaj feldolgozása történne meg.

Nehéz fűtőolajok átalakítása konverziós 
eljárásokkal

A kőolajipari desztillációs maradékokból, amelyek ala
pul szolgálnak a fűtőolajok gyártásához, már a kőolaj-fel
dolgozás szélesebb körű elterjedésével, a motorhajtó- 
anyag iránti igény növekedésével együtt folyamatosan 
törekedtek minél nagyobb mennyiségű könnyebb párlat 
kinyerésére [6]. A 30-as években alakultak ki azok a ter
mikus krakkoló eljárások (késleltetett kokszolás, viszko
zitástörés), amelyek ezt lehetővé tették. A katalitikus 
krakkolás kezdetben a vákuumdesztillációs párlatok mo
torhajtóanyaggá történő átalakítására volt alkalmas. Az el
múlt évtizedben a katalizátorok terén elért fejlesztések 
eredményeként a feldolgozható krakk alapanyag egyre 
nehezebb, megjelentek az ún. maradék krakkoló berende
zések, amelyek alapanyaga tipikusan hidrogénezett at
moszférikus pakura.

Három eljárástípust különböztethetünk meg a világ 
kőolaj-feldolgozó iparában az atmoszférikus és váku- 
umdesztilláció maradékainak átalakítására. Egyik a kü
lönböző megoldású hidrokrakkoló eljárások, másik a kok
szolás különböző válfajai. Ezek az eljárások különböző 
célú, széleskörű alkalmazást nyernek. Harmadik eljárás tí
pus, amelynek ugyan kiterjedt irodalma van, de konkrét 
alkalmazásba vétele még nem, illetve csak demonstrációs 
méretben történt meg, a maradék elgázosítása és a kelet
kező szintézisgáz eltüzelése gázturbinában áramtermelés 
céljára.

A már működő maradékfeldolgozó üzemek közül kb. 
100 megépített kokszoló üzemről számol be az irodalom
[7]. Pontos számot a források különbözősége miatt nehéz 
mondani, s a mozgás és változás állandó, újjáépítenek, 
bővítenék, korszerűsítenek, vagy éppen tervezés, kivitele
zés alatt állnak berendezések. Ebullált ágyas hidro
krakkoló 6 épült, s négy üzem van előkészítés ill. tervezés 
alatt. A fixágyas krakkolók száma kb. 30-ra tehető, de 
csak kettő dolgoz fel kifejezetten vákuum maradék jelle
gű anyagot, a többi atmoszférikus desztillációból szárma
zó pakurát, különböző nehéz maradékok vákuum gázolaj
jal hígított elegyét.

A fűtőolajként felhasznált desztillációs maradékokban 
koncentrált formában jelennek meg a kőolajban tartalma
zott szennyező, ill. a feldolgozás és felhasználás során 
keletkező káros hatású anyagok. Az aszfaltének (nagy 
molekulasúlyú kondenzált, aromás-naftén tartalmú ve- 
gyületek), a kén, a nehézfémek és a nitrogén azok az 
anyagok, amelyek a legerőteljesebben befolyásolják a fel- 
használást és a finomítóban történő további feldolgozást.

A hidrokrakkolás lényege, hogy nagy nyomáson 
(6,0-18,0 Mpa) és magas, 370-410 °C hőmérsékleten hid
rogén és katalizátor jelenlétében olyan reakciók játszód
nak le, amelyek során az aszfaltének, kén- és nitrogénve
gyületek megbomlanak, kisebb molekulasúlyú termékek 
(fűtőgáz, benzin, gázolaj) keletkeznek, a kén kénhidro
gén, a nitrogén ammónia formában jelenik meg. Ezek a 
gázok etil-aminos ill. vizes mosással eltávolíthatók.

A hidrokrakkolás célszerű konverziós mélysége 
35-65%, fehéráru termelése mellett 35-65% jelentős 
mennyiségű, a kiinduláshoz képest javított minőségű fű
tőolaj keletkezik. A javulás mértéke azonban nem éri el a 
nagy teljesítményű erőművekben füstgáztisztítás nélkül 
felhasználható minőséget, így ott változatlanul jelentkez
nek a füstgáztisztítási költségek. A konverziónak a fűtő
olaj stabilitása szab határt.

A hidrokrakkoló berendezéseket két alapvető változat
ban építik meg. A fixágyas hidrokrakkoló-változatnál 
jobb fűtőolajminőség (kén- és fémtartalom) érhető el, de 
csak jelentős reaktorméretekkel, katalizátorfelhasználás
sal. Amennyiben olyan fűtőolajat kívánunk gyártani, 
amely a nagyteljesítményű erőművekben fustgáztisztítás 
nélkül felhasználható (max. 40 ppm nehézfém, 0,25 m/m 
% kén), akkor szélsőségesen nagy berendezések, vagy 
nagymennyiségű könnyebb párlat visszakeverése válik 
szükségessé. Éppen a jelentős költségek miatt a fixágyas 
hidrokrakkolókat alacsonyabb konverzióval üzemeltetik, 
a járatos konverzió max. 40 %. A hidrokrakkolás drága el
járás, a piac nem adja meg a fűtőolajért a ráfordítással ará
nyos árat. A keletkező fehérárú jó minőségű, kis mértékű 
utókezelést kíván, de mennyisége a ráfordításhoz képest 
csekély. Az eljárás gyakorlatilag fűtőolajból csinál fűtő
olajat, s ez a kénes/kénmentes fűtőolaj árkülönbözetéből 
nem térül meg, illetve az elvárt megtérülési időnek há
romszorosa alatt térül csak meg. A szakirodalom szerint is 
ez az eljárás akkor lenne kifizetődő, ha a kénes/nemkénes 
fűtőolaj ára közötti árrés jelentősen megnövekedne. Ezt a 
piac nem igazolja vissza. A költséges hidrokrakkolással 
előállított kénmentes fűtőolaj „ellenfele” az édes kőolaj
ból egyszerű desztillációval nyert kénmentes fűtőolaj, 
amelynek költségei alacsonyak. A fixágyas eljárások leg
gyakoribb alkalmazási módja az atmoszférikus maradék 
hidrogénezése maradék katalitikus krakkoló (RFCC) 
alapanyagnak. Ahol már építettek vákuumpárlat kataliti
kus krakkolót, a maradék katalitikus krakkoló rendszerbe 
iktatása nem célszerű. Ez a helyzet a MÓL esetében is. 
Alapvető tehát, hogy a fixágyas hidrokrakkoló fűtőolaj 
előállító, vagy maradék katalitikus krakkoló alapanyag 
előállító formában sem építhető körülményeink között 
gazdaságosan.
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Az ebullált ágyas (mozgóágyas) hidrokrakkolás előnye 
a fixágyassal szemben, hogy nagyobb konverzióval üze
meltethető [8]. A kvázi folyamatosan cserélhető katalizá
tor miatt a reaktorméretek kisebbek, a katalizátor-felhasz
nálás viszont jelentősebb. A nagyobb konverzió „ára” a 
termékek rosszabb minősége. Jóllehet a licenctulajdono- 
sok 65%-os konverzióról beszélnek, a gyakorlatban in
kább az 50-55% az alkalmazott. A fűtőolaj stabilitása 
romlik, más célra is használható gázolaj jellegű termékek 
bekeverése válik szükségessé. A fűtőolajként felhaszná
lásra kerülő hidrokrakkolt maradék fémtartalma eléri a 
100 ppm-et és a kéntartalom is 0,8-1,2 m/m% körüli. Ott, 
ahol a finomítónak saját erőműve van, a környezetvéde
lem tekintetében speciális enyhítéseket sikerült elérni, az 
export áramtermeléssel az ebullált ágyas hidrokrakkolás 
esetleg gazdaságos lehet.

Az ebullált ágyas reaktorból kikerülő termékek erőtel
jes utókezelést (hidrogénezést) igényelnek, és a krakkoló 
körnek is magasabb a hidrogénigénye a fixágyas reak
torokénál.

A hidrokrakkoló eljárások mindegyikénél jelentkezik a 
használt, nagy nehézfémtartalmú használt katalizátor el
helyezésének problémája, ami veszélyes hulladék. Feldol
gozása országon belül nem megoldott, országhatáron túl 
történő szállítását egyre inkább nehezítik a nemzetközi 
korlátozások. Hidrokrakkolás esetén ezen kérdés megol
dása külön kezelést és jelentős költséget tesz szükségessé.

Az elgázosítással integrált kombinált ciklusú áramter
melés beruházási költsége igen magas, gigadolláros beru
házásként emlegetik. Jelenleg még nem versenyképes az 
elérhető más erőművi technológiákkal. Állami támogatás, 
vagy az erőműipar közvetlen részvétele nélkül egy külső 
áramtermelő (pl. finomító) nehezen tudna érvényesülni az 
áramtermelő piacon. A viszonylag új keletű eljárásnak az 
1990-es évek elején nagy jövőt jósoltak, környezetvédel
mi szempontból a legtisztább maradékfeldolgozási alter
natívának vélték. A jelentkező hatalmas költségeket nem 
vállalta senki, így az évtized végére egy szerényebb üze
met épít meg a Shell. Az elgázosítóra épült gázturbina ve
gyesen fog szintézis- és földgázt tüzelni, s a szintézisgáz
nak is vegyes felhasználása van: hidrogénforrásként és tü
zelőanyagként egyaránt használják. Olaszországban négy 
erőművi fejlesztést készítettek elő, de csak egynél jutottak 
el a konkrét tervezésig, a továbbiaknál még mindig inkább 
az algériai földgázt helyezik előtérbe ill. vélik gazdaságo
sabbnak. A hazai kőolajipar nincs abban a helyzetben, 
hogy ilyen téren úttörő legyen.

A kokszoló eljárásoknál a „klasszikus” késleltetett kok
szolót megkísérelték korszerűsíteni a fluid kokszoló és a 
flexicoking eljárások kidolgozásával. A késleltetett kok
szoló esetében a csőkcmencébcn az alapanyagot olyan hő
mérsékletre melegítik fel, amelyen az ott beadagolt gőz 
jelenléte nélkül már megkezdődne a kokszolódás. A ma
gas hőmérsékleten részben elgázosodó forró anyag a ke
mencéből az ún. kokszoló kamrába lép, ahol megkezdő
dik a koksz kiválása és lerakódása. Erre a jelenségre utal 
a „késleltetett” megnevezés. A fluid eljárásnál a koksz ki
válását keringetett, fludizált állapotú koksz szemcsékkel 
segítik elő. A flexicoking eljárásnál a kiváló kokszmeny-

mkl

nyiség egy részét a katalitikus krakkolásnál alkalmazott 
regenerálóhoz hasonló berendezésben elégetik, és ala
csony fűtőértékű fűtőgáz keletkezik. Ezek az eljárások 
azonban nem tudtak a hagyományos késleltetett kokszoló
nál gazdaságosságilag többet nyújtani, így a késleltetett 
kokszolók építése folytatódik. A kokszolóknál a hasznos 
gáz és cseppfolyós termék képződése 80%. A fütőkoksz 
mérsékelt áron, de stabil piacra eladható. A késleltetett 
kokszoló beruházási és üzemeltetési költsége lényegesen 
alacsonyabb a hidrokrakkoló eljárásnál. A kokszoló fe
héráru jellegű termékei több utókezelést igényelnek, mint 
a hidrokrakk-termékek, de mennyiségük több, s az eljárás 
egyéb előnyei indokolják, hogy nagyobb számban mű
ködnek és épülnek, mint a hidrokrakkoló berendezések [9, 
10, 11].

A késleltetett kokszoló eljárás megépítése lényegesen 
hozzájárul egy finomító flexibilátásának növeléséhez, 
fűtőolajpiactól való függőség megszüntetéséhez, a feldol
gozott kőolajminőség megválasztásában fokozott rugal
masságot ad. A fütőolajpiactól való függőség tekintetében 
a legnagyobb mértékű konverzió miatt a leghatékonyabb 
megoldást adja. A magas konverzió miatt ennél az eljárás
nál a legnagyobb a feldolgozáshoz szükséges kőolaj 
mennyiségének csökkenése azonos kiadott termékstruktú
ra esetén.

A késleltetett kokszoló hosszú hagyományokra vissza
tekintő, kipróbált, referenciákkal bíró eljárás, amelyet fo
lyamatos innovációk segítségével korszerűsítettek, alkal
mazásának nincs technológiai kockázata.

A kokszolás megvalósításnak kulcskérdése a petrol
koksz hosszú távú, környezetbarát elhelyezése. Külföldi 
példák nyomán a petrolkokszot cirko-fluid típusú kazá
nokban környezetbarát módon el lehet égetni, emellett ál
talános a cementipari felhasználás is. A nemzetközi gya
korlat szerint [12] a petrolkoksz hagyományos erőművek
ben a szénnel 10-20%-ban bekeverve gazdaságosan el
égethető, javítja az alacsony kalóriatartalmú szenek tüze
lési viszonyait, csökkenti a salakképződést. Az egységnyi 
fűtőértékre vetített kéntartalom jóval kisebb, mint a ki
sebb kalóriájú barnaszeneké. A barnaszénnek 35% salak
ja van, a koksznak gyakorlatilag semmi, s a magasabb ka
lóriatartalma miatt 20-30% szénfelhasználás-, tehát salak
csökkenést lehet elérni az ilyen szénnel dolgozó erőmű
veknél.

A világon jelenleg működő kokszolók 38 Mt/év kok
szot termelnek. Európa az USA-ból kb. 10 Mt kokszot im
portál évente.

A késleltetett kokszolási eljárás leírása

A késleltetett kokszolási eljárás -  amint már említet
tük -  a kőolajipari desztillációs maradékok átalakítására 
szolgál. A maradékfeldolgozó eljárások közül a legmaga
sabb konverziót szolgáltatja. Előnye még, hogy az egyéb 
eljárásokhoz képest a legolcsóbb, hátránya, hogy termékei 
erőteljes további feldolgozást igényelnek, s a keletkező -  
esetünkben fűtőkoksz minőségű -  koksztermék csak vi
szonylag alacsony áron értékesíthető. A késleltetett kok
szoló folyamatvázlatát az 1. ábra tartalmazza. Az üzem az 
alábbi fő részekből áll:
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Kokszoló rész

Az alapanyagot hőcserélőben, majd a kemencében rö
vid tartózkodási idővel 500 °C fölé melegítik. A kemencé
ből kilépő gáz-folyadék elegy a párhuzamos kokszkamrák 
egyikébe lép, ahol lejátszódnak a krakk reakciók. A krak- 
kolás során keletkező petrolkoksz a kamrában marad, a 
többi termék a főfrakcionáló oszlopba távozik. Amikor a 
kokszkamra megtelik koksszal, átváltanak a másik tar
tályra, és megkezdik a tele tartály hűtését és a koksz eltá
volítását a kokszaknába. Egy-egy ilyen periódus 24 órát 
tart.

Frakcionáló rész

A kokszkamrából távozó szénhidrogéngőzök a főfrak
cionáló toronyba áramlanak. A rektifikáló rész tetején a 
benzin-forrponttartomány végéig forró gázok és gőzök tá
voznak el, oldalpárlatként pedig gázolajfrakciót (könnyű
gázolaj) illetve a vákuum szélespárlatnak megfelelő forr- 
ponttartományú terméket (nehézgázolaj) vesznek el.

A fejtermékeket hűtés után elválasztják a savanyú víz
től, valamint a kondenzálódott könnyű cseppfolyós szén- 
hidrogénektől, majd a gázszétválasztóba viszik. A sava
nyú vizet sztrippelés után biológiai tisztítóba vezetik, míg 
a cseppfolyós termékek egy részét visszaviszik refluxként 
a főfrakcionálóba, másik részét mosófolyadékként a gáz
szétválasztóba vezetik.

Gázszétválasztó- és tisztító rész

A főfrakcionáló refluxtartályából távozó gázokat 
két fokozatban komprimálják, hűtik és szeparáltatják.

A C,/C2-t tartalmazó gázokat benzines, majd gázolajos ab- 
szorberen mossák, ezután kénhidrogéntartalmát aminos 
mosóban eltávolítják. Az így nyert futőgázt nagyobbrészt 
üzemen belül a csőkemencében tüzelik el.

Az abszorberből távozó C3/C4 tartalmú benzinből ki
nyerik a C3/C4 elegyet, amelyet aminos mosóban történő 
kénhidrogénmentesítés után tovább választják szét. Ter
mékként C4 elegyet kapnak, illetve a C3 elegyből a 
merkaptánmentesítés után további rektifikálással nagy 
tisztaságú propilént és propánt nyernek.

A C3/C4-mentesített benzin egy részét a főfrakcionáló- 
ból származó benzinnel együtt a gázmosás céljából visz- 
szacirkuláltatják, másik részét könnyű- illetve nehézben
zin termékre választják szét.

Koksz mozgató és víztelenítő rész

A  lehűtött koksztartályból a kokszot nagynyomású víz
zel távolítják el. A kivágott koksz a „vágóvízzel” együtt a 
kokszkamra alján elhelyezett aknába távozik. A vizet üle- 
pítés -  elválasztás -  tisztítás után újra koksz hűtő és vágó 
vízként használják fel. A kokszot az aknából híddaruval 
emelik ki és egy törőberendezésen keresztül szállítósza
lagra rakják. A zárt rendszerű szalaggal a kokszot vasúti 
kocsikba vagy szükség esetén fedett koksztárolóba szállít
ják.

Segédrendszerek

Az optimális energiagazdálkodás érdekében a könnyű- 
és nehéz gázolaj hőtartalmát, valamint a füstgázok hőtar
talmát gőzfejlesztésre használják fel.
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A csőkemence-védelem céljából nagynyomású vész
eseti vízgőzt szükséges tartalékolni az üzemben, amit nor
mál esetben gőzturbina-generátor egység segítségével 
áramtermelésre hasznosítanak.

A lefúvató rendszer a kokszkamra hűtése során keletke
ző szénhidrogén-vízgőz elegy szétválasztására szolgál. 
A szénhidrogének így visszavezethetők a folyamatba.

K apcsolódó fejlesztések,
a keletkező termékek feldolgozása, felhasználása

A MOL-nál épülő Késleltetett Kokszoló Üzem jól il
leszthető a finomító jelenlegi struktúrájába. Az alábbiak
ban részletezzük a kokszolói áramok (zárójelben a várha
tó hozamokat tüntetjük fel) tovább-feldolgozhatóságait a 
meglévő üzemekben, és az ezekhez szükséges átalakításo
kat, valamint a kapott termékek falhasználását.

H2S (~1%)
A fűtőolaj feldolgozása során keletkező kénhidrogén 

kezelésére bővíteni kell a finomító kénkinyerő kapacitását 
új üzem építésével. Az üzem szükséges kapacitása 30000 
t/év.

Propilén (~0,4%) és propán (~1%)
A Késleltetett Kokszoló Üzem gázfeldolgozó egységé

ben olyan szplittert kell építeni, amely képes fogadni a ka
talitikus krakkolóból (FCC) származó C3 elegy felesleget 
is. A nagy tisztaságú propilén polipropilén-gyártás alap
anyagként értékesíthető; a propán a PB termék keverő
komponense.

C4 elegy (-1,4%)
A Késleltetett Kokszoló Üzemben képződött és tisztí

tott bután-butilén elegy az FCC-ből származó hasonlójel
legű, de nagyobb mennyiségű árammal együtt az MTBE, 
majd a HF-Alkiláló üzembe vezethető, ahol nagy oktán
számú benzinkeverő komponenseket állítanak elő.

Könnyűbenzin (-2,5%)
Az anyagáram közvetlenül az FCC üzem riser-ébe 

(reaktorába) vezethető, ahol végül a krakkbenzinben jele
nik meg. Másik lehetőség, hogy kezelés nélkül vegyipari 
benzinbe kerülhet.

Nehézbenzin (—5,2%), könnyűgázolaj (—21%)
A kokszbenzin a könnyűgázolajjal együtt a finomító 

gázolaj kénmentesítő üzemében hidrogénezhető, de ahhoz 
lényeges átalakítások szükségesek (kompresszor-csere, a 
reaktorok közötti kvcncslehetőség kialakítása, a gázolaj- 
és benzinstabilizálók átalakítása stb.). A benzin vegyipari 
benzinként, vagy a reformáló üzemek alapanyagaként 
hasznosítható, a gázolaj üzemanyag keverőkomponens. 
Amennyiben a vákuumpárlat kénmentesítő üzem leterhe
lése megengedi, a nehézbenzin és a könnyűgázolaj ott is 
feldolgozható.

mkl

Nehézgázolaj (-43%)
A keletkező termékáram feldolgozását a legnagyobb 

mennyiségben a vákuumpárlat -  kénmentesítő üzem 
(HDS) -  katalitikus krakkoló üzem (FCC) vonalon tervez
zük. A HDS üzemet a szükséges kapacitásnövelés mellett 
átalakítjuk középnyomású hidrokrakk üzemmé, mintegy 
35%-os konverziót megvalósítva. így a kokszolói gázolaj 
jelentős része krakkbenzinné , illetve HDS-gázolajjá kon
vertálható. Mindkét termék üzemanyag keverőkompo
nens.

Petrolkoksz (-21%)
A jelenlegi jogszabályok értelmében a petrolkoksz ve

szélyes hulladéknak minősül (ugyanúgy, mint a fűtőolaj), 
azonban folyamatban van a koksz termékké való minősí
tése és a minőségére vonatkozó szabvány kidolgozása. In
tenzív tárgyalások folynak a koksz hazai hasznosításáról, 
a lehetséges felhasználók a Dunaújvárosi Kokszolómű, a 
cementgyárak, illetve néhány erőmű (Mátrai, Inotai, Pé
csi). Biztos pont emellett a külföldi értékesítés lehetősége, 
de valószínűleg kedvezőtlen árakon.

Hidrogéngyár
A kokszolói termékek intenzív utókezeléséhez szüksé

ges hidrogén (mintegy 30000 Nm3/h) már nem biztosítha
tó a benzinreformálók által termelt hidrogénből, ezért új 
hidrogéngyárat kell létesíteni.

G azdaságossági szám ítások

A beruházási költséget a licencadók ajánlatai alapján 
becsültük. A gazdaságossági vizsgálatok során a különbö
ző peremfeltételek mellett számított paramétertartomá
nyokat a 2. táblázat mutatja.

Ha az üzem alapanyagát képező nehéz fűtőolajnál a re
álisan elérhető árat az előre látható, folyamatosan elérték
telenedő világpiaci áron vesszük figyelembe, az ered
ménymutatók lényegesen javulnak.

2. táblázat

A  k ü lö n b ö z ő  fe lté te le k  m e lle t t  v é g z e tt  
g a z d a sá g o s sá g i sz á m ítá s o k  p a r a m é te r  ta r to m á n y a i

Megtérülési idő, év (a beruházás 
kezdetétől)

6,0 ...12,1

Belső kamatláb (IRR), % (USD ráta) 23,4 ...9,5

Nettó jelenérték (NPV), M USD 172,8 ...7,57

A projekt megkezdésének időpontja 1998.1. n. év

Üzembe helyezés időpontja 2001
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S U M M A R Y

J. Magyar-T. Simon: Residue Upgrading Development at 
MOL

Fuel oils are products valued significantly lower than the price 
of the crude oil processed; their sale and marketing reduce refin
ery margins. The burning of high-sulphur heavy fuel oils causes 
excessive sulphur dioxide emissions, which are unallowable in 
respect of air quality. With a residual upgrading project the con
cern for the lower demand and prices for high sulphur residual 
heavy fuel oil can be diminished, as this material will be 
upgraded to higher priced light products. The aspects of tech
nology selection are presented and a brief review of the MOL 
delayed coker plant is given including unit yields, projects eco
nomics, the integration of the coker product streams into the 
refinery processing scheme.

Szende .. .  Szemle . . .  S$cndc .. .

Biopol-vég

Amikor a kilencvenes évtized elején 
felismerték a szénhidrogén-alapú tömeg
termék-műanyagok hulladékdeponálásá
nak problematikáját, a biodegradábilis mű
anyaghulladékok kutatásába kezdtek. Kü
lönösen sikeres volt ebben az angol ICI vi
lágcég a poli(hidroxi-alkánsavak) terüle
tén (PHA), pl. poli-(hidroxi-butirál), amit 
szénhidrogének (pl. dízelolaj vagy föld
gáz) fermentációjával biológiai úton állí

tottak elő. A márkanév a Biopol volt, amit 
hányóra vive viszonylag gyorsan oxi
dativen lebomlott a nedves klíma levegő
jén.

Az amerikai Monsanto fantáziát látott a 
termékben, mivel akkor az ICI a tömegter
mékek területéről már a finomkémia felé 
fordult, megszerezte az eljárás licencét 
1996-ban az utód Zeneca cégtől és elkez
dett továbbfejlesztéssel foglalkozni.

Közben persze tovább folyt másutt a 
poliolefin hulladék hasznosítása, jelesül a

hulladékok újrafeldolgozása. A kialakult 
gazdasági versenyben a poliolefínek győz
tek, mert a Biopol költségesebb előállítása 
nem volt versenyképes az időközben meg
szervezett poliolefin-újrahasznosítással; a 
Monsanato ezért lemondott a Biopollal 
kapcsolatos terveiről.

[Forrás: Chemistry in Britain, 35. No 2, 
p 8. (1999. február)]

S. Gy.
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Néhány új megoldás

Az energiamegtakarítás érdekében -  az eb
ben leginkább érdekelt műveletek területén 
-  a hőcserélés megvalósításában egyre 
újabb megoldásokat dolgoznak ki. Az 
ACHEMA kiállításon bemutatott eljárások 
közül lapunk már többet ismertetett [1]. Az 
újabb fejlesztés területéhez tartozik a már 
ismertetett, szilárdan beépített PREMIX 
speciális betételemhez hasonló célú, de 
más kialakítású és flexibilisen beépített 
elem alkalmazása [2]. Másik megoldás a 
hibrid hőcserélő [3], amely a csőköteges és a 
lemezes hőcserélő kombinációja a két rend
szer előnyeit biztosítva. A harmadik új meg
oldás különleges szerkezeti anyagot használ, 
a szilícium-karbidot [4], amit hőcserélés te
rületén előnyösen lehet felhasználni.

Flexibilis betételem ek

A flexibilis betételemek növelhetik meglé
vő készülékek teljesítményeit, új tervezé
sek esetében pedig helymegtakarítást ered
ményeznek.

Hőcserélők tervezésekor az első kérdés, 
hogy melyik anyag áramolják a csövekben és 
melyik a csövek közti térben. A meghatározó 
szempont a nyomás, a nyomásesés, a hőmér
séklet-viszonyok, továbbá a tisztíthatóság és 
az áramlási sebesség. Általában a viszkózus 
és a hőre érzékeny anyagokat vezetik a csö
vekben, például léghűtők vagy gőzmelegítők 
esetében is. Ilyenkor kedvezőtlenebb anyag- 
áramlási feltételekkel kell megalkudni, ami 
rosszabb hőátadási tényezőt jelent és több já
rat kialakítását indokolja. Amennyiben a cső
ben áramló anyag hőérzékeny, a krakkolódás 
vagy kristályosodás fokozottabb csőfalon be
lüli elszennyeződést idéz elő. Meglévő ké
szülékek csöveibe HiTran® elemek utólagos 
beépítésével gazdaságosan növelhető a hő
cserélő hőátadó képessége, hosszabb lehet 
annak folyamatos üzemeltetési ideje és így 
csökkenthetők az üzemeltetési költségek is.

A HiTran® betételemek huzalból előállí
tott rugalmas csőbetételemek, melyek kü
lönböző, 4-150 mm közötti csőátmérőkhöz 
készülnek, huzalként alkalmazható változa
tos szerkezeti anyagokból. Szabványos 
anyag az 1.4301 acél. A huzalbetéteket spe
ciálisan a felhasználásnak megfelelően ala
kítják ki. Hozzávetőleg 36 típus áll rendel
kezésre, ami magában foglal különböző mé
reteket és tömöttségsűrűséget. Példaként be
mutatjuk az 1. ábrán egy közös rúdra szerelt 
vagy tekercselt két különböző átmérőjű hur
kos kialakítást (a) és annak egy elemét (b).
*1118 Budapest, Ménesi út 3.
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a hőátadás javítására

a)  b)

1. ábra. A HiTran® betételem egyféle 
kialakítási vázlata

A HiTran® betételemek könnyen besze
relhetők a hőcserélő csövekbe és a szüksé
ges karbantartási műveletek esetében egy
szerűen eltávolíthatók.

A betételem előnyei

A hőcserélőbe utólagosan beépített HiTran® 
betételemekkel az alábbi technológiai javí
tásokat lehet elérni:
-  növelhető a hőátadás,
-  kisebb a hőmérséklet-gradiens,
-  kisebb az elszennyeződés, ezért alacso

nyabbak a karbantartási költségek,
-  hosszabb a folyamatos üzemi idő,
-  jobb a termékminőség és
-javulnak az áramlási tulajdonságok és az 

ebből eredő meghatározó tényezők.
Új berendezések létesítésénél különösen 

nagy flexibilitás biztosítható a HiTran® be
tételemek betervezésével. A legfontosabb 
előnyök:
-  kisebb készülékméret, ezért kisebb tömeg,
-  kisebb helyigény,
-  kisebb beruházási és karbantartási költség,
-  tartós, állandó hőátadó teljesítmény és
-  hosszabb üzemi idő érhető el.

A csőköteges hőcserélőkben a hőátadást 
és így a méreteket a hőátbocsátási tényező 
alapján határozzák meg. Ez az érték függ a 
fluidum anyagi jellemzőitől, a fal geometri
ájától és a falközeli áramlási viszonyoktól. 
Fontos szempont a turbulens áramláskor a 
fal közelében kialakuló Prandtl-féle határré
teg, ami a falon nullával egyenlő és befelé

lineárisan növekedve lamináris áramlást ér 
el. Ezen a határrétegen belül a hőátadás hő
sugárzással történik, miután a lamináris 
áramlásnál hiányzik a keveredést okozó 
turbulencia. Ezért szinte a teljes hőátadás 
hőmérsékletesése a határrétegben jön létre.

A HiTran® betételemek éppen itt, ebben a 
rétegben játszanak fontos szerepet. A 
HiTran® betételemek radiális áramlási kom
ponenst képeznek, vagyis a csőfalon álló, ill. 
a laminárisán áramló folyadékot a cső köze
pe felé, ill. onnan terelik vissza. A betétek 
nyírózónája egészen a csőfal közelében van 
és ezért a Prandtl-féle határréteg szinte telje
sen megszűnik. A továbbiakban dugattyú
szerű áramlás alakul ki, ami az anyag egyen
letes tartózkodási idejét biztosítja a készü
lékben. További előny, hogy a betét nincs 
szilárdan rögzítve a csőfalhoz és így nem 
gyakorol a készülékre mechanikus hatást.

Gyakran hozzák fel ellenérvként, hogy a 
HiTran® betételemekkel a jobb hőátadást 
nagyobb nyomáseséssel kell megfizetni. Ez 
így nem egészen helytálló. Biztos, hogy 
nem lehet azonos Reynolds-számmal dol
gozni a nyomásesés növekedése nélkül. De: 
gyakran lehet kisebb Reynolds-számmal 
nagyobb hőátadást elérni, mint az üres cső
re számított esetben. Ilyen például, ha a cső
oldalon 8 járatú hőcserélőt kétjáratúra építe
nek át és így a hőátadást azonos, vagy akár 
kisebb nyomásesés mellett lehet növelni.

A HiTran® betételemekkel lehetőség 
nyílik arra, hogy a rendelkezésre álló lehet
séges nyomásesés mellett optimális hőát
adást biztosítsunk.

Az 1. táblázat három azonos kapacitású 
hőcserélő adatait tartalmazza. Az első a ha
gyományos, a második HiTran® betétele
meket tartalmazó és a harmadik a második, 
vagyis a HiTran® elemekkel ellátott hőcse
rélő méretei alapján számított betételem nél
küli „üres” készülék. Jól látható, hogy a 
HiTran® betételemeket tartalmazó hőcseré
lő lényegesen kisebb méretű és emellett a 
nyomásesése nem változott -  az azonos ka-

1. táblázat

Csőköteges hőcserélők összehasonlítása a „hagyományos üres” típusú 
és a HiTran® betéteiének alkalmazásakor

Hagyományos, üres 
hőcserélő

HiTran® alkalmazása Hagyományos üres 
hőcserélő

Csőkötegek száma 5 3 3
Köpenyátmérő, mm 1474 1219 1219
Csőhossz, mm 6100 6100 6100
Csőjáratok száma 4 2 8
Hőátadó felület, irf 3536 1585 1585
Nyomásesés, bar 2,1 2,1 20,7
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2. táblázat
HiTran® betételemes és elem nélküli léghűtők összehasonlítása

Leset: kenőolajhűtő 2. eset: záróolajhűtő 3. eset: olajhűtő

HiTran®-os Üres HiTran®-os Üres HiTran®-os Üres
Felület, m2 1262 6062 165 1010 165 785
Hossz, mm 7000 7072 7000 9753 7000 9753
Szélesség, mm 1400 1700 180 240 10 180
Sorok száma 6 14 6 14 6 14
Csőjáratszám 1 10 1 7 1 7
Ventillátorteljesítmény,
kW

3,43 3,41 0,44 0,48 0,44 0,36

Nyomásesés 
csőoldalon, bar

1,13 0,94 1,04 0,53 0,03 0,08

pacitású -  „üres” hőcserélőhöz viszonyítva. 
A harmadik esetben a geometriailag a kiseb
bel azonos, de „üres” hőcserélőben olyan 
nagy az anyag áramlási sebessége, hogy a 
kialakuló nagy nyomásesés csak elméleti je
lentőségű és valóságban nem realizálható. A 
HiTran® betételem okozta csőoldali hőát
adás javulásának titka a csőoldali hőátadási 
tényező lényeges növekedése a Reynolds- 
szám egyidejű csökkenése mellett.

A 2. táblázatban ugyanez az irányzat lát
ható léghűtők esetében. Itt a csőoldali hőát
adás javulása -  viszkózus folyadékok ese
tében -  minden esetben kisebb, egyszerűbb 
kialakítású -  és ezért olcsóbb -  léghűtő al
kalmazását tette lehetővé.

Példa gyakorlati alkalmazásra

Koromgyárban pakura- és kátrányolaj-ele- 
gyet a reaktor előtt vízgőzzel melegítenek. 
A meglévő hőcserélőben induláskor és két 
hónap múlva kialakuló paramétereket a

3. táblázat tartalmazza. Ugyanezt a hőcse
rélőt HiTran® betételemekkel látták el. Az 
így kialakuló paramétereket a 4. táblázat 
mutatja be. Jól látható a lényegesen jobb 
hőátadási tényező hatása, valamint a még 
négy hónap múlva sem változó hőtech
nikai feltételek eredménye.

A HiTran® betételemek elszennyező
désre gyakorolt hatását bizonyítja az, hogy 
ebben a hőcserélőben 4,5 éves -  közbenső 
tisztítás nélkül -  üzemeltetés után is még 
K=204 W/m2K értéket mérték.

Annak pontos mechanizmusát, hogy a 
HiTran® betételemek milyen módon 
csökkentik az elszennyeződések kialaku
lását, még pontosan nem ismerik. Termi
kus krakkolódási folyamatoknál megálla
pították, hogy a csőfalról a lerakódás fo
lyamatos eltávolítása -  a közlemény elején 
említett áramlási viszonyok kialakulása 
következtében -, valamint az így kialaku
ló azonos tartózkodási idő a csőben jelen
tős szerepet játszik.

3. táblázat
Koromgyártásnál alkalmazott hagyományos hőcserélő adatai

Indulási állapot Két hónapos üzemeltetés után
Teljesítmény, kg/h 6087 6087
Belépési hőmérséklet, °C 55,5 60
Kilépési hőmérséklet, °C 138 121
Gázhőmérséklet, °C 333 333
Gőznyomás, bar 13,8 13,8
Hőátadás, W/m2 K 148,34 83,75
Viszkozitás 97 °C-on, eps 12,6 12,6

4. táblázat
A 3. táblázatban szereplő adatok HiTran® betételemeket 

tartalmazó hőcsrélőnél

Indulási állapot Két hónapos üzemeltetés után
Teljesítmény, kg/h 6042 6140
Belépési hőmérséklet, °C 57 55,5
Kilépési hőmérséklet, °C 215,7 215,7
Gázhőmérséklet, °C 333 333
Gőznyomás, bar 13,8 13,8
Hőátadás, W/m2 K 228,73 235,3
Viszkozitás 97 °C-on, eps 7,2 7,2

További tényező a hőcserélőben a 
HiTran® betételemek beépítésével kiala
kuló kíméletesebb áramlási viszony, a ki
sebb hőmérséklet gradiens, és az abból ere
dő kisebb falhőmérséklet is fontos szerepet 
játszik az elszennyeződés csökkentésében.

Következtetések

Példák alapján látható, hogy a HiTran® be
tételemek alkalmazásával a hőcserélő fo
lyamat jelentős javulása érhető el. Kisebb 
javulás várható kis viszkozitású szerves 
anyagok vizes hűtőinél. Itt a HiTran® be
tételemek alkalmazása akkor célszerű, ha 
kis nyomásesés áll rendelkezésre, vagy na
gyon kis hőmérséklet-gradienssel kell üze
meltetni. Ez esetben ugyanis kevesebb sor- 
bakapcsolt készülék szükséges, mint a ha
gyományos esetben. Nagyon érdekes vi
szont nagy viszkozitású szerves anyagok 
esetében az alkalmazásuk. Új létesítmé
nyek tervezésénél kisebb hőátadó felületet, 
egyszerűbb kialakítású készülékeket lehet 
tervezni HiTran® betételemek alkalmazá
sával. Ez megtakarítást eredményez.

Hibrid kialakítású h őcserélő

A második új berendezés az ún. hibrid kiala
kítású készülék, ami a csőköteges és a leme
zes hőcserélők előnyeit egyesíti. Ez a beren
dezés különösen alkalmas gyógyszeripar
ban használatos nagy tisztaságú vízgőz és 
víz előállítására. Kialakítását az irodalom 
ismerteti [4]. A hibrid hőcserélő lemezegy
sége sajtolt formaelemekből áll, amelyek 
párosával helyezkednek el egymás fölött 
hosszirányban hegesztve. A lemezek sajto
lási mélységének változtatásával lehetővé 
válik az, hogy a hőcserélőt a kívánt hőtech
nikai feladatoknak megfelelően alakítsák ki.

A hőcserélő további konstrukciós elemei 
az oldalfalak, amelyekbe az egységet rögzí
téshez befeszítik és amelyekhez a különböző 
be és kilépő, légtelenítő stb. csonkokat tar
talmazó zárókamra csatlakozik. A készülék 
elhelyezhető fekvő vagy álló elrendezésben.

A berendezés univerzálisan alkalmazható 
folyadék/folyadék, gáz/gáz hőcseréléshez, 
vagy filmelpárologtató, visszaforraló és 
kondenzáló folyamatokhoz.

Sokrétű felhasználhatóság miatt szíve
sen alkalmazzák vegyipari, gyógyszeripari 
és petrokémiai célokra, a hűtés- és fűtés- 
technikában, az ital- és élelmiszeriparban.

Speciális felhasználása a Hermann 
Waldner GmbH & Co. cégnél történt, ahol 
ciklodesztillációhoz és ciklogőzfejlesztés- 
hez alkalmazzák.

A ciklodesztillációs berendezés különösen 
gazdaságosan működő vízdesztilláló rend
szer, amiben gyógyszeripari és klinikai cé
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lókra -  injekciókhoz használt -  nagytisztasá
gú vizet állítanak eló'. A hibridhőcseréló' ked
vező' hőátadási tényezővel rendelkezik, ezért 
kis hőmérséklet-különbséggel is jól műkö
dik. A kis nyomáskülönbség energetikailag 
igen kedvező folyamatot tesz lehetővé.

A ciklogőzfejlesztőben sterilizációs cél
ra nagy tisztaságú gőzt állítanak elő gyógy
szeripari és klinikai felhasználásra. Az 
ilyen gőzzel szembeni követelmény a csí
ramentesség, pirogénmentesség és részecs
kementesség. Ez a nagytisztaságú gőz igen 
korrozív, ezért korrózióálló anyagot, pl. 
1.4539 ötvözött acélt kell alkalmazni. A 
hibrid hőcserélő szerkezeti felépítése meg
akadályozza a termikus feszültségeket és 
így nem alakulnak ki hajszálrepedések. Ez 
nagyon fontos éppen a nagy tisztaságú hő
cserélőknél, amelyek nagy terhelésingado
zásoknak vannak kitéve. A ciklogőzfej
lesztőben a kompakt kialakítás kis beépíté
si méreteket, magasságot tesz lehetővé. A 
hőcserélő teljes kialakítása nem igényel tö
mítéseket és ennek köszönhetően karban
tartásmentes. Következmény a nagyfokú 
megbízhatóság és a hosszú élettartam.

Az egyéb nagytisztaságú gőzfejlesztőknél 
néha jelentkező szilikát-lerakódások a hibrid 
hőcserélőben nem lépnek fel az elárasztott 
elpárologtatóban kialakult nagy turbulencia 
és az alacsony felületi hőmérséklet miatt.

H őcserélők szilícium-karbidból

A harmadik újdonság a szilícium-karbid szer
kezeti anyagból készült„Fluorosic” hőcseré
lők alkalmazása erősen agresszív közeghez.

Egyes agresszív vegyianyagokhoz alkal
mazott hőcserélők szerkezeti anyagai igen 
drágák vagy törékenyek. Szilícium-karbid 
alkalmazása hőcserélők szerkezeti anyaga
ként újszerű és a tapasztalatok szerint jól be
vált. A szilícium-karbid agresszív közegek
kel szemben kiváló ellenállást mutat, és a 
hasonló célra alkalmazott szerkezeti anya
gokkal szemben jobb hőátadási tulajdonsá
gokkal rendelkezik. Ez részben a rendkívüli 
kis falvastagság alkalmazhatóságának 
(1,5-2,2 mm) köszönhető. A kis falvastag
ság dacára minden egyes csövet a gyártás 
során 180 bar nyomáspróbának tesznek ki.

Hőcserélő csövek gyártásához kizárólag 
közvetlenül szintereit szilícium-karbidot al
kalmaznak. Egyéb gyártási technológiákkal 
szemben az így előállított szilícium-karbid 
nem tartalmaz szabad szilíciumot, ami ké
miailag reagálna. A gyakorlat szempontjá
ból ez azt jelenti, hogy a szokásos szilícium- 
karbiddal nyert tapasztalatok -  például a 
csapágykészítéssel kapcsolatosak -  erre az 
anyagra nem vihetőek át.

Termikus folyamatokhoz alkalmazott ilyen 
szerkezeti anyaggal 2 millió üzemóránál is

m k l

több tapasztalat áll rendelkezésre, különböző 
felhasználási területen és eddig velük semmi
lyen kémiai reakció nem vált ismertté.

A szerkezeti anyag rendkívül kemény, 
ezért erózióval szemben nagy ellenállást 
mutat. Ez egyben azt jelenti, hogy nagy
tisztaságú anyagokkal biztonsággal érint
kezhet és a folyási sebesség is növekszik 
simasága miatt, ami a hőátadást javítja.

A hőcserélő felépítése

AFluorsilic hőcserélőket a csőkötegfal kiala
kítása alapján szabadalmazták. A csőkötegfal 
2 db PFA borítású acéllemez, amelyeket csa
varokkal rögzítenek egymáshoz. Minden 
egyes csövön elhelyezett tömítő O-gyűrű a 
két lemez összecsavarozásakor keletkező 
nyomás következtében a cső felületére nyo
módik és teljes zárást biztosít. így elkerülhe
tő a csövek behegesztése a csőkötegfalba, 
ami sokszor okoz problémát. A csőkötegfal 
kémiailag ellenálló PFA borításnak nincs to
vábbi erőátadó szerepe. így a hőtágulás 
okozta feszültségek is kiküszöbölhetők. Mű
ködnek mechanikusan rendkívül ellenálló 
hőcserélők, amelyek nyomásváltakozás és 
termikus változó igénybevétel mellett is 
üzembiztosak. A csőkötegfal ilyen kialakítá
sa lehetővé teszi azt is, hogy egyes csöveket 
a helyszínen a kezelőszemélyzet is ki tudjon 
cserélni, ami hegesztett csövek esetében álta
lában nem lehetséges. A karbantartási mun
kák is gyorsabban végezhetők el.

Alkalmazási példa

Szakaszosan működő desztillációs berende
zésben aceton, víz és butil-alkohol elegyből 
két lépcsőben az alkoholt és a vizet desztillál
ják le. Kondenzátorként párhuzamosan vas
tag falú grafit hőcserélőt és szilícium-karbid 
hőcserélőt építettek be. A grafit hőcserélő 
hőátadó felülete 11,5 m2, a hűtővízigény 4,5 
m3/h, míg a szilícium-karbid hőcserélő felü
lete 1,5 m2, és a felhasznált hűtővízigény 1,1 
m3/h volt. A hőcserélők hőátadási tulajdon
ságát a hűtővíz paraméterei alapján számított 
hőkapacitás (kW/m2) hőátadó felületre vo
natkoztatott értéke alapján vizsgálták.

Kimutatható, hogy a szilícium-karbid 
(Fluorosic) hőcserélő 2,27-szer jobb hőtel
jesítményt mutatott 1 m2 felületre vonatkoz
tatva, mint a hasonló hővezetőképességű 
grafit hőcserélő. A feltűnően jó eredmény a 
szilícium-karbid hőcserélőben uralkodó op
timális áramlási viszonyoknak és a kis fal- 
vastagságú csöveknek tulajdonítható. Egyi
dejűleg nem következett be a kondenzálódó 
pára túlhűtése sem. Amint a példa is mutat
ja, a hőcserélő felület 10-30%-kal csökkent
hető, ami helyigény, beruházási költség, sze
relési költség, gyors karbantarthatóság stb. 
szempontjából jelentős lehet.

Alkalmazási területek

Kondenzátorként beépítésén túlmenően ez 
a hőcserélő valamennyi olyan helyen al
kalmazható, ahol legalább egy agresszív 
komponenst tartalmazó közeg hőátadását 
kell megoldani. Az agresszív közeg lehet 
folyadék vagy gáz halmazállapotú. A szilí
cium-karbid hőcserélő felhasználható el- 
gőzölögtető készüléknek, ejtőfilmes elpá
rologtatóhoz, izoterm csőreaktorhoz és 
univerzális készülékekhez.

A legfontosabb műszaki adatok:
-  hőmérséklettartomány -50 °C-tól 180 °C-ig
-  üzemnyomás -1 bar-tól 8 bar-ig
-  hőátadási teljesítmény folyadék/folyadék 

alkalmazás esetében 700-2600 W/m2K
-  hőátadási teljesítmény kondenzátorként 

1000-4000 W/m2K
A szilícium-karbid (Fluorosic) hőcserélő 

modul jellegű kialakításából következően 
a köpeny és a záróelem szerkezeti anyagát 
a speciális igényeknek megfelelően lehet 
kiválasztani. így például vákuum esetére 
PPFE bélés nélküli rozsdamentes acél, zo
máncozott acél vagy üveg alkalmazható. 
Miután a csőköteg hossza és a köpeny át
mérője messzemenően szabadon választ
ható, a készülék szűk méretfokozatokban 
0,2 m2-től 30 m2-nél nagyobb hőátadó fe
lület-tartományban alakítható ki. A készü
lékek a folyamatokba tetszőlegesen illeszt
hetők, a csőköteg lehet vízszintes vagy füg
gőleges elrendezésű vagy bármilyen szög
ben választott irányú.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Czermann Jánosné: Néhány új megoldás 
hőátadás javítására

A közlemény összefoglalóan ismertet 
három új megoldást a hőátadás területén. Az 
első flexibilis csőbetételem, a második hibrid 
kialakítású hőcserélő készülék alkalmazása, 
a harmadik pedig új szerkezeti anyag (szilíci
um-karbid) használata hőcserélőkhöz.

Magy. Kém. Lapja 55 262 (2000)

S U M M A R Y

J. Czermann: Somé News in the Field of 
Heat Transfer

This article summarises three news in the 
field of the heat transfering. The first is the 
application of flexible tűbe elements, the sec- 
ond is the hibrid heat transfering equipment 
and the third the using a new constructional 
matéria! the silicon-carbid.
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Az e-business
RÁCZ LÁSZLÓ

B evezetés

Az elektronikus, vagy e-business az információs társada
lom terméke, amelyben a „tér és idő” filozófiai fogalompá
rosból a tér elveszti jelentőségét; a TV képernyője előtt a 
fotelből a történésekkel (a műholdas átvitel miatti 1 sec-ot 
leszámítva) azonos időben kísérhetjük figyelemmel a világ 
más tájainak eseményeit. Egy német filozófus „száguldó 
nyugalomnak” nevezi ezt a kialakult helyzetet. Az e-busi
ness az USA-ban született és teijedt el leginkább, nyelveze
te angol, fogalmaival most ismerkedünk és legtöbbször 
nem tudjuk elfogadott magyar változatokkal helyettesíteni. 
Az elmúlt évben az Internet web oldalak több mint 78 %-a 
angol nyelvű volt, ennek kapcsán az Economist új imperia
lizmusról ír [1]. De maga a terület is viszonylag újnak szá
mít, a szaksajtóban nagyszámú értékelő, értelmező, osztá
lyozó cikk jelenik meg az utóbbi időben. A tekintélyes Fi
nancial Times tízrészes sorozatot szentelt az e-businessnek, 
és ipari szaklapokban is megfigyelhető az e-business felér
tékelődése. Többek szerint az e-commerce az utóbbi száz 
év legdinamikusabb és legdrasztikusabb fejleménye az üz
letben. Csaknem forradalmi változásnak lehetünk szemta
núi, és tennünk kell róla, hogy részesei is lehessünk.

Sir John Browne vezérigazgató a BPAmoco 1999. július 
közepén tartott befektetői prezentációja során egyebek kö
zött bejelentette, hogy társaságuk külön csapatokat hozott 
létre az elektronikus kereskedelem fejlesztésére. Az általa 
közreadott és sokszor idézett adatok szerint a tranzakció lét
rehozatalának költségei, ha az olajtársaság alkalmazottja 
keresi fel a vevő irodáját kb. 400 dollár, ha a vevő jön a tár
saság irodájába 40 dollár, a telefonhívás költsége 4 dollár, 
és ezekkel szemben az elektronikus tranzakció csupán 40 
centbe kerül. Az elektronikus kereskedelem alkalmazásával 
tehát nagyságrendi költségcsökkentés érhető el.

A Forrester Research, ill. a Goldman, Sachs & Со. sze
rint az USA-ban az 1996. körüli indulás után az 1998. évi 
mintegy 250 Mrd USD-s elektronikus kereskedelemben 
elért árbevétel 2003-ra 3.000 Mrd USD fölé növekszik, az 
energetikában pedig az 1998. évi 8 milliárd USD-ről 
2004-re 266 Mrd USD-re nőhet [2-6]. A széles minőség
gel, széttagolt kereslettel és kis volumenekkel jellemezhe
tő vegyiparban az e-commerce tranzakciók 2001-ben 50,
2002-ben 100, és 2003-ban 300 Mrd USD-t tesznek ki. 
2000 elején már olyan jóslattal lehetett találkozni, misze
rint aki néhány éven belül nem lesz az olajipari elektroni
kus kereskedelemben (e-business), az az üzleten kívül 
(ex-business) találja magát.

Az Andersen Consulting felmérése szerint [7] Európában 
a társaságok több mint egy harmada épít ki e-commerce-t a 
beszerzésben, logisztikában, pénzügyekben és termékfejlesz
tésben; öt éven belül 90%-uk várja az e-commerce használa
tát az eladásban és a marketingben és 83%-uk a beszerzés-

* MÓL Rt., Dunai Finomító, Százhalombatta

ben; az európai kormányok az e-commerce számára virágzó 
környezetet teremtenek. Az Ausztria nélküli közép-európai 
régióban 1999. végén Magyarországon volt a legnagyobb az 
Internet használók aránya (a lakosság 6 %-át tette ki, míg az 
USA-ban 34 % volt) [8]. Magyarországon a Carnation 
Internet Consulting szerint az elektronikus kereskedelmi for
galom jelentős felfutás előtt áll: 1999-ben 84 MFt-ot tett ki,
2000-re 243 MFt-t, 2001 -re 778 MFt-t és 2002-re 1.711 MFt- 
t prognosztizálnak [9]. Az első fecskék között tudjuk a 
BorsodChem-et, a MOLChem-et és a TVK-t is.

A következőkben nemzetközi kitekintés alapján vizs
gáljuk az e-business fogalmát, típusait, kihívásait és kö
vetkezményeit.

Az e -b u sin ess  fogalm a é s  típusai

Az Internetes forradalom szálai, a kommunikáció, az in
formáció átvitel, az elektronikus beszerzés, a pénzügyi 
tranzakciók, az aukciók, a távfelügyelet és kontroll az e- 
business elnevezésben futnak egybe. Az e-commerce név
vel csak azokat a kereskedelmi (vételi-eladási) ügyleteket 
illetik, amelyek az Interneten jönnek létre, rendszerint 
úgy, hogy a vevő felkeresi az eladó website-ját és ott vég
rehajtják a tranzakciót. Az e-business tehát nem csupán az 
elektronikus vételt és eladást, hanem a vevők részére tör
ténő szolgáltatást és az üzleti partnerekkel történő együtt
működést is jelenti, tehát az üzleti partnerek közötti olyan 
tranzakcióként, vagy kommunikációként fogható fel, 
amelyben az információcsere nem fizikai, hanem elektro
nikus úton megy végbe.

Az egyik legújabban felkapott fogalom az e-hub (köz
pont) Internet alapú semleges közvetítő a B2B (business-to- 
business) elektronikus piacok létrehozására, amelynek érté
ke abból származik, hogy összehozza az eladókat és a ve
vőket, likviditást teremt és csökkenti a tranzakciós költsé
get. Kaplan és Sawhney professzorok a B2B hub-okra (köz
pontokra) üzleti modell-osztályozási rendszert alakítottak 
ki, amely feltárja a ma még kiaknázatlan lehetőségeket is 
[10]. A „hogyan vásárol az üzlet” -  „mit vásárol az üzlet” 
mátrixban négy szektor különíthető el (Id. 1. táblázat).

A vízszintes tengelyen szereplő „mit vásárol az üzlet” 
kérdésre két választ ad az osztályozás. Az üzemeltetési in
putok olyan indirekt anyagok és szolgáltatások, amelyek 
nem kerülnek át a végtermékbe. A gyakran MRO-nak

1. táblázat
Az e-hub osztályozása [ 10]

MRO hub Katalógus hub
Teljesítmény
managerek Tőzsdék

Rendszeres beszerzés 
Eseti beszerzés

Üzemeltetési Gyártási inputok 
inputok
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(Maintenance, Repair, Operating -  karbantartás, javítás, 
üzemeltetés) nevezett üzemeltetési input általában hori
zontális (közös a legtöbb iparágra, pl. minden üzletnek 
szüksége van számítógépre, irodai ellátásra, utazási je
gyekre) és jól irányítható (akár harmadik fél is szállíthatja). 
Az üzlet vásárolhat gyártási inputot is, amely közvetlenül 
a gyártott termékbe, vagy gyártási folyamatba kerül (pl. 
nyersanyagok és komponensek). A gyártási input vertiká
lis jellegű, mert a végtermék iparág specifikus; továbbá 
specializált logisztikát és teljesítési mechanizmusokat igé
nyel. Az 1. táblázat függőleges tengelye a „hogyan vásárol 
az üzlet” kérdésre válaszol. A rendszeres beszerzés minő
sített beszállítókkal kötött szerződések keretében valósul 
meg, mivel a szerződés gyakran hosszú távú, ezért a be
szerzés kapcsolat orientált jellegű. E mechanizmus példái 
az olaj, az acél és az energia szállítása. Az eseti beszerzés 
tranzakció orientált, ritkán igényel hosszú távú kapcsolatot 
a vevő és az eladó között.

A kereskedelmi partnereket párosítja egy másik osztá
lyozás, az e-commerce mátrix (ld. 2. táblázat). Az ábra bal 
felső sarkában szereplő business-to-business (B2B) tranz
akciók teszik ki ma a teljes e-commerce 80%-át (ez a 
Forrester Research szerint 2003-ra meghaladja a 3.000 
Mrd USD-t). A B2B meglevő reprezentánsai a General 
Electric (beszerzés), Cisco és Oracle (beszerzés-eladás), 
jövőbeni képviselői között lesz a General Motors és a 
Ford (mindkettőnél a beszerzés).

2. táblázat
Az e-commerce mátrix [6]

B2B B2C Üzlet (B)
C2B C2C Fogyasztó (C)

Üzlet (B) Fogyasztó (C)

A maradék három mező közül a legjelentősebb a jobb 
felső, a business-to-consumer (B2C) normál kiskereske
delmi tevékenység, aminek értéke Amerikában a Forrester 
szerint 1999-ben 20 Mrd USD volt, és 2004-re 184 Mrd 
USD-re növekszik. E területen sikeres szereplőnek számít 
az Amazon könyvértékesítő. A könnyű és könnyen szállít
ható áruk előnyben vannak az on-line eladásban a nehe
zebb és terjedelmesebb árukkal szemben. Ami digitális 
formájúvá alakítható (pl. zene, film), különösen alkalmas a 
web-hez, és a web gazdaságossága könnyen kiirthatja ezen 
termékek tradicionális disztribúciós csatornáit. Ugyanez 
vonatkozik sok pénzügyi szolgáltatásra is. A consumer-to- 
business (C2B) bal alsó szegmens kisebb jelentőségű a for
galom alapján, egyik képviselője a Priceline, amely lehető
vé teszi, hogy az utazni szándékozók licitáljanak a repülő
jegyekért, meghagyva a döntést a repülőtársaságoknak, 
hogy elfogadják-e az ajánlatot. Végül a jobb alsó sarok 
consumer-to-consumer (C2C) szegmense a fogyasztói 
aukciók új divatját takarja, a fizikai bolhapiacot váltja fel, 
egyik reprezentánsa az Ebay [6].

Az e-commerce jelentős bővülése várható attól, hogy egy
re több háztartás kötteti be az Internetet és szerez be a gyor
sabb hozzáférést is lehetővé tevő kábel modemeket, hogy a 
személyi számítógép monopóliuma megtörik, hiszen a mo

bil telefonok és más elektronikai eszközök is web-hez kap- 
csolhatóak, valamint, hogy a website-ok hívóközpontba 
kapcsolásával a vevők közvetlen személyi útmutatást kér
hetnek a szörfözéshez. A mobil telefonos felkészültség te
kintetében Európa előnyben van az USA-val szemben, mert 
az e-businesshez szükséges digitális technológia Európában 
jobban elterjedt, mint az USA-ban (m-business).

Az e-commerce vegyipari résztvevői elsődlegesen 
Internet vállalkozók, disztribútorok, logisztikai cégek és 
vegyi termék-gyártók. Előfordulhat, hogy a B2C modellek 
nem működnek a vegyipar B2B környezetében. A vegy
iparban három prominens modell terjedt el, ezek az online 
vegyipari tőzsdék, az online katalógusok és a vegyipari 
procurement. Az online vegyipari tőzsdék modellt a 
ChemConnect, Chematch és PaperExchange használják, 
önmagukat semleges partnerként a tranzakció közepére ál
lítva. A legnagyobb értéket a beszerzők számára jelentik. 
Az online katalógusok modell alkalmazói az e-Chemicals, 
Chemdex és SciQuest (a specialitásokra), ezeket gyakran a 
szállítói oldal (gyártó, disztribútor) tranzakciójaként is em
legetik. A fogyasztók számára teremtenek értéket, hiszen 
csökkenthetik a tranzakciós költséget. A vegyipari pro
curement modell alkalmazója a fob.com, a tranzakciók vé
teli oldalára fókuszál. A legelőnyösebb olyan vevők részé
re, akik rendszeres vegyi termék ellátást igényelnek [11].

Az e -b u sin ess  b evezetésén ek  akadályai 
é s  a változás kihívásai [12]

Rosabeth Kanter, a Harvard Business School professzorá
nak értékelése szerint az e-business potenciális előnyeinek 
kihasználásához a vezetőknek másképp kell vezetniük és 
az embereknek másképp kell dolgozniuk, e-kultúrás mun
kastílusra van szükség. Az e-kultúrának számos akadálya 
lehet. Az új e-kultúra bevezetésének nemzeti és kormány
zati korlátjai lehetnek, mint az infrastrukturális problémák, 
vagy a változást korlátozó kormányzati szabályzások (kü
lönösen Európában). Másik akadály lehet a szállító láncon 
belül kialakult kapcsolat, hiszen valószínűsíthető, hogy új 
típusú beszállítókra lesz szükség és a teljes szállítói láncot 
meg kell változtatni. Az e-commerce veszélyeztetheti a tra
dicionális üzleti kapcsolatokat, mert a nagykereskedőkkel 
és kiskereskedőkkel üzletelő nagy gyártók vonakodhatnak 
attól, hogy megállapodjanak kicsi és kipróbálatlan online 
szolgáltatókkal a tradicionális vevők megkerüléséről, vagy 
esetleg a vevők közvetlen kiszolgálásáról. A változásnak 
akadályai lehetnek az alkalmazottak is, mert az e-business 
tömeges munkaerőváltáshoz vezet és féltik saját munkahe
lyüket. Az e-business modelleket lassan adaptáló társasá
gok pénzügyi és emberi erőforrás korlátokat is emleget
nek, arra hivatkozva, hogy az e-business bevezetése biztos 
hozamot ígérő fontos projektektől von el forrásokat. A kez
déskor felvetődik a társaságon belül az alapüzletekkel va
ló integráció szorosságának a dilemmája, a meglevő üzle
ti vonalakkal való kapcsolat jellege, hiszen a meglevő üz
leti vonalak elveszíthetik vevőiket. A társaságon belüli me
rev szervezeti határok korlátozzák a képzelőerőt és a társa
ságot inkább reaktív, mint proaktív magatartásba kénysze
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rítik. Az is előfordulhat, hogy a managerek szerint az ope
ratív társasági problémák intézése annyi energiát von el, 
hogy nem marad sem idő, sem energia az Internetes ügyek 
fejlesztésére. Néhány, a „várjunk és lássuk, hogy mi törté
nik” elvű, lassú társaságnál, vagy ahol a felső vezető nem 
ismeri az Internetet, vagy nem használ számítógépet, & fe l
ső vezetés is akadály lehet.

Az e-business-szes környezetben a sikeres stratégia új 
témákat foglalhat magába és új megközelítéseket igényel
het. A változás kihívásai sorában az első a hálózati hata
lom,, amihez infrastrukturális beruházások kellenek. Az e- 
business a hálózatok erejéből húz hasznot. A Honeywell 
szerint a jövőbeni e-business-szes szervezeti felépítés nem 
fog hasonlítani a mai mátrixos és termékvonalas változat
ra; e helyett elképzelhető olyan szervezet, amelyben a B2B 
e-commerce-hez tartozó tevékenységek egy csoportba, és 
a belső folyamatok egy másikba tartoznak. A hálózat mé
rete és ereje többet számít, mint az egyedi komponensek 
mérete és ereje. A nagyon kis cégek nagyságra tehetnek 
szert azzal, hogy a szélesebb hálózatokhoz kapcsolódnak 
és a nagy társaságok növelhetik saját hálózatuk értékét az
zal, hogy kisebb cégeket szerződtetnek áruik és szolgálta
tásaik eladására. A tevékenységek sorára igaz, hogy minél 
több a kapcsolódás a hálózatban, annál értékesebb az. A 
nagy hálózatok gyors megteremtése reményében néhány 
Internet vállalat jóval költség alatti áron értékesíti terméke
it. Mivel a földrajzi hely nem korlátozza a társaságokat az 
Interneten, a brand válik egyesítő erővé. A hálózatok biz
tonságos működéséhez a partnerek fizikai és virtuális kap
csolódásokat hoznak létre, mint amilyen pl. műhold köz
pontok létesítése a partner létesítményén. A változás máso
dik kihívása a végfelhasználó megcélzása, más szóval a 
vevőcentrikusság. A puli marketing realitássá válik. Az 
Internet egyik világos és ismert következménye a szállítá
si lánc lerövidítése (disintermediation), a gyártók megke
rülhetik a nagykereskedőket és a kiskereskedőket, közvet
lenül értékesítve a fogyasztóknak és a B2B vevőknek. A 
változás harmadik kihívása az, hogy a vállalatoknak nem 
csupán versenyezniük kell, hanem védekezniük kell az ak
cióikat és ajánlataikat keresztező hírekkel szemben. Az 
Internetes környezetben a rossz hírek gyorsabban terjed
nek, mint a jó hírek, és az ellenfél a fogyasztókat és vevő
ket egy-egy megalapozatlan pletykával könnyebben tudja 
befolyásolni. A negyedik kihívás az új tudás premizálása. 
Az innováció az értékteremtés kritikus forrása. Az uralko
dó felfogás szerint a most befejezett iskola és a most szer
zett tudás a legnagyobb értékű, amennyiben technológiáról 
van szó, bár a tapasztalat még számít. A most végzett, há
rom évnél nem hosszabb gyakorlattal rendelkező fiataloké 
a világ. A tudás emberei ma nomádok, akik a társaságok 
között mozognak új izgalmas feladat után kutatva, amely
ben legújabb ismeretüket hasznosíthatják; még a részvény 
opció sem tartja őket egy helyen. Az ötödik kihívás az üz
let improvizációs színházként történő felfogása. A döntés- 
hozatali hierarchia helyét az elképzelések belső piaca fog
lalja el. A felülről kiadott utasításokat a szervezet valamely 
helyéről előjött elképzelés helyettesíti, a stratégia az akci
ókból áll össze. Az új improvizációs színházban a szerep
lőket a vízió, mint általános téma vezényli. A hibákat és a

fals elindulásokat tolerálják, ameddig a visszacsatolás 
gyors és a módosítást végrehajtják. A társaságok ahelyett, 
hogy tökéletes modellekre várnának, gyors prototípusokat 
használnak a „hallgatóság” reakciói alapján folyamatosan 
tovább javítandó verziókhoz. Az Internet társaságok elsőd
leges működési módja a megérzés/reagálás lesz a korábbi 
mechanikus gyártás/eladás helyett. A hatodik kihívás a tö
megek menedzselése. Az e-business-szes környezetben a 
vezetőknek nem csupán teameket, hanem nagy tömegeket 
kell menedzselniük, hiszen üzenetük a megcélzott hallga
tóságon kívül is olvasható. A tömeg, a teamtől eltérően 
nagy amorf massza, tisztázatlan határokkal és a vezetők
nek kezelniük kell a tömegjelenséget, a tömeg önszervező 
és a vevőkkel és az alkalmazottakkal való kommunikációs 
képességét társaságuk érdekében.

Az e -b u sin ess  kihatásai

Az e-business közgazdasági szempontból egy lépés a tö
kéletes hatékonyságú piacok, a tökéletesen versenyző 
(kompetitív) piac felé, ahol uniformizált áruk folytatnak 
árversenyt.

A tökéletesen versenyző piac előnye a fizikai piaccal 
szemben, hogy globális jellege miatt megkönnyíti az árak 
és a választék összehasonlítását. A webonomika (web gaz
daságtan) szerint a web első számú előnye a költségcsök
kentés (a shopban, a közvetítőknél és a disztibúcióban), an
nak ellenére, hogy a megbízható website, a kiszolgáló lo
gisztika és disztribúció működtetése és kiszolgálása nem 
olcsó és további ráfordításokat igényel a marketing is. Az 
Internet további hatása, hogy teljesen új termékeket vezet 
be, erős árdefláló mechanizmusnak ad teret, hiszen nehéz 
az árat emelni, amikor a vevők állandóan összevetik az 
árakat. Ezzel összefüggésben az európai vegyiparra új nyo
mások nehezednek az olcsóbban termelő ázsiai cégek ré
széről, hiszen néhány indiai és kínai társaság 40 %-kal ki
sebb költséggel gyárt, mint a legnagyobb európai, vagy 
USA-beli gyártók. Néhány festék esetében már érzékelhe
tő a tendencia [13]. A vegyiparban az e-commerce okozta 
költségmegtakarítást az eladási, általános és adminisztratív 
költségek 10 %-ára becsülik [14]. A méretgazdaságosságot 
és tevékenység gazdaságosságot sokkal könnyebb elérni az 
online, mint az offline kereskedésben. Az adatfelvétel sok
kal könnyebb az Interneten, mint másutt; az Interneten 
minden feljegyezhető. Az Internet legyőzi a hagyományos 
kiskereskedelmet nagyobb hatósugara (a hallgatóság 
nagysága) (reach), az ajánlható szolgáltatások bonyolult
sága és vevőre szabottsága (richness), valamint a vevő ér
dekeinek befogadása (affiliation) tekintetében is. A web 
megváltoztatja az értékláncot, lehetővé teszi a közvetlen el
adást a gyártótól a fogyasztónak és új pontokat állíthat elő 
az értékláncon (pl. bevásárló utcaként működő Internet 
portálok, a felhalmozott vásárlóerő számára új utakat aján
ló aggregátorok) (ld. I. ábra) [6].

A diszintermediációs vonalak rendre a fogyasztóhoz tar
tanak, a reintermediáció pedig célba veheti mind az e-kis- 
kereskedőt, mind a portal/aggregátort. Bár az e-business 
ma még nem túl számottevő, de -  amint a bevezetőben
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1. ábra. A módosított értéklánc

utaltunk rá -  nagyon gyorsan növekszik. A Yahoo! elnöke 
szerint az online kiskereskedelem az e-mail-hez hasonló 
gyorsasággal fog terjedni. Kis részaránya mellett is nagy 
hatást fejthet ki és nagyszámú vállalkozót távolíthat el az 
üzletből (pl. a kis marginnal működő utazás üzletágban). 
Megváltoztatja a kiskereskedelmi játékszabályokat, a 
brand nevek és a meglevő szállítói és vevőkapcsolatok 
erősségére építő tradicionális kiskereskedők különösen 
nehéznek találják az online versenyt. A Goldman Sachs 
szerint az e-commerce a következő évtizedben 5 %-ról 
3 %-ra fogja csökkenteni az offline kiskereskedelmi el
adások átlagos éves növekedését. Az e-commerce-ből az 
online fogyasztók profitálnak, a termelők, és különösen a 
termékláncban kis hozzáadott értéket nyújtó közvetítők 
rovására. Az e-commerce elkerülhetetlenül további ámyo- 
mást fog gyakorolni a vegyiparra is, mivel az árakat átlát
hatóbbá teszi, és a piaci versenyt fokozza. Az első e-com- 
merce alkalmazók hatalmas előnyre tesznek szert a későb
bi belépőkkel szemben. Az e-commerce alkalmazásával a 
becslések szerint a vegyiparban az eladási, általános és ad
minisztratív kiadások 10 %-a takarítható meg [6, 5].

Az Internetes kereskedelem kihat a könyvelők és az 
adózási szakemberek tevékenységére is.

A törvényalkotók és a bíróságok is bizonyos fokig csu
pán követni képesek az Internet utóbbi években bekövet
kezett elterjedését. Az EU-ban már érvényben van egy 
irányelv (direktíva) a táveladásról és az elektronikus alá
írásokról és további irányelveket készítenek elő az elekt
ronikus kereskedelemről, és a pénzügyi szolgáltatások 
táveladásáról. Az EU 1999. végi bejelentése szerint az 
Internetes tranzakciókhoz kapcsolódó viták a fogyasztók 
jogszolgáltatásán belül kezelhetők. A javasolt változtatá
sok szerint a vevő (aki ez esetben kizárólag fogyasztó le
het) hazájának törvénykezését kell alkalmazni egy másik 
tagországbeli szállítóval kötött áru- és szolgáltatásszállítá

mkl

si szerződéseknél. Amennyiben a szerződéseket üzletek 
kötötték, a bírósági eljárásokat rendszerint az alperes tár
saság hazájában kell kezdeni (amennyiben az írásos szer
ződés ettől eltérően nem rendelkezik).

Az Andersen Consulting szerint az e-commerce-s világ
ban a hagyományos értékesítési csatornák megváltoznak, 
nem termék termékkel fog versenyezni, és a sikerek a ve
vőkkel és más csatornabeli partnerekkel való integrációból 
fognak származni (olyan mélyen be kell ágyazódni a vevő 
szervezetébe, hogy az ne élhessen az eladó nélkül) [7].

A Booz-Allen and Hamilton tanulmánya szerint a szer
vezeti ábra az e-business korában már régészeti lelet lesz, 
és csak a rugalmas szervezetek fognak létezni. Létrejön az 
E-szervezet. A 90-es évek hierarchikus, parancsolásra és 
ellenőrzésre épülő szervezeti struktúráját központ nélküli, 
hálózati, könnyen változtatható rugalmas E-szervezeti 
struktúra váltja fel. A vezetésben a 90-es évek elvei (a ki
választott sztárok lépnek feljebb, a vezetők állapítják meg 
a napirendet és erőltetik ki a változást) az E-szervezetben 
megváltoznak; az E-szervezetben mindenki egy vezető, a 
vezetők alakítják ki a környezetet a sikerhez, és ők terem
tik meg a kapacitást a változáshoz. Változnak az emberi és 
kulturális elemek: a 90-es évek hosszú távú jutalmazási 
rendszerét, vertikális döntéshozatalát és egyéni és kis cso
port jutalmazási rendszerét az E-szervezetben felváltja a 
„saját karrieremet kézben tartom” mentalitás, a delegált 
hatalom, valamint az elvárt és jutalmazott együttműködés. 
A koherencia tekintetében a 90-es évekbeli folyamatok
hoz kötöttség és belső fontosság helyét az E-szervezetben 
átveszi az egyénekbe beágyazott vízió és a kívülről terve
zett hatás. A tudás a 90-es évek szervezetében a belső fo
lyamatokra fókuszált és individualista volt, ezzel szemben 
az E-szervezetben a vevőkre fókuszál és intézményes jel
legű lesz. A szövetségek a 90-es években réskiegészítő jel- 
legűként távoli partnerekkel jöttek létre, az E-szervezet-
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ben viszont új értéket teremtők és a nem versenyképes 
szolgáltatásokat kiszervező hatásúak lesznek, és összefog
ják a versenytársakat, a vevőket és a szállítókat. A vezetés 
jellemzői a 90-es években a belülre fókuszálás és felülről 
lefelé irányultság, amit az E-szervezetben a belső és külső 
fókuszáltság és megosztottság fog jellemezni [15].

Ö S S Z E F O G L A L Á S  

Rácz László: Az e-business

Az e-business forradalma elérte Európát, és aki nem lép be rövid 
időn (három éven) belül, az ex-businessben találhatja magát. Je
lentőségét a technológiai innovációhoz hasonlítják. Az e-busi- 
ness kiegyenlíti a piaci szereplők lehetőségeit, a szállítók marzsai 
csökkennek, a tömegtermék gyártók a virtuális játékosok általi 
diszintermediációval szembesülnek, a specialitásgyártókat termé
keik általánossá válása fenyegeti, a disztribútorok pedig a virtuá
lis piacok és a direkt eladások miatti diszintermediáció miatt új 
versenyhelyzetbe kerülnek. A cikk a helyzet pillanatfelvételszerű 
ismertetésén túl ismerteti az e-business fogalmát, bevezetésének 
akadályait és kihívásait, a keletkező kihatásokat és a várható kö
vetkezményeket. Alkalmazáshoz szakcég bevonása ajánlott. 
[Magy. Kém. Lapja, 55, 265 (2000)]

S U M M A R Y  

L  Racz: The e-business

The e-business revolution has reached Europe and if one does 
not enter it in a short time (in three years) can be out of the bu

siness. Its significance is used to be compared to the importance 
of technological innovation. It equalises the opportunities of the 
market players, suppliers’ margins will be reduced, commodity 
producers will face disintermediation by virtual players, special
ity producers will be under threat of being commodity produc
ers, and distributors will find themself in a new environment due 
to disintermediation by virtual markets and direct sales. The arti
cle provides a snapshot of the e-business situation and introduces 
to the scope, difficulties in application, challenges, impact and 
the expected outcomes of the e-business. In order to use it try to 
work with specific e-commerce companies.
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A z  ip a r i k a ta l íz is  é s  r e a k c ió k in e t ik a  le g ú ja b b  e r e d m é n y e i

S Z E R K E S Z T I :  K A L L Ó  D É N E S

A heterogén katalízis és a reakciókinetika néhány újabb 
eredménye

K É S Z É I  E R N Ő *

B evezetés

Áttekintő közleményünkben bemutatjuk a heterogén 
katalízis és a reakciókinetika néhány, az utóbbi években 
gyorsan fejlődő területét és az azokon elért eredményeket. 
Természetesen nem vállalkozhatunk teljes áttekintésre a 
témakörök bemutatásában és az eredmények számbavé
telében sem.

Az ipari reakciókinetikában a kilencvenes években is 
meghatározó a katalizátorok, ezen belül is a heterogén ka
talizátorok alkalmazása. Egy 1986-os adat szerint az ösz- 
szes ipari katalitikus eljárás 85 %-ában heterogén katalí
zist alkalmaztak [1]. A kilencvenes évek második felében 
a szakirodalomban egy érdekes vitatéma, hogy vajon „al
kimista fekete mágia”-e a heterogén katalizátorok alkal
mazása, és a katalizátorok kutatását lehet-e modem érte
lemben vett tudománynak nevezni [2, 3] ? Ez a kérdésfel
tevés azt a törekvést ragadja meg, amely világosan kiraj
zolódik az utolsó 4-5 év katalizátorokról szóló szakcikke
iből: mivel sok ipari reakciókinetikai kutatási területen 
mutatkozik nagyon gyümölcsözőnek az elméleti, alapku
tatási eredményekre alapozott fejlesztés, ezért a heterogén 
katalízis területén is törekedni kell a katalizátorok és a raj
tuk lejátszódó folyamatok egzakt tudományos alapokon 
történő jellemzésére. Ez a feladat természetesen nem egy
szerű, mivel a gyakorlatban alkalmazott heterogén katali
zátorok szerkezete nagyon bonyolult, a rajtuk lejátszódó 
reakciók pedig nem tanulmányozhatók izolált elemi reak
ciók formájában, mint a gázreakciók, vagy akár a homo
gén folyadékfázisbeli reakciók.

A szigorú tudományos megközelítésnek amellett, hogy 
hosszabb távon ígéretes eredményekkel kecsegtet, lenne 
még egy előnye. A jelenlegi „alkimista” katalizátorkutatá
sok az ipari alkalmazások közvetlen közelében folynak, 
ezért szinte kivétel nélkül titkosak, míg az új eredmények 
ipari alkalmazást nem nyernek. így gyakran előfordul, 
hogy az ipari alkalmazásoktól független kutatások során 
már ismert, de nem publikált eredményeket fedeznek fel 
újra [4]. Az alaptudományos eredményeket viszont általá
ban tudományos folyóiratokban közlik, így a párhuzamos 
kutatások valószínűsége csökken.

Az itt következő irodalmi áttekintésben igyekszünk egy 
jellemző keresztmetszetet adni ezekről az új, „egzakt tu
dományos” törekvésekről, a kilencvenes évek második fe
lének közel ezer heterogén katalitikus cikkéből kiragadva 
néhányat.

* ELTE Fizikai Kémiai Tanszék, 1518 Budapest Pf. 32

mid

A homogén reakciókinetika a hatvanas években indult 
gyors fejlődésnek, és virágzása töretlen volt a kilencvenes 
években is. A gyors elektronikát használó műszerek és a 
lézerek tökéletesedtek, olcsóbbá váltak és széles körben 
elterjedtek. Hatásuk meghatározó a kinetikai kutatások
ban. A számítógépek sebességének növekedése és a nagy 
teljesítményű számítógépek általános elterjedése több 
irányban is segíti a kutatásokat. A kvantumkémiai és 
egyéb elméleti módszerek ma már több gázfázisú reakció 
esetén a kísérleti meghatározáshoz hasonló pontosságú is
mereteket tudnak szolgáltatni. A félempirikus elméleti 
módszerek hatékonyan segítik a biokémiai kinetikai kuta
tásokat. A mérési adatok számitógépes feldolgozása javí
totta a kinetikai kísérletek hatékonyságát. A kinetikai 
adatbázisok felgyorsítják az ismeretek terjedését és általá
nos felhasználását. A szimulációs programok lehetővé te
szik a kísérletek előzetes tervezését és a kinetikai ismere
tek hatékonyabb felhasználását a gyakorlati élet számos 
területén.

A hom ogén é s  heterogén katalízis egyb evetése

A tudományos szempontból jelenleg jobban megalapo
zott homogén katalízis és az iparilag nagyobb mértékben 
alkalmazott heterogén katalízis érintkezési pontjait és 
azokat a lehetőségeket, amiket a homogén katalízis tudo
mányában elért eredmények adaptálása jelent a heterogén 
katalízis terén egy összefoglaló közlemény [4] nemrég te
kintette át. A szerzők az alapvető különbséget a homogén 
katalitikus és heterogén katalitikus tudományok között a 
homogén fázisú hidroformilezés és a heterogén Fischer- 
Tropsch reakció példáján szemléltetik (7. ábra).

A homogén d8-Rh katalizátor szerkezete (trigonális 
bipiramis) pontosan ismert. A katalitikus folyamatban 
szereplő 1 2 egyensúly termodinamikája is ismert.
Ezzel szemben a Fischer-Tropsch szintézis során megha
tározó szerepet játszó 3 és 4 tipusú felületi képződmények 
szerkezete nem ismeretes, így a szénhidrogénképződés 
elemi, molekuláris folyamatairól sem lehet világos ké
pünk. (A Fischer-Tropsch mechanizmusra később még 
visszatérünk.) A kétféle katalitikus eljárás előnyeit és hát
rányait az 1. táblázatban foglalhatjuk össze.

A táblázatból is kitűnik, hogy nagy előnyökkel járna, ha 
a kétféle katalitikus eljárás kedvező sajátságait valahogy 
egyesíteni lehetne. Erre valóban kínálkozik néhány ígére
tes lehetőség. Az egyik ezek közül -  amit a [4] közlemény 
szerzője a katalizátorkinyerés „királyi útjának” nevez -
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1. ábra. Homogén és heterogén katalízis

1. táblázat

A heterogén és homogén katalitikus eljárások 
előnyös és hátrányos tulajdonságai

tulajdonság homogén
katalízis

heterogén
katalízis

a katalizátorfém 
mennyiségére 
vonatkoztatott 
aktivitás

nagy változó

szelektivitás nagy változó

a reakció körülményei enyhék lehetnek 
szélső

ségesek is

a katalizátor 
élettartama

változó hosszú

izoterm körülmények 
alkalmazhatósága

könnyen
megoldható

nehezen
megoldható

érzékenység a 
katalizátormérgekre

kicsi nagy

diffúzió okozta 
problémák

nincsenek jelentősek
lehetnek

a katalizátor 
visszanyerése

költséges nem
szükséges

a katalizátor
tulajdonságainak
„finomhangolása”

lehetséges nem
lehetséges

a
reakciómechanizmus
megismerése

viszonylag
könnyen

lehetséges

nem
lehetséges
(legfeljebb

modelleken)

a kétfázisú katalitikus folyadékreakció. (Erre a kétfázisú 
fluorkémia példáján még visszatérünk). Eszerint a katali
zátor homogén fázisban fejti ki hatását, de a reakció vé
geztével a két folyadékfázis egyikében marad, míg a ter
mék a másik fázisban halmozódik fel. Másik lehetőség a 
(fémorganikus) katalizátor kémiai megkötése szerves, 
vagy szervetlen polimer műgyantán. Ennek eddig ugyan 
még nincs sikeres ipari alkalmazása, de nagyon ígéretes 
módszer. A legnagyobb problémát egyelőre az okozza, 
hogy nehéz megakadályozni a katalizátor „elszivárgását”.

A katalizátor immobilizálásának másik módszere az, 
hogy a komplex fémvegyület ligadumát izocianát „hidak” 
segítségével savas karakterű felületekhez kötik. A mód
szer egyik alkalmazását 1991-ben szabadalmaztatták [5]. 
Sikere minden bizonnyal azon múlik, hogyan viselik el a 
reakció körülményeit a hidat képező amid és a fém-ligan- 
dum kötések. Ezzel még nem merül ki a felületi fémor
ganikus kémia szerepe a potenciális heterogén katalizáto
rok fejlesztésében. Egyrészt a katalizátor-hordozók (álta
lában szervetlen) felületi csoportjaival lehet reagáltatni 
homogén fázisú katalizátorok prekurzorait, másrészt 
zeolitok pórusaiba lehet bevinni katalizátor-prekur- 
zorokat, és ott kialakítani a fémkomplexeket. A pórusok
ban a Brönsted-Lewis saverősség változtatására és az 
átmeneti fémvegyületek fixálására is vannak ígéretes pél
dák. Ezzel a módszerrel jól lehetne kombinálni a hetero
gén katalizátorok pórusainak alakszelektivitását a mole
kuláris katalizátorok jó kémiai- és optikai szelektivitásá
val. Erre a zeolitokon túlmenően a kilencvenes évek ele
jén felfedezett mezopórusos szerkezetű szintetikus fém
oxidok (molekuláris szűrők) is különösen alkalmasnak 
látszanak. (A mezopórusos szerkezetekre még visszaté
rünk.)

A kolloid fémek szintén a homogén és heterogén kine
tika egyik, eddig méltatlanul elhanyagolt határterületét je
lentik [4]. Szerencsére a fémaggregátumok fémorganikus 
vegyületekkel történő stabilizálása kellő tudományos fi
gyelmet kapott, így remélhető, hogy hamarosan a kutatás 
középpontjába kerül a fémkolloidok képződése és azok 
katalitikus alkalmazása is. (Képződési mechanizmusukra 
később még visszatérünk.)

A [4] közlemény végezetül a katalitikus kémiával 
szemben támasztott új követelményeket tekinti át. Ezek 
közül kiemelnénk a környezetkímélő módszereket és 
alapanyagokat. Az új évezredben várhatóan olcsó és a ter
mészetben eleve rendelkezésre álló (vagy könnyen előál
lítható) reagenseket kell alkalmazni, mint amilyen példá
ul a légköri oxigén, a víz vagy az ammónia. Ezeknek a re
agenseknek az alkalmazása új típusú reakciók és az azok
hoz szükséges katalizátorok kifejlesztését kívánja meg. 
Környezetkémiai szempontból ugyancsak fontos olyan 
polimerizációs eljárások kifejlesztése, amelyek megfelelő 
tulajdonságú polimerekhez vezetnek, ugyanakkor előállí
tásuk is környezetkímélő módszerekkel történik.

Felhasználhatóságuk miatt új terület a sztereospecifikus 
polimerizáció és az optikailag szelektív polimerizáció. Az 
optikai szelektivitásnak a gyógyszerek és növényvédő
szerek előállításában nagyon fontos szerepe van már most 
is, ami várhatóan még jelentősen növekedni fog. A tiszta 
királis gyógyszerek hányada 1983-ban 11 % volt, 1987- 
ben 26 %-ra emelkedett, és óvatos becslések szerint 
2000-re elérheti a 80 %-ot.

Az átalakítási s e b e s s é g  m eghatározása

A heterogén katalízis tudománnyá válásának egyik fon
tos feltétele, hogy össze lehessen hasonlítani a katalizáto
rok hatékonyságát valamilyen kvantitatív jellemző alap
ján. Az átalakítási sebesség (angolul turnover rate, TOR)
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erre elvileg kiválóan alkalmas, de gyakorlati meghatáro
zása közben több probléma is felmerül. Az átalakítási se
besség definíciója szerint az egy aktív helyre jutó, időegy
ség alatt keletkező termékmolekulák száma. Egysége en
nek megfelelően a molekula/(aktív hely s). A definíció 
egyszerűnek tűnik, a benne szereplő mennyiségek közül 
az idővel és a termékkeletkezés sebességével nincs is kü
lönösebb baj. Természetesen fontos a reakciókörülmé
nyek (hőmérséklet, koncentrációk, parciális nyomások 
stb.) rögzítése is. Igen nehéz feladat azonban az aktív he
lyek számának megállapítása. Ha csak a fémkatalízist te
kintjük, előfordulhat, hogy az aktív hely egyetlen atom, a 
fémrácsban adott elrendezésben lévő atomok együttese, 
de az is lehet, hogy a különböző felületi rácshelyek azok, 
amelyekre más és más TOR jellemző [6]. Az egyértelmű
ség biztosítása érdekében szokás ilyenkor nominális át
alakítási sebességet definiálni, amit egy felületi atomra 
vonatkoztatnak. A felületi atomok száma kemiszorpciós 
mérésekkel még hordozós katalizátorokon is meghatároz
ható, de nagyobb egykristályokon ki lehet számítani a 
geometriai felület makroszkopikus mérése alapján is. Ha 
ez a nominális TOR érték nem függ a katalizátor szerke
zetétől, akkor azt szerkezetre érzéketlen katalizátornak 
szokás nevezni, míg ellenkező esetben szerkezetre érzé
kenynek. A szerkezetérzékeny TOR jelentősen változhat a 
katalizátor szemcseméretétől, vagy a felületi réteg orien
tációjától függően.

Az irodalmi adatok áttekintéséből az derül ki, hogy a 
szerkezetre érzékeny TOR meghatározások értékei néha 
több nagyságrenddel is eltérnek ugyanarra a reakcióra és 
ugyanarra a katalizátorra. Ez felveti a TOR mérhetőségé
nek problémáját. A kérdés fontosságát mutatja, hogy az 
utóbbi időben több közlemény foglalkozik vele, és a fém
katalízisre vonatkozó adatok elemzéséről egy terjedelmes 
összefoglaló is megjelent [7].

Ennek megállapításai szerint vannak jól egyező adatok, 
mint például a TOR értékek a következő reakciókra: a CO 
redukciója metánná Ni felületen, a ciklohexén hidrogéne- 
zése Pt felületen, vagy a CO oxidációja Pd és Rh felüle
ten. Vannak olyan adatok is, amelyek ugyan jelentősen 
különböznek egymástól, de a felületek szerkezetének kel
lő figyelembevétele utáni korrekcióval jól egyezővé tehe
tők. Ilyenek pl. a vaskatalizátor felületén lejátszódó am
móniaszintézisre kapott adatok. Nagyon sok olyan szén
hidrogén-reakciót találtak, ahol a meglévő TOR adatokat 
semmilyen korrekcióval nem lehetett összehasonlíthatóvá 
tenni, sőt azok néha 5-7 nagyságrenddel is eltérnek egy
mástól. Ezen esetek kezelésére is javaslatot tesznek az 
említett közleményben [7], és megpróbálnak olyan ajánlá
sokat kidolgozni, amelyek várhatóan összehasonlítható 
mérési eredményekhez vezetnek. Kitekintésként azt tarta
nák megfelelőnek, ha a heterogén katalitikus reakciók 
molekuláris mechanizmusokra vonatkozó kutatásainak 
eredményeiből nyilvánosan elérhető digitális adatbázis 
készülne. Az adatbank közös kutatási projektek keretében 
is gyarapítható lehetne.

mkl

A [7] közleményben vázolt mechanizmuskutatások 
egyik legeredményesebb eszköze a heterogén reakciók 
tranziens vizsgálata [8]. A legtöbb heterogén katalitikus 
reakció stacionárius körülmények között játszódik le, 
ezért e reakciók tranziens vizsgálatának úgy kell zajlania, 
hogy ne változtassa meg a stacionárius körülményeket, de 
mégis információt szolgáltasson a reakciórendszer tranzi
ens viselkedéséről -  hasonlóan a gázkinetikában haszná
latos relaxációs módszerekhez, ahol az egyensúlyi rend
szer viszonylag kis perturbációra adott válaszfüggvényét 
vizsgálják. Az analógia könnyen kihasználható az áramlá
si viszonyok, a koncentráció, a hőmérséklet, vagy a nyo
más hirtelen megváltoztatásával, és a hatás nyomon- 
követésével.

A [8] közleményben részletesen olvashatunk a legele
gánsabb és leghatékonyabb tranziens módszerről, a staci
onárius tranziens izotópcsere kinetikai analízisről, amit 
angol neve (steady State isotopic transient kinetic analy- 
sis) alapján SSITKA-ként rövidítve szokás használni. 
Amint az a beszédes névből is kitűnik, e módszer szerint 
egy hosszabb ideig fenntartott stacionárius reakció ugyan
csak stacionárius bemenő áramában a kémiai összetétel 
megváltoztatása nélkül az izotópösszetételt változtatják 
meg. Matematikailag legkönnyebben kezelhető az az eset, 
amikor egy tiszta izotópos komponenst egy másik tiszta 
izotóposra cserélnek hirtelen. Ilyenkor a tranziens függ
vény egy lépcsős függvénynek felel meg. Az izotópcsere 
előtt és után is tömegspektrométerrel nyomonkövetik az 
érdekes anyagfajták izotópösszetételét. Megfelelő keverő
adagoló berendezéssel nemcsak lépcsős függvény, hanem 
keskeny impulzus alakú, vagy oszcilláló is lehet az 
izotópösszetételt leíró tranziens függvény.

A tranziens izotópcsere tipikus izotóphelyettesítő pél
dái a l3CH4/0 2/He —> CH4/ ls0 2/He keverék oxidkatalizá- 
torok felületén, 12CO/H,/He -> 13CO/H2/He/Ar Rh/Al20 3 
felületen, vagy a ' 4NH3/0 2/He -► 15NH3/0 2/He 
V20 5/Ti02 felületen. A kísérleti berendezéshez „online” 
módon kapcsolódó tömegspektrométerrel a különböző 
izotópcsúcsok változása valós időben detektálható. A de
tektált intenzitásokat a kinetikai mérés előtt bevezetett 
standard elegyekre kapott jelek alapján a megfelelő izotó
pos komponens móltörtjére szokás átszámolni. Az így ka
pott időfüggő koncentrációgörbék a homogén kinetikában 
megszokott kinetikai válaszfüggvényekre emlékeztetnek. 
Az eredeti izotópot tartalmazó görbék kiindulási anyag 
jellegű, a keverékizotópgörbék tranziens jellegű, az új 
izotópot tartalmazó görbék pedig termékjellegű lefutást 
mutatnak. E kinetikai görbék matematikai analízisével 
feltételezett heterogén kinetikai mechanizmusok valószí
nűsíthetők, illetve cáfolhatók. A kísérleti adatok numeri
kus-statisztikai analízisével pedig egy adott mechanizmus 
kinetikai és termodinamikai paraméterei becsülhetők.

Az „in situ” tranziens mérések mellett nagy lehetősé
gek rejlenek a közlemény elején már említett fémor
ganikus kémiai analógiák tanulmányozásában is. Ennek 
igen szép példáját olvashatjuk Maitlis és munkatársai köz
leményében [9]. A szerzők a Fischer-Tropsch szintézis 
klasszikus mechanizmusának alapos vizsgálatával foglal-

Heterogén reakciók tranziens vizsgálata

272 2000. 55. ÉVFOLYAM. 7. SZÁM



koznak. Fischer és Tropsch eredeti közleményeikben 
[10, 11] a szintézist olyan lépésekben képzelték el, amely
ben a szintézisgázból (CO + H2) először fémkarbidok 
képződnek a katalizátorfém felületén, majd azok a hidro
génnel metilénné alakulnak, végül ezek a metilének szén- 
hidrogénekké polimerizálódnak. A később kidolgozott 
Anderson-Schulz-Flory (ASF) lépésenkénti polimerizáci
ós modellkinetika ennek alapján sikerrel jósolta meg a C2- 
nél nagyobb szénhidrogének arányát a szintézisben, de je
lentősen alulbecsülte a Cj frakciót, és jelentősen túlbe
csülte a C2 frakciót. Maitlis és munkatársai irodalmi előz
mények alapján egy- és kétfémmagvú fémorganikus ve- 
gyületek bomlásának analógiájára más mechanizmust ja
vasoltak a Fischer-Tropsch szintézisre. A javasolt mecha
nizmus alkalmazhatóságát ródium és ruténium heterogén 
katalizátorok felületén is vizsgálták, erre a célra l3C jelö
lésű szénhidrogéneket és vinil-prekurzorokat alkalmaz
tak. Kísérleteik eredményei szerint a polimerizáció a felü
leten nem az alkilláncok végének hosszabbodásával, ha
nem a felülethez kapcsolódó vinil-csoportra történő addí- 
cióval történik. A hosszabbodás során a kettős kötés eltá
volodik a felülettől, de a következő polimerizációs lépés 
előtt egy izomerizációval ismét visszakerül oda. Az 2. áb
ra bemutatja a „régi” alkil-lánchosszabbodási mechaniz
must és az újonnan javasolt vinil-addíciós mechanizmust.

A viniladdíciós mechanizmus szerint a vinil-C2 nagy 
addíciós reakcióképessége okozza azt, hogy a keletkezett 
szénhidrogénekben a C2 frakció aránya a C3-nál és C4-nél 
is kisebb. A szerzők azt is vizsgálták, hogy milyen elmé
leti háttere lehet annak, hogy nem alkil-, hanem vinil-cso- 
port a láncvivő. Megállapításuk szerint a lánchosszab
bodás könnyebben játszódik le, ha az a fém-sp* 2 szén kö
tésnél történik, továbbá a vinil- (vagy alkenil-jcsoport 
könnyebben köt meg további szenet, mint a metil- (vagy 
alkil-)csoport.

a)

h c2 c2 c2
I / \ / \ / \

CH3 c 2 c 2
l / \ / \

^ C H s-C H y C ^ _____^  CH3CHi,-C H 2 ______ CH3CH =  CHü

b)

c2 c2 c2 vinil- HŐ'
^ CH2 Ho F q2 lánc-

in
,C = C H 2

/ \ / \ / \  képződés I / \  kezdet
H2C

H
,C —CH3

H H
, c = C \

izomerizáció lánchosszabbodás H2C CH3

2. ábra. a) A klasszikus Fischer-Tropsch polimerizációs mechanizmus 
(alkil-mechanizmus);

b) A vinil-addíciós polimerizációs mechanizmus

Az „in situ” heterogén kinetikai vizsgálatok mellett a 
reakciómechanizmus felderítésében fontos szerepe van az 
egykristályok felületén, vákuumban végzett kísérletek
nek. Ezek relevanciája ugyan megkérdőjelezhető a valódi 
katalizátorokon, nagy nyomásokon lezajló folyamatokra 
nézve; például a Fischer-Tropsch reakció szén
hidrogénképződését sem tapasztalták soha vákuumban, 
fémfelületre adszorbeált CO/H2 monomolekulás rétegek
ben. (Az egykristály/vákuum kísérletekről részletesen ol
vashatunk pl. Somorjai monográfiájában [12]). A kilenc
venes években egyre elterjedtebben alkalmaznak olyan 
módszereket, ahol a vizsgálat ugyan egykristályon vá
kuumban történik, de az eredmények mégis jellemzőek a 
nagynyomású ipari katalitikus folyamatokra. Ehhez a 
megfelelő egykristály felszinén a nagynyomású reakciók 
feltételezett reaktív átmeneti termékeit adszorbeáltatják, 
és ezek reakcióit vizsgálják [13]. Ezek a reakciók felelnek 
meg a homogén kinetika elemi reakcióinak. A reaktív át
meneti termékek élettartama általában igen rövid, ezért az 
eljárás során először kriosztáttal hűtött felületre adszorbe
áltatják az adott átmeneti terméket és annak reakciópart
nerét, majd a hőmérséklet emelésével előidézik a reakci
ót. Az eljárás hasonlít a gázfázisú gyökök előállításának 
és reakcióinak vizsgálatához. Van azonban egy igen lé
nyeges különbség a két eljárás között. Az egykristály fe
lületén vizsgált reakcióknál nagyon fontos, hogy a reakci
óban résztvevő gyök nagyon tisztán kerüljön a felületre, a 
gyök prekurzorából maradó szennyezések nélkül. A tisztí
tás ionok (pl. CH3) esetén könnyen megoldható elektrosz
tatikus szűrővel, bár a szükséges gyorsítás miatt a felüle
ten ilyenkor kevésbé tapadnak meg a becsapódó részecs
kék. Gyökök előállításakor arra kell ügyelni, hogy a 
prekurzor maradványai ne adszorbeálódjanak az egykris
tály felületén. Metilgyök előállítására ezért alkalmas pl. 
az azometán pirolízise kb. 1000 K hőmérsékleten. A me- 
tilgyökök mellett ekkor nitrogén, valamint kis mennyiség
ben etán és metán keletkezik, amelyek nem adszorbeálód- 
nak a 100 K körüli hőmérsékletű felületen. Mivel ezek a 
módszerek meglehetősen bonyolultak, kidolgoztak olyan 
eljárásokat is, amelyekben molekuláris prekurzorokat ad- 
szorbeáltatnak fémfelületeken, amelyek a kívánt gyököt 
eredményezik akár rögtön adszorpció után (pl. fémalkilek 
esetén), vagy az adszorpciót követő enyhe felmelegítés 
hatására (pl. alkil-jodidok esetén). Az említett prekur- 
zoroknak természetesen nagyon labilisaknak kell lenniük. 
Ez kikerülhető, ha az adszorpciót követően fotonger
jesztéssel, vagy felületi elektrongerjesztéssel (elektron
bombázással) idézzük elő a stabilisabb prekurzorok disz- 
szociációját. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az így 
előidézett disszociációk kötésszelektívek, és általában 
egyetlen gyök-termékük van. Ezekkel a módszerekkel le
het pl. ciklohexánból ciklohexilt előállítani Pt (111) felü
leten, ciklopropánból ciklopropilt C u (lll)  felületen, ben
zolból fenilt, ill. etilénből vinilt A g (lll)  felületen. Az em
lített módszerek mellett arra is van példa, hogy 
bimolekulás felületi reakcióval szintetizáltak gyököket.

A felületi monomolekulás rétegek azonosítására több 
különböző felületvizsgálati módszert is alkalmaznak,
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amelyeket később tekintünk át. Itt azt jegyezzük meg, 
hogy a felületen adszorbeált rétegek esetében igen fontos 
az adszorbeátum kémiai azonosítása -  míg a katalizátorok 
„üres” felületének jellemzésére gyakran elegendők mor
fológiai információt szolgáltató módszerek is. A felületen 
kötött monomolekulás rétegek reakcióinak tanulmányo
zásához is érzékeny felületvizsgáló módszerekre van 
szükség, mivel a kis koncentrációk miatt a gázfázis analí
zise nem ad kielégítő eredményeket.

Az itt leírt módszerrel először sikerült közvetlenül vizs
gálni a P-hidrid eliminációt, amelyet gyakran tételeznek 
fel különböző heterogén katalitikus reakciók elemi lépé
seként. Az is kiderült, hogy amíg az erősen kötött alkilidin 
molekulák csak nagy nyomásokon hidrogénezhetők szá
mottevően, alkil megfelelőjük már monomolekulás réteg
ben, vákuumban is hidrogénezhető több különböző fém 
felületén is. Az eddig elért eredmények tükrében a tranzi
ens kémia egykristály-felületeken a közeljövőben jelentő
sen hozzájárulhat a heterogén katalitikus folyamatok 
megértéséhez.

M ezopórusos anyagok alkalm azása

A felületi reakciók részletes és igényes tanulmányozá
sa mellett igen fontos területe a heterogén katalitikus ku
tatásoknak a katalizátorok és a hordozók előállítása, vala
mint azok felületének, szerkezetének vizsgálata. A kilenc
venes évek egyik nagy felfedezése a mezopórusos anya
gok előállitása, amelyeket szokás molekuláris szűrőknek 
is nevezni [14]. Mezopórusosak azok a szilárd szervetlen 
anyagok, amelyek pórusainak átmérője a 2-50 nm tarto
mányba esik [15]. A 2 nm-nél kisebb pórusátmérőjű szi
lárd anyagokat mikropórusosnak nevezzük. Ez utóbbiak 
közé tartozik az összes zeolit, valamint a zeolit típusú 
mesterséges anyagok is. A felületaktív anyagok felhaszná
lásával előállított szupramolekuláris szerkezeteket is ne
vezik néha zeolitnak (emlékeztetünk itt arra, hogy a 
“zeolit” szó a görög ^sco és XmaC  ̂összetételével keletke
zett, és szó szerint forrkövet jelent), sőt kristályként is em
legetik őket, utalva ezzel a pórusok hosszútávú rendezett
ségére. Ez az elnevezés azonban helytelen, mivel a 
mezopórusok belső fala amorf szerkezetű, és nem rendel
kezik a kristályokra jellemző hosszútávú rendezettséggel. 
Érdemes megemlíteni még néhány fontos, technológiai 
eredetű jelölést. TMS-ként szokás rövidíteni a mezopóru
sos átmenetifém-oxidokat, az angol „íech molecular 
sieves” kifejezés rövidítéséből. A mezopórusos anyagokra 
pedig a következő rövidítések használatosak: M41S álta
lában mezopórusos anyagot jelent, MCM-41 hexagonális, 
MCM-48 köbös, MCM-50 pedig lemezes szerkezetű 
mezopórusos fázisokat.

Az M41S szerkezetek előállításához általában valami
lyen szilikátforrást (pl. tetraetil-ortoszilikát, Na-szilikát), 
alkil-trimetil-ammónium halogenid felületaktív anyagot, 
lúgot és vizet használnak. Ha mezopórusos alumínium- 
szilikát előállítása a cél, akkor még alumíniumtartalmú 
anyagot is kell keverni a fenti komponensekhez. A keve
réket azután 1-10 napig 100°C körüli hőmérsékleten érle
lik, aminek során a szilárd termék kiülepszik belőle. Az
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üledéket szűrik, vízzel kimossák, levegőn megszárítják, 
majd 500°C körüli hőmérsékletű gázáramban kiégetik be
lőle a szerves felületaktív anyagot. Az eredmény olyan 
szilárd anyag, amelyben mezopórusos lyukméretű nano- 
csövek keletkeznek, és valamilyen szerkezetbe rendeződ
ve szilárdulnak meg. Az eredeti M41S szerkezetek után 
hasonló elven előállítottak alumínium-oxid [16], cirkóni- 
um-oxid [17] és hafnium-oxid [18] alapú mezopórusos 
szerkezeteket is. Az utóbbi 2-3 évben több fémvegyülettel 
sikerült mezopórusos anyagot előállítani. Érdekes ezek 
közül megemlíteni a tiszta platinából álló mezopórusos 
fémet, amelynek pórusmérete ~ 3 nm, de nem találhatók 
benne hosszú nanocsövek [19].

Már az M41S szerkezetek előállításakor világos volt, 
hogy a mezopórusos molekuláris szűrők kitűnő katalitikus 
tulajdonságokkal rendelkezhetnek. Fajlagos felületük 
igen nagy, nagy pórusméretük lehetővé teszi egyrészt a 
nagyobb méretű katalitikusán aktív anyagok rögzülését a 
csövek falán, másrészt a nagyméretű szubsztrátum-mole- 
kulák viszonylag könnyű diffúzióját a csövekben. A ked
vező diffúziós tulajdonságok miatt a katalitikus kutatások 
homlokterében a könnyen előállítható egydimenziós 
MCM-41 szerkezetek állnak. A mezopórusos szerkezetek 
is nagyon ígéretesek a homogén katalizátorként bevált 
anyagok hordozón történő rögzítésére és ezzel a két kü
lönböző katalitikus módszer előnyének egyesítésére. Ez a 
kutatási terület még annyira fiatal, hogy szélesebb körű 
ipari alkalmazásra eddig nem kerülhetett sor. Az új évez
red elején dől majd el, hogy nyitnak-e a molekuláris szű
rők új fejezetet a heterogén katalitikus iparban. Ezen kívül 
érdekes alkalmazási lehetősége a nanoncsöves szerkeze
teknek, hogy kvantum-félvezető és kvantum-vezető szer
kezeteket lehet bennük könnyen elhelyezni, aminek a szá
mítógépek miniatürizálásában lehet jelentősége.

A mezopórusos anyagoknál régebb óta ismert mikropó- 
rusos szerkezetek katalitikus célú kutatása is töretlenül fo
lyik a kilencvenes években. Ezeket az anyagokat három 
csoportba szokás sorolni: szilikátbázisú (pl. zeolitok), 
foszfátbázisú (pl. alumínium-foszfátok, szilícium-alumí- 
nium-foszfátok), valamint „egyéb” típusú molekulaszű
rők. Ez utóbbi csoportba tartoznak a kitámasztott szerke
zetű agyagásványok, vagy a szénalapú molekulaszűrők 
[20].

A mikropórusos molekulaszűrők katalitikus aktivitását 
-  a kis pórusméret miatt -  leginkább a szerkezetbe törté
nő fémbevitellel lehet kialakítani. Ennek egyik bevált 
módszere a mikropórusos szűrők vázában lévő fémionok 
izomorf helyettesítése katalitikusán aktív fémionokkal 
[21].

A fémhelyettesítéssel kezelt mikropórusos molekula
szűrők sav-bázis és redoxikatalizátorként is alkalmazha
tók, sőt elérhető olyan helyettesítés is, ahol ugyanaz a ka
talizátor egyszerre fejti ki mind a két katalitikus aktivitást. 
Bár ezek a katalizátorok elsősorban gázfázisú reakciók 
katalízisére használatosak, alkalmasak folyadékfázisú re
akciók katalízisére is.

274 2000. 55. ÉVFOLYAM. 7. SZÁM



Nanofürtök

A nanostruktúrák különálló csoportja a nanorészecskék 
vagy nanofürtök (utóbbi az angol ,/ianocluster” magyarí
tása), amelyek közül katalitikus szempontból különösen 
érdekesek a 10 nm körüli méretű, közel monodiszperz 
fémagglomerátumok. A szokványos kolloidok ezeknél na
gyobbak, részecskeméret-eloszlásuk sem monodiszperz, 
kémiai összetételük általában nem ismert, felületük pedig 
gyakran katalizátorméreg jellegű anionokkal borított [22]. 
A fém-nanofürtöket úgy lehet kisebb méreten, felületi ka- 
talizátorméreg-felhalmozódás nélkül előállítani, ha 
polioxoanionokkal (volframátokkal vagy vanadátokkal) 
stabilizálják őket előállítás közben. Ezeket a polioxo- 
anionokat a nyolcvanas évek végén felfedezett fémor
ganikus származékaik formájában szokás erre a célra al
kalmazni. Monodiszperz aggregátumok előállítására ak
kor van lehetőség, ha viszonylag stabilis mérettartomá
nyok előállítására törekszünk. Ezek az ún. „mágikus szá
mok” körüli atomszámot jelentik. Egyszerű megfontolá
sok alapján belátható, hogy annyi atomból álló fürtök a 
stabilisak, amelyekben minden egyes atom körül maximá
lis a szoros illeszkedésű szomszédok száma. Ez hexago- 
nális és köbös rács esetén is azt jelenti, hogy egyetlen köz
ponti atom köré 10 n2 + 2 számú atomból álló réteg épül
het fel, ahol n az egymást követő rétegek sorszáma. így a 
fémfürtök atomszámai 13, 55, 147, 309, 561, 923, 1415 
stb... körül ingadoznak, míg a köztes értékek instabilisak.

A nanofürtök képződésének vizsgálata egy érdekes me
chanizmus kidolgozásához is elvezetett [23]. A kolloid 
aggregáció mechanizmusára még a kolloid kén keletkezé
sének példáján dolgozta ki LaMer és Dinegar az azóta 
LaMer-mechanizmus néven klasszikussá vált növekedési 
sémát [24]. Eszerint a kolloidképződés a túltelített oldat
ban képződött kis „gócok” keletkezésével indul (ezt ne
vezzük nukleációnak), majd az így képződött kis gócok 
diffúziókontrollált folyamatban növekednek tovább. 
A [24] közlemény szerzői szerint ez a mechanizmus a kol
loid kén kialakulására nyilván alkalmazható, de messze 
nem olyan általános érvényű, mint amennyire konkrét al
kalmazásaiban feltételezni szokás. Polioxoanionok stabi
lizálta iridium-nanofürtök reduktív (hidrogénnel történő) 
előállításának körültekintő vizsgálatával és az eredmé
nyek matematikai analízisével kimutatták, hogy a nukleá- 
ció lassú folyamat, és nem túltelített oldatban is állandóan 
folyik. A nukleációt időben nem a túltelítettség megszűné
se választja el a gócképződéstől. A gócnövekedés 
autokatalitikus lépése a felelős ezért, amely a gócok kiala
kulása után a folyamatot felgyorsítja, és így vezet el a 
majdnem monodiszperz (mágikus tagszámú) fürtök kép
ződéséhez.

Katalizátorfelületek vizsgálata

A heterogén katalízis egzakt tudományos leírásához az 
is hozzátartozik, hogy a katalizátorokat, különösen pedig 
azok felületét kvantitatív jellemzőkkel lehessen leírni. Eh
hez természetesen katalizátormodelleket kell kialakítani 
és vizsgálni. A [25] közlemény átfogó leírását adja a hor-

dozós katalizátorok jelenleg alkalmazott (fizikai, azaz 
nem számítógépes) modelljeinek, valamint a felületek 
vizsgálatára leggyakrabban használatos módszereknek. 
A modellekre azért van szükség, mert az iparilag használt 
katalizátorok általában olyan aktív helyeket tartalmaznak, 
amelyek el vannak rejtve pórusokban, ezért felületi vizs
gálati módszerekkel nem hozzáférhetők. A katalizátormo- 
dellek az elméletileg jól leírható egykristályfelületek és a 
pórusos hordozóra felvitt katalizátorrészecskék között he
lyezkednek el bonyolultság tekintetében. Közülük legegy
szerűbbek a sík felületre felvitt katalizátorrészecskék, de 
szokás vizsgálni gömbszerű hordozófelületeken elhelyez
kedő katalizátorrészecskék tulajdonságait is. A [25] közle
mény felsorolja azokat a felületvizsgáló módszereket is, 
melyeket a katalizátorok felületének, a rajtuk végbemenő 
szorpciós folyamatoknak, illetve a felületi reakcióknak ta
nulmányozására alkalmaznak az utóbbi időben. Ezeket a 
közlemény alapján a 2. táblázatban soroljuk fel.

2. táblázat

Katalizátorok felületének és a rajtuk lejátszódó 
reakciónak jellemzésére használatos legelterjedtebb 

módszerek |25]

angol
rövidítés

a módszer teljes neve, valamint a 
nyerhető információ

AES Auger elcktronspektroszkópia
— a felület kémiai összetétele
— az összetétel mélységi profilja

AFM/SFM Atomi erő mikroszkópia (pásztázó 
atomi erő mikroszkópia)
— a felület morfológiája nanométeres 

felbontásban
— nem vezető anyagokra is 

alkalmazható az STM-el ellentétben

CEMS Konverziós elektron Mössbauer 
spektroszkópia
— oxidációs állapot, rácsszimmetria, 

mágneses állapot
— csak Mössbauer atomokra 

alkalmazható

EELS Elektronenergia-veszteségi
spektroszkópia
— adszorbeált anyagok rezgési 

állapotai
— tranziens felületi anyagok 

azonosítása
— a hordozó és a katalizátor 

elektronszerkezete

EXAFS Kiterjesztett röntgenabszorpciós 
finomszerkezet spektroszkópia
— atomszerkezet
— csak reflexiós vagy fluoreszcens 

módban alkalmazható
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2. táblázat (folytatás)

angol
rövidítés

a módszer teljes neve, valamint a 
nyerhető információ

IETS Rugalmatlan elektron- 
alagútspektroszkópia
— adszorbeált anyagok rezgési 

állapotai
— hátrány: az ellenelektróda lefedi a 

felületet

LEIS Kisenergiájú ionszórás
— az adszorbeált réteg felszínének 

kémiai azonosítása

RAIRS Reflexiós-abszorpciós infravörös 
spektroszkópia
— adszorbeált anyagok rezgési 

állapotai
— a reakciók időbeli nyomonkövetése
— in situ kinetikai vizsgálatok
— csak sík rétegen alkalmazható

RBS Rutherford visszaszórási spektrometria
— a katalizátorrészecskék mennyiségi 

analízise
— a pórusok és csatornák szerkezete

SIMS Szekunderion tömegspektrometria
— minőségi felületvizsgálat
— nyomelemek kimutatása
— molekulafurtök kötési energiája
— adszorbeált anyagok azonosítása
— felületi reakciók kinetikai vizsgálata

STM Pásztázó alagútmikroszkópia
— vezető felületek atomi felbontású 

morfológiája
— csak fém vagy grafit hordozón 

alkalmazható

TDS Termikus deszorpciós spektroszkópia
— adszorbeált részecskék felületi 

állapota
— adszorbeált részecskék 

koncentrációja
— adszorpciós energia

TEM Transzmissziós elektronmikroszkópia
— a hordozott részecskék morfológiája
— a részecskék elektrondiffrakciós 

szerkezete
— szinterelési vizsgálatok
— gömbszerű hordozómodellek esetén 

is jól alkalmazható

TPRS Hőmérsékletprogramozott
reakcióspektroszkópia
— a deszorbeált anyagok alapján 

mechanizmusvizsgálat

angol
rövidítés

a módszer teljes neve, valamint a 
nyerhető információ

UPS Ultraibolya fotoelektron- 
spektroszkópia
— a felület elektronszerkezete
— adszorbeált anyagok betöltött 

elektronpályái

XPS Röntgen fotoelektron-spektroszkópia
— felületi elemanalízis
— oxidációs állapotok
— rétegvastagság
— mélységi profil a szögfüggés alapján

Kétfázisú fiuorkémia

A kilencvenes évek egyik nagy újdonsága a kétfázisú 
fluorkémia (fluorous biphase chemistry). Régóta közis
mert, hogy a perfluorozott szénhidrogének, éterek, 
aminok és más szerves vegyületek jó apoláros oldószerek, 
emellett kémiailag nagymértékben ellenállóak és stabili
sak. Vízzel, szénhidrogénekkel és a legtöbb szerves oldó
szerrel csak korlátozottan elegyednek. Ezt a tulajdonságu
kat az elválasztástechnikában is kihasználják; fluortartal
mú szerves vegyületeket jó hatásfokkal ki lehet oldani 
perfluorozott szerves vegyületek alkalmazásával. Emlí
tésre érdemes még az is, hogy az apoláros 0 2 molekula jól 
oldódik perfluoro-alkánokban.

A fluortartalmú szerves vegyületeknek ezeket a tulaj
donságait kihasználva dolgozta ki Horváth és Rábai a két
fázisú fluorkémia koncepcióját [26]. Eszerint a kétfázisú 
fluoros rendszer egyik fázisa a fluorozott folyadék (a na
gyobb sűrűség miatt ez helyezkedik el alul), a másik pe
dig valamely szerves (vagy szervetlen) oldószer, amely 
rosszul oldódik a fluoros fázisban. A fluoros fázis a fluo
rozott katalizátort és/vagy egyik reagenst tartalmazza, 
a másik fázis pedig a másik reagenst, valamint a terméket. 
Ebben az elrendezésben a reagens/katalizátor és a termék 
szétválasztása nagyon egyszerű: a termék kinyerhető a 
felül elhelyezkedő termékfázisból, a katalizátor és a mara
dék reagens a fluoros fázisban marad.

A reagensek és a katalizátor a fluoros fázisban oldható
vá tehetők, ha azokra fluorozott szénhidrogén oldallánco
kat kapcsolunk. (Ezeket nevezik „fluorozott faroknak” 
[27],[28].) Mivel a fluorozott szénhidrogének a fluor ha
tására erősen elektronszívó hatásúak, ezért -CH2-  vagy 
-C H 2-CH2-  „hidakon” keresztül kell őket a reagenshez, 
vagy a katalizátorhoz kapcsolni abban az esetben, ha azok 
eredeti polaritásának megváltoztatása nem kívánatos.

A korlátozott oldhatóság hőmérsékletfuggését jól ki le
het használni az anyagtranszport elősegítése érdekében a 
reakció során. Megfelelő tervezés esetén a két fázis a hő
mérséklet emelkedésével korlátlanul elegyedővé válhat, 
így a reagensek és a katalizátor egyetlen (homogén) fázis
ban lehetnek, miközben a reakció lejátszódik. így kikü
szöbölhető a két fázis határfelületén áthaladó anyag- 
transzport reakciót lassító hatása. A reakció befejeztével a
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2. ábra. Fázisszétválás a kétfázisú fluorkémiai reakciók során

lehűtött elegy ismét szétválik, így a termék jól elkülönít
hető a reagensektől és a katalizátortól. Az eljárás semati
kus rajza a 2. ábrán látható. Az ábrán az esetleges gázfá
zisú reagens is szerepel.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Készéi Ernő: A heterogén katalízis és a reakciókinetika 
néhány újabb eredménye

A közlemény a 90-es évek néhány fontos heterogén katalitikus 
kutatási eredményét tekinti át elsősorban az évtized második 
felében megjelent összefoglaló cikkekre támaszkodva. A tár
gyalt témakörök között szerepel az átalakítási sebesség (TOR) 
meghatározásának problematikája, a felületi reakciók tranziens 
vizsgálata, egykristályok felületén lezajló „elemi” reak
ciólépések, mezopórusos és mikropórusos anyagok és 
nanofürtök katalitikus alkalmazása. Rövid áttekintést ad kata
lizátorfelületek és felületi reakciók modem vizsgálati mód
szereiről és azokról a törekvésekről, amelyek a heterogén és 
homogén katalízis előnyeit próbálják kombinálni a kutatásban és 
az alkalmazásban. Kétfázisú folyadékreakciók példájaként rövi
den ismerteti a 90-es években kifejlesztés alatt álló kétfázisú flu
orkémiát.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 270 (2000)]

S U M M A R Y

E. Keszei: Recent Developments in Heterogeneous Catalysis 
and Reaction Kinetics

The paper gives an overview of some important results in het
erogeneous catalytic research of the nineties, based on review 
articles published in the second half of the decade. The topics 
discussed include problems of determining the turnover rate 
(TOR), methods to study surface reactions on heterogeneous 
catalysts and monocrystals, preparation and catalytic application 
of mesoporous and microporous materials and nanoclusters. 
A list of recent techniques applied for the characterisation of sur
faces and surface reactions is given. Attempts to combine the 
advantages of homogeneous and heterogeneous catalytic meth
ods are outlined throughout the paper. As an example of liquid- 
liquid heterogeneous reactions, fluorous biphasic chemistry is 
shortly described.
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Dr. Szekerke Mária
(1 9 2 4 -2 0 0 0 )

Ez év március elején elhunyt Dr. Szekerke 
Mária, a kémiatudomány doktora, címze
tes egyetemi tanár.

Dr. Szekerke Mária egyetemi tanulmá
nyait a Szegedi Tudományegyetem Mate
matikai és Természettudományi Karán foly
tatta 1942 és 1946 között. 1947-ben szerez 
vegyész diplomát „summa cum laude” mi
nősítéssel. Doktori értekezését Szegeden, a 
Szerves Kémiai Intézetben Bruckner Győző 
egyetemi tanár vezetésével készíti „summa 
cum laude” eredménnyel. Középiskolai és 
egyetemi kiválósága alapján „sub laurea 
Almáé Matris” címmel avatják 1949-ben az 
Egyetem legfiatalabb doktorává. Értekezé
sében ephedrin- és izokinolin származékok 
szintézisével kapcsolatban tesz eredeti meg
figyeléseket. Rövid ideig a Magyar Vegyi
műveknél dolgozik, majd Bruckner Győző 
meghívására 1949-től az ELTE Szerves Ké
miai Tanszékén lesz tanársegéd. Itt kapcso
lódik be az anthrax- és subtilis-polipeptid 
szerkezetének felderítésével kapcsolatos 
kutatásokba, megoldja az L- és a D- a,y- 
poliglutaminsav szintézisét. 1958-tól érdek
lődése a rák-kemoterápia felé irányul. Az 
MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport tu
dományos munkatársaként, 1968-től fő
munkatársként, 1978-tól pedig tudományos 
tanácsadóként foglalkoztatja az a kérdés, 
hogyan lehet tumorgátló hatású vegyülete- 
ket szelektíven „célba” juttatni és így a terá

piát hatékonyabbá tenni. Kidolgozza citosz- 
tatikus csoportokat tartalmazó aminosav- és 
peptidszármazékok szintézisét és megfogal
mazza a „hordozó elv”-et. 1963-ban MTA 
ösztöndíjasként 9 hónapot tölt a londoni 
Chester Beatty Research Institute kémiai la
boratóriumában. Munkáját nagyra értékelik, 
számos közleménye jelenik meg és életre- 
szóló szakmai kapcsolatok részese lesz. Ha
zatérve 1965-ben megszerzi a kémiai tudo
mány kandidátusa fokozatot. Kutatásai kie
gészülnek molekulárfarmakológiai és bioor
ganikus kémiai problémák vizsgálatával. 
1974-75-ben IREX ösztöndíj segítségével 5 
hónapig a National Cancer Institute vendég- 
kutatója (Bethesda, USA). 1977-ben védi 
meg akadémiai doktori értekezését: 
„Peptid-jellegű hordozók szerepe a rákelle
nes gyógyszertervezésben”. Ekkor kezd el 
foglalkozni az immunmodulátor sajátságé 
oligo- és polipeptidek kutatásával, hogy a 
rák-kemoterápiában alkalmazott szerek im
munrendszert károsító hatását ellensúlyozni 
lehessen. Évtizedes oktatómunkájának elis
meréseként 1977-től az ELTE címzetes 
egyetemi tanára lett. Nehéz lenne megszá
molni hány diplomamunka és doktori disz- 
szertáció készült el laboratóriumában az ő 
irányítása alatt, s hány diákja futott azóta be 
az ő nevelése nyomán olyan karriert, amely
nek dicsfényéből Szekerke Mária szerényen 
hárította el a rá visszahulló sugarakat.

Tanítványai elismerték széleskörű szak
mai tudását, szellemének nyitottságát. És ő 
elismerte tanítványai szorgalmát, értékelte 
erőfeszítéseinket, tiszteletben tartotta sze
mélyiségüket, és mindenkor -  nagy tapin

tattal -  segített. Élete, a tudományhoz, a ku
tatáshoz való viszonya útmutató mintát 
adott számunkra: a kutató képzettsége és 
szorgalma, lelkesedése és újra ébredő harci 
kedve együttesen vezet új felismerésekhez. 
A szakma, a tudomány, az ország és az élet 
dolgai egyformán és szenvedélyesen érde
kelték. Köze volt a dolgokhoz és vélemé
nye volt a dolgokról. Szerette a verseket, 
Goethe-t és Juhász Gyulát, a francia imp
resszionistákat, Mozartot és a modemeket, 
a kamarazenét és mindenekelőtt a zongorát.

Nemzetközi konferenciák előadójaként 
és kiváncsi turistaként bejárta a Föld sok 
országát, de legjobban talán Angliát és az 
angol életformát, embereket kedvelte. 75 
évesen még Kínába is eljutott, hogy meg
nézze az agyagkatonákat. Fontosnak tartot
ta, hogy tanítványai, munkatársai saját ma
guk szerezzenek tapasztalatokat külföldi la
boratóriumokban, tanulják meg megérteni 
a másfélét. Megértettük: csak akkor lehe
tünk tisztában saját teljesítményünkkel, ha 
látjuk eredményeinket a nemzetközi me
zőny tükrében. Gesztusaival kimondatlanul 
is világosan érzékeltette véleményét: a tole
rancia, az egymás iránti figyelem és segítő
készség nem eshet áldozatául az egyéni ön
zésnek. Nyílt volt és őszinte és mégis dip
lomatikus. A megoldásokat kereste. Ha csa
lódás érte, nem panaszkodott, környezetét 
nem terhelte saját bajaival, a kiábrándulást, 
a nehézségeket belül küzdötte le.

Ráébresztett minket arra: a mércének 
bennünk kell magasnak lennie.

Hudecz Ferenc
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1023 Budapest 

Bécsi út 4.
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HAZAI KÉMIAI KUTATÁSI TÉMÁK, 
KUTATÓHELYEK, ISKOLÁK, 
MŰHELYEK ÉS INTÉZMÉNYEK_______

SZERKESZTI: KEGLEVICH GYÖRGY 
ÉS KÖRTVÉLYESSY GYULA

Királis koronaéterek

Az enantiomer felismerés, - melyen azt 
értjük amikor egy királis molekula egy má
sik királis molekula két enantiomerjével 
eltérő kölcsönhatásba lép - általános és lét- 
fontosságú jelenség az élő természetben. 
Erre a jelenségre példaként említhetjük az 
egyféle konfigurációjú cukrok és aminosa- 
vak beépülését és lebomlását a metaboliz- 
mus során. Enantiomer felismerésre azon
ban nemcsak az élő természet makromole
kulái képesek, ez a jelenség kiváltható vi
szonylag egyszerű királis szintetikus mole
kulákkal is. A biomolekulák felépítésében 
fontos szerepet játszó primer ammónium- 
sók (pld. aminosavak és származékaik) 
enantiomerjeinek enantioszelektív komp
lexképzésére először Cram és munkatár
sai használtak királis koronaétereket. 
A bisz(dinaftil)-22-korona-6 gazdamole
kula (hőst) például nagy enantioszelekti- 
vitást mutatott királis primer ammóniumsó 
enantiomer vendégmolekulák (guests) 
komplexképzését illetően [1].

Az 1980-as évek derekától a primer 
ammóniumsó enantiomerek piridin egysé
get tartalmazó enantiomertiszta királis ko
ronaéterekkel kiváltható enantiomerfelis- 
merésének kutatása a Brigham Young 
Egyetemre (Provo, Utah, USA) helyező
dött át [2]. Ezekbe a kutatásokba, amelyek
J.S. Bradshaw és R.M. Izatt professzorok 
irányításával folytak, 1988-ban kapcsolód
tam be. A Provoban eltöltött néhány év 
után az ott végzett kutatómunkát 1993-tól 
-  az amerikai kutatókkal együttműködve -  
a BME Szerves Kémia Tanszékén működő 
MTA Alkaloidkémiai Kutatócsoportban 
folytattam.

Ezidáig három tapasztalt kutató, négy 
Ph. D.-, négy tudományos diákköri munkát 
végző - és három diplomázó hallgató volt 
hosszabb-rövidebb ideig közvetlen mun
katársam az ezirányú kutatásokban. A kül
földi partnereken kívül számos hazai kuta
tóval is együttműködtünk és jelenleg is 
együttműködünk (ld. idézett közlemé
nyek).

* MTA Alkaloidkémiai Kutatócsoport, 
1521 Budapest, Pf. 91.

HUSZTHY PÉTER *

Kutatómunkánk során számos diészter 
típusú (1. ábra: R = Me, í-Bu, X = Y = O, 
Z = H) [3, 4], csak éteroxigént tartalmazó 
(/ ábra: R = Me, 3-butenil, í-Bu, .y-Bu, t- 
Bu, Ph, X = O, Y = H2, Z = H, alliloxi, 
undek-10-eniloxi) [4, 5, 6 , 7, 8 , 9], amid-, 
illetve tioamidcsoporttal rendelkező 
(/. ábra: R = benzil, Ph, X = NH, NMe, 
Y = O, illetve S, Z = H) [10] enantiomer
tiszta királis piridino-koronaéter származé
kokat állítottunk elő.

A fenti királis ligandumok szerves 
ammóniumsó [<x-(l-naftil)etilamin, 1- 
feniletilamin, metil fenilalaninát, metil 
fenilglicinát stb. hidrogénperklorát sói] 
enantiomerekkel szemben mutatott enan
tioszelektív komplexképzését kalorimetri- 
ával [5], 'l i  NMR spektroszkópiával [4, 5, 
6 , 10], cirkuláris dikroizmus spektroszkó
piával [11], röntgendiffrakcióval [3], 
tömegspektrometriával [12, 13] és
elekroanalitikai módszerrel [14] behatóan 
tanulmányoztuk. Ezek a vizsgálatok kimu
tatták, hogy az enantioszelektivitás három
féle intermolekuláris másodlagos, vagy 
gyenge kölcsönhatás eredménye, melyek a 
következők: (i) a koronaéter piridin nitro
génje és két alternáló makrogyűrű oxigén
je, valamint az ammóniumsó három am- 
móniumprotonja között kialakuló három
pontos hidrogénkötés (vonzó kölcsönha
tás), (ii) a koronaéter piridin egysége és az

ammóniumsó aromás gyűrűje közötti 7t-7t 
kölcsönhatás (vonzó kölcsönhatás), (iii) a 
királis koronaéter aszimmetriacentrumán 
lévő szubsztituens és az ammóniusó enan
tiomer bizonyos hidrogénjei között fellépő 
szférikus gátlás.

Három kiválasztott koronaétert (1. áb
ra: R = Me, X = O, Y = H2, Z = alliloxi; 
R = Ph, X = O, Y = H2, Z = undek-10- 
eniloxi és R = í-Bu, X = O, Y = H2, Z = 
alliloxi) először egy alkalmas Pt-katalizá- 
tor jelenlétében trietoxi-szilánnal regio- 
szelektív módon hidroszililezve, majd az 
így kapott, a piridingyűrű 4-es helyzetében 
3-trietoxiszilil-propiloxicsoportot, illetve 
11 -trietoxiszilil-undekanoiloxicsoportot 
tartalmazó koronaéter-származékokat for
ró toluolban szilikagéllel kezelve, királis 
állófázisokat állítottunk elő (2 . ábra: 
R = Me, n = 3; R = Ph, n = 11 és R = í-Bu, 
n = 3). Ezeken a királis állófázisokon osz- 
iopkromatográfiás úton szerves ammóni
umsó racemátokat rezolváltunk [7, 8 , 9].

A piridin egységet tartalmazó enan
tiomertiszta királis koronaéterek és aromás 
gyűrűt tartalmazó primer ammóniumsók 
enantiomerjei között fellépő enantiomer- 
felismerés kutatása a következő, az enan- 
tioszelektivitásért felelős, főbb faktorokat 
azonosította: (i) a koronaéter (hőst) és az 
ammóniumsó (guest) közötti vonzó köl
csönhatásoknak (hárompontos hidrogén
kötés, 71—71 kölcsönhatás) megfelelően na
gyoknak kell lenniük ahhoz, hogy stabil 
komplex képződjön. Ezáltal a gazdamole
kula (hőst) és a vendégmolekula (guest) 
közel kerül egymáshoz, így a szférikus el
rendeződés különbsége miatt fellépő, nem 
kötött atomok közötti feszültség a két di- 
sztereomer komplexben nagyobb mérték
ben tér el, ami az enantioszelektivitás nö
vekedéséhez vezet, (ii) a királis koronaéter 
aszimmetriacentrumán elhelyezkedő cso-
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1. ábra. R = alkil, alkenil, aril, aralkil 
X= O, NH, NMe 

Y= O, H2
Z = H, 0(CHJ3CH=CH? 

0(CH2)nCH=CH2
2. ábra. R = Me, Ph, t-Bu 

n= 3, 11
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portok térigényének növekedése és a piri- 
din gyűrűhöz való közelsége növeli az 
enantioszelektivitást, (iii) a királis korona
éter konformációjának merevsége növeli 
az enantioszelektivitást, ugyanis az egyik 
ammóniumsó enantiomer komplexálására 
kedvező szerkezetű koronaéter merev kon
formáció esetén csak nagy energiabefek
tetés árán tudja a konformációját a másik 
ammóniumsó enantiomer komplexálására 
is megfelelővé alakítani, és az utóbbihoz 
befektetett energia csökkenti az illető 
diasztereomer komplex stabilitását, (iiii) 
kiterjedtebb 7t-elektronrendszerű gazda- és 
vendégmolekulák nagyobb 71-71 kölcsön
hatásuk következtében közelebb kerülnek 
egymáshoz a komplexképzés során, így a 
fent említett okok következtében növek
szik az enantioszelektivitás [a legnagyobb 
enantioszelektivitást az észter típusú koro
naéterek (Id. 1. ábra: X=Y=0) mutatták a- 
(l-naftil)etilamin hidrogénperkloráttal 
(NEA-val) történő komplexképzésük ese
tében].

A piridin egységet tartalmazó enan- 
tiomertiszta királis koronaéterek és szerves 
ammóniumsó enantiomerek közötti komp
lexképzés nagy enantioszelektivitását biz
tosító tényezők elemzéséből kiindulva a
3. ábrán bemutatott akridin-, illetve 
fenazin-egységet tartalmazó enantiomer- 
tiszta királis koronaéterek előállítását cé
loztuk meg. A reakciókörülményeket meg
felelően kiválasztva (K2C03, DMF, 50 °C 
stb.) elértük, hogy az enantiomertiszta 
4,7,10-trioxatridekán-2,12-diol di-p-tozilát 
és akridin-4,5-diol, illetve fenazin-l,9-diol 
reakciójában teljes inverzióval a kiindulási 
ditoziláttal ellentétes konfigurációjú enan
tiomertiszta, két metilcsoporttal helyettesí
tett akridino-, illetve fenazino-18-korona-6 
ligandumok (3. ábra: R=Me, Y=CH, illet
ve R=Me, Y=N) képződjenek [15]. Az 
utóbbi koronaéterek egyszerű akirális ana- 
logonjait (5 ábra: R=H, Y=CH, illetve 
R=H, Y=N) hasonló reakciókörülmények 
között szintén előállítottuk [15]. Elkezdtük 
az akridin- és fenazin- egységet tartalmazó 
királis koronaéterek (J. ábra: R=Me, 
Y=CH, illetve R=Me, Y=N) szerves

3. ábra. R = H, Me 
Y=CH, N

mkl

ammóniumsó enantiomerekkel kiváltható 
enantioszelektív komplexképzésének ta
nulmányozását. Sikerült a két metilcso
porttal szubsztituált enantiomertiszta 
fenazino-18-korona-6 ligandumból (3. áb
ra: R=Me, Y=N), és mindkét NEA enan- 
tiomerrel képzett diasztereomer komplexé
ből is, röntgenkrisztallográfíai vizsgálatok 
szempontjából alkalmas kristályokat ké
szíteni, és szerkezetüket megvizsgálni
[16]. Ezek a röntgenkrisztallográfíai vizs
gálatok azt mutatták, hogy hasonlóan a pi
ridin egységet tartalmazó királis korona
éterekhez, itt is a heterokirális komplex 
[(R,R)-koronaéter/(S)-NEA] a stabilabb 
képződmény, mint a homokirális komplex 
[(R,R)-koronaéter/(R)-NEA] [16]. Azt is 
igazoltuk szemiempirikus kvantumkémiai 
számítások segítségével, hogy a szilárd fá
zisban megfigyelt enantioszelektivitás irá
nya (azaz a heterokirális diasztereomer 
komplex nagyobb stabilitása) gáz fázisban 
is megmarad [16].

Folyamatban van a 3. ábrán bemutatott 
királis koronaéterek analogonjainak szin
tézise, és szerves ammóniumsó enan
tiomerekkel kiváltható enantiomer-felis- 
merésének tanulmányozása szilárd, folya
dék és gáz fázisban.

Köszönetnyilvánítás. A szerző köszöni az 
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
(OTKA) T-14942 és T-25071 sz. alatti támoga
tását.

IRODALOM

[ 1 ] E.P. Kyba - J.M. Ttmko -  L.J. Kaplan -  F. 
deJong -  G. W. Gokel - D.J.Cram: J. Am. 
Chem. Soc., 100, 8190 (1978).

[2] R.B. Davidson -J.S. Bradshaw -  B.A. Jo
nes -  N.K. Dailey -  J  J  .Christensen -  
R.M. Iran: }. Org. Chem., 49, 353 (1984).

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Huszthy Péter: K irá lis  k o ro n a é te re k

A heterociklus (piridin, akridin és fenazin) egy
séget tartalmazó enantiomertiszta királis koro
naéterek kitűnő szintetikus gazdamolekulák 
királis primer szerves ammóniumsó vendégmo
lekulák enantiomerjeinek megkülönböztetésére. 
Ez a rövid közlemény áttekinti számos kiválasz
tott heterociklus egységet tartalmazó enan
tiomertiszta királis koronaéter szintézisét, azok 
kovalens kötésekkel szilikagélhez történő rögzí
tését, és az így kapott adszorbensek (királis ál
lófázisok) alkalmazhatóságát racém primer 
szerves ammóniumsók kromatográfiás úton tör
ténő rezolválása céljából.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 279 (2000)]

[3] Z. Böcskei — G.M. Keserű -  D. Menyhárd
-  P. Huszthy-J.S. Bradshaw -  R.M. Izatt: 
Acta Cryst., C52, 463 (1996).

[4] P. Huszthy -  J.S. Bradshaw -  C.Y. Zhu -  
R.M. Izatt — S. Lifson: J. Org. Chem., 56, 
3330(1991).

[5] R.M. Izatt -  T.M. Wang — J.K. Hathaway
-  XX. Zhang -  J.C. Curtis — J.S. 
Bradshaw -C.Y. Zhu -  P. Huszthy: J. Inch 
Phenom., 17, 157 (1994).

[6] J.S. Bradshaw -  P. Huszthy -  C.W. 
McDaniel -  C.Y. Zhu -  N.K. Dalley -  
R.M. Izatt -  S. Lifson: J. Org. Chem., 55, 
3129(1990).

[7] J.S. Bradshaw — P. Huszthy -  T.M. Wang
-  A.Y. Nazarenko -  R.M. Izatt: 
Supramolecular Chem., I, 267 (1993).

[8] P. Huszthy, J.S. Bradshaw, A.V. Bordunov, 
R.M. Izatt: ACH-Models in Chemistry, 
131, 445 (1994).

[9] Z. Köntös, P. Huszthy, J.S. Bradshaw, 
R.M. Izatt: Tetrahedron:Asymmetry, 10, 
2087(1999).

[ 10] P. Huszthy -  M. Oue — J.S. Bradshaw -  
C.Y. Zhu-T.M. Wang-N.K. Dalley-J.C. 
Curtis — R.M. Izatt: J. Org. Chem., 57, 
5383 (1992).

[11] L. Somogyi -  P. Huszthy -  Z. Köntös -  M. 
Hollósi: Enantiomer, 3, 439 (1998).

[12] I.H. Chu -  D.V. Dearden -  J.S. Bradshaw
-  P. Huszthy -  R.M. Izatt: J. Am. Chem. 
Soc., 115, 4318 (1993).

[13] A. Dobó -  M. Lipták -  P. Huszthy -  K. 
Vékey: Rapid Commun. Mass Spectrom., 
II, 889 (1997).

[14] V. Horváth, T. Tímea -  G. Horvai — P. 
Huszthy -  J.S. Bradshaw -  R.M. Izatt: 
Analytical Lett., 30, 1591 (1997).

[15] P. Huszthy -  E. Samu -  B. Vermes -  G. 
Mezey-Vándor -  M. Nógrádi -  J.S. Brad
shaw -R .M . Izatt: Tetrahedron, 55, 1491 
(1999).

[ 16] T. Gérczei -  Z. Böcskei -  G.M. Keserű -  
E. Samu -  P. Huszthy: Tetrahedron: 
Asymmetry, 10, 1995 (1999).
Az irodalomgyűjtés lezárva: 1999. június

S U M M A R Y

P. Huszthy: Chiral Crown Ethers

Enantiomerically pure chiral crown ethers con
taining heterocyclic unit (pyridine, acridine and 
phenazine) are excellent synthetic hosts for the 
discrimination of the enantiomers of chiral pri
mary organic ammonium salt guests. This short 
paper surveys briefly the synthesis of selected 
enantiomerically pure chiral crown ethers con
taining heterocyclic unit, the attachment of 
some of the latter ligands to silics gel with cova
lent bonds, and the use of the adsorbents (chiral 
stationary phases) so obtained for the resolution 
of racemic primary organic ammonium salts by 
chromatography.
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A magyar vegyipar és kémiatudomány

Hírek, Adatok, Információk

A vegyipari vállalatok 1999. évi főbb adatai II.

Agrofcrm Rt., Nádudvar

Megnevezés 1998. 
millió Ft

1999. 
millió Ft

Index, % 
1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 4815 3 458 71,82
ebből export 3 082 2 039 66,16

Saját tőke összege 2 949 2 252 76,60
Adózás előtti eredmény 811 -690 -

Átlagos statisztikai álományi 
létszám, fő 173 178 102,89
Jegyzett tőke 3 506 3 506 100,0

ebből külföldi részesedés 3 378 3 378 100,0
ebből állami tulajdon 128 128 100,0

Beruházás 108 25 23,15
Tárgyi eszközök bruttó értéke 4 463 4 647 104,12
Tárgyi eszközök nettó értéke 2818 2 690 95,46

Columbian Tiszai Carbon Rt., Tiszaújváros

Megnevezés 1998. 
millió Ft

1999. 
millió Ft

Index, % 
1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 7 785 7 791 100,08
ebből export 5 978 5 655 95,03

Saját tőke összege 2 507 4 285 170,92
Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai álományi

2 368 1 862 78,63

létszám, fő 89 89 100,0
Jegyzett tőke 1 941 1 941 100,0

ebből külföldi részesedés 60% 60% 100,0
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 272 541 198,9
Tárgyi eszközök bruttó értéke 5 079 5 386 106,04
Tárgyi eszközök nettó értéke 2 386 2 370 95,33

BorsodChcm Rt., Kazincbarcika

Megnevezés 1998.* 
Mrd Ft

1999*
Mrd Ft

Index, % 
1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 70,2 72,4 103,1
ebből export 51,2 53,2 103,9

Saját tőke összege 39,4 46,3 117,3
Adózás előtti eredmény 10,2 8,5 83,3
Átlagos statisztikai álományi 
létszám, fő 3 552 3 445 97,0
Jegyzett tőke 10,5 10,5 100,0

ebből külföldi részesedés 7,3 8,3 113,7
ebből állami tulajdon 0,6 0,1 16,7

Beruházás 9,9 15,2 153,5
Tárgyi eszközök bruttó értéke 
Tárgyi eszközök nettó értéke 25,1

nem közöljük 
36,2 144,2

EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest

Megnevezés 1998. 1999. Index, %
Mrd Ft Mrd Ft 1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 31,8
ebből export -

Saját tőke összege 39,7
Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai álományi

5,38

létszám, fő 2 603
Jegyzett tőke 7,78

ebből külföldi részesedés 86%
ebből állami tulajdon -

Beruházás -

Tárgyi eszközök bruttó értéke 53,96
Tárgyi eszközök nettó értéke -

CARBOSINT Kft., Budapest

Megnevezés 1998. 
millió Ft

1999. 
millió Ft

Index, % 
1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 252 230 91
ebből export 4 2 50

Saját tőke összege 24 24 100
Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai álományi

19 2 11

létszám, fő 116 108 93
Jegyzett tőke 6 6 100

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 7 5 71
Tárgyi eszközök bruttó értéke 44 49 111
Tárgyi eszközök nettó értéke 37 40 108

Florin Rt., Szeged

Megnevezés 1998. 
Mrd Ft

1999. 
Mrd Ft

Index, % 
1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 1,6 1,7 106,25
ebből export 0,4 0,4 100,00

Saját tőke összege 0,6 0,7 116,66
Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai álományi

0,6 0,9 150,00

létszám, fő 176 163 92,60
Jegyzett tőke 0,4 0,4 100,00

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -
Beruházás 0,2 0,23 115,00
Tárgyi eszközök bruttó értéke 0,5 0,6 120,00
Tárgyi eszközök nettó értéke 0.4 0,4 100,00

* A fenti adatok 2000. február 7-én megjelent tőzsdei gyorsjelentés 
adatai. A gyorsjelentésben szereplő 1998. évi adatok auditáltak, az 
1999. évi adatok nem auditáltak.
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Hírek az iparból

Chinoin Rt.

Csökkent a cég árbevétele az előző évhez 
képest 1,5 Mrd forinttal, de ez 1 Mrd-dal 
nagyobb adózott eredményt adott (38,6 és 
7,7 Mrd forint). Várhatóan 7 Mrd osztalé
kot fognak kifizetni. Befejeződött a 
heparin injekciót gyártó gépsor telepítése 
Csanyikvölgyben és gyógyszerkutató labo
ratórium építését is tervezik.

Egis Rt.

Igen jelentősen nőtt az Egis exportja az év 
első negyedévében és ez messze kompen
zálta a hazai értékesítés csökkenését az 
előző év hasonló időszakához viszonyítva.

Human Rt.

2221 forintos részvényenként áron vette 
meg a Teva Pharmaceutical B.V. a részvé
nyek 25,27%-át az ÁPV Rt.-től, a teljes vé
telár 8 millió dollár volt. Ez a cég birtokol
ja a debreceni Biogal részvényeinek 98%- 
át. A részvények további 55,52%-a a kana
dai Novopharm kezében van. A közgyűlé
sen elfogadták a 866,5 MFt-os mérleg sze
rinti eredményt, de ebből, tekintettel a 
szükséges fejlesztésekre, most nem fizet
nek osztalékot.

A nyár közepén megkezdődnek a 
Taxalbin klinikai kísérletei és kedvező 
esetben akár év végével már a forgalomba 
kerülhet. A terméket a Teva hollandiai gyá
rában fogják előállítani.

ICN Magyarország Rt.

Nem született döntés a májusi közgyűlés 
első fordulójában a tőkeleszállításról. A cég 
jegyzett tőkéje 7,1 Mrd forint, ennek 25%- 
a +1 részvény van az Állami Privatizációs 
és Vagyonkezelő Rt. tulajdonában. Mint 
többször beszámoltunk róla, az elmúlt két 
év veszteségei következtében a saját tőke 
már csak kétmilliárd forint. Ezekben az 
esetekben a társasági törvény előírja, hogy 
a jegyzett tőkét megfelelő mértékben kell 
csökkenteni.

Richter Gedeon Rt.

Amint már beszámoltunk róla, perben áll a 
cég a Merck-kel, mivel Ednyt nevű vér
nyomáscsökkentő készítményének ugyan
az az analapril a hatóanyaga, mint a Merck

mkl

Renitecjének. Bár a Merck termékszaba
dalma még él, tehát az Ednyt úgynevezett 
reprodukciós készítmény, de a bíróság első 
fokon elutasította a Merck keresetét, mivel 
a Richter előállítási eljárása független a 
Merck-étől.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

Gazdaságtörténeti jelentőségű lehet a hír, 
mely szerint a MÓL Rt. 262 millió dollá
rért 36,2 százalékos tulajdonrészt szerzett a 
szlovák Slovnaft olajtársaságban. Az ösz- 
szegből 112 millió dollár a vételár, 150 
millió dollár pedig közvetlenül a cégbe ke
rül alaptőke-emelésként. Az üzlet része 
még egy nem nyilvános árfolyamú vételi 
opció, amely garantálja a MÓL számára, 
hogy két éven belül többséget szerezhet a 
Slovnaftban. A politikai szempontból is ki
vételes tranzakció elsősorban gazdasági 
szempontból értékes. A szakértők szerint 
nemcsak az osztrák OMV, hanem a lengyel 
PKN is a Slovnaft részvényeire pályázók 
között volt. A szlovák cégnek 200 kt/év ka
pacitású krakkolója, 400 kt/év kapacitású 
aromásüzeme van. Az LDPE kapacitás 170 
kt/év, a PP-é pedig 70 kt/év. A pozsonyi fi
nomítót nemrég újították fel 530 millió 
dollárért (a részvényvásárlási összeg 262 
millió USD volt) és így az most a térség 
legmodernebb finomítója. Termékeinek 
70%-át exportálja, többek között Ausztriá
ba, a Cseh Köztársaságba, Lengyelország
ba és Magyarországra.

Elkészült az algyői kőolaj- és földgáz
mező rekonstrukciós programjának kulcs- 
létesítménye, az LTEX (Low Temperature 
Extraction), azaz mélyhőmérsékletű ex
panziós gázelőkészítő üzem. A Magyaror
szágon újnak számító technológia világ- 
színvonalú műszaki megoldással épült. Az 
üzem propánkinyerési hatásfoka megha
ladja az eddigi technológiákkal elérhető 
mértéket, mégpedig jelentősen kisebb vil
lamos energiafelhasználással. A technoló
gia létesítésénél hatékony energiatakarékos 
megoldásokat alkalmaztak, pl. a gázturbi
nás kompresszor kipufogó gázának hulla
dék hőjét egy hő-hasznosítóban újra fel
használják.

A technológia különlegessége, hogy a tur- 
boexpanderes hűtés mínusz 80 °C, az etán- 
mentesítő torony anyagárama mínusz 108 
°C, ezért a belépő gázt víztartalma miatt szá
rítani kell. A szárítást a világon egyedülálló, 
úgynevezett DRIÁ technológiával végzik.

OMV Hungária Ásványolaj Kft.

1,14 Mrd forintos eredményt ért el tavaly a 
cég 79,6 Mrd-os nettó árbevétel mellett. Idén 
100 Mrd forgalom mellett 1 Mrd-os ered
ményt várnak. A tervek szerint a megvásárolt 
BP és Mobil kutak társaságai beolvadnak jo
gilag is az OMV Hungáriába (eddig önálló 
társaságok voltak, OMV tulajdonban).

Shell Hungary Rt.

2000-ben 7 millió dollárnyi beruházást ter
vez a cég. Ezekből 2 milliónyi környezet- 
védelmi, főként a benzingőz visszavezetést 
megoldó berendezések. Az 1999-es árbe
vétel 100,6 Mrd forint volt, az adózott 
eredmény pedig 2,5 Mrd.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

Önálló társaságokba apportálta a cég a mű
anyag-feldolgozásban érdekelt négy üzlet
ágát. Az átszervezésre azért volt szükség, 
hogy a műanyag-feldolgozási területet el
különítsék a TVK hagyományos petrolké
miai tevékenységétől. Az apport következ
tében a Biafol Kft.-nél 6,06 milliárd, a 
Flexofol Kft.-nél 1,82 milliárd, a Tisza- 
Form Kft.-nél 321 millió, a HelioPIast 
Kft.-nél pedig 263 millió forintos tőkeeme
lése került sor. A cégek mindegyikének ed
dig 3 millió forint volt a törzstőkéje.

Új, Syntumennek elnevezett terméket 
vezetnek be. Előállítása vegyes műanyag- 
hulladékból történik, melyet eddig nem 
tudtak hasznosítani. A kifejlesztett eljárás a 
világ összes, iparilag jelentős országában 
szabadalmi bejegyzés alatt áll. A jelenlegi 
gyártó kapacitás évi 1500 tonna, ezt jövőre 
6000-re kívánják emelni.

Columbián Tiszai Carbon Kft.

A cégben lévő, 40%-nyi és 776 MFt jegy
zett értékű vagyonát értékesíteni kívánja a 
TVK Rt. a másik tulajdonosnak, az ameri
kai Columbián International Chemicals- 
nak. Mivel a Kft. tavaly 7 Mrd forintnyi ár
bevétel mellett közel 2 Mrd forintnyi nyere
séget produkált, az értékesítési ár jóval a 
jegyzett tőke felett lehet majd.

BorsodChem Rt.

1999-ben 72 Mrd forgalom mellett 8,4 
Mrd volt a mérleg szerinti eredmény. Az 
előzetes adatok alapján 2000-ben a PVC 
termékek iránti kereslet és a magas ár akár 
100 Mrd-os árbevételt és kétszámjegyű 
nyereséget is eredményezhet.
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A megvásárolt cseh anilingyár, a BC- 
MCHZ s.r.o. műtrágyagyárát egy éven be
lül bezárják és valószínűleg értékesítik a 
fenol-formaldehidgyantát gyártó üzemet.

Pannonplast Rt.

130 forint osztalékot fizet részvényenként 
a cég, ez a nyereség közel egyharmada. A
20,9 Mrd-os árbevételhez 1,9 Mrd-os mér
leg szerinti eredmény tartozik.

Az első negyedévben több leányvállalat
nál hajtottak végre fejlesztéseket támogató 
tőkeemelést. így a Moldinnál, a Pannon- 
Aldránál, a Pipeline Romániánál, az 
Unicalnál (Románia), az Interagropaknál 
(Ukrajna) és nem utolsósorban a MÜKI 
Műanyagipari Kutatóintézet Kft.-nél. Az 
itt végrehajtott 20 MFt-os tőkeemelést a 
műszerpark korszerűsítésére fordítják. Ma 
már a külföldi leányvállalatok adják a 
Pannonplast csoport bevételének 8 %-át. 
Az export pedig a forgalom közel 50%-a.

A Pannonplast Rt. lényegében külföldi 
intézményi befektetők tulajdonában van 
(8 6 ,6 % tulajdon). További kisebb tulajdoni 
hányaddal bírnak belföldi intézmények, 
külföldi magánszemélyek, a vezetőség és 
1 % alatti tulajdon van magának a Pannon
plast Rt.-nek a birtokában. Az állami tulaj
don mindössze 0 ,12%.

Graboplast Rt.

416 MFt-os mérleg szerinti veszteséggel 
zártak, 15 Mrd-os értékesítési nettó árbe
vétel mellett.

Ebben az évben 19 Mrd-os árbevételt és 
2 Mrd-os eredményt várnak. Az eredmény- 
tervben jelentős részt képez a Rába-részvé- 
nyek után járó osztalék és a LaSalle köve
telések várható megtérülése. 1,7 Mrd-os 
forintos beruházást terveznek, a parketta- 
gyártó kapacitás és a padlógyár bővítésére.

Az első negyedév után 750 MFt-nyi 
LaSalle követelés már bejött, de az üzemi 
tevékenység még mindig veszteséges. A 
vezetés az agresszív piacépítés költségei
vel magyarázza ezt. Bár az igazgatási költ
ségek jelentősen csökkentek, az eladások 
2 0 %-kal növekedtek, de megnőttek az ér
tékesítési költségek is. Kivonul a cég a kis
kereskedelmi tevékenységből: ezt átadta a 
Diego Kft.-nek, azzal, hogy a Diego átvet
te a Grabo 2000 üzletlánc működtetését is.

Budapesti Vegyiművek Rt.

A Sipcam Oxon megvásárolta a cég rész
vényeinek 50%-hoz közeli hányadát. Ezzel 
összefüggésben a BV Rt. februári rendkí
vüli közgyűlésén ismét visszaállították az 
igazgatóságot (zártkörű részvénytársaság
oknál a törvény lehetővé teszi, hogy igaz
gatóság helyett egy személy, a vezérigaz
gató vezesse a társaságot és ez volt a hely
zet a BV Rt.-nél is).

Az új igazgatóságba Valovits Emil ve
zérigazgató, Ambrus Ferenc és Elfért Gyu
la vezérigazgató helyettesek mellett beke
rültek Giancarlo Olíva a Sipcam Oxon 
spanyol és Fed Hallemann amerikai le
ányvállalati elnökök. A közgyűlésen részt 
vett Giorgio Gabardini a Sipcam Oxon

meghatározó tulajdonosa és elnöke. Az 
olasz cég több generációs családi vállalko
zás. Az elnök elismerően nyilatkozott a 
BV Rt.-nél talált rendkívül jó műszaki 
technikai tudásról.

Magyar Alumínium Rt.

Amint már jeleztük, egyesíti a többségi tu
lajdonos, a MAL Rt. az Ajkai Timföld Kft. 
és az Inotai Alumínium Kft. cégeket. A 
jogutód alaptőkéje 3 Mrd forint lesz 1800 
fő dolgozóval. A várható bevétel 40 Mrd, 
0,9 Mrd forint adózott eredménnyel.

A székesfehérvári székhelyű MAL Rt. 
tulajdonosai: 40% Alug Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft., 30% KP Zeusz Mérnöki 
Szolgáltató Kft. és 30% Feed-Back 2000 
Kft vezérigazgatója Sallinger Nándor.

SZEVIKI Szerves Vegyipari 
Kutató Intézet Rt.

A májusi közgyűlésen a tavaly 50 éves in
tézet tulajdonosai, a dolgozók úgy döntöt
tek, hogy dr. Körtvélyessy Gyula helyett új 
vezérigazgatót választanak dr. Hajpál Ist
ván, az eddigi kereskedelmi vezető szemé
lyében. Az intézet 1999-ben jelentősen nö
velte a finomkémiai termékekből származó 
értékesítését, de a megvalósult eljárásainak 
haszonrészesedéséből származó, először 
tavaly kieső árbevételt nem tudta pótolni. 
Ez a know-how jellegű díj az előző évek
ben az árbevétel 30%-át tette ki.

Körtvélyessy Gyula

VEKOR Korróziós Konferencia
2 0 0 0 .  o k t ó b e r  1 0 - 1 2 .  B a l a t o n f ü r e d  UNI  Ho t e l

1961 óta évente két alkalommal találkoznak a korróziós szakemberek a VEKOR Konferenciákon. A sok külföldi 
vendéget is vonzó hagyományos találkozóra ősszel ismét a Balaton partján kerül sor.
A konferencia célja: A korszerű, hatékony korrózióvédelmi ismeretek elterjesztése; lehetőség biztosítása a tapaszta
latcserére és az új termékek széleskörű megismertetésére.
Tervezett témák:
1 . Újdonságok a korrózióvédelem területén (korrózióvédelmi eljárások, kivitelezési technológiák, mérési módszerek).
2. A cink szerepe a korrózióvédelemben.
3. Karbantartás és korrózió.
Kiállítási lehetőség

Bővebb információ: VEKOR Kft. 8200 Veszprém, József A. u. 34. (M. ép. I. e.)
T/F.: 88-428514
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A magyar vegyipar és kémiatudomány

A brit kormány vegyipari stratégiája
Megjelent a brit kormány húszéves terve az 
ipari vegyi anyagok kezelésére és tesztelé
sére vonatkozóan. A terv címe: Vegyi anya
gok környezetünkben -  vegyipari stratégia. 
Előírja, hogy az érdekeltek alakítsanak kon
zultációs fórumot, ahol megvitathatják a ve
gyi anyagok kezelésének problémáit. Vá
zolja a stratégia alapelvét: nincs szükség ok
sági kapcsolat tudományos bizonyítására 
ahhoz, hogy szabályozási döntés szülessen. 
Időrendi táblázatokat tartalmaz egy nagy 
önkéntes nemzetközi tesztelési és becslési 
program értékeléséhez. 2004 végéig a terv 
szerint a vegyiparnak el kell végeznie 1000 
nagy mennyiségben gyártott vegyi anyag 
veszélyértékelését. Az értékelések felének 
át kell esnie az OECD felülvizsgálatán. Ha 
2004 végéig nem sikerül lényeges előreha
ladást elérni, a brit kormány szorgalmazni 
fogja az Európai Uniónál, hogy tegye köte
lezővé az értékeléseket. A teljes anyag az 
interneten látható (http://www.environ- 
ment.detr.gov.uk/chemistrat/index.htm).

A vegyipari statégia területe és céljai

A vegyipari stratégiában a kormány politi
kája jelenik meg a környezetben megjelenő 
vegyi anyagok által bekövetkező környeze
ti károknak és az emberi egészség károso
dásának elkerülésére. Az iparban gyártott 
és felhasznált, és a környezetünkbe kerülő 
vegyi anyagokra terjed ki. A program ele
mei a következők:
-  teljeskörű', nyilvánosan hozzáférhető tá

jékoztatást nyújtani a vegyi anyagok kör
nyezeti veszélyeiről;

-  folyamatosan csökkenteni a vegyi anya
gok környezeti és egészségügyi veszélye
it, fenntartva az iparág versenyképességét;

-  és minél hamarabb kivonni a forgalomból 
azokat a vegyi anyagokat, amelyeket a 
környezetre és az egészségre elfogadha
tatlan nagyságú veszély képviselőiként 
azonosítottak.
A vegyipari stratégia révén Nagy-Britan- 

nia jobban eleget tud majd tenni nemzetkö
zi kötelezettségeinek, pl. az OSPAR Egyez
ménynek a tengeri környezetre veszélyes 
anyagok lerakódásai, kibocsátásai és vesz
teségei folyamatos csökkentéséről.

Gondoskodási kötelezettség

A kormány úgy gondolja, hogy a vegyi anya
gok gyártóinak, szállítóinak, felhasználóinak 
és importőreinek alapvető gondoskodási kö
telezettségük van. A gyártóknak elegendő tá
jékoztatást kell adniuk, hogy értékelhetők le
hessenek a környezetbe kerülő vegyi anya
goknak a környezetre és az emberi egészség
re való veszélyei. Ez a információs csomag 
haladjon végig a gyártási láncon, hogy a ve
gyi anyag ipari felhasználói kömyezetvédel- 
mileg helytálló döntéseket hozhassanak a vá
sárolt és eladott termékekről.

A kormány továbbra is elősegíti a leg
jobb környezetvédelmi gyakorlat fejleszté
sét és terjesztését, pl. a jelenlegi Legjobb 
Környezetvédelmi Techológiai Gyakorlat 
Programján keresztül, amelyet a kormány 
további 5 évre, 2005. áprilisáig meghosz- 
szabbított. Ez csökkenteni fogja a veszé
lyes vegyi anyagok jelenlétét a környeze
tünkben, és növelni fogja biztonságos alter
natívákkal való helyettesítésüket.

A vegyi anyagok értékelésének 
felgyorsítása

Nemzetközi programot fogadtak el nagy 
mennyiségben gyártott vegyi anyagok ve
szélyértékelésére. 2004. végéig a vegyipar
nak el kell végeznie 1000 nagy mennyiség
ben gyártott vegyi anyag veszélyértékelé
sét. Ezek az értékelések megadják majd a 
kellő tájékoztatást ahhoz, hogy el lehessen 
dönteni, valószínűleg gondot okoz-e majd 
egy adott vegyi anyag vagy nem. Az érté
keléseket az OECD felülvizsgálati előírása
inak megfelelően kell elvégezni. A kor
mány úgy becsüli, hogy az első 1000 ve
szélyértékelésnek kb. fele 2004-ig átmegy 
az OECD felülvizsgálatán.

Kezdeti veszélyértékelések

Az európai vegyipar képviselői egyetérte
nek abban, hogy továbbmennek: azoknak a 
vegyi anyagoknak, amelyeket úgy azonosí
tottak, hogy gondot okozhatnak, elvégzik a 
kezdeti veszélyértékelését. 2 0 0 0 . decembe
rig a kormány az OECD által közreadottak
hoz minden szükséges további előírást 
megad, amelyre a vállalatoknak szükségük 
lehet a veszélyértékelésekhez.

Az EU jogi szabályozás

A kormány folyamatosan felülvizsgálja a 
programot, és legkésőbb 2004-ig értékeli a 
haladást. Ha nem sikerült megfelelő haladást 
elérni, a kormány szorgalmazni fogja, hogy 
az európai jogi szabályozás tegye kötelezővé 
az értékeléseket egy elfogadott időrenden be
lül. A jogi szabályozás eredményeként azt a 
vegyi anyagot, amely nem felel meg az érté
kelési követelménynek, kivonják a piacról.

2015-ig az összes nagy mennyiségben 
gyártott vegyi anyag veszélyértékelését el
végzik. A kormány nyomást fog gyakorolni 
annak érdekében, hogy a nemzetközi vegy
iparban 2015-ig az összes nagy mennyiség
ben gyártott vegyi anyag veszélyértékelését 
elvégezzék.

Az érdekeltek új tanácsadói fóruma

A brit kormány 2000. nyarára létrehozza a 
vegyipari piaci szereplők fórumát. Ez az új ta
nácsadó testület elősegíti majd, hogy az érdé

mkl

keltek jobban megértsék egymást, és taná
csokkal szolgál a kormány számára a környe
zetben levő vegyianyagokat illetően, és tájé
koztat a miniszerek döntéseiről és a fejleszté
si politikáról. Az érdekeltek fóruma jelzi az 
érdekeltek nézeteit és véleményét; tanácsok
kal szolgál azon követelményekről, amelyek
kel kiválaszthatók az elsődleges figyelmet 
igénylő vegyi anyagok, és a hozzájuk kapcso
lódó veszélykezelési stratégiák; jelentéseket 
készít ilyen vegyianyagokról, tanácsot ad az 
óvórendszabályokról, korlátozásokról és az 
akciók időigényéről; tanácsot ad veszélyes 
vegyianyagok környezeti terhelése jelzőinek 
kifejlesztéséről, beleértve az általános kör
nyezeti terhelés csökkentésének céljait, nyi
tottan folytatja tevékenységét, dokumentu
mai, jegyzőkönyvei és tanácsai nyilvánosak.

Gyorsított ügyintézés

Az érdekeltek fórumának tájékoztatása 
alapján a kormány 2 0 0 0 . decemberig meg
jelenteti a követelményeket, amelyek lehe
tővé teszik, hogy gyorsan azonosítani le
hessen azokat a vegyianyagokat, amelyek 
kockázatkezelési stratégiát követelnek.

A felülvizsgálati folyamat

A kormány azt várja az ipartól, hogy egy 
egyeztetett időhatáron belül foglalja össze a 
hozzáférhető információt az elsődleges fi
gyelmet igénylőnek minősített vegyi anya
gokról a gyorsított ügyintézés folyamán. Az 
érdekeltek fórumával való konzultáció után 
az ipar elkészíti minden egyes vegyi anyag 
veszélykezelési stratégiáját. Miután az érde
keltek fóruma kézhez kapta az információs 
összefoglalót, 6  hónapon belül közzéteszi a 
véleményét és megküldi a minisztereknek 
az ipari stratégiáról. Ez az irat tájékoztatást 
ad a kormánydöntésekhez, vagy az ipar ön
kéntes akcióihoz.

A prioritást igénylő vegyi anyagokat 
2005-ig, az elfogadható szinten levőket pe
dig 2010-ig áttekintik. A gyorsított ügyinté
zés során kiválasztott vegyianyagokra néz
ve az érdekeltek fóruma által képviselt ipar 
2005-ig elkészíti a veszélykezelési straté
giákat, gondoskodva az elfogadhatatlan 
környezetvédelmi veszélynek a lehető leg
hamarabb történő kiküszöböléséről. A ve
szélykezelési stratégiáknak biztosítaniuk 
kell a használatból történő kivonást, vagy 
egyéb intézkedéseket, hogy maximum 5 év 
alatt kiküszöbölhessék az elfogadhatatlan 
környezetvédelmi veszélyt.

A kormány a veszélykezelési stratégiák 
alkalmazása érdekében megtárgyalja az ön
kéntesen vállalt, kötelező egyezményeket az 
iparral. Ahol az önkéntes intézkedések nem 
elegendőek, vagy alkalmazhatatlanok, a kor
mány megfontolja alternatív intézkedések 
hozatalát nemzeti, vagy európai szinten.

N.Gy.
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MKE hírek

Jegyzőkönyv az Intéző Bizottság 2000. április 13-i üléséről

Jelen vannak: Bognár János, Gálosi György, 
Gimesi Ottó, Hencsei Pál, Hertnecz István, 
Jedlovszky Pál, Kalaus György, Körtvélyessy 
Gyula, Pallos László.

Kimentette magát: Banai Endre, Hlavay 
József, Kálmán Alajos

I. Az előző ülések határozatainak 
végrehajtása

A főtitkár röviden ismertette, hogy Erdős 
Péterné hivatalosan lemondott 1B tagságá
ról. Az erre vonatkozó drótpostát minden 
IB tag kézhez kapta. A lemondás indoka: 
megválasztása óta Erdősné a környezetvé
delem mellé a Mól Rt.-ben az átszervezé
sek során megkapta a munkavédelmi, biz
tonsági, tűzvédelmi és minőségügyi fel
adatokat is és felelős igazgatóként nem tud 
már részt venni az 1B munkájában.

6/2000 Az ügyvezető igazgató felhívta a 
Magyar Kémikusok Lapja és a Magyar Ké
miai Folyóirat felelős szerkesztőit az 1999 
évi veszteséges működés miatt szükséges 
intézkedésekre (A gazdasági tevékenysé
gek ügyrendje VII. fejezet).

9/2000 A Gazdasági Bizottság beterjesz
tette az IB elé a Gazdasági tevékenységek 
ügyrendjének teljes szövegét. Azt az IB ol
dalanként átvizsgálta és kisebb módosítá
sokkal elfogadta. Az átdolgozott szöveget 
a GB elnöke (aki nem tudott az IB ülésen 
részt venni) még egyszer átnézi és ha nincs 
hozzáfűzni valója, akkor ezzel jóváha- 
gyottnak tekinthető.

2. A közhasznúsági jelentés megtárgyalása

Gálosi György elkészítette a közgyűlés elé 
terjesztendő jelentés végső fogalmazvá
nyát, amibe az IB által kért módosításokat 
átvezette. Az IB ezt megtárgyalta és előter
jesztésre alkalmasnak találta.

3. A Titkárságon végzett felülvizsgálatok 
tapasztalatai

Körtvélyessy Gyula ismertette a március 
27-én általa végzett titkársági felülvizsgá
lat tapasztalatait. Ez az aláírási rendre vo
natkozik és megállapításai a Gazdasági te
vékenységek ügyrendjébe beépültek.

14/2000 Egységes rendszert alakítot
tak ki és feliratozták a konferenciaszer
vezési anyagokat tartalmazó dossziékat. 
A Titkárságon lévő szekrényekben ren
det raktak.

15/2000 Az 1999 évi, az MKE által fi
nanszírozott külföldi utazásokat a MKL- 
ban -  a hosszú átfutási idő miatt -  a nyári 
számban teszik közzé.

Gimesi Ottó és Hencsei Pál szóban is
mertették az elmúlt 5 év rendezvényeinek 
felülvizsgálatáról készült írásos anyagukat 
(a Titkárságon hozzáférhető). Ennek lé
nyeges megállapításai szintén beépültek a 
rendezvényszervezési eljárásba.

4. Kitüntetések

16/2000 Az IB megtárgyalta és elfogadta 
az előterjesztést az MKE 2000 évi díjairól.

Előzetes az MKE küldöttközgyűléséről

A Magyar Kémikusok Egyesülete 2000. 
május 12-én tartotta éves küldöttközgyű
lését. Mivel ez az időpont a lapzártát csak 
néhány nappal előzte meg, nem nyílt le
hetőség a szokásos részletes beszámoló, 
valamint a közgyűlés dokumentumainak 
jelen számban való közlésére. Azokat kö
vetkező számunk fogja tartalmazni.

A küldöttközgyűlés a meghirdetett napi
rendeknek megfelelően zajlott le. Dr. Kál
mán Alajos elnök megnyitójában megem
lékezett a közelmúltban elhunyt alábbi 
közismert tagjainkról.

Dr. Cornides István, egyetemi tanár, 
Fürstné dr. Kólyi Erzsébet, a Kémiataná

ri Szakosztály titkára
Pózna József, a Veszprém megyei szer

vezet vezetőségi tagja,
Péceli Béla, a Műszaki Tudományos Bi

zottság volt elnöke,
Dr. Szekerke Mária, a Szerves Kémiai 

Szakosztály vezetőségi tagja.
A mandátumvizsgáló bizottság megálla

pította a közgyűlés határozatképességét. A 
149 küldöttből 79 volt jelen. Dr. Rabó 
Gyula professzor (USA) köszöntötte a

A határozat szerinti kitüntetteket a követ
kező, a küldöttközgyűlésről szóló beszá
moló sorolja fel.

A Náray-Szabó István Tudományos Dí
jat az IB a meghirdetésnek megfelelően 
ősszel adja ki a Tudomány világnapján.

5. Egyebek

• Kálmán Alajos, az MKE elnöke március 
22-n megtartotta az MKE Elnökségének 
alakuló ülését. Ezen formálisan is meg
alakult az Elnökség. Az ülésről emlékez
tető jelent meg az MKL-ben.

• A MTESZ-díjra eddig sem az IB tagok, 
sem más nem tett javaslatot.

• Az MKE vezetősége látogatást tett Árvái 
Lajos vezérigazgatónál a Zoltek Rt.-ben 
Nyergesújfalun.

• A XXVII. Kolorisztikai Szimpózium és 
az IATMO pénzügyi elszámolásáról ér
keztek be reklamációk. Ezeket az IB a 
Gazdasági Bizottság elé utalta.

A következő IB ülés -  a közgyűlés miatt -  
2000. június 8-án fél négy órakor lesz. 
Előzetes napirend: a határozatok végre
hajtása, a gazdasági helyzet áttekintése, a 
Titkárságon végzett felülvizsgálatok ta
pasztalatai.

Az emlékeztetőt készítette: Körtvélyessy 
Gyula főtitkár

Kapják: az IB tagjai és a Magyar Kémi
kusok Lapja, publikálásra.

közgyűlést és néhány érdekes gondolatot, 
tapasztalatot mondott el arról, hogy a talál
mánytól mi módon lehet eljutni az ipari 
megvalósításig. Ezt követően dn Náray- 
Szabó Gábor akadémikus előadása hang
zott el „Magyar tudomány a közeljövőben” 
címmel, amit a Magyar Kémikusok Lapja 
egy későbbi számában közöl le.

Az előadás után dr. Körtvélyessy Gyula 
megtartotta a főtitkári beszámolót, ami is
mertette az egy éve megválasztott új veze
tőség intézkedéseit az egyesületi munka ra
cionalizálására, valamint az egyesületi élet 
néhány problémáját. Foglalkozott a napi
rendhez tartozó közhasznú jelentésből ki
tűnő veszteség okaival és körülményeivel
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Egyesületi élet

is. A beszámolót szóbeli kiegészítések (dr. 
Gál Sándor, a Felügyelő Bizottság elnöke, 
dr. Bcmai Endre, a Gazdasági Bizottság el
nöke, dr. Czvikovszky Tibor, a Műszaki Tu
dományos Bizottság elnöke, dr. Szebényi 
Imre, az Oktatási Bizottság elnöke, dr. 
Nyitrai József, a Nemzetközi Kapcsolatok 
Bizottság elnöke), majd vita követett.

A közgyűlés a főtitkári beszámolót és a 
közhasznúsági jelentést többségi szavazat
tal elfogadta. A közgyűlés 2000 Ft-ban ha
tározta meg a 2 0 0 1 . évi tagdíjat, aminek fe
jében minden fizető tag megkapja az egye
sület hivatalos lapját, a Magyar Kémiku
sok Lapját. (A különlenyomat megszűnik.)

A közgyűlés egyhangúan elfogadta az 
MKE céljának megfogalmazására vonatko

zó alapszabály-módosító javaslatot -  „Az 
MKE a kémia iránt érdeklődők önkéntes és 
egyéni aktivitáson alapuló szerveződése a 
széles értelemben vett szakmai információk 
cseréjére, értékelésére és közzétételére”.

A közgyűlésen került sor az MKE 2000. 
évi kitüntetéseinek átadására:

Than Károly emlékérmet kapott, az 
egyesület élet fejlesztésében kifejtett hosz- 
szú távú, kiemelkedő tevékenységéért:

Dr. Németh Károly egyetemi tanár, a 
Soproni Szervezet elnöke.

Pfeifer Ignác emlékérmet kapott a 
vegyiparban kifejtett kiemelkedő mun
kásságáért:

Dr. Nagy Tibor, a TAURUS Emergé Gu
miipari Kft. ügyvezető igazgatója, a Gumi

Közvélemény-kutatás a Magyar Kémikusok Lapjáról

Tavalyi kezdeményezésünkhöz hasonlóan 
Egyesületünk idei Közgyűlésén is közvéle
mény kutatást folytattunk a Magyar Kémi
kusok Lapjáról. A jelen volt 79 küldöttből 
12 nyilvánított név nélkül véleményt, vála
szolt a feltett kérdésekre, vagy azok egy ré
szére. A kérdéseket és az arra adott vála
szokat az alábbiakban ismertetjük.

1. Rendszeres olvasója-e a Magyar Kémi
kusok Lapjának?
igen: 10 (83,3%) nem: 2 (16,7%)

2. Olvas-e rendszeresen más folyóiratot is? 
igen: 11 (91,2%) nem:l (8 ,8 %)

3. Olvassa-e az Egyesület havi közlemé
nyével megküldött úgynevezett Külön- 
lenyomatot?
igen: 12 (100%) nem: 0  (0 %)

4. Helyesnek ítéli-e meg a Magyar Kémi
kusok Lapja szerkesztésének alapvető' 
célkitűzését? (a műszaki tudományos 
szakmai ismeretterjesztés + szakmai és 
egyesületi hírlevél)
igen: 12 (100%) nem: 0  (0 %)

5. Szükségesnek tartja-e a lap tematikai 
körének szűkítését vagy bővítését? 
(szakterületek elhagyása vagy felvétele) 
nem: 7 (58,3%)
igen, szűkítendő: 2 (16,7%) 
igen, bővítendő: 3 (25%)

6. Milyennek ítéli meg a Magyar Kémiku
sok Lapja szerkesztési munkáját? 
kiváló: 6 (54,5%) közepes: 5 (45,5%) 
nem kielégítő: 0  (0 %)
E kérdésre csak 11 fő válaszolt.

7. Milyennek ítéli meg a Magyar Kémiku
sok Lapja szakmai színvonalát? 
kiváló: 2 (18,2%) közepes: 8 (72,7%) 
nem kielégítő: 1 (9,1 %)
A kérdésre csak 11 fő válaszolt.

8. Mit tart a lap legnagyobb értékének? 
(rovat vagy témakör megjelölése)
A kapott 9 válaszban a következők sze
repeltek: hírlevél (kétszer), egyesületi 
élet (kétszer), hírek-információ-beszá- 
moló-beharangozó (kétszer), különle
nyomat, szemle, nemzetközi kapcsola

Az Oktatási Bizottság ülése

Egyesületünk Oktatási Bizottsága Rédey 
Ákost (Veszprémi Egyetem) és Wajand Ju- 
ditot (ELTE) elnökhelyetteseivé választot
ta és megválasztotta az OB vezetőségét is. 
Várnai György tájékoztatást adott a 2000.

augusztusában megrendezendő Kémiata
nárok Világkonferenciájáról, amelynek 
egyes kérdéseit, előadók felkérését a ma
gyar szekciókba, a bizottság megtárgyalta. 
Szebényi Imre az OB elnöke tájékoztatást
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ipari szakosztály vezetőségi tagja.
Wartha Vince emlékérmet kapott ki

emelkedő műszaki alkotásért:
Dr. Beck Iván, EGIS Rt. és 
Dr. Tuba Zoltán, Richter Gedeon Rt. 
Preisich Miklós Díjat kaptak kiemelkedő 

egyesületi és szakmai tevékenységükért:
Dr. Hermecz István, Chinoin Rt., az üze

mi csoport elnöke, az IB tagja,
Mihályi György vezérigazgatóhelyettes, 

EGIS Rt.,
Szekeres Gábor, az MKL szerkesztőbi

zottságának elnöke,
Dr. Szepesváry Pál az Analitikai Szak

osztály vezetőségi tagja.

Gálosi György

tok, hazai vegyipari cégek helyzete, hí
rek az iparból, külföldi vegyipari esemé
nyek, műhelybemutatás, sokoldalúság.

9. Milyen témájú vagy jellegű közleményt 
hiányol a lapból?
A visszakapott 8 válasz a következőket 
tartalmazza: oktatás (háromszor), kémi- 
ai/biológiai Nobel-díjasok munkájának 
ismertetése, személyi hírek bővítése, 
munkaerő helyzet, számítógépes kémia, 
vegyipari helyzet, statisztikai adatok, 
elvi kérdések. Egy válaszoló szerint 
nem hiányzik semmi, egy másik pedig 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fíazai 
kémiai kutatási témák... sorozat cikkei 
nem azonos jelentőségűek.

10. Segíti-e mindennapi munkáját a lap ol
vasása?
közvetlenül: 1 (9,1%) 
közvetve: 8 (72,7%) 
nem segíti: 2  (18,2%)
A kérdésre csak 11 fő válaszolt.

A válaszadók segítségét és együttműködését 
ezúton is köszönjük és véleményüket igyek
szünk hasznosítani a lap szerkesztésében.

RL

adott a MTESZ Központi Oktatáspolitikai 
Bizottság újjáalakulásáról és feladatairól. 
Kérte a bizottság tagjait, hogy a KÖB elé 
kerülő anyagok előzetes véleményezésé
ben adott esetben vegyenek részt.

Kovácsáé Csányi Csilla
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Beszámoló rendezvényekről

A Kombinatorikus Kémiai Szakcsoport tudományos ülése
(Budapest, 2000. március 17.)

A tudományos ülésen 3 előadás reprezentál
ta a kombinatorikus kémiai szakterület inter
diszciplináris voltát. Elsőként Furka Árpád 
(ELTE Szerves Kémiai Tanszék) „Gyöngy
sor (string) szintézis” címmel tartott elő
adást, amelyben a keverék-szintézisek általa 
kidolgozott új szerkezet-visszakeresési mód
szerét mutatta be. A string szintézis új elve
ken álló kombinatorikus kémiai eljárás, 
amely rendelkezik a korábban kidolgozott 
megosztásos-keveréses (split-mix) szintézis 
rendkívül nagy hatékonyságával és emellett 
a parallel eljárások előnyeivel, azaz a termé
kek ismert szerkezetű egyedi vegyületek né
hányszor tíz milligrammos tételekben. A 
példa szintézisben 125 tripeptidet állítottak 
elő jelzés nélküli makroszkopikus hordozó
egységeken (Chiron koronákon), amelyeket 
polietilén horgászzsinórokra fűztek fel és 
ilyen állapotban hajtották végre a kapcsolási 
reakciókat. Két kapcsolási reakció között a 
koronákat meghatározott rend szerint szortí
rozták, majd újra felfűzött állapotban végez
ték el az újabb kapcsolási lépést. A koronák 
elhelyezkedését a horgászzsinórokon és a 
velük végrehajtott kapcsolásokat a szintézis 
minden fázisában számítógép tartotta nyil
ván és így a szintézis végén pontosan előre 
jelezte, hogy az egyes koronákon mely ter
mék képződött. A szortírozási művelet alkal
mas az automatizálásra, és becsléseik szerint 
ebben az esetben mintegy 100 ezer egyedi 
vegyület egy menetben történő szintézisére 
nyílik majd lehetőség.

Ezt követően Ürge László (Biorex Rt.) 
egy fontos tisztítási eljárásról tartott elméle
ti és gyakorlati áttekintést „Scavenger gyan
ták alkalmazása multiple parallel szintézi
sekben” címmel. A kombinatorikus kémia 
és a parallel szintézisek egyik alapja, hogy a 
reakciótermék izolálása és tisztítása egysze
rű, gyors és hatékony legyen. Erre a gyors 
és hatékony tisztításra alkalmasak a sca
venger gyanták, mivel velük a tisztítás mind

össze egy szűrésből és bepárlásból áll. A 
módszer alapja, hogy az oldatfázisú reakció 
lejátszódása után az elegyhez olyan funkci
ós csoporttal ellátott gyantát adnak, ami sze
lektíven és melléktermék nélkül, vagy illé
kony melléktermék képződésével reagál az 
el nem reagált reagensekkel. A módszert az 
Egyesült Államokban hamarosan forgalom
ba kerülő Ziconotide nevű gyógyszerható
anyag fejlesztett változatának a kidolgozá
sánál használták. Kombinatorikus vegyü- 
letkönytárak nagy hatékonyságú szűrésével 
találtak két lead (vezérmolekula) vegyüle- 
tet, amelyekben amid kötéseket alakítottak 
ki különböző módon. Az egyik esetben 
oxim-funkciós csoporttal ellátott gyantához 
kötötték a karboxicsoportot tartalmazó 
komponenst és különböző aminokkal való 
reakció után egy izocianát funkciós csoport
tal ellátott gyantával távolították el a fölös
legben levő amint. A másik lead optimalizá
lásához a karboxicsoportot tartalmazó kom
ponenst foszgénnel aktiválták benzil-mor- 
folin funkciós csoportot tartalmazó gyanta, 
mint tercier bázis jelenlétében, majd az 
amidálási reakció után a maradék savklori- 
dot triszamin gyantával, míg a maradék 
amin komponenst izocianát funkciós gyan
tával távolították el. A fenti módszerekkel 
néhány hét alatt mintegy 2 0 0 , illetve 1200 
új vegyületet szintetizáltak.

A világhálón keresztül történő adatáram
lás és kereskedelem rendkívül gyors elterje
dése, ami a kombinatorikus kémia fejlődésé
re is igen komoly hatással van, hívta életre a 
harmadik előadást, amit Árva Péter (Com 
Genex) tartott „Kombinatorikus kémia és az 
Internet” címmel. Kombinatorikus kémiával 
foglalkozó szakemberek és érdeklődők sok 
hasznos információhoz és fontos háttér
anyagokhoz juthatnak hozzá az Internet se
gítségével. Az előadás első részében, a tel
jesség igénye nélkül számos kombikem té
májú web oldal került bemutatásra, míg az

előadás a ComGenexDirect rendszer bemu
tatásával fejeződött be, amely révén a 
ComGenex Rt. által kombikem módszerek
kel előállított vegyületek internetes kereske
delmére is lehetőség adódik. Általános ké
miai portálok kombikem oldalain techonoló- 
giai újdonságokról, érdekességekről szerez
hetünk tudomást, hozzáférhetünk publikáci
ókhoz, on-line folyóiratokhoz, adatbázisok
hoz, és különböző fórumokon tapasztalato
kat cserélhetünk kollegákkal 
(pl.: http://www.chemsoc.org; 

http://www.warr.com; 
http://chemweb.com/home). 

Specifikusan kombinatorikus kémiával 
foglalkozó oldalak közül elsőként a MKE 
Kombinatorikus Kémiai Szakcsoport honlap 
íhttp://www.mtesz.hu/gtagegv/mke/kom- 
bikem/l. majd számos, a témához kapcsoló
dó érdekes és hasznos web oldal került be
mutatásra (pl.: http://www.combichem- 
lab.com: http://www.combichem.net/').
amelyek jó kiindulási helyek az on-line ku
tatásban.

Ezen beszámoló keretében közlünk né
hány szakmai hírt:
1. A ComGenex, Budapesti Műszaki és 

Gazdasági Egyetem Szerves Kémiai 
Tanszék, Kémiai Informatikai Tanszék 
és a Kombinatorikus Kémiai Szakcso
port szervezésében a Budapesti Műszaki 
Egyetemen Mérnöktovábbképző Tanfo
lyam keretében olyan kurzust rendeznek 
10 héten át, amely során a hazai gyakor
ló szakemberek e sokrétű tudományterü
let minden ágat bemutatják a fiatal, pá
lyakezdő munkatársaknak.

2. A Kombinatorikus Tudományok 2001-es 
első Európai Konferenciájának előkészí
tése intenzíven folyik a szervezőbizottság 
megalakulásával. A tervek szerint 2001. 
július 1-5. között Budapesten megrende
zésre kerülő konferencia magába foglalja 
a kombinatorikus kémiai szakterület min
den ágát a gyógyszerkutatástól az anyag- 
tudományig és kiállítással lesz egybeköt
ve. A budapesti konferencia lesz a múlt 
évben ideiglenes vezetőséggel megalakult 
Kombinatorikus Tudományok Európai 
Társaságának első hivatalos rendezvénye.

Dormán György
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„Hőgyes Délután” előadóülés
(Budapest, 2000. március 21.)

A második, „Hó'gyes Délután” előadóülést 
nagyszámú hallgatóság előtt tartották meg a 
Semmelweis Egyetem Hőgyes tömbi előa
dótermében. A padsorokban helyet foglalt 
hallgatóság két igen magas színvonalú és 
aktuális témájú előadást hallgathatott végig.

Elsőként Prof. Venetianer Pál (Szegedi 
Biológiai Központ) „A Humán Genom 
Program jelentősége a gyógyszerkutatás 
számára” címmel tartotta meg előadását. 
Az előadó bevezetésként rövid tájékozta
tást adott magáról a Humán Genom prog
ramról, annak létrejöttéről, szervezeti és 
költségvetési kereteiről és főbb célkitűzése
iről. Elmondta, hogy 1998-ban egy Craig 
Venter által vezetett magánvállalkozás azt 
ígérte, hogy a programot a 2004-re terve
zettnél jóval előbb, már 2 0 0 0-ben, kisebb 
költséggel befejezi. E bejelentés hatására az 
állami program is felgyorsult, így minden 
bizonnyal ez év végére elkészül egy „nyers” 
(hibákat és lyukakat tartalmazó) teljes hu
mán szekvencia és 2003-ra várható a teljes 
(3 milliárd nukleotidnyi) humán szekvencia 
hibamentes megfejtése. Közben elkészült 
több mint húsz baktérium, az élesztő, a 
Caenorhabditis fonalféreg és a Drosophila 
(ecetmuslica) teljes DNS szekvenciája. A 
program gyógyszerkutatási jelentőségét az 
előadó a következő szempontok szerinti cso
portosításban tárgyalta:
1. Patogén baktériumok teljes szekvenciái 

lehetőséget nyújtanak e baktériumok el
leni antibiotikumok és vakcinák célzott 
keresésére, tervezésére.

2. Az elkészült modellszervezet-szekven- 
ciák segítségével (élesztő, Caenorhabditis, 
Drosophila), a nagyfokú homológiák 
miatt számos humán kórkép kialakulá
sában szerepet játszó fehérjét azonosí
tottak, az ezekre ható gyógyszerek ter
vezhetők és vizsgálhatók a modellszer
vezetek felhasználásával (pl. Alzheimer- 
kór a Caenorhabditis-e 1).

3. A humán szekvenciából közvetlenül 
azonosíthatók és gyógyszerré fejleszthe
tők új hormonok, citokinek stb. (pl. ke- 
ratocyta növekedési faktor stb.)

4. A jelenleg ismert néhány száz gyógyszer- 
támadáspontként azonosítható fehérjék

mkl

száma tetszés szerint növelhető (az ösz- 
szes humán fehérjék száma százezernél is 
több). Nagy teljesítőképességű (high- 
throughput) módszerek állnak rendelke
zésre ilyen célpontok screenelésére.

5. A farmakogenomika a gyógyszerhatás 
kialakulásában szerepet játszó genetikai 
polimorfizmusok azonosításával előre 
vetíti az egyén genetikai profiljához al
kalmazkodó gyógyszerrendelés és terá
pia lehetőségét, a fejlesztés során a kli
nikai kísérleti stádium lerövidítését és 
költségeinek csökkentését.
Befejezésül röviden szó esett a program 

által felvetett szabadalmaztatási problé
mákról és arról, hogyan hatnak az új lehe
tőségek a kutatási stratégiákra és a vállala
ti politikára.

Az előadóülés második részében Prof. 
Falkay György (Szegedi Tudományegye
tem) “Új irányzatok a reprodukciós farma
kológiában az ezredfordulón” című elő
adását tartotta meg. Az Egészségügyi Vi
lágszervezet (WHO) statisztikái szerint a 
lakosság létszámának robbanásszerű növe
kedése nem kiegyensúlyozott, ami a pozi
tív és a negatív családtervezés (family 
planning) szükségességét indokolja. A re
produkciós farmakológia tárgya olyan far
makológiái módszerek fejlesztése és beve
zetése a terápiába, melyek a fertilitás regu
lációjában, a reprodukciós egészség fenn
tartásában és színvonalának javításában si
kerrel alkalmazhatók. Az ún. barrier mód
szerek kivételével a fertilitás szabályozásá
ban alapvető szerepet játszanak a farmako
lógiái módszerek: ovuláció indukció, in 
vitro fertilizáció (IVF), hormonális 
antikoncepció, a koraszülés gyógyszeres 
terápiája (tocolysis).

Napjainkra a hormonális antikoncipi- 
ensek több évtizedes fejlődés eredménye
ként teljesítik azt az alapvető farmakológi
ái elvet, miszerint a terápiában a legkisebb 
effektív dózis alkalmazása tekinthető ideá
lisnak. A nagy választék ellenére a far- 
makokinetikai vizsgálatokból kiderült, 
hogy a terápiás vérszintek rendkívül nagy 
szórást mutatnak, mely a mellékhatások je
lentős százalékáért felelős. A megoldás ter

mészetesen nem az individuális terápiás 
gyógyszerszint monitorozás, hanem a ge
netikai polimorfizmust feltáró diagnoszti
kai tesztek bevezetése a terápiás gyakorlat
ba. Ez a néhány éve még utópiának számí
tó lehetőség a közeljövőben megvalósulhat 
a nagy kapacitású és automatizált PCR mű
szerek bevezetésével. A hormonális kon- 
traceptívumok optimális alkalmazásához a 
citokrom-P450 enzimrendszerben gyakori 
polimorfizmus megállapítása lehetővé te
szi az optimális hormonális antikoncipi- 
ensek fejlesztését és alkalmazását.

Az elmúlt évek alapvetően új eredménye 
a progeszteron antagonisták kifejlesztése, 
melynek ismert reprezentánsa az RU-486 
(Mifepriston). A szelektivitás növelésével 
olyan új hormonális fogamzásgátlók fej
leszthetők ki a közeljövőben, mely hatásme
chanizmusában alapvetően eltér a hagyomá
nyos szteroid agonistáktól, különös tekintet
tel az „emergency contraception”-ra. Ezen 
túlmenően számos más terápiás felhasználá
suk is lehetséges pl.: endometriozis, 
Cushing sy., emlő cc., haemangioma stb.

Világméretű probléma a koraszülés, 
mely a neonatális mortalitás és morbiditás 
jelentős hányadáért felelős. A klinikai terá
piában tocolyticumként alkalmazott béta2 - 
mimetikumok és magnéziumszulfát hatása 
messze elmarad az ideálistól. A beta2- 
mimetikumok bevezetése óta a koraszülé
sek száma nem csökkent szignifikánsan. 
Az anyai és magzati mellékhatások (tachy
cardia), valamint a beta-adrenerg recepto
rok down-regulációja a kezelés során kor
látozzák alkalmazhatóságukat. Új, hatáso
sabb szerek fejlesztése két területen várha
tó a közeljövőben: (1) szelektív oxytocin 
receptor antagonisták (2 ) „uterus szelek
tív” alfal-adrenerg receptor (aIA, a ]B, a,D) 
antagonisták. Különösen az utóbbi gyógy
szercsoporttól várható minőségi javulás, 
mivel egyre több kísérleti adat szól amel
lett, hogy a terhes uterus kontraktilitásának 
szabályozásában az alfal-adrenerg recep
torok alapvető szerepet játszanak.

A vázolt tendenciák megvalósulása re
mélhetőleg már a közeljövőben a repro
dukciós egészség minőségi és mennyiségi 
javulását eredményezik.

Végül a Szervezőbizottság nevében 
Mátyus Péter zárta be az ülést.

Nagy Tamás
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8. Sárospataki diákvegyész napok
(Sárospatak, 2000. április 14-15.)

A Magyar Kémikusok Egyesülete és a sá
rospataki Árpád Vezér Gimnázium rendez
te meg a nemzetközi részvételű, országos 
kémiai diákkonferenciát, melynek célja a 
középiskolás ifjúság figyelmét a továbbta
nulás terén a kémia felé irányítani, és 
emelni a középiskolai tudományos diákkö
ri munka színvonalát.

A résztvevők 10 perces előadásban is
mertették kísérleti, elméleti, szakirodalmi 
vizsgálataik eredményét. A tanulók vala
mely egyéni kémiai vizsgálatra, vagy meg
figyelésre alapozták előadásaikat. A diá
kok az előadás (vizsgálódás, kutatás) témá
ját szabadon választhatták ki a kémia bár
mely területéről és határterületéről, azaz 
interdiszciplinális témát is választhattak. A 
diákok a kiválasztott témán hónapokig dol
goztak. Az előadáshoz felhasználhattak 
bármilyen audiovizuális eszközt, modellt, 
vagy demonstrációs kísérletet.

Az elhangzott beszámolókat egyetemi ok
tatókból és vegyipari szakemberekből álló 
zsűri értékelte. Abszolút rangsort nem állapí
tott meg, de a legkiemelkedőbb előadásokat, 
illetve előadókat jutalomban részesítette.

Az első diákvegyész napok 1986-ban 
került megrendezésre Sárospatakon -  az
óta kétévente újra összegyűlnek a városban 
a kémia iránt érdeklődő és tudományos di
ákköri munkát végző diákok.

A diákkonferenciára 50 előadást jelentet
tek be a tanulók az ország minden részéről 
és külföldről (Hollandiából, Lengyelország
ból, Romániából, Szlovákiából). 100 tanuló, 
25 kísérőtanár, és 20 zsűritag vett részt a 
konferencián. A zsűri elnöke és a konferen
cia fővédnöke dr. Kálmán Alajos, a Magyar 
Kémikusok Egyesülete elnöke volt. 2000-

Kenőanyag Szakmai Nap
(Veszprém, 2000. április 19.)

A VEAB székházban „A kenőanyagok ku
tatásának és fejlesztésének aktuális felada
tai” címmel a MTA GAB Tribológiai Albi
zottsága, a VEAB Kőolaj- és Gázipari 
Munkabizottsága, az MKE Veszprém Me
gyei Szervezet Ásványolaj- és Petrolkémi
ai Csoportja, az MKE Komáromi Üzemi 
Csoportja és a GTE Tribológiai Szakosztá
lya szervezésében az immár hagyomá
nyosnak tekinthető Kenőanyag Szakmai

ben 8 . alkalommal kerül megrendezésre a 
diákkonferencia. 1985-ben fogalmazódott 
meg a gondolat a sárospataki kémiatanárok 
fejében, hogy a kémiát kedvelő, kísérletezni 
szerető középiskolás tanulók számára diák- 
konferenciát szervezzenek. Az ötletet a Ma
gyar Kémikusok Egyesülete felkarolta. Az 
eltelt 15 évben a Magyar Kémikusok Egye
sülete mellett mindvégig -  anyagilag, szak
mailag és erkölcsileg -  támogatta a diákve
gyész napokat a BorsodChem Rt. (régeb
ben BVK), és a TVK Rt.

A diákelőadók mellett négy plenáris elő
adó is fellépett.

Dr. Lakatos István, egyetemi tanár, a 
MAB Vegyészeti Szakbizottságának elnö
ke „A kémia és a vegyészmérnöki tudomá
nyok helyzete az új évezred kezdetén”,

Dr. Beck Mihály akadémikus „Tévedé
sek és tévelygések”,

Fernengel András vezetőtanár „Gondo
latok a kémiatanítás jövőjéről a kerettan- 
tervek ürügyén”, és

Dr. Csermely Péter egyetemi tanár „Mi
lyen a jó tudós?” címmel tartott előadást.

A diákelőadások három szekcióban 
hangzottak el:
-  általános és szervetlen kémiai szekció,
-  szerves és biokémiai szekció,
-  környezeti kémiai szekció.

A zsűri szekciónként jutalmazta a leg
jobb előadásokat tartó diákokat és felkészí
tő tanáraikat.

A diákkonferencia fődíját idén a Patróna 
Hungáriáé Gyakorló Általános Iskola, Gim
názium, Diákotthon, Zeneiskola és Szakisko
la (Budapest) kapta, mivel mindhárom szek
cióban kiemelkedő előadást tartottak az isko
la diákjai Molnár Csilla, Nagy Noémi,

Napot tartottak. A két szekcióban lebonyo
lított rendezvényen részben a 2 0 0 0 . január
jában Esslingenben (Németország) tartott 
Tribology 2000 - plus című 12. nemzetkö
zi tudományos kollokvium szakmai újdon
ságaival, részben a MÓL Rt.-ben folyó ke
nőanyag kutatás és fejlesztés aktuális kér
déseivel kapcsolatos előadások hangzottak 
el. A szakmai nap programjában 8 előadás 
hangzott el és 45 fő vett részt.

Negrea Szilvia, Ament Zsuzsanna, Kis Gabri
ella, Sánta Anita, Peller Magdolna és Verdes
Krisztina. Felkészítő tanáruk Oláh Gábor.

Az általános és szervetlen kémiai szek
ció díjazottjai:
-  Bella Péter, Hetényi Tibor (Jurisich Mik

lós Gimnázium, Kőszeg). Felkészítő ta
náruk Bancsó Andrea.

-  Budai Adrienn, Szénégető Katalin, Var
ga Terézia (Ságvári Endre Gimnázium, 
Kazincbarcika). Felkészítő tanáruk Hi
das Gábor.

-  Kovács Máté (Jurisich Miklós Gimnázi
um, Kőszeg). Felkészítő tanára Dr. 
Mátrainé Tálosi Ilona.

A szerves és biokémiai szekció díjazottjai:
-  Dénes Júlia, Benedek Zsófia (ELTE Trefort 

Ágoston Gyakorló Iskola, Budapest). Fel
készítő tanáruk Kosztolányi Tamás.

-  Kubán Lóránt, Simon Mátyás (Bartók 
Béla Elméleti Líceum, Temesvár). Felké
szítő tanáruk Szakmári Tibor.

-  Zsuffa János, Deák Csaba, Farkas Máté 
(ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskola, 
Budapest). Felkészítő tanáruk Fodor Erika.

A Környezeti kémiai szekció díjazottjai:
-  Pató Bálint (Ciszterci Szent István Gim

názium, Székesfehérvár). Felkészítő ta
nára Gombás Attiláné.

-  Gráczer Éva (Energetikai Szakképzési In
tézet, Paks). Felkészítő tanára Nagy János.

-  Földesi László, Szitter István (Pollack Mi
hály Építőipari Szakközépiskola és Szakis
kola, Pécs). Felkészítő tanáruk Góbi László.

-  Pártay Lívia (ELTE Trefort Ágoston Gya
korló Iskola, Budapest). Felkészítő tanára 
Fernengel András.

-  Moharos Roland (Ciszterci Szent István 
Gimnázium, Székesfehérvár). Felkészítő 
tanára Gombás Attiláné.

-  Csicsek Éva, Onda Péter (Árpád Vezér 
Gimnázium, Sárospatak). Felkészítő ta
náruk Kolláth Éva.

Dr. Velkey László

A motorolajok és adalékaik kutatásának 
nemzetközi irányait Bartha László (VE), 
hazai eredményeit és fejlesztési stratégiáját 
Auer János (MÓL Rt.) ismertették. Ki
emelték, hogy a következő évtizedben Eu
rópában a motorolajok elsősorban minősé
gi és nem mennyiségi fejlesztése várható. 
A kutatás fő súlypontjait az üzemanyag
takarékosságot és hosszabb idejű haszná
latot biztosító kis viszkozitású fokozatok 
alkalmazása és a legfontosabb tulajdonsá
gokat a teljes használati időtartamban 
fenntartani képes adalékok kifejlesztése je
lenti. A környezetvédelmi előírások szigo
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rodása miatt az adalékok kén- és foszfor
tartalmának csökkentését kell megoldani.

Háncsok Jenő (VE) az alapolajok fejleszté
si irányzatainak ismertetése során kiemelte a 
nagy finomítási fokú, 120-nál nagyobb visz
kozitás-indexű alapolajok felhasználási elő
nyeit és a Físcher-Tropsch szintézis fokozódó 
szerepét a szintetikus alapolaj-gyártásban.

Pálinkás István (MÓL Rt.) az ipari ola
jok és hűtő-kenőanyagok új követelménye
it és komponenseit ismertette.

Eleőd András és Zalai András (BMGE) 
a nano-tribológia új eredményeinek a szá
mítástechnika fejlődésében betöltött szere
pét értékelték. Kiemelték, hogy a torzulás
mentes, nagy sebességű adatátvitel jelenle
gi korlátjai csak a tribológiai feltételek je
lentős javításával bővíthetők. Ebben nö
vekszik a szerepük az újonnan kifejlesztett

fluor-tartalmú speciális kenőanyagoknak.
Héra István és Baladincz Jenő (MÓL Rt.) 

részletesen elemezték a MÓL Rt. kenő
anyag-gyártási és kutatásfejlesztési tevé
kenységét és aktuális kérdéseit. Előadása
ikban ismertették a fejlesztés stratégiai cél
kitűzéseit, hangsúlyozva a jövőbeni válla
lati átszervezések és piacbővülési lehetősé
gek várható befolyásoló hatását. Kiemel
ték, hogy a MÓL Rt. tovább kívánja erősí
teni a kenőanyag-gyártásban és fejlesztés
ben betöltött eddigi régióbeli vezető szere
pét. A K+F feladatok kijelölésében a kenő
olajokkal kapcsolatos vizsgálati, elfogadta- 
tási és piacra jutási költségek jelentős nö
vekedése miatt fokozottabb szerepe lesz az 
előzetes gazdasági elemzéseknek.

Vük Annamária a Li-komplex kenőzsí
rok kutatásával és gyártás-fejlesztésével

Egyéniségek az elektrokémia történetében
(Eger, 2000. április 27.)

A Magyar Kémikusok Egyesületének Heves 
megyei Csoportja az Eszterházi Károly Főis
kola Kémia Tanszékével közösen szervezett 
fenti tárgyú szakmai előadását a főiskola ké
mia tanszékén Liszi János, a Veszprémi 
Egyetem tanára tartotta nagy érdeklődés 
mellett. A mintegy félszázra tehető hallgató
ság Eger város általános és középiskolai ké
mia tanárai mellett a kémia tanszék oktatói
ból és tanáijelölt hallgatóiból tevődött össze.

Prof. Dr. Liszi János (VE) „Egyéniségek 
az elektrokémia történetében” című elő
adásában röviden áttekintette az elektroké
mia történetét. Coulomb torziós mérleggel 
határozta meg a nevét viselő törvényt. Úgy 
állított elő fél, negyed stb. töltéseket, hogy 
feltöltött gömböt azzal azonos, de töltetlen 
gömbbel érintkeztetett, amikoris az eredeti 
töltés megfeleződött.

Galvani híres „békacomb kísérlete” kap
csán tévesen „állati elektromosságról” írt 
1791-ben. Volta a Ga/vam-kísérletekből 
kiindulva alkotta meg a Volta-oszlopot 200 
évvel ezelőtt.

Faraday a Volta-oszlop segítségével fe
dezte fel az elektrolízis törvényeit. Amellett, 
hogy zseniális kísérletező volt, meghatározó 
szerepet játszott az elektrokémiai nomenk
latúra kialakításában. Ő vezette be a követ

kező szavakat: elektród, elektrolízis, katód, 
anód, ion, anion, kation, dielektrikum.

Az elektrolit oldatok vezetésének megha
tározásában alapvető Kohlrausch munkássá
ga. Elsőként használt méréseiben váltakozó 
feszültséget, ezáltal kiküszöbölve a polarizá
ciós hatásokat. Meghatározta számos elekt
rolit végtelen hígítására vonatkozó moláris 
vezetését és mért ionmozgékonyságokat is.

Az elektrolitos disszociáció felfedezése 
Arrhenius nevéhez fűződik, aki majdnem 
megbukott doktori vizsgáján, később azon
ban Nobel-díjat kapott. Fiatal korában szá
mos tudóstól tanult: Kohlrausch-tói, 
Ostwald-tói, van 't Hoff-tói és Boltzmann-tói.

Az Ostwald-féle hígítási szabály szin
tén hozzátartozik a standard fizikai kémiai 
tananyaghoz. Ostwald kiváló tudós volt, 
ugyanakkor sokáig nem hitt az atomok és 
molekulák valóságos létezésében. Tanítani 
sem szeretett.

Van ’t Hoff ozmózisnyomásra vonatkozó 
egyenlete támogatta Arrhenius elektrolitos 
disszociációra vonatkozó elméletét. Van’t 
Hoff sokoldalú kutató volt. Az elektrokémi
án kívül eredményesen foglalkozott a kémi
ai egyensúlyokkal és a tengeri lerakódások
kal. O fedezte fel a „Le Chatelier-Braun- 
elvet” és az ,Arrhenius-tgyenletet” is.
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kapcsolatos újabb eredményeket ismertet
te. Kiemelte, hogy a komponensek minő
ségének, és az előállítási eljárás tovább
fejlesztésével jelentősen sikerült bővíteni 
az új Li-komplex kenőzsírok alkalmazha
tósági hőmérséklet-tartományát, valamint 
növelték kémiai és mechanikai stabilitását.

Az előadásokat követő élénk szakmai 
vitákban a résztvevők hangsúlyozták, hogy 
tovább kell bővíteni a kenőanyagtermékek 
környezetkímélő típusait. A hazai kenő
anyag-gyártás versenyképességének fenn
tartása céljából pedig fokozni kellene az 
erőfeszítéseket a hazai kutató-fejlesztő bá
zisok fenntartása és hatékonyabb munká
juk lehetőségeinek kialakítása céljából.

Molnárné

Az erős elektrolitok tömény oldataiban je
lentkező ionasszociációt Bjerrum optikai mé
résekkel igazolta. Arrhenius sohasem ismer
te el Bjerrum erre vonatkozó eredményeit.

Az erős elektrolitok híg oldatainak tulaj
donságait Debye és Hiickel az ionatmosz
féra árnyékoló hatásával tudta értelmezni. 
Elméletük megalkotásakor mindketten Zü
richben tanítottak.

Az elektródpotenciál Nernst-egyenlete 
mindenki által ismert. Nemst mégsem erre 
volt a legbüszkébb, hanem „a termodinamika 
harmadik főtételére”. Nemst jó iskolába járt. 
Berlinben Helmholtz termodinamikai előadá
sait hallgatta, Grazban Boltzmann volt a fizi
katanára, Würzburgban Kohlrausch-nál dok
torált. Itt mutatta be őt Arrhenius Ostwald- 
nak, aki azonnal meghívta magához Lipcsé
be. Nemcsak jó iskolábajárt, de maga is jó is
kolát teremtett. Munkatársa volt többek kö
zött Lindemann, Lewis és Langmuir.

Liszi professzor kiválóan felépített szak
mai és tudománytörténeti áttekintése egy
részt kronológiai sorrendben pontosan ösz- 
szefoglalta az elektrokémia e területe elmé
leti alapjainak fejlődését és kialakulását, 
másrészt metodikailag is kiválóan alkal
mazkodott a kémia szakos tanárjelöltek tan
tervileg is előírt elektrokémiai stúdiumához.

Ez volt az MKE Heves megyei Csoportja 
szakmai előadássorozatának -  amit az elmúlt 20 
évben rendszeresen folytatott -  a 123. előadása.

Dr. Szűcs László -  Dr. Rácz László
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Rabó Gyula előadása zeolit-kémiai kutatási eredményeiről
(Százhalombatta, 2000. május 12.)

Kémiai Nobel-díjra jelölt kutatót üdvözöl
hettünk a Magyar Kémikusok Egyesülete 
Dunai Finomító Szakcsoport és az Energia
gazdálkodási Tudományos Egyesület Kő
olaj Szakosztály közös rendezvényén Száz
halombattán, aki az MTA-n, az ELTE-n és 
a MKE Közgyűlésén történt szereplése 
mellett volt szíves időt szakítani egy, az ál
tala felfedezett zeolitkatalizátorokat a 
krakküzemben hasznosító finomító meglá
togatására. Kiváló hazánkfiát, a budapesti 
Műegyetem valamikori hallgatóját és ad
junktusát, Varga József professzor közeli 
munkatársát, az egykori Nagynyomású Kí
sérleti Intézet igazgató-helyettesét, az 
USA-ban élő Rabó professzort és a megje
lent hallgatóságot Magyar János, a MÓL 
Rt. Feldolgozási igazgatója üdvözölte.

Rabó professzor a zeolitok szerkezetét és 
hatásmechanizmusát ismertette számos sze
mélyes emléket is felidéző lenyűgöző elő
adásában. Az A- és X-zeolitok (alumínium- 
szilikátok) 1950 körüli felfedése után a zeoli- 
tokat kezdetben abszorpcióhoz alkalmazták, 
majd később, az Y-zeolit erős sav tulajdonsá
gának felismerése után szénhidrogének átala
kítási reakcióihoz katalizátorként használták.

Az új zeolitok alakszelektivitása lehetővé te
szi az alapanyag, vagy a termék, vagy a tran
ziens molekula méret szerinti, vagy szelektív 
elválasztási célokra történő alkalmazásukat. 
Ennek megfelelően alkalmazható kémiai re
akciók katalizálásához (pl. para-xilol előállí
tására toluolból és metanolból, vagy a Dunai 
Finomítóban is alkalmazott gázolaj kataliti
kus paraffin-mentesítésre), a pórusméretek
hez igazodó diffúzióhoz, valamint a béta-ha- 
sítású (pl. krakkolási) reakciókhoz. A zeolit- 
katalizátorok működésének alapjait az erős 
protonáló aktivitás, a már említett alakszelek
tivitás, az erős termikus és gőzstabilitás, és az 
unikális kristálykémia teremti meg.

Rabó professzor külön foglalkozott a 
zeolitkatalizátorok két legjelentősebb olaj
ipari alkalmazási területével, a fluid kataliti
kus krakkolással (amely Százhalombattán, a 
MÓL Rt. Dunai Finomítójában működik) és 
a hidrokrakkolással. Megemlítette, hogy az 
általa felfedezett Y-zeolit katalizátorok olaj
ipari alkalmazásainak kumulált többletho
zama a korábban használt katalizátorokhoz 
képest megközelíti az egy billió dollárt.

Rabó professzor előadásában számos ér
dekességet is feltárt. Elmondta, hogy a re

A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍREI

A FECS Végrehajtó 
Bizottságának ülése

Az Európai Kémikusegyesületek Szövet
sége (FECS) Végrehajtó Bizottsága 
(Executive Committee) 2000. április 5-én 
tartotta ülését Brüsszelben, Belgiumban. 
Egyesületünk képviseletében Antal 
Istvánná, a FECS egyik főtitkára vett részt. 

Az ülés főbb határozatai a következők:
-  Jóváhagyta az előző, 1999. szeptember 16- 

diki, Helsinkiben (Finnországban) tartott 
végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyvét.

-  Gratulált Dr. Tóm Inch (Angol Kémiku
sok Egyesülete -  RSC) nyugdíjba vonu
lása alkalmából adományozott magas ál
lami kitüntetéséhez.

-  Vita után elfogadta, hogy a 2000. évi FECS 
eló'adást (FECS Lee tűre 2000) Prof. Paul 
Crutzen tartsa Liszabonban, Portugáliában 
a 2000. szeptember 3-9. között megtartan
dó EUROANALYS1S XI konferencián.

Az előadás szövege a 
http://www.chemsoc.org/networks/enc/

fecs/fecslecture2 0 0 0 .htm címen található.
-A  Titkárságok által végzett összesítés 

alapján megállapították, hogy a FECS 
Kémiatörténeti Munkabizottsága által 
összeállított „100 Kiemelkedő Európai 
Vegyész" névjegyzéket idáig 7 egyesület 
közölte. (Megj.: magyarul a Magyar Ké
mikusok Lapja 2000. 55. évfolyam 3. 
száma 110-111. oldalán található).

-  Újabb mozgósító levelet küldenek szét a 
tagegyesületek vezetőinek, amelyben ja
vasolják, hogy az egyesületek, múzeu
mok konzerválási szakembereinek bene
vezésével próbálják továbbra is fenntar
tani a FECS Kulturális Örökségek Kon
zerválása munkabizottságát. (A Munka- 
bizottság esetleges feloszlatása Prof. 
Piacenti eddigi elnök nyugdíjba vonulá
sa alkalmából vetődött fel. A Titkárság 
körlevelére a legtöbb egyesület nem vá

akcióhőmérséklet 100 °C-os csökkentését 
lehetővé tevő zeolitkatalizátorával 1958- 
ban tizenkét olajcéget látogatott meg, de 
csupán két cég mutatott érdeklődést a felfe
dezés iránt. Megemlítette, hogy 1974-ben a 
jelenleg az olajiparban a dízel üzemanyag 
gyártásához használt hidrokrakkoló zeolit- 
katalizátorhoz a katalizátor előkészítés so
rán alkalmazott túlzott gőzöléssel jutottak: 
ennek során ugyanis az alumínium-szilikát 
kristályrácsából kigőzölték az alumínium 
nagy részét, és ezáltal lecsökkentették a sa
vasságát és megemelték a diffúzivitást; az 
előállított katalizátor szimmetrikus szénel
oszláshoz vezetett a termékben, a C2-től 
C 14-ig tartó skálán a Cs hozama jelentősen 
megnövekedett. Elmondta, hogy a zeolitok 
óriási saverősségének okára csak harminc 
év elteltével jött rá, ez pedig a nagy T-O-T 
kötésszög a szilíciumdús alumínium-szili
kát kristályban.

Rabó professzor előadásához Beyer 
Hermann (KKK) tett fel kérdéseket, ame
lyekre az előadó a nem kutatók számára is 
érthető módon válaszolt.

Végezetül Magyar János mondott kö
szönetét Rabó Gyula professzor úrnak a 
zömében ipari hallgatóság ismereteit bőví
tő előadásért.

RL

laszolt; a Német és az Olasz Kémikusok 
Egyesülete folytatni akarja a munkát, a 
Magyar Kémikusok Egyesülete a mun
kabizottság feloszlatását javasolta.) így a 
döntés az októberben Riminiben (Olasz
országban) tartandó közgyűlésre maradt.

-  Újabb levelet írnak a tagegyesületeknek 
a FECS Logo regisztrálási költségeinek 
összeadása céljából, mivel az eddigi fel
ajánlások alapján csak kb. az összeg fele 
jött össze.

-Javítással elfogadták a Prof. Michael 
Gagan (Kémiaoktatási Divízió elnöke) ál
tal összeállított szabályzatot a FECS Fia
tal Vegyészek Poszter versenyére. Az an
gol titkárságot bízták meg a verseny kér
dőíveinek és oklevelének megszerkeszté
sével és a tagegyesületek tájékoztatásával.

-  Meghallgatták, majd megvitatták Dr. A.A. 
Jensen (Kémia és a Környezet Divízió el
nöke) beszámolóját az Európai Zöld/ 
Fenntartható Kémia Díj -  European Green 
(and Sustainable) Chemistry Award meg
alapításának eddigi fejleményeiről és vár
ható költségvetéséről. Egyetértettek abban, 
hogy az Európai Bizottság több ügyosztá
lyát (DG XI, DG XII stb.) is meg kell nyer
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ni az ügynek, hogy a jövő évi tervbe beke
rüljön a díjtámogatás összege. (Az ő hatha
tós anyagi, és erkölcsi támogatásuk nélkül 
nem lehetséges megfelelő súlyú dijat alapí
tani.) Ezzel párhuzamosan kell szervezni a 
nemzeti egyesületek megnyerését is.

-  Megvitatták a Philippe Buisquin (EC) által 
véleményezésre közzétett, az Európai Bi
zottság által elfogadott “Towards a 
European Research Area ” című dokumen
tumra adandó válasz lehetőségeit. Miután 
a Bizottság igen rövid határidőre (május 3- 
dikára) tűzte ki a dokumentum-tervezet 
megvitatását, az az elhatározás született, 
hogy a már megküldött AllChemE-válasz 
és a Német Kémikusok Egyesülete által 
megfogalmazottak mellé csatolják az 
AllChemE legújabb, a kormányszervek
nek szánt dokumentumát, amelynek címe: 
CHEMISTRY working fór Europe.

-  Megvitatták a FECS Jövőjének kimunká
lására létrehozott munkacsoport-tagok: 
Dr. R. Battaglia (elnök), Prof. M.J. 
Calhorda, Dr. T.D. Inch, Prof. W. Koch, 
Dr. Náray-Szabó Gábor, Dr. N. Katsaros 
2000. január 18-diki ülésén készült jelen
tését. Az a fő vonal kristályosodott ki, 
hogy ősszel a Riminiben (Olaszországban) 
megtartandó, a tagegyesületek elnökei ré
szére szervezett találkozón összegezni kell 
a FECS-szel kapcsolatos egyesületi igé
nyeket. (Akarják-e, hogy az egyesületek 
szövetsége legyen a FECS, vagy át kell 
alakulni egyének szövetségévé?)
Sorrend: 1. a stratégia meghatározása, 2. az 
elérés folyamatának meghatározása, hogyan, 
milyen keretből lehet ezt megvalósítani.

-  Egyetértés született arra vonatkozóan, 
hogy a FECS eddigi konferenciaszpon
zorálási rendszerén, a LOGO használatá
nak eddigi módján nem kívánnak változ
tatni, de nyitva hagyják a lehetőséget ar
ra, hogy a Közgyűlés folytathassa a vitát 
a logohasználat kiterjesztéséről.

-Jóváhagyták a EUCHEM Konferenciák 
Szabályzat-tervezetét azzal a változtatás
sal, hogy a szervezőbizottságra bízzák a 
döntést az elhangzott előadások publiká
lásáról, illetve a publikálás mellőzéséről. 
További megoldandó problémát jelent a 
már meglévő, a szponzorálásra felhasz
nálható pénzösszeg kezelése.

-  Megszavazták, hogy az 1999. évi FECS 
Award-ot Prof. Lauri Niinistö kapja, aki 
a FECS legutóbbi elnökségét vállalkozó 
hiányában 4 évig töltötte be, és aki ezt 
megelőzően az Analitikai Kémia Divízió 
elnöke is volt.

-  A FECS következő végrehajtó-bizottsági 
ülése 2000. október 4-én lesz Riminiben, 
Olaszországban.

A z A nalitikai K ém iai D ivízió  
V ezetőségének ülése

Az Európai Kémikusegyesületek Szövet
sége (FECS) Analitikai Kémiai Divíziója 
(DAC) Vezetősége (Steering Committee) 
2000. április II-én tartotta ülését Mün
chenben, Németországban. Az ülésen a 
Vezetőség tagjaként a Magyar Kémikusok 
Egyesületét Dr. Görög Sándor képviselte.

Az ülésen a következők vettek részt: M. 
Valcárcel elnök, E.-H. Körte titkár, B. 
Kariberg, B. te Nijenhuis, J.-M. Merrnet ta
gok. Az ülés végén kapcsolódott be a mun
kába M.F. Camoes professzor, az ez év szep
tember 3 és 8. között Lisszabonban megren
dezendő Euroanalysis XI. Conference ren
dezőbizottságának elnöke, aki beszámolt a 
kongresszus előkészületeiről.

Az ülésen még a következő fontosabb 
kérdéseket vitatták meg:
-A z Euronanalysis konferencia-sorozat jö

vője. A X., bázeli konferencia mind szak
mai, mind pénzügyi szempontból megle
hetősen sikertelen volt. Bár Camoes pro
fesszorasszony óvatosan optimista az idei 
rendezvényt illetően, egyetértettek abban, 
hogy ma, a konferencia-dömping és az 
erősen specializálódott rendezvények idő
szakában egyre nehezebb ilyen, az analiti
kai kémia egészét felölelő konferenciát 
rendezni. A vita tapasztalatai alapján a 
Titkár a DAC tagok körében széleskörű 
véleménykérő felmérést végez, és az en
nek alapján kialakított javaslatot terjesztik 
a DAC szeptemberi közgyűlése elé azok
ról az intézkedésekről és változtatásokról, 
amiket szükséges lesz végrehajtani a soro
zat életben tartása céljából (bizonyos mér
tékű specializálódás, az ipar igényeinek 
fokozott figyelembe vétele, a súlypontok 
megjelölése stb.). A XII. Konferencia 
Dortmundban lesz 2002-ben, a XlII.-ra 
(2004) most várják a jelentkezőket. Nem 
hivatalos értesülés szerint Antwerpen és 
Salamanca fog pályázni.

-DAC képviselet. Elsősorban a volt szov
jet köztársaságok esetében bizonytalan a 
helyzet; akadozik a kommunikáció. 

-Munkacsoportok tagsága és feladatai. 
Különösen fontos a már eddig is szép si
kereket elért, az analitika oktatásával 
foglalkozó munkacsoport további tevé
kenységének fenntartása és a B. Karlberg
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által elindított munka folytatása az anali
tikai kémiai kifejezések és definíciók 
glosszáriumának összeállítása céljából. 

-A  DAC honlapja az Interneten. Ez egy
előre a FECS honlapjáról a DAC titkára 
munkahelyének honlapján érhető el: 
http://berlin.isas-dortmund.de.

-DAC kapcsolata az európai országok 
analitikusaival. Az Elnök biztatja a DAC- 
ban képviselt országokat, hogy jelentsék 
be nemzeti rendezvényeiket is a DAC-nál 
és ennek alapján használják a DAC logo
ját rendezvényeiken. A Titkár ennek mó
dozatait illetően részletes javaslatot készít 
a szeptemberi DAC közgyűlés számára.

-  “Who is Who in Analytical Chemistry in 
Europe?" Korábbi adatgyűjtésük és az 
Elnök szerkesztő munkájának eredmé
nyeként a közeljövőben megjelenik a kö
tet a Springer Verlagnál.

-  Új európai analitikai folyóirat elindítása. 
Ezzel kapcsolatban már megindultak az el
sősorban üzleti jellegű tárgyalások. Többen 
erős kételyünknek adtunk hangot ennek 
szükségességét, létjogosultságát illetően.

-A  DAC közgyűlése az Euroanalysis konfe
renciát megelőzően Lisszabonban lesz ez 
év szeptember 2-án. Az azt megelőző na
pon tanácskozik a Steering Committee, el
sősorban a közgyűlés előkészítése céljából. 
Dr. Görög Sándor az ülésen hivatalosan 

is bejelentette, hogy 10 éves szolgálat után 
lemondott a Magyar Kémikusok Egyesüle
te képviseletéről a DAC-ban, ami természe
tesen magával vonja a Steering Committee 
tagsága megszűntét is. Az elnök kérésére 
abban állapodtak meg, hogy még részt vesz 
a Steering Committee szeptember 1-i lisz- 
szaboni ülésén, majd másnap a DAC köz
gyűlésén, ahol bemutatja az MKE új dele
gátusát Horvai György professzort.

Az ülést megelőzően képviselőnk részt 
vett az „Analytica 2000" konferencia és 
kiállítás keretében a DAC által megrende
zett mini-szimpóziumon is, ahol az analiti
kai kémia legkülönbözőbb területeiről 
hangzott el 6 kitűnő előadás. Egészen rö
vid lehetőség volt a mind méreteiben, mind 
színvonalában lenyűgöző analitikai mű
szer- és vegyszerkiállítás megtekintésére. 
A volt müncheni repülőtéren felépített új 
vásárváros 6 hatalmas csarnokában elhe
lyezett kiállítás láttán nem tűnik számunk
ra irreálisnak a szervezőknek az az igen 
ambiciózus célkitűzése, hogy ezt a kiállí
tást az eddig szinte versenytárs nélkül álló 
PITTCON sorozat színvonalára emeljék.

A.I.-né
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Magyar Kémiai Folyóirat
(106. évfolyam 4. szám, 2000. április)

Nagy László, Yamaguchi Toshio, Nomura 
Masaharu, Páli Tibor és Ohtaki Hitoshi: 
Cu(II)ion D-ribóz és D-glükózamin komp
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Hirschberg Gábor: Elektródmódosítás disz
perziós kolloidokkal, radiokolloidokkal: az 
ezüst radioszol elektroaggregációja 
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Baksay Miklósné, Koltai László és Annus 
Sándor: Víztartalmú papíripari cellulózros
tok kolloidkémiai szerkezetének megállapí
tása molekuláris kolloid és durva részecs
kék adszorpciójával, illetve adhéziójával, II.

Fónagy Tamás, Iván Béla és Szesztay 
Andrásné: Poliizobutilén-g-polisztirol oj- 
tásos blokk-kopolimer szintézise kváziélő 
atomátadásos gyökös polimerizációval

Sólyomvári Károly -  Lábody Imre: A 
karbantartás konstrukciói vegyipari szem
pontból

Nógrádi Mihály: Természetes makrocik
lusos diaril-éterek szintézise 

Náray-Szabó Gábor: Fehérjék elektro
sztatikája

Novák Tibor, Bakó Péter, Keglevich 
György, Ladányi Krisztina és Toké László: 
D-glükózalapú, foszfonoalkil-oldatláncot 
tartalmazó azakorona-éterek szintézise és 
alkalmazása enantioszelektív reakciókban

Olaj Szappan Kozmetika
(49. évfolyam 2. szám,
2000. március-április)

Kosári Judit, Takács Mónika, Síró István: 
Az olajok lipidperoxidációjának vizsgálata 
intenzív peroxidációs teszttel (IPT)

Eó'ry Teréz: A mustár termesztése 
Horváth Zoltán, Vecseri Csaba: A mus

tár kártevői
Kiss Béla, Domokos János: A mogyoró 

(Corylus avellana L.)
Héthelyi Éva B., Szabó László Gy., 

Marék Erika, Domokos János: Hazai 
macskamenták (Nepeta Cataria L. és N. 
parviflóra M. Bieb) illóolajának vizsgálata 
GC-, GC/MS módszerrel 

Daradics Lóránt, Daradics Zorina, Pá
linkás János: Kozmetikai és háztartás
vegyipari termékekben alkalmazott borkí
mélő, enyhe tenzidek kémiája 

Hajdú Istvánná, Lakner Zoltán: Az egy
kori szocialista országok élelmiszergazda
ságának komplex összevetése 

Dolexchall Fruzsina: Szakirodalmi szemle 
Vitéz Ferenc: Szabadalmi szemle
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„Nem válságban, átalakulóban van a magyar vegyipar”_______
Beszélgetés dr. Szekér Gyulával 75. születésnapja alkalmából

Dr. Szekér Gyula a kémiai tudomány doktora, címzetes 
egyetemi tanár szakmai működéséről az OM1KK által
1995-ben kiadott „Műszaki és természettudományi ki ki
csoda” című életrajzi lexikonban szerényen ez áll: „Rész
vétel a hazai alumínium-, kőolaj-, földgáz- és a vegyipar 
kiépítésében.” Sokaknak, sokunknak, akik ismerjük őt, 
személye ennél sokkal többet jelent, mivel neve összeforrt 
a korszerű vegyipar kifejlesztésével Magyarországon. El
múló századunk hatvanas-hetvenes éveiben ő irányította 
azt a nagyarányú iparfejlesztést, amit legszembetűnőbben 
az irányítása alá tartozó területek: az alumínium-, kőolaj-, 
földgáz-, és mindenekelőtt a vegyipar erőteljes fellendülé
se, modernizálása, 12 vállalat (mintegy 100 üzem) felépí
tése, valamint a magyar vegyipar azóta soha nem látott 
arányú volumennövekedése: az ötévenkénti megkétszere
ződés szemléltet. Pályája az 1953. évi indulástól a főmér
nöki beosztástól 1975-80 között a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszterelnök-helyette
si posztig ívelt. Minden beosztásában, de főleg nehézipari 
miniszterhelyettesi, első helyettesi és miniszteri beosztá
sában (1956-80) rengeteget tett a magyar iparért, s ezen 
belül is főként a vegyiparért.

Dr. Szekér Gyula elévülhetetlen érdeme, hogy vezetésé
vel olyan vegyipar épült ki Magyarországon, ami nem 
csak a tervgazdaságban vált a gazdaság húzóágazatává, 
hanem a rendszerváltás után a piacgazdaságban is a nem
zetgazdaság hatékonyságának egyik legjelentősebb ténye
zője lett. A Magyar Kémikusok Lapjában a közelmúltban 
megjelent közlemény* szerint „voltak olyan évek 
(1992-93), amikor egész Magyarországon egyedül csak a 
vegyipar volt nyereséges”, „a mérleg szerinti eredmények 
tekintetében 1997-ben az egész nemzetgazdaságban egy
értelműen a vegyipar a legeredményesebb, 1998-ban a 
gépipar átvette a vezető szerepet”. Szekér Gyula a magyar 
vegyipar fejlesztésének megszállottja, s talán nem veszi 
rossz néven ha azt írjuk, a magyar vegyipar szerelmese, 
aki most is élénk figyelemmel kíséri hőn szeretett iparága 
helyzetét, annak minden rezdülését. Innovatív alkat is, 
akinek nevével 120 tudományos közleményt és 14 köny
vet jegyez a magyar műszaki bibliográfia. Több mint 10 
éven át tanított a Budapesti Műszaki Egyetemen címzetes 
egyetemi tanárként. Alkotó ember, akinek egyik ideálja 
Széchenyi, akivel vallja, „a tett az első, a szó a második”. 
De talán legelőször kellett volna említenem, hogy dr. Sze
kér Gyula vegyész, diplomáját 1949-ben a Pázmány Péter

* Mogyorósy György: Magy. Kém. Lapja 55, 227 (2000)

Tudományegyetemen védte meg, majd a kémiatudomány 
kandidátusa (1953) és doktora (1971) tudományos minő
sítést szerzett, aki együtt tudott haladni szakmánk fejlődé
sével, ami iránt most is élénk érdeklődést tanúsít. Részt 
vett Egyesületünk munkájában is: 10 éven keresztül volt 
aktív tagja az elnökségnek. Dr. Szekér Gyula a közeljövő
ben tölti be 75. életévét. Ebből az alkalomból fordultunk 
hozzá jókívánságainkkal és folytattunk beszélgetést Sze
réna úti lakásán.
-  Tisztelt Kollegánk! Mint hosszú időn keresztüli munka

társad, azok nevében, akik ismernek és elismernek, az 
egész vegyésztársadalom nevében tisztelettel köszön
tünk 75. születésnapod közeledtével. E szubjektív hang
vételű beszélgetésben jó  lenne néhány régi dolgot felele
veníteni és néhány érdekes és tanulságos információt 
kapni arról a legendás fejlesztésről, ami nevedhez fűző
dik. Nemcsak a fejlesztés eseményei érdeklik olvasóin
kat, hanem az is, ami „mögötte” van: emlékeid, tapasz
talataid. Itt van mindjárt annak kezdete. Elgondolkozta
tó, hogy az 50-es évek végén és a 60-as évek kezdetén mi 
módon lehetett kezdeményezni egy olyan hatékony ipar- 
fejlesztést, amely jórészt a lakosság igényeit szolgálta. 
Azután annak részletei sem ismeretesek, hogy mi módon 
lehetett végrehajtani ezt a nagy volumenű fejlesztést 
döntően nyugat-európai import berendezésekkel, szava- 
járásod szerint „a technika utolsó szava alapján”.
A második világháború után igen jelentős fejlődés in

dult meg a nyugati országokban. Különösen nagyot fejlő
dött a vegyipar. Európában gyorsan átvették a fejlett ame
rikai petrolkémiai tapasztalatokat. Épültek a műtrágya-, a 
műanyag- és a vegyiszálgyártó üzemek.

A szomszédos országokban is gyorsan fejlődött a vegy
ipar. Hamarosan megállapíthattuk azt a szomorú tényt, 
hogy vegyiparunk fejletlen, aránytalan, az import egyre 
nő. 1960-ban mindössze 100 ezer t műtrágya-hatóanyagot 
és 10 ezer t műanyagot termeltünk. Az ország vegyipari 
termék importja hosszú ideig jóval meghaladta az 1 milli
árd USD-t, ami iszonyú terhet rótt a gazdaságra.

A kormány és annak Gazdasági Bizottsága -  kezdemé
nyezésünkre -  sokszor foglalkozott a vegyipar fejlesztésé
vel. A vegyipar legjobb szakembereivel beutaztuk a szom
szédos és a nyugat-európai országokat. Szomorúan állapí
tottuk meg, hogy vészesen elmaradtunk tőlük. Felismer
tük, hogy megérett a helyzet a vegyipar erőteljes fejlesz
tésére. Elhatároztuk, hogy a más országokban elkövetett 
hibákat nem ismételjük meg, és csak a műszakilag, gazda
ságilag legkorszerűbb technikát vesszük meg. Igen nehéz
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feladatnak bizonyult ennek az elhatározásnak a valóra vál
tása. Nehéznek, de nem lehetetlennek.
-  Elmondanád, hogyan fogtatok hozzá ehhez a bonyolult

munkához, milyen módszerrel dolgoztatok akkor?
Évek során sikerült kiváló képességű és nagyszerűen 

felkészült személyekből álló vezetői együttest összeko
vácsolni. Ráadásul valódi csapatmunka-szellemben dol
goztunk, ami ekkor korántsem volt általánosan jellem
ző. Távlati koncepcionális elképzelések, variációk 
egész sorát dolgoztuk ki a műszaki, gazdasági, pénz
ügyi, piaci és devizális összefüggések tisztázására. Ér
vekre ellenérveket sorakoztattunk fel, valódi, magas 
színvonalú szakmai vitákban kerestük a legjobb megol
dást. Mindenki tudása legjavát igyekezett adni és lelke
sedésben sem volt hiány.

Legnehezebb feladatnak a műanyag-petrolkémiai fej
lesztés bizonyult. Egyre nőtt a műanyagok iránti igény. 
Igényelte az ipar, a mezőgazdaság és az áruk előrecsoma- 
golásához az önkiszolgáló üzletek. Sokoldalú számítások 
után jutottunk el arra az elhatározásra, hogy évi 250 000 
t etilén és 130 000 t propilén kapacitású olefinmű léte
süljön a Tiszai Vegyi Kombinátban.

Huszonéves késéssel nekünk is hozzá kellett fogni a 
korszerű műanyagipar kiépítéséhez. Az volt a kérdés, 
hogy járjuk-e az autark fejlesztést, vagy keressük a nem
zetközi együttműködés útját. Mi sokan úgy láttuk, hogy 
csakis nemzetközi együttműködésben megépítendő ole
finüzem jöhet szóba, annak méretei, a beruházás drágasá
ga és a lépcsőzetesen egymást követő műanyag-alapanyag 
üzemépítések miatt.

Ausztriától kezdve -  ahol határozottan nemet mondtak -  
minden szomszédos országgal tárgyaltunk a lehetséges 
együttműködésről. Tárgyalásaink végül is a Szovjetunióval 
jártak sikerrel. A volt Szovjetunióval megkötött műanyag
petrolkémiai együttműködéshez hasonló kooperáció a nyu
gati országokban elterjedt gyakorlat volt. 1970-ben 30 ilyen 
csővezetéki összeköttetés volt Nyugat-Európában.

Az ily módon létrejött műanyag-petrolkémiai egyez
mény -  mint utólag sokszorosan beigazolódott -  rendkí
vül előnyösnek bizonyult számunkra. Az együttműködés 
a partner számára is előnyös volt, mert hozzáfoghatott egy 
150 000 t/év kapacitású PVC üzem létesítéséhez, amivel 
termelését megduplázhatta.

Harminc év alatt kéttucatnyi üzem épült ahhoz, hogy 
2000-re hazánkban egy millió t műanyagot termeljünk. 
12 évig szállítottunk a Kalusi Oriana vállalatnak etilént, 
1987 óta ők szállítanak nekünk. Mai történelmünk a po
litikai térképet alaposan átrajzolta, de az etilénszállítás 
működik!

Érdekes mozzanata az együttműködésnek a következő: 
az együttműködési megállapodásban az szerepelt, hogy 
mindkét fél a saját beruházása határidőre való elkészítésé
ért vállal felelősséget. L. Kosztandov vegyipari miniszter
rel mint nehézipari miniszter, ebben állapodtam meg. 
Egymással ez ügyben nem leveleztünk. Minden hónapban 
küldtem viszont egy ugyanazon helyről készített fényké
pet az építkezés állásáról. Meg is lett a hatása! Amikor ná
lunk már állt az etiléngyári kolonnák többsége, tőle is ér-
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kezeit egy fotó a Kalusi PVC gyár építéséről. Ők akkor 
nagy késésben voltak és komoly intézkedéseket kellett 
hozniuk. A két gyár végül is a kormányközi egyezmény
ben megjelölt határidőre elkészült. Mára már elvitathatat- 
lanul, sőt fényesen beigazolódott, hogy jó döntést hoztunk 
1970-ben az olefinmű létesítésével. E nélkül ma nem len
ne ilyen korszerű vegyiparunk. Pedig megvalósítása rend
kívüli erőfeszítéseket és nagy állhatatosságot igényelt. 
Hogy mást ne mondjak, kezdetben mindkét ország tervhi
vatala makacsul ellenezte az elképzelést a nagyösszegű 
beruházási költségek miatt. Sőt egy ad-hoc kormányfői ta
lálkozón (Koszigin-Fock) a témát csaknem lesöpörték az 
asztalról és csak kitartó munkálkodással sikerült azt a „sír
ból” visszahozni.

A kormány 1973-ban Központi Fejlesztési Programot 
fogadott el a petrolkémiai ipar fejlesztésére. A koncepció 
kidolgozását és szakmai megalapozását mi végeztük el, és 
a gyakorlati megvalósítás is ránk hárult. A program kere
tében az 1970-1985 közötti 15 évben hat hazai vállalatnál 
12 üzem épült meg.

A berendezések és a műszaki ismeretek megvásárlására 
400 millió dollárt fordítottunk. A megvalósított beruházá
sok jelenlegi árakon 600-700 MdFt-ra becsülhetők. A meg
termelt műanyag fele, vagy több mint a fele exportra kerül. 
Importálunk is kb. 200-250 000 t műanyagot. Ez így 
megfelel a nemzetközi gyakorlatnak. Az alapanyagokat 
korszerű, nagyteljesítményű üzemekben gyártják, és a har
madát, negyedét exportálják. Exportunk zöme nyugat-euró
pai piacokra kerül. Műanyag- és petrolkémiai, valamint 
műanyagfeldolgozó ipari termékeink exportja a múlt évben 
800 millió dollárt tett ki.
— Elnézést kérek a közbeszólásért és a zsurnalisztikái kér

désért: mi az az egyetlen számadat, amibó'l a fejlesztés 
eredménye, annak a jelenre való kihatása legszembetű
nőbben kifejezhető lenne ?
2000-ben Magyarország műanyaggyártó kapacitása 

meghaladja az 1 millió tonnát és remélhetőleg a termelés 
is megközelíti ezt az értéket. Hazánkban a műanyagfel
használás 55 kg/fő évente, ami közel áll a fejlettebb orszá
gok adataihoz.
- A  petrolkémiai program tehát -  divatos szóval élve -  

olyan „sikertörténet", amely a kitűzött célok szerint és 
ütemben valósult meg?
Nagyjából igen, de azért előfordult néhány módosítás és 

határidőkésés is, főleg a kezdeti időszakban. Az eredetileg 
tervezett 10 ezer t/év kapacitású szovjet szállítású kisnyo
mású polietilén üzem technológiája kidolgozatlan volt. 
Ezért az eredeti koncepciót módosítottuk, visszamondtuk 
a szerződésileg már lekötött üzemszállítást és némi késés
sel nagyobb kapacitású, korszerű nagynyomású üzemet 
szereztünk be Nyugat-Európából.

Nem tekintem koncepcióváltásnak a nyersanyagbázis
sal kapcsolatos változtatásokat. Talán ma már kevesen 
emlékeznek rá, hogy a program kezdetén az első PVC 
gyárat karbidbázison indítottuk és üzemeltettük a nagyobb 
kapacitású metánbázisú parciális oxidációs üzem beindí
tásáig, kényszerből és nem technológiai megfontolásból. 
Erre a nyomasztó műanyaghiány és a fokozatosság célsze-
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rűsége kényszerített bennünket. Hasonló okok miatt üze
meltettük a parciális oxidációs üzemet mindaddig, amíg 
nem sikerült etilénre szert tennünk.
-  Amint már kitűnt, a vegyipar fejlesztésének technológiai 

tartalma a szénhidrogén-bázisú petrolkémia kiépítése 
volt. Miért ezt a fejlesztési stratégiát választottátok pél
dául a hazai innovációs bázison fejlődni képes és már 
abban az időben is versenyképes gyógyszeriparral 
szemben ?
A kérdés felvetése nem egészen helytálló és kissé pro

vokatív. Munkatársaimmal mindig is kiemelt figyelmet 
fordítottunk a 100 éves hagyománnyal rendelkező gyógy
szeriparunkra. 1958-tól kezdve összehangolt termelésbő
vítő rekonstrukciós programot hajtottunk végre. Gyógy
szergyárainkban a hazai és külföldi tapasztalatok figye
lembevételével 27 gyógyszeripari típuscsamok épült a 
szükséges szolgáltató létesítményekkel, tartályparkkal és 
laboratóriumokkal együtt. Az 1960-65 évek között pl. az 
összes vegyipari beruházás 70%-át a gyógyszeripar re
konstrukciójára fordítottuk.

Céltudatos erőfeszítéseink nyomán a hatvanas évek ele
jétől néhány év alatt megtízszereződött a volt Szovjetunió 
felé irányuló gyógyszerexportunk. Gyógyszeriparunk szá
mára ma is létfontosságú az így bejáratott út.

A magyar gyógyszeripar az 1980-as években termelési 
értéke alapján a világranglista 14-16., exportját tekintve a
6-8. helyet foglalta el. Az egy főre jutó export tekinteté
ben a 2-5. helyen állott. Gyógyszeriparunk ebben az idő
ben a hazai igények több mint 80%-át elégítette ki. 1989- 
ben elérték a 250 millió dollár nyugati és közel 500 millió 
rubel értékű keleti exportot.

A valóság makacs tényei cáfolják tehát azokat a hellyel- 
közzel előforduló felszínes felvetéseket, mintha csak a ne
hézvegyipart fejlesztettük volna. Figyelembe véve azt, 
hogy a gyógyszeripar erősen kutatásigényes iparág, a 
kutatásokra és a beruházásokra a gyógyszeriparban együt
tesen közel annyi erőforrást fordítottunk, mint a petrolké
miai beruházásokra.

Az 1990-es évek piacvesztése azonban alaposan meg
rázta gyógyszeriparunkat. A vállalatok új stratégiákat dol
goztak ki. Megőrizték a nyugati országokban megszerzett 
pozíciókat és részben visszaszerezték a keleti piacokat is. 
Örvendetes, hogy gyógyszeriparunk múlt évi exportja 450 
millió dollár volt. Ugyanakkor súlyos gondot jelent a 
nemzetgazdaság és az egészségbiztosítás számára a kb. 
500 millió dollár körüli éves gyógyszerimport. A korábbi 
80%-kal szemben ma már csak 38%-ot tesz ki gyógyszer- 
iparunk részesedése a hazai gyógyszerellátásban, ami na
gyon nyugtalanító helyzet. Elgondolkodtató, hogy Olasz
országban pl. nem engednek be olyan uniós gyógyszert, 
amelyet náluk gyártanak.
-  „Advocatus diaböli”-ként emlékeztetek olyan vélemé

nyekre, amely szerint a szénhidrogénbázisú fejlesztés 
energiaigényes és olyan energiahordozókat igényel 
nagy mennyiségben, amiből túlnyomórészt importra 
szorulunk.
Kezdjük a végén. Ez a vélemény éppen a piacgazdaság 

viszonyai között kissé anakronisztikus, és enyhén szólva

nem egészen szakszerű. Az ezredfordulón ugyanis lé
nyegében igényeink szerint vásárolhatunk kőolajat és 
földgázt a világpiacon. A hazai 4-5 milliárd m3 termelés 
mellett mintegy 7-8 milliárd m3 földgázt importálunk 
évente Oroszországból. Az elmúlt évtizedekben közel 
1000 km hosszú kőolaj és 5000 km hosszú földgáz ge
rincvezeték épült, ami lehetővé teszi a beszerzést és a 
helyszínre szállítást.

Ennek a kérdésnek az elemzésénél feltétlenül figyelem
be kell venni azt a szignifikáns különbséget, hogy a pet
rolkémiában -  más ágazatokkal szemben -  a szénhidrogé
nek nemcsak energiahordozók, sőt elsősorban nem ener
giahordozókként, hanem nyersanyagként kerülnek fel- 
használásra. A szénhidrogének beépülnek a közbenső ter
mékekbe és a végtermékekbe és például jelentős részét 
képezik a már említett 1 millió tonna műanyag-alapanyag
nak. Vagyis a vegyipar az egyetlen olyan ágazat, amely a 
felhasznált energiahordozók többségét nem energiaként 
használja fel, hanem magasabb feldolgozottsági fokú, 
többszörös áron eladható késztermékké dolgozza fel. 
Földgázból nitrogénműtrágyát, kis oktánszámú benzinből 
műanyagokat állít elő.

S amit ugyancsak nem hagyhatunk figyelmen kívül, az 
említett üzemek műszaki és energetikai mutatói a nyugati 
országokban működőkéhez hasonlók, azokkal teljesen 
megegyeznek.

A vegyipar jelenleg az országos szénhidrogén felhasz
nálás 7%-át dolgozza fel. A gazdaságilag fejlett országok
ban -  az energia importálókéban is -  hasonló a helyzet 
mint nálunk.

Az idézett vélemény -  tegyük hozzá, egyre gyérebb szá
mú -  képviselőinek nem ártana figyelembe venni a szén- 
hidrogén felhasználás technológiai irányát sem. Magyar- 
országon például meglepően korán, 1967-ben sikerült a 
nitrogénműtrágya termelést földgázbázisra átállítani a 
drága és környezetszennyező szénbázisról. Ez kétségtele
nül jelentős műszaki-gazdasági fejlődést jelentett.

Ami a folyékony szénhidrogéneket illeti, az etilén
gyártás nyersanyaga a vegyipari benzin, a 70-es években 
robbanásszerűen kifejlődött automobilizmus által meg
követelt elsődlegesen kőolajlepárlás mellékterméke volt, 
ami csak később, a másodlagos feldolgozás kiépülése 
után vált keresett motorhajtó anyaggá. Erre az időpontra 
azonban sikerült nemzetközi együttműködéssel etilén
forrást, illetve más pirolízis nyersanyagot (gázolaj) biz
tosítani.

Örvendetes, hogy ezen a területen is töretlen volt a 
fejlődés.

1960-ban 2,5 millió t kőolajat dolgoztunk fel, korsze
rűtlen finomítókban. A MÓL Dunai Finomítója mára
7-8 millió t kőolaj teljes mélységű feldolgozására képes. 
A benzin és a gázolaj, valamint a kenőolajok minősége 
a nemzetközi normáknak megfelelő. Megépült a katali
tikus krakküzem. A maradékok teljes feldolgozására 
most épül az ún. késleltetett kokszoló. Megépültek a 
környezetvédelmi beruházások. Nagy öröm és gazdasá
gi siker a szeged-algyői kőolaj- és földgázmező felfe
dezése.
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Jó érzéssel tölt el, hogy közreműködhettem a Magyaror
szág és a volt Szovjetunió közötti kőolaj- és földgázveze
ték létrehozásában. Ezek a magyar gazdaság számára ma 
is létfontosságú objektumok. Milyen sok méltatlan táma
dás érte abban az időben a munkákat irányító vezetőket és 
munkatársakat! A sokat kritizált földgázipari beruházások 
néhány év alatt megtérültek.

Vegyiparunk továbbfejlődésének kulcskérdése, hogy a 
TVK, a BorsodChem és a MÓL a bankokkal együttmű
ködve 2003-2004-ig megépítsék a Tiszai Vegyi Kombi
nátban a második olefinüzemet.
-  Milyennek ítéled meg a magyar vegyipar jelenlegi hely

zetét és jövőbeni pozícióit? Válságban van-e a hazai
vegyipar?
A vegyipar gazdasági mutatói jók, sőt sok esetben a leg

jobbak, de mindenesetre az ipari átlag fölött vannak. Saj
nálatos ugyanakkor, hogy egyes ágak növekedése ellené
re vegyiparunk termelése csökkent. A mérleg szerinti 
eredmény tekintetében, a gépiparral együtt az első és a 
második helyet foglalják el. A vegyipar tőkeellátottsága a 
legjobb.

A vegyipar a gazdálkodás hatékonyságában a legjobb, 
versenyképesség szempontjából a nemzetközi élmezőny
ben van.

1970-85 között az ipari termelésből a vegyipar részará
nya 17%, a gépiparé 23% volt.

Mostanra az első számú húzóágazat a gépipar! A 90-es 
évek elején sok szempontból szomorú voltam akkor, ami
kor a vegyipar az ágazatok sorrendjében az első lett. Nem 
azért, mintha a vegyipart nem szeretném és eredményei ne 
dobogtatnák meg a szívemet, hanem azért, mert ez sok 
minden rosszat mutatott; a régi gépipar háttérbe szorulá
sát, megszűnését, a textil-ruházati ipar egy részének ösz- 
szezsugorodását és még sok minden mást. Nem tudok és 
nem is akarok a bőrömből kibújni. Nem tudhatom a szá
momra mégoly fontos és közeli iparágak eredményeit sem 
csak önmagukban nézni. Előttem mindig az egész ország 
érdeke lebegett és ma is ebből a szempontból ítélem meg 
a dolgokat.

Ismétlem, örvendetes, hogy mégha jórészt összeszerelő 
jelleggel is, de a gépipar, a gépkocsiipar az elektronika és 
a számítástechnika révén az élre került.

Milyen iparról árulkodna az, ha tartósan a vegyipar len
ne az élen! A gazdaságilag fejlett országokban is a tágan 
értelmezett gépipar a legfontosabb húzó ágazat. Ám igye
kezzen csak továbbra is élen maradni a vegyipar a haté
konysági mutatók területén.

A mezőgazdaság mély válsága és még sok minden más 
magával rántotta a műtrágya és növényvédőszer iparun
kat. Mezőgazdaságunk harmad-negyedannyi műtrágyát 
használ fel, mint korábban. Gyógyszeriparunk -  a leg
több gyógyszergyártó vállalati vezető véleménye szerint
-  átvészelte a piacvesztést, a recessziót, a tulajdonosvál
tás bonyodalmait és elérte a tíz évvel azelőtti termelési 
szintet.

Úgy vélem nem válságban, hanem átalakulóban van a 
magyar vegyipar. A fejlesztési döntések egy részét már 
nem Magyarországon hozzák.

mkl

-  Mielőtt a szakmai kérdésekről továbbmennénk kérlek,
foglald össze ennek a nagyszerű teljesítménynek tapasz
talatait, tanulságait!
Az első számú tanulság abban foglalható össze, hogy 

ekkora fejlesztés, de semmi más hasonló jellegű akció, 
nem oldható meg jól szervezett kooperáció, nemzetközi 
együttműködés nélkül. Ez általános megállapítás, de a 
vegyészek tudják, hogy ez a petrolkémiai fejlesztésre kü
lönösen érvényes és alapvető követelmény volt. Ebben a 
szakmakultúrában -  főleg a folytonos technológiák miatt
-  az optimális kapacitások olyan nagyok, hogy jóval 
meghaladják az olyan kis ország szükségletét, mint Ma
gyarország. És mivel a kapacitások szakaszosan lépnek 
be, az igények folyamatosan nőnek, elengedhetetlen az 
olyan partner, akivel össze tudjuk hangolni a termékpa
lettát, megoszthatjuk a piacot. A fejlesztés során megva
lósított nemzetközi kapcsolatainkat nem politikai de
monstráció, hanem műszaki-gazdasági kényszer motivál
ta. A nemzetközi kapcsolatok elengedhetetlenek voltak 
az információszerzés szempontjából is, amire hadd említ
sek két kiragadott példát. Az egyikben arról volt szó, 
hogy az akkori Dunai Kőolajipari Vállalat (jelenleg MÓL 
Dunai Finomító) építése túl költségesnek mutatkozott és 
mi még akkor nem rendelkeztünk kellő ismerettel és ta
pasztalattal ezen a területen. A Szovjetunió viszont hoz
záfért a fejlett amerikai és nyugat-európai technológiák
hoz és kellő tapasztalatai voltak annak alkalmazásában is. 
Ezért konzultációra kértük fel V! Fjodorov, szovjet kő
olajipari minisztert, aki nemzetközileg elismert kiváló 
kőolajfinomítói szakember volt és személyesen tett eleget 
kérésünknek. Magyarországon a kőolajtartályok ún. tűz
távolságára akkor még elavult, háború előtti szabványok 
voltak érvényben. Fjodorov miniszter tanácsára ezt jelen
tősen lecsökkentettük, jelentősen csökkentve egyúttal a 
finomító építési alapterületét is. A Dunai Finomító szá
mára új, előnyösebb elrendezési terv készült, s ezzel 
mintegy 600 millió Ft-tal tudtuk csökkenteni az akkori 
költségeket.

A másik eredményes és idejében jött információ a PVC 
fejlesztéshez kapcsolódik. Már majdnem leszerződtünk 
egy nagyhírű nyugat-európai céggel 24 m3-es polimerizá
ló autoklávok szállítására (ami Európában akkor a legkor
szerűbb méret volt), amikor Japánban egy üzemlátogatás 
során felfedeztünk 130 m3-es autoklávokat. Gyors üzlet 
lett belőle és máig is élvonalbeli technológia a felhaszná
ló BorsodChemnél.

Másik tapasztalatom a fejlesztés fokozatosságával kap
csolatos. Ha hiányzik a kellő műszaki-szellemi-személyi 
felkészültség, úgy nem lehet a legfejlettebb technológia 
adaptációját sikerre vinni. Több szomszédos ország fizet
te meg e felismerés hiányának tandíját. Ezért, meg sok 
más kényszer miatt is, kellett a fejlesztésnél bizonyos fo
kozatosságot betartani a végleges kapacitásnagyságrend 
elérésében.

Feltétlenül idevágó, fontos tapasztalat a naprakész fel
készülés a beszerezni, a megvalósítani kívánt technológia 
világhelyzetéről. Ily módon nem egyszer hoztuk zavarba 
partnereinket és tudtunk előnyös tárgyalási pozíciót elfog
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lalni. Ipari kutatóintézeteink, műszaki tervező bázisaink 
ezt a feladatukat igen jól teljesítették azáltal, hogy kialakí
tották a technológiai transzfer elengedhetetlen korszerű is
meretbázisát.
-  Gazdag életpályád során számos magas kormányzati 

posztot töltöttél be. A Magyar Vegyészeti Múzeumban 
őrzik azt a képet, ami Forddal, az USA akkori elnökével 
együtt ábrázol. Tudhatnánk erről bővebbet?

I'2b D cjjíih j P rím é A d n is íc r  S ze d er-
Oh Ute eccasioH c f our mectviq

fitt tke l vfate House, Tiían 4-, y

A kép eredetije dolgozószobám falán látható azzal a kü
lönbséggel, hogy azon rajta van G. Ford elnök úr sajátke
zű dedikálása. (A képről sikerült másolatot kapnunk, amit 
mellékelünk. A szerk.) Története pedig a következő: 1975- 
80 között miniszterelnök-helyettesként tevékenykedtem 
és legfőbb feladatom a nemzetközi gazdasági kapcsolatok 
irányítása volt. A nyugati gazdasági együttműködés elő
mozdítása az első helyen szerepelt. Fontosnak ítéltük a 
gazdasági és politikai kapcsolatok fejlesztését az USA 
kormányával és az amerikai vállalatokkal. Hosszú előké
szítés előzte meg az utamat. A látogatásra az USA kormá
nyának meghívására 1976 májusában került sor. Két fel
adatom volt.

Az első az Egyesült Államokban őrzött Szent Korona 
hazahozatalának előmozdítása. A második az ún. legna
gyobb kereskedelmi kedvezmény megszerzése. Ezen felül 
még számos, főleg magyar-amerikai kétoldalú kérdésről 
esett szó. Az amerikai kormány két tagjával, továbbá a 
gazdasági élet sok kiválóságával, vezető üzletemberekkel 
találkoztam és tárgyaltam. Mindenütt igen jól, barátságo
san, sőt kitüntető szívélyességgel fogadtak, partnerként, 
nyitott szellemben tárgyaltunk. Fogadott G. Ford, az 
Egyesült Államok elnöke is.

Meggyőződéssel, sőt szenvedélyesen adtam elő, hogy a 
magyar nép Magyarország becses nemzeti ereklyéjét, a 
Szent Koronát szeretné visszakapni az Egyesült Államok
tól. Több helyütt is felvetettem, mit szólnának és mit ten
nének, ha Amerika becses nemzeti ereklyéit, például a 
szabadságharangot vagy első alkotmányukat másutt, pél
dául Angliában őriznék?

Az elnök mindkét felvetett kérés teljesítését megígérte. 
1978 januárjában sor került a nagy eseményre: az USA 
külügyminisztere átadta a Szent Koronát a Parlamentben.

Megilletődöttséggel mondhatom, felemelő érzés volt, 
életem kimagasló csúcspontja volt ez az esemény.
-  Mindnyájan nagyon kíváncsiak vagyunk arra, mivel töl

tőd napjaidat, milyen a kapcsolatod a jelenlegi szakmai 
élettel, hogy élsz, hogy vagy?
1990 óta a Vegyész Alapítvány kuratóriumának vagyok 

az elnöke. Szervezett, rendszeres, „hivatalos” kapcsola
tom a szakmával nincs, ami persze nem jelenti azt, hogy 
egyáltalán nincs is kapcsolatom. Szívesen és sokat olva
sok. Örömet találok a családomban. Munkámhoz mindvé
gig megújuló-megújító erőforrást jelentett ajó  családi hát
tér. Feleségem méltó szellemi partnerem, jóban-rosszban 
társam, jó családanya. Magasra állítja a mércét -  saját ma
gával szemben is - ,  mindig is így tette, de egyúttal meg
értő és szeretetreméltó.

Gyermekeim becsületes, megbízható, felkészült embe
rekké váltak. Egyik fiam építészmérnök, a másik jogász, 
ügyvéd. Mindegyiküknek gyönyörű családja van, egyikük 
három, másikuk négy gyermeket nevel. Örülök sikereik
nek, eredményeiknek.

Élénk figyelemmel kísérem szeretett hazánk fejlődé
sét. Mérhetetlenül örülök minden vállalat, kollektíva 
sikerének, és fájdalmasan élem meg a nem szükségszerű, 
az elkerülhető veszteségeket. Meggyőződésem, hogy át
gondoltabb, hozzáértőbb privatizáció jobban szolgálhat
ta volna a műszaki fejlesztést, vállalataink és az ország 
erősödését.

A szép napok közé tartozik, amikor egy-egy vállalatot 
meglátogathatok. Az utóbbi hónapokban a MÓL Dunai 
Finomítóját, a BorsodChemet, a Tiszai Vegyi Kombinátot, 
a Richter és az EGIS gyógyszergyárakat látogathattam 
meg. Ilyenkor mindig igen jól érzem magam. Az ipar, a 
vállalatok lehetőségei a mi alkotó éveinkben éppúgy kor
látozottak voltak, mint manapság, legfeljebb a korlátok 
természete volt más. Ezért is fontos a jó  döntés. A maiak
ra is érvényes a régi erdélyi elv: „tudják, hogy mit kellene 
tenni és teszik, amit lehet”.
-Befejezésül sok szeretettel és nagy tisztelettel gratulá

lunk 75. születésnapodon. Isten éltessen!
Sz.G.

mkl2000. 55. ÉVFOLYAM. 8-9. SZÁM 297



A kémia természete*

A kémiai módszertani kutatások rávilágí
tanak arra, hogy a diákok nem mindig azt 
tanulják meg, amit tanítani szándékozunk 
nekik. Amíg a számonkérés során vannak 
arra utaló jelek, hogy a diákok bizonyos 
ismereteket elsajátítottak és megértettek, 
addig a felmérések [1-3] -  még emelt 
szintű oktatás esetén is -  számos bizonyí
tékát szolgáltatják a helytelenül értelme
zett fogalmaknak, a magolásnak és az el 
nem sajátított alapvető kémiai ismeretek
nek. Mi a megoldás?

A kémiatanárok és tantervkészítők számára 
nem kívánatos ennek az állapotnak a fenn
tartása. Mindnyájan ismerjük a „rettegett 
mór’-lal kapcsolatos nehézségeket. De va
jon feltesszük-e a kérdést, hogy mi a prob
léma gyökere, miért kell, vagy kell-e azt 
egyáltalán tanítanunk az iskolákban? A mól 
nem az egyetlen gyenge pont; a sort folytat
hatnánk az egyenlet rendezéssel, a kötések
kel, az ion-elektron fél-egyenletekkel [4], 
az energetikával [3] (beleértve a Hess-tör- 
vényt), a szerkezettel és a kiralitással. Mit 
értünk azon amikor azt mondjuk, hogy ezek 
nehéz fogalmak? Nem azt akarjuk mondani 
más szóval, hogy „a diákok nem tudják ke
zelni őket” és ez a tény azt kérdezteti ve
lünk, hogy miért? Miért van az, hogy mi ta
nárok tudjuk, míg a diákok nem képesek 
kezelni azokat?

Hogy a fenti kérdésekre válaszolni tud
junk, közelebbről kell szemügyre vennünk 
azt, amit az emberi tanulásról tudunk és azt 
is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen a tu
dományág természete és milyen annak in
tellektuális szerkezete.

Az emberi tanulás
Az 1. ábra, amely leegyszerűsített formá
ban mutatja az emberi tanulás fő jellegze
tességeit, számos kutató munkáján alapul

* Megjelent az Education in Chemistry fo
lyóirat 36. kötetének 2. számában (1999. már
cius), 45-47 oldal. A Magyar Kémikusok Lap
ja szerkesztősége köszönetét fejezi ki az 
Education in Chemistry (Royal Chemical 
Society, UK) szerkesztőségének, hogy hozzá
járult a cikk magyar nyelvű változatának meg
jelenéséhez.
A Szerző a cikk számos gondolatát felhasználta a 
lst European Conference in Chemical Education 
(Budapest, 1998. augusztus 25-29.) programjá
ban elhangzott plenáris előadásában, amely egy
ben a FECS 1998. évi előadása volt.

** Centre fór Science Education, University 
of Glasgow, Glasgow G12 8QQ, Scotland

*** Fordította és sajtó alá rendezte Szepes 
László egyetemi tanár, ELTE Általános és 
Szervetlen Kémia Tanszéke, Budapest
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ALEX H. JOHNSTONE** ***

Munkamemória Hosszútávú memória

1. ábra. Az információ feldolgozásának modellje a tanulás folyamatában

[5-9]. Kezdjük az ábra bal oldalán, ahol az 
észlelés jelensége található. Látásunk, 
vagy szaglásunk nem objektív. A jelek, 
amelyek érzékszerveinken keresztül érkez
nek, egyéni szűrőn és értelmezésen keresz
tül jutnak el hozzánk. Az, hogy mit kezd
jünk az észlelésből származó információ
val, azt az addig megszerzett ismeretek, az
az az emlékek és tapasztalatok adatbankja 
határozza meg. Egy bizonyos parfümnek 
az illata emlékek és tapasztalatok egész so
rát ébresztheti, amelyek az illathoz kelle
mes, vagy kellemetlen érzeteket társítanak. 
Az észlelt információ „kitöltésére” nem 
használhatjuk fel a hosszú távú memória 
tartalmát.

Az 1. ábra mutatja a hosszútávú memó
ria (long-term memory, LTM) és az észle
lés közötti kapcsolatot. Tekintsük most a 2. 
ábrát és hagyjuk működni az optikai érzé
kelésünket. Forgassuk el az ábrát és figyel
jük meg a változásokat. Ebben az esetben 
az érzékelésnek egy másik vonatkozásával 
szembesülünk: ha bármely háromdimenzi
ós tárgyat kétdimenziós, vonalas ábrával 
szemléltetünk, akkor az üzenet félreérthe- 
tőséget hordoz. Gondoljunk ennek a követ
kezményére akkor, ha kémiai szerkezete
ket rajzolunk. Gondoljunk arra a problé
mára, amellyel a diák akkor szembesül, ha 
a számítógép sík képernyőjén szerkezetek 
vannak és az ábrát „elforgatjuk”.

A modell második állomása az a rekesz, 
amelyet munkamemóriának nevezünk. Ez 
próbálja meg képviselni az agy tudatos ré
szét, amely aktív figyelemmel fordul egy 
adott helyzet felé és gondolkodik rajta. Itt 
jelenik meg és kap értelmet az az észlelés, 
ami az észlelési szűrőn jut keresztül. De 
mit is értünk azon, hogy értelmes? Értel
mes az a valami, ami illeszkedik, vagy 
hozzáadódik ahhoz amit már ismerünk és 
hiszünk. Ha tudjuk azt, hogy a benzin gyú
lékony és könnyen párolog, akkor van ér
telme azt mondani, hogy azt nyílt lángtól 
távol, zárt tartályban kell tárolni. Ha azon
ban tudjuk, hogy a nátrium hevesen reagál 
vízzel és a klór mérgező gáz, akkor nincs 
értelme azt feltételezni, hogy a nátrium- 
klorid nátriumból és klórból épül fel, ha a

gyakorlat azt mutatja, hogy az egy ártal
matlan szilárd anyag. Itt ismét arról van 
szó, hogy kölcsönhatás van a hosszú távú 
memória tartalma és az új információ keze
lése között, ily módon kapcsolat van az 
LTM és a munkamemória között.

A munkamemória demonstrálhatóan jel
legzetes tulajdonsága az, hogy korlátozott. 
A munkamemóriának két funkciója van: az 
egyik az, hogy tárolja az információt; a 
másik pedig az, hogy az információt hasz
nálható, vagy tárolható formába átalakítja. 
Ez a két tevékenység a korlátozott kapaci
tás miatt verseng egymással; ha sok a tárol- 
nivaló, akkor nem marad kapacitás a fel
dolgozásra (túlterhelt állapot), vagy ha 
tetemes a feldolgoznivaló, akkor csak ke
vés információ megtartására nyílik lehető
ség. Ezt tapasztalni lehet előadásokon, 
amikor a diákok tudata számára rendelke-

2. ábra. Háromdimenziós ábra 
érzékelése két dimenzióban
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zésre álló kapacitást lefoglalja a jegyzete
lés és kevés, vagy semmi lehetőség nem 
marad a megértésre. A munkamemória 
korlátozott voltából erednek azok a nehéz
ségek, amelyekkel valamilyen új ismeretet 
elsajátító tanulók szembesülnek. Megtör
ténhet, hogy a diákok keveset, vagy sem
mit nem tanulnak az előadáson, a laborató
riumi gyakorlaton, vagy a szemináriumon. 
Valószínű, hogy a tanulás jelentős részére a 
tanítást követően, néha évekkel utána kerül 
sor. így valóban nem közhely azt mondani, 
hogy lényegében akkor értünk meg igazán 
valamit, amikor azt tanítanunk kell. Nagyon 
hosszúra nyúlhat az az időszak, amely alatt 
valaki diákból tanárrá válik.

Hogyan lehetséges az, hogy a tanárok 
meg tudják azt tenni, amit a diákok nem 
képesek? A tanárok talán intelligenseb
bek, mint a diákjaik? A tanárok munka
memóriája nagyobb, mint a diákoké? 
A válasz mindkét kérdésre határozott 
nem. A tanárok előnyös helyzete két té
nyezőből ered: az egyik az idő, a másik az 
a képesség, amelyet részekre bontásnak 
nevezünk. Többféle próbálkozás történt 
arra vonatkozóan, hogy meghatározzák 
azt az időt amely alatt egy kezdő tanuló 
szaktekintéllyé válik. A becslések kb. 
10 000 óra tanulás és gyakorlat körül mo
zognak [10]. Ez messze több, mint a képe
sítés megszerzéséhez szükséges idő. Ezen 
idő alatt a tudás és gyakorlat egymást köl
csönösen áthatják egy gazdag és sokolda
lú értelmi hálózaton keresztül. Ez a háló
zat képessé tesz bennünket arra, hogy to
vábbi összefüggéseket lássunk meg és így 
az újonnan szerzett ismeretek hatékonyan 
kezelhetők. A tapasztalt kémikus például 
alkotó módon fel tudja használni a perió
dusos rendszert, a jól bevált szerves kémi
ai reakciómechanizmusokat, vagy a mate
matikai képzettségét más problémák meg
oldására.

Egy „triviális” példa?
Vegyünk egy példát a sokat becsmérelt 
móllal kapcsolatban.

Pontosan hány gramm kréta reagál 100 cm3, 
1 mol/dm3 koncentrációjú sósavoldattal?

A diák megoldása
Mi a kréta? -  emlékezés: kalcium-karbonát. 
Mi a sztöchiometriai képlete? -  emlékezés: 
CaCC>3.
Mi a reakcióegyenlete? -  emlékezés, vagy 
fáradságos úton kitalálni:

CaC03 + HC1 -  CaCl2 + H20  + C02

Szükség van egyenletrendezésre? -  emlé
kezés, vagy valamilyen stratégia alkalma
zása:

CaC03 + 2HC1 -  CaCl2 + H20  + C02

Emlékezés: 1000 cm3 1 mol/dm3 koncent
rációjú HCl-oldat egy mól HCl-t tartalmaz. 
Az egyenlet szerint egy mól CaC03 2 mól 
hidrogén-kloriddal reagál.
100 cm3 1 mol/dm3 koncentrációjú HC1 ol
dat 1/10 mólt tartalmaz, amely 1/20 mól 
CaC03-tal egyenértékű.
A CaC03 moláris tömege = 40+12+48 = 
100 g/mól.
100 cm3 1 mol/dm3 koncentrációjú HC1 ol
dat egyenértékű 100/20 g CaC03-tal = 5g 
CaC03.

A tanár megoldása
A CaC03. moláris tömege = 100 g/mól -  
ismert a gyakorlatból.
Magától értetődően 1:2 arány a CaC03 és 
HC1 mólok között.
Nincs szükség egyenletre.
1000 cm3 HCl-oldathoz kell 50 g CaC03. 
100 cm3 HCl-oldathoz kell 5 g CaC03. 
Rutinszerű számolás a tanár részére -  po
tenciális túlterhelés a diák munkamemó
riájában.

Az 1. ábra utolsó részlete a hosszú távú 
memória (LTM). Ez hatalmas tárháza az em
lékeknek, amelyek egy része személyes ter
mészetű és különleges kapcsolatban áll min
den egyes személlyel (epizódszerű). Ez utób
biak egy része tanult és átadott ismeret, de 
nem szükségszerűen megtapasztalt (szeman
tikus) mint például: „Párizs Franciaország fő
városa”, vagy a mészkő képlete CaC03. Az 
LTM nem csak szimpla tároló, hanem véle
ményeket, előítéleteket, hiedelmeket, szere- 
tem/nem-szeretem viszonyulásokat is tartal
maz, mint például: „A természettudomány fi
úknak való”, „Soha nem tudtam megérteni a 
képleteket”, „A termodinamika engem hide
gen hagy”, „Az én magyarázatomra vagy kí
váncsi, vagy a tanáréra?”.

Egy másik dolog, amelyet az LTM-ről el 
kell mondani, hogy az abban való tárolás 
különféle formákban lehetséges. Az ideális 
eset az, amikor az új információ tökélete
sen illik a már megszerzett ismeretanyagba 
és gazdagabbá, meg árnyaltabbá teszi a 
képzetek és asszociációk rendszerét. Ez a 
kívánatos állapot nem valósul meg szük
ségszerűen. Sok gondolkodásra, „meg
emésztésre” és gyakorlatra van szükség. 
Egy másik lehetséges módja az információ 
tárolásának az, hogy azt helytelenül kap
csoljuk a már meglevő tudásanyaghoz. En
nek következtében olyan következtetések
re jutunk, amelyek félreértésekhez, „alter
natívákhoz” vezetnek [8]. Ezek gyakran 
rossz asszociációk révén jönnek létre, ame
lyek során ismert szavakat nem odaillő 
módon használunk [11 ]. A „világos” azt je
lenti, hogy „áttetsző”, vagy azt, hogy 
„színtelen”? A „spontán” azt jelenti, hogy 
„gyorsan”, vagy azt, hogy „magától”?

A tárolás harmadik módja valójában nem 
is tárolás. A diák megpróbál memorizálni 
valamit, ami nem illeszkedik semmihez a

már megszerzett ismeretek közül. Ez a bif- 
lázás rövid ideig tapad meg és nehéz újra 
felidézni. Számos vizsgára készülés esik eb
be az utolsó kategóriába. Mennyi informá
ció marad meg néhány órával a vizsga után?

Ennek a modellnek (/. ábra) minden 
részlete következménnyel van a kémia taní
tására és tanulására.

A kémia természete
Az emberi tanulás az észleléseink, vala
mint az érzéki behatásokkal való kölcsön
hatásunk révén valósul meg. A fogalmak 
az észlelések útján -  példákon, vagy nem
példákon keresztül -  formálódnak, így lé- 
pésről-lépésre finomodnak és kikristályo
sodnak. Kisgyermekek számára minden 
négylábú állat „kutya”, de rövidesen a ku
tyák különválnak a macskáktól és a juhok- 
tól. Kémiában azonban észleléseink nem 
segítik az elem, vagy vegyület, az atom, 
vagy molekula, az elektron, vagy proton 
fogalmának kialakulását. Ezek közvetlenül 
nem érzékelhetők mint legtöbb egyéb fo
galmunk. Megközelítésük spekulatív, vagy 
szemantikus; elsajátításuk nem tapasztalás 
útján, hanem tudáson alapuló ráhatás révén 
történik. Analógiák és nagymértékű leegy
szerűsítés révén megpróbáljuk „reálissá” 
tenni azokat. Eközben gyakran olyan rossz 
értelmezéseket alapozunk meg, amelyeket 
legjobb lenne elkerülni. Ezek a rossz asz- 
szociációk új tanulási folyamatokat indíta
nak el, amelyek további problémák okozói.

A kémiával kapcsolatos másik nehézség 
az, hogy a megtapasztalható makro-tudo- 
mány (külső forma, állapot, szag, szín stb.) 
nincs közvetlen kapcsolatban a molekulá
ris szintű mikro-tudománnyal. Az iroda
lom tele van olyan esetekkel, amelyek azt 
példázzák, hogy a diákok nem képesek 
ezeket helyesen összekapcsolni [1-3]. A 
kémiai kötéssel kapcsolatos félreértéseket 
olyan egyszerű, tapasztalati szabályok se
gítik elő, mint az oktett szabály és az ato
mok „törekvése” arra, hogy azt elérjék. 
A hibridizációval kapcsolatos állítások 
gyakran a megértést nélkülöző, üres fecse
gések. Furcsa az az eljárás, amely a „gáz
fázisú izolált atomot” tekinti kiindulásnak 
az elektronkonfiguráció tárgyalásához, 
majd a szabályokat a hibridizáció varázsla
tával elferdítve teszi alkalmassá a valóság 
leírására. A diák tapasztalatai között és 
hosszútávú memóriájában nem szerepel 
semmi olyan tartalmi elem, amelynek 
segítségével ez követhető lenne. Ez csak 
magolással elsajátítható szöveget, vagy va
lami „szentírás-félét” eredményezhet meg
emészthetetlen formában. Az észlelési szű
rő és a munkamemória -  pszeudo „fizikai 
valóságot” teremtve a pályáknak és a köté
seknek -  megpróbál valamit kezdeni ezzel 
a helyzettel. A legtöbb tankönyv ezt a fo
lyamatot erősíti. Fiatalabb életkorban a
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1. táblázat
Laboratóriumi előkészítő' hatása fizikus hallgatók gyakorlat 

utáni felmérési eredményeire (1995-96) [14]

Kísérlet

Átlag

Labor elkészítő nélkül Labor előkészítővel
Rezonancia 35,51 47,66
Interferométer 48,15 61,60
Röntgensugárzás 50,59 62,50
Lézer 55,88 75,64

diákok -  akik tapasztalatból tudják, hogy 
hő hatására a testek kitágulnak -  úgy kép
zelik, hogy hőmérsékletemelés hatására az 
atomok is nagyobbak lesznek, összebékít- 
ve ezáltal a makro és szubmikro világba 
tartozó fogalmakat.

Az egyik legnagyobb változás, amely a 
60-as években a kémia tanításában bekö
vetkezett, az a törekvés volt, hogy a kémiát 
„becsületes” tudománynak láttassa. Ennek 
során arra törekedtek, hogy párhuzamosan 
tanítsák a kémia makro, szubmikro és 
szimbolikus nyelvezetét. Pszichológiai 
szempontból ez valószínűleg katasztrofális 
volt. A tanuló munkamemóriája nem képes 
ezzel a szimultán rohammal megbirkózni 
akkor, ha az információ zöme közvetlenül 
nem érzékelhető. A hallgatók, még egyete
mi végzős szinten is, egy időben csak két 
aspektusát képesek kezelni a problémának. 
Kérdezzük csak meg a hallgatóktól, hogy 
mi jut spontán eszükbe a „benzol” szó hal
latán. A válasz „CgHft”, vagy „hatszög”, 
vagy „delokalizáció”, vagy „aromásság”, 
de ritkán az, hogy a benzol „színtelen, rák
keltő, gyúlékony folyadék”.

Az előadás sokszor olyan esemény, 
amelyben megértés nélküli információ-át
vitel történik a tábla és a füzet között [12]. 
A munkamemória túlságosan le van terhel
ve ahhoz, hogy gondolkodásra is jusson 
kapacitás. A gyakorlat ideális lehetőséget 
nyújt arra, hogy együvé hozza a kémia 
makro, szubmikro és reprezentációs vonat
kozásait, de ezt eleve kizárja az informáci
ós túlterheltség. Csak nem kell mást tenni, 
mint megkérdezni a hallgatókat a laborató
riumban arról, hogy éppen mit csinálnak. 
A válasz arra szorítkozik, hogy a leírás há
nyadik oldalának, hányadik soránál tarta
nak és nem arról szerzünk tudomást, hogy 
milyen értelmi megvilágosodás élményé
ben részesül a hallgató.

Van kiút ebből a helyzetből? A modell, 
amely segít megérteni a hallgatók nehézsé
geit, hozzásegít-e bennünket azok megol
dásához?

A modell felhasználása

A hosszútávú memóriának meghatározó 
szerepe van az észlelés szabályozásában, a 
munkamemória információval való ellátá
sában és az elsajátított ismeretek tárolásá
ban -  ez a megoldás kulcsa.

Ha a hallgató meg akar érteni valamit 
az új tananyagból, akkor az LTM-t úgy 
kell előkészíteni, hogy az észlelés világos 
és egyértelmű legyen. Ebben a vonatko
zásban a munkamemóriának van tenniva
lója, ugyanakkor az új tananyagnak is 
kell lennie olyan elemének, amelynél 
meg lehet ragadni. A dolog lényege az, 
hogy az LTM-t valamilyen módon elő 
kell készíteni. Evek óta beszélünk a „la
bor előkészítők”-ről, azaz a laboratóriumi 
munka előkészítéséről. Ennek célja a 
hallgatók felkészítése arra, hogy a kísér
letek során mi várható és hogy meg tud
ják magyarázni a szokatlan jelenségeket. 
Segítséget kapnak abban, hogy különbsé
get tudjanak tenni a lényeges és mellékes 
dolgok között, így a munkamemóriájukat 
nem zsúfolják tele jelentéktelen aprósá
gokkal [13-15]. A modell megkívánja azt, 
hogy a „labor-előkészítőt” ugyanolyan 
gondosan tervezzék meg, mint magát a 
gyakorlatot. Tekintsük az 1. táblázat ada
tait, ahol a hallgatók teljesítménye látha
tó a laboratórium utáni felmérésen. Az 
eredmények alapján össze lehet hasonlí
tani az előkészítésen részt vett és részt 
nem vett hallgatók teljesítményét.

Jó okunk van azt hinni, hogy hasonló 
eredmények érhetők el előadási előkészí
tőkkel, ahol a diákokat egy elkövetke
ző előadás-sorozatra készítik fel [16]. 
Ugyanígy elképzelhető szemináriumi 
előkészítő is. Ezek időt és adminisztráci
ót igényelő feladatok, de ha van kimutat
ható eredmény a tanulásban és megértés
ben, akkor ezeknek a foglalkozásoknak 
van nettó nyeresége. Jobb és teljesebb 
megértéshez vezet, ha az előkészítésben 
több időt szentelünk a nehezen elsajátít
ható ismereteknek.

Ebben a rövid közleményben nincs mód 
arra, hogy áttekintsük modellünk összes 
vonatkozását. A munkamemória túlterhelt
ségének csökkentésével foglalkozó közle
mények az irodalomban megtalálhatók 
[17, 18]. Az a problematika pedig, hogy az 
LTM-ben miképpen érhető el az informá
ció hatékony tárolása, még sok kutatniva- 
lót hagy maga után.

Nem szokványos tárgyat oktatunk, ezért 
a tanulási folyamat részletekbe menő isme
retére van szükség ahhoz, hogy diákjaink
kal meg tudjuk osztani azt az örömöt, ami
ben a kémia bennünket részesít.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

A. H. Johnstone: A kémia természete

A kémiai módszertani alapkutatások az 
emberi elme azon tevékenységeivel foglal
koznak, amelyek a tanulással, az ismeretek 
tárolásával, azok előhívásával és a problé
ma-megoldással kapcsolatosak. Ezeknek a 
kutatásoknak az eredményei egyaránt al
kalmazhatók különböző kultúrkörökben, 
oktatási rendszerekben és országokban, 
hozzájárulnak a kémiaoktatás hatékony 
megújításához.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 298 (2000)]

S U M M A R Y

A. H. Johnstone: The Nature of Chemistry

Research in Chemical Education deals 
with the basic workings of the human mind 
during learning, storing, recalling and 
problem solving. The results of this work 
are transportable between cultures, educa
tion systems and countries and so make 
innovation in Chemical Education more 
efficient and effective.



Mikroemulziók alkalmazása műszaki eljárásokban*

1. Bevezetés

A „mikroemulzió” kifejezést J. H. Schulman angol ve
gyész vezette be. Már 1943-ban leírta stabilis, olajban dús 
keveréknek egy stabilis, vízben gazdag keverékbe történő 
átmenetét, és 1959-ben használta először az ilyen rendsze
rekre a „mikroemulzió” nevet [1,2]. A kérdéskörrel kap
csolatos közlemények száma azóta folyamatosan nő, és a 
mikroemulziók egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert, 
mind az alapkutatásban, mind pedig az iparban. Speciális 
tulajdonságaik miatt számos gyakorlati alkalmazási lehe
tőségük kínálkozik.

Ennek a közleménynek célja, hogy ismertesse a mikro
emulziók alapvető tulajdonságait, és kapcsolatba hozza eze
ket a már eddig bevezetett alkalmazási területeikkel, vala
mint további alkalmazási területeket táijon fel. Ezt a terüle
tet foglalja össze ez a közlemény, a hangsúlyt főleg az utol
só évtizedre helyezve. A mikroemulziók technikai jelentősé
géről és a fordított micellákról megjelent korábbi cikkeket 
Langevin 1982-es munkája [3] kitűnően összefoglalja.

Ezen rendszereknek műszaki felhasználásuk szempontjá
ból legfontosabb tulajdonságait a 2/a-c fejezetekben mutat
juk be. A tulajdonságoknak egy részét sematikusan ábrázol
juk, de ezek az ábrák is igen sok munkacsoport mérésén ala
pulnak, amelyeket a világ különböző részein végeztek el.

A második rész tömör, csak azokat a tulajdonságokat ír
ja le, amelyeknek az alkalmazás szempontjából jelentősé
gük van, míg egyéb tulajdonságok esetében csak hivatko
zást találunk a részletesebb összefoglaló cikkekre.

2. A mikroemulziók alapvető tulajdonságai

a) Mi a mikroemulzió?

Amikor vizet vele nem elegyedő szerves folyadékkal ele
gyítünk, általában zavaros, tejszerű emulziót kapunk, 
amely bizonyos idő után ismét szétválik vizes és szerves 
fázisra. Schulman figyelte meg az 50-es években, hogy 
ezeket a zavaros, instabilis emulziókat alkohol hozzáadá
sával át lehet alakítani optikailag átlátszó, termodinamika
ilag stabilis elegyekké. Ő volt az első, aki ezen stabilis, két, 
egymással nem elegyedő komponenst, nevezetesen vizet 
és olajat tartalmazó elegyeket mikroemulziónak nevezte 
[2]. A 70-es és 80-as években részletesen vizsgálták a vi
zet, olajat és felületaktív anyagot tartalmazó elegyeket, mi
vel az olaj hatékony visszanyerése megkívánja az ilyen 
elegyek fázisdiagramjának pontos ismeretét és megértését 
[4-8]. Jelenleg a víz-olaj-felületaktív anyag-rendszerek fá-
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zisegyensúlyait már jól ismerjük [9-14], azonban a rend
szerek nagy változatosságának következtében sok rendszer 
belső szerkezete még nincs teljesen felderítve.

Az alapkutatás érdeklődése elsősorban a fázisdiagramokat 
az adott komponensek kölcsönhatásának alapján leíró termo
dinamikai modellek felé irányul [15-18]. A termodinamikai 
vonatkozásokon kívül a mikroemulziók szerkezete [19-26] 
és dinamikája [27-32] volt még intenzív vizsgálatok tárgya.

Az 1. ábra vizet, alkánt és egy nem-ionos felületaktív 
anyagot tartalmazó háromkomponensű rendszer egyfázisú 
tartományát ábrázolja sematikusan az összetétel és a hőmér
séklet függvényében. Állandó felületaktívanyag-koncentrá- 
ció esetében homogén, izotróp oldatot tartalmazó tartomány 
ismerhető fel, amelyben az olaj-víz frakcióban az olaj súly
aránya, 0 és 100% között változhat. Ezt az egyfázisú tarto
mányt két különböző kétfázisú tartomány határolja. A 
makroszkopikusan homogén elegyek szubmikroszkópikusan 
heterogének. Ezen elegyek mikroszerkezetének vizsgálatát 
többek közt fényszórási kísérletekkel, elektronmikroszkópo
sán és NMR öndiffúziós kísérletekkel végezték, melyeknek 
eredményei szintén bennfoglaltatnak az 7. ábrában [20-26].

A vízben dús oldalon az elegy az olajcseppeknek a víz
zel alkotott stabilis diszperziójából áll (o/w mikroemul
zió), amely a hőmérséklet emelésekor koagulál. Szivacs
szerű szerkezet nyerhető akkor, ha az elegy közel azonos 
mennyiségű vizet és olajat tartalmaz, azaz ha a  = 30-70%. 
A vízből, ill. olajból álló koherens tartományok körülbelül 
azonos méretűek. Az olajban dús oldalon diszpergált víz- 
cseppek találhatók (w/o mikroemulzió), amelyek hőmér
sékletcsökkentés hatására ugyancsak koagulálnak. A tar
tományok nagysága (az 1-100 nm tartományban) a felü
letaktív anyag koncentrációjának és a víz és olaj térfogat
arányának függvénye. Az olaj és a víz közötti határfelüle
tet a felületaktív anyag monomolekulás rétege borítja. En
nek a határfelületnek a nagysága elérheti a 105 m2 -t is, a 
mikroemulzió egy literére számítva. A kétfázisú tarto
mányban alacsonyabb hőmérsékleteken (2) egy o/w 
mikroemulzió együtt létezik egy szinte tiszta olajos fázis
sal. A kétfázisú tartományban magasabb hőmérsékleteken 
(2) egy w/o mikroemulzió létezik együtt egy vizes fázis
sal. Megjegyzendő, hogy Chen és Strey a leggyakrabban 
alkalmazott nem-ionos felületaktív anyag esetére leírt 
szerkezetekkel megegyező rendszereket írtak le ionos fe
lületaktív anyag használatakor is [34].

Mivel a mikroemulziók mind poláris (víz), mind apolá- 
ris komponenst (olaj) tartalmaznak, az anyagok széles 
spektrumának oldására képesek. Az oldás mechanizmusa 
hasonló a micelláris oldatok oldási mechanizmusához. A 
micellákat itt az olaj-tartományok helyettesítik, amelyek 
minden hidrofób anyag oldására képesek. A poláris anya
gok oldása analóg módon megy végbe, a mikroemulziók 
vizes tartományaiban. A mikroemulziók oldási kapacitása 
általában sokkal nagyobb, mint a micelláris oldatoké.
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Viz Olaj
1. ábra. Vízből, szerves folyadékból (olaj) és nem-ionos felületaktív 

anyagból álló háromkomponensű rendszerek fázisprizmájának 
sematikus metszete. Állandó felületaktív anyag koncentrációnál egy 
izotróp, egyfázisú oldat-tartomány figyelhető meg, ami a fázisprizma 
vízben dús oldalától, az olajban dús oldaláig terjed. Ezt az egyfázisú 

tartományt két kétfázisú tartomány veszi körül, amelyekben a 
felületaktív anyag vagy az alsó, vizes fázisban (2), vagy a felső szerves 

fázisban foglal helyet. Az egyfázisú tartomány satírozása az oldat 
mikroszerkezetét illusztrálja.

b) A mikroemulziók fázis-viselkedése

Nézzünk egy háromkomponensű rendszert, amely vizet 
(A), olajat (B) és nem-ionos felületaktív anyagot (C) tartal
maz. Ennek a háromkomponensű rendszernek négy füg
getlen termodinamikai változója van: a hőmérséklet (T), a 
nyomás (p), és két összetételi változó. Mivel a kísérletek 
arra utaltak, hogy a nyomás hatása kicsi a hőmérséklet be
folyásához képest, ebben a tárgyalásban a nyomást at
moszférikus értéken állandónak tekintjük. A háromkompo
nensű rendszer fázis-viselkedését ebben az esetben ponto
san lehet ábrázolni egy olyan álló fázis-prizmában, amely
ben a Gibbs-féle háromszög az alap, és a hőmérséklet az 
ordináta (2. ábra). Összetételi változókként alkalmas beve
zetni az olaj tömegarányát, a-t, ami a víz és olaj elegy ben:

a  = B/(A+B)

valamint a felületaktív anyag tömegarányát, y-t, ez a há
romkomponensű elegyben:

y = C/(A+B+C)

Mindkettőt súlyszázalékban (s%) fejezzük ki. Ebben az 
esetben a fázisprizma minden pontja egyértelműen meg
határozható az a,y és T értékek együttesével.
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2. ábra. Fázisprizma a Gibbs-féle fázis-háromszöggel, mint alaplappal, 
és a hőmérséklet-tengellyel, mint ordinátával.

A vízből, olajból és nem-ionos felületaktív anyagból ál
ló elegyek jól definiált hőmérséklet-intervallumon belül 
válnak szét három folyadék-fázisra: egy vizes fázisra, egy 
olajban dús fázisra és egy felületaktív anyagban gazdag 
fázisra. A víz és olaj kölcsönös oldhatósága, amely együtt 
jár a víz és olaj fázis közötti minimális felületi feszültség
gel, a felületaktív anyagban dús fázisban maximális. Ez az 
a két tulajdonság, amely a mikroemulzióknak a tudomány 
és ipar különféle területein történő felhasználásának alap
ját képezi. A háromfázisú háromszög eredetét, valamint a 
víz és olaj közötti maximális kölcsönös oldhatóságot már 
majdnem egy évszázaddal ezelőtt is tanulmányozták (er
ről összefoglaló a [36]-ban). A háromfázisú háromszög a 
három megfelelő bináris rendszer nem folytonos oldható
ságából ered, amely oldhatóságokat a prizma három olda
la reprezentálja. Ha a bináris rendszerek mindegyike old
hatósági szakadást mutat a kísérlet hőmérsékletén, ezek a 
szakadások kiterjednek a prizmára is, ahol átlapolhatnak 
egymáson. Ha ez megtörténik, akkor létezik együtt a há
rom egyensúlyi folyadék-fázis.

A háromfázisú tartomány helyzetét és kiterjedését a fá
zisprizmán belül legkényelmesebben úgy határozhatjuk 
meg, hogy a prizmát a=  50s%-nál egy függőleges síkkal 
elmetszük (3. ábra).

Ezt a gyakorlatban úgy valósíthatjuk meg, hogy azonos 
mennyiségű vizet és olajat elegyítünk, és különböző 
mennyiségű felületaktív anyagot adunk hozzá, majd meg
figyeljük a fázisok számát emelkedő hőmérsékleteken. A 
felületaktív anyag nagy koncentrációjánál az olvadáspont 
és forráspont közötti hőmérséklettartományban homogén 
elegyet kapunk. Valamivel kisebb koncentráció esetében a 
fázis-sorrend :

2 12, még kisebb koncentrációknál a sorrend 2 3 2, míg 
egészen kis koncentrációnál minden hőmérsékleten két fá
zis létezik együtt. Az eredményeket ábrázolva egy pszeu- 
do-bináris fázisdiagramot kapunk, amint ez a 3. ábra alsó 
részén látható. Azt a hőmérséklet-intervallumot, amely
ben három fázis van jelen, Tj és T , azaz az intervallum al
só és felső értéke határolja. Ennek a pszeudo-bináris fázis- 
diagramnak meghatározását megnehezítheti liotróp
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a  = const.

3. ábra. Felül: Vízből, szerves folyadékból (olaj) és nem-ionos 
felületaktív anyagból álló háromkomponensű rendszer sematikus 

fázisprizmája.
A fázis-viselkedés szempontjából leglényegesebb információt a prizma 

függőleges metszete adja, állandó a mellett, 
a felületaktív anyag koncentrációjának, y-nak, és a hőmérséklet 

függvényébejt (alsó ábra). A háromfázisú tartomány átlagos 
hőmérsékletén, T-nál, a legkisebb az a felületaktív anyag mennyiség, 

amely az egyfázisú tartományba történő átlépéshez szükséges.

mezofázisok (La) megjelenése nagy felületaktív anyag 
koncentrációk alkalmazásánál (y). A tapasztalat azonban 
azt mutatja, hogy ezek a mezofázisok eltűnnek, amint a 
heterogén fázisok tartományához közeledünk. A háromfá
zisú tartomány helyzete a hőmérsékletskálán a tartomány 
átlagos hőmérsékletével, vagyis:

~  T, + Tu
~  2 ~

képlettel, míg a felületaktív anyag hatékonysága azzal a y 
koncentrációval jellemezhető, amelynél T hőmérsékleten 
és a  = 50s%-nál homogén elegyet kapunk. Amint az a 3. 
ábra alsó képén látható, a víz és olaj teljes oldhatóságának 
eléréséhez szükséges felületaktív anyag mennyisége T hő
mérsékletnél minimumot mutat, míg ez alatti és feletti hő
mérsékleteknél a víz és olaj kölcsönös oldhatósága sokkal 
kisebb, ezért több felületaktív anyagra van szükség. Ez a 
viselkedés alig függ a felületaktív anyag minőségétől. A 
háromfázisú tartomány két jellemző paramétere, f  és f  
érzékenyen, de szisztematikusan függ mind az olaj, mind 
a felületaktív anyag természetétől. Az alacsonyabb hő
mérsékletű kétfázisú tartományban a nem-ionos felület
aktív anyag jobban oldható vízben, mint olajban (2-vel 
jelölve). A 4. ábra (alsó kép) ezt a helyzetet a negatív haj
lásszögű egyenesekkel jellemzi. Magas hőmérsékleten a 
nem-ionos felületaktív anyag jobban oldódik az olajban, 
mint a vízben ( 2-vel jelölve a 4. ábra felső képén), ugyan
ezt jelzik a pozitív hajlásszögű egyenesek is.

A fázisprizma izoterm metszetét a háromfázisú interval
lumon belüli hőmérsékleten a 4. ábra (középső kép) mutat
ja. Erre a fázisdiagramra egy sokkal kiterjedtebb egyfázisú 
tartomány jellemző, mint az alacsonyabb ill. magasabb hő
mérsékletű izoterm metszetek esetében kapott érték. Ennek 
az oldhatóság-változásnak az az egyszerű magyarázata, 
hogy a felületaktív anyag oldhatóságát vízben hidrogénkö
tések kialakulása segíti elő. Ezek a hidrogénkötések a hő
mérséklet emelkedésével felszakadnak, és ezzel elősegítik a 
felületaktív anyagnak az olajban való jobb oldhatóságát.

Ez a sematikusan leírt fázis-viselkedés található minden 
vízből, szerves folyadékból és nem-ionos felületaktív 
anyagból álló elegyben. Ennek az a következménye, hogy 
szinte minden vízből (vagy elektrolitoldatból) és szerves 
folyadékból álló elegyhez található olyan felületaktív 
anyag, amely stabilizálja a mikroemulziót. Az a hőmér
séklet-tartomány, amelyben mikroemulziók alakulhatnak 
ki, szisztematikusan tolódik el a felületaktív anyag alkil- 
vagy etilén-oxid-láncának hosszúsága és a szerves folya
dék polaritása függvényében. Ezen összefüggéseknek, va
lamint a hozzáadott elektrolitok hatásának sematikus il
lusztrálására szolgál az 5. ábra.

A diagramban a háromfázisú tartományt annak átlagos 
hőmérséklete, f  jellemzi. Adott felületaktív anyag esetében 
a háromfázisú tartomány az olaj növekvő szénlánc-hosszá- 
val, azaz a növekvő hidrofobitással magasabb hőmérsékle-

Felületaktlv anyag

4. ábra. A fázisprizma izoterm metszetei a háromfázisú tartomány 
hőmérséklete alatt (alsó ábra), a háromfázisú tartomány átlagos 

hőmérsékletén (középső ábra) és a háromfázisú tartomány 
hőmérséklete felett (felső ábra).
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Adott felületaktív anyag

nem-ionos

A felületaktív anyag hidrofobitása

5. ábra.
T  függése a: az olaj szénláncának hosszától

b: a mikroemulzió elektrolit-koncentrációjától 
c: az ionos és nem-ionos felületaktív anyag 

hidrofobitásától

tek felé tolódik el. Ha liotróp elektrolitot adunk a rendszer
hez (pl. NaCl, NaOH, KC1, Na2S04 stb.), a háromfázisú tar
tomány alacsonyabb hőmérsékletek irányába tolódik el [37]. 
Egy adott szerves folyadék (olaj) emulgeálódásakor a felü
letaktív anyag hidrofobitásának növekedése révén a három
fázisú tartománynak alacsonyabb hőmérsékletek irányába 
történő eltolódása volt megfigyelhető.

A fázisviselkedés ugyanígy írható le az ionos felületak
tív anyagokra is, mint ahogyan itt a nem-ionosokra leír
tuk, egy lényeges különbséggel. Az ionos felületaktív 
anyagok oldhatósága vízben a hőmérséklet növekedésével 
nő, ezért az ionos felületaktív anyagok másként viselked
nek oldhatósági preferencia szempontjából: a hőmérséklet 
emelkedésével nem az olajat, hanem a vizet preferálják. 
Itt is igaz, hogy egy háromfázisú rendszeren keresztül jön 
létre az átmeneti forma, amelyben a háromfázisú rendszer 
tulajdonságai azonosak a nem-ionos felületaktív anyagot 
tartalmazó háromfázisú rendszerével [14].

Az 5. ábra az ionos felületaktív komponenst tartalmazó 
rendszerekre is megadja az előbbi függvényeket. Mindhá-
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rom esetben igaz, hogy az azonos hatásokat ábrázoló gör
bék az ionos és a nem-ionos felületaktív anyag esetében 
egymás inverz függvényei. Ennek a viselkedésnek részle
tes tárgyalását a [13,14]-es hivatkozásban találhatjuk meg. 
A mikroemulziók számos alkalmazása során az ionos és 
nem-ionos felületaktív anyag közötti leglényegesebb elté
rés a nem-ionos felületaktív anyagok sokkal kisebb érzé
kenysége az elektrolitokkal szemben. Az elektrolitok csök
kentik a felületaktív anyag hidrofil végcsoportjának víz
oldhatóságát. A nem-ionos felületaktív anyagok versenge
nek a végcsoportok hidrát-vizéért, de ez olyan effektus, 
ami alig van hatással a fázis-viselkedésre. Az ionos felület
aktív anyagok esetében a töltéssel bíró végcsoportok kö
zötti elektrosztatikus kölcsönhatást elektrolitok hozzáadá
sa erősen befolyásolja, úgy, hogy ezzel a fázis-viselkedés 
is lényegesen megváltozik.

A háromfázisú tartomány átlaghőmérsékletén, f  -n kívül, 
az un. fázisátalakulási hőmérsékletet (PIT) is gyakran hasz
nálja az irodalom a víz-olaj-felületaktívanyag-rendszerek 
tulajdonságainak jellemzésére. Ez a felületaktív anyag pre
ferált oldhatóságának az olajban való oldhatóságból a víz
ben való oldhatóságba történő átmenetét jellemzi. Sok 
rendszerben a PIT megfelel a f  átlaghőmérsékletnek.

Nagyon hatékony rendszerekben csak a PIT-et lehet ve- 
zetőképességi mérésekkel meghatározni, a T nem határoz
ható meg a leírt módszerrel [14]. Ez annak tulajdonítható, 
hogy az ilyen rendszerekben a háromfázisú tartomány 
gyakran igen kicsi és nehezen meghatározható, mivel a fá
zisok szétválása általában hosszú időt vesz igénybe.

Az eddig bemutatott sematikus diagramok a mikroemul- 
ziót képező elegyekben nem adnak semmiféle információt a 
felületaktív anyag koncentrációjáról. A rendszert jellemző 
karakterisztikus értéknek, y-nak, a felületaktív anyag átla
gos koncentrációjának, (ami a felületaktív anyag lánchosz- 
szúságával változik) a meghatározásához szükség van egy a  
-50  s%-kal jellemzett egyfázisú elegyre. Közepesen hosszú 
szénláncú felületaktív anyagokra (pl. C6E3 vagy CgE4) y = 
15-30 s%, ha a kialakítani kívánt mikroemulzió víz és 6-12 
szénatomból álló szénhidrogén elegye [38]. Hosszabb szén
láncú felületaktív anyagok esetében (pl. C12E5 vagy C]4Eg) 
y = 3-10 s%, ugyanolyan elegy-összetétel mellett. Tehát a 
felületaktivitás hatékonysága növekvő szénlánchosszúság- 
gal nő. Általában jól használható szabály, hogy f  csak kissé 
változik, ha a nem-ionos felületaktív anyag CjE-ről 
Ci+2Ej+2-re változik, amennyiben az olaj szénatomszáma 
konstans, pl. CgE4 és C10E5 között van. A fázis-viselkedést 
illetően Kahlweit közölt részletes összefoglalásokat 
[13,14,36]. Az irodalom egy része a fázis-viselkedés leírásá
ra Winsor közleményében megjelent nomenklatúrát alkal
mazza. Ő négy különböző típusú mikroemulziót különböz
tet meg, amelyeket a fázisdiagramok különböző egy-, két- és 
háromfázisú tartományában találunk meg [39].

c) A víz- és olajfázis közötti felületi feszültség , oab

A mikroemulzióknak nemcsak a hatékonyság az egyedüli 
fontos jellemzője. Tisztítási eljárásokban, valamint a haté
kony olaj-visszanyerés szempontjából például a vizes oldat
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CT I mN/ m)

i------- 1------- 1------- 1-------1-------1------- 1------- 1------- 1--------1------- 1--------1

0 5 11
C*/18 -12 EO (w%) --------
C 16/18 ' O H  ( w % )  -------- --

6 . ábra. Víz és olaj közötti felületi feszültség T  hőmérséklet közelében.
A rendszer vízből, paraffin olajból és különböző arányokban kevert 
felületaktív anyag és ko-felületaktív anyag (additív) keverékéből áll. 

Hőmérséklet 75 "C [44 j. A felületaktív anyag és additív arányának vál
tozása eltolódást okoz az átlagos hőmérsékletben, a kísérlet 
hőmérséklete felettitől az ez alatti hőmérsékletek irányába.

és az olaj közötti felületi feszültség, valamint az oldat ned
vesítőképessége a tisztítandó felületen ugyancsak fontos. Sok 
jel arra mutat, hogy a diszpergált csepp sugara, r, az oldószer 
és a csepp közötti felületi feszültség, oab függvénye [17,40]. 

Az összefüggés a következőképpen adható meg:

°abr2 = kBT ( l)

ahol kB a Boltzmann-féle állandó. Szobahőmérsékleten, az
az kb. 300 K-en kB̂ 4xlO'18mJ. Ez az összefüggés azt je
lenti, hogy minél kisebb crab, annál nagyobb r. Másrészt vi
szont csak akkor beszélhetünk „kolloid cseppecskéről”, ha 
r lényegesen kisebb, mint a látható fény hullámhossza (kb. 
400 nm). Ezért ha durva számítások céljára r = 10 nm-t fel
tételezünk, akkor az (1) összefüggésből ennek a két szám
adatnak a felhasználásával az adódik, , hogy már igen kis 
felületi feszültség, a ab = 4xl0 '2 mNm'1 is elegendő ekkora 
sugarú cseppecskék stabilizálásához. Általában ismert, 
hogy a felületaktív anyagok jelentősen csökkentik a víz és 
az olaj közötti felületi feszültséget ( a s 5 0  mNm'1). Még 
ennél is fontosabb azonban, hogy a felületi feszültség érté
ke a háromfázisú tartomány átlaghőmérsékletén, f-nál egy 
jól definiált minimumot ér el [17]. Ez azt jelenti, hogy egy 
felületaktív anyag hatékonysága, 1/y, maximumot mutat 
annál a hőmérsékletnél, amelynél a felületi feszültség, crab 
értéke minimális, ami ismét csak aláhúzza f  jelentőségét. A 
f-nél mért legkisebb crab érték ionos felületaktív anyagokra 
nézve 10"5 mNm"1 nagyságrendű, míg nem-ionos felületak
tív anyagok esetében ez 10^ mNm'1 körüli értéket repre

zentál [41-43]. A 6. ábra nagyon kis felületi feszültségű 
rendszerre mutat példát f  körüli hőmérsékleten [44].

Kahlweit „Mikroemulziók -  termodinamikai megköze
lítés” c. könyvében [17] leírja a f , y és o ab közötti össze
függést, és kimutatja, hogy o ab minimuma a háromfázisú 
tartomány hőmérsékletfüggő formájának közvetlen követ
kezménye.

Egy teljesen más megközelítés, amikor a felületi feszült
ség a ab leírására, az asszociált szerkezetek és a mikro
emulziók fázis-viselkedésének meghatározására a felület
aktív anyag molekuláiból képezett felületi film fizikai leírá
sát használják. Ezen filmek jellemzői egy spontán görbület, 
rQ, és az un. hajlítási modulus, k [45-48]. A csepp sugara, r 
és a felületi feszültség közötti összefüggést ebben az eset
ben a következő egyenlet írja le:

a ab = k/(2r.r0) (2)

Az (1) és (2) egyenletek összehasonlítása révén arra a 
következtetésre juthatunk, hogy k-nak kBT-vel azonos 
nagyságrendűnek kell lennie. Ez a két, a ab-t leíró egyenlet 
a mikroemulziók szerkezetének és termodinamikájának 
leírására szolgáló modellek két teljesen különböző meg
közelítését illusztrálja. Az első esetben az eljárás arra a 
kérdésre keres választ, hogy hogyan alakul ki a felületak
tív molekula határfelülete, és hogy milyen kölcsönhatások 
határozzák meg a felületi feszültség értékét. A második 
esetben a felületi filmet adottnak tekintik, így ebben az 
esetben a megválaszolandó kérdés a következő: Milyen 
molekuláris kölcsönhatások határozzák meg r0 és k érté
két? Ezek a kérdések arra mutatnak, hogy még igen sok 
kísérleti és elméleti munkára van ahhoz szükség, hogy 
olyan modellt tudjunk kifejleszteni, amely kielégítően írja 
le a mikroemulziók szerkezetét és termodinamikáját.

3. Alkalmazások

A mikroemulziók és a fordított micelláris rendszerek már 
alkalmazást nyertek bizonyos ipari területeken, de vannak 
még további lehetőségek, amelyeket eddig nem tártak fel. 
A következőkben vázolni kívánunk néhány további eljá
rást és folyamatot, melyek esetében a mikroemulzióknak 
nagy jelentősége és lehetősége lehet.

a) Gyógyszerek és kozmetikumok

A múltban az emulziókat és folyadékkristályos rendszere
ket elsősorban a gyógyszer- és a kozmetikai ipar haszno
sította. Összehasonlítva a konvencionális szerves oldósze
rekkel, ezeknek az elegyeknek sokkal nagyobb az oldási 
kapacitásuk. Azon túlmenően, hogy általában olcsóbbak, 
a gyógyszerek jobb stabilitását is biztosítják. A mikro
emulziók a következő általános előnyökkel rendelkeznek 
az emulziós rendszerekkel szemben [49-52]:
1. Termodinamikai stabilitásuknak köszönhetően a mikro

emulziók előállítása egyszerűbb, és ezért olcsóbbak, mint 
az emulziók.
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7. ábra. C12E4 és C12E5  felületaktív anyagok fázis-viselkedése és tisztító hatása: a háromfázisú tartomány hőmérséklet-intervalluma, mint az olaj 
szénlánchosszának (baloldalt) függvénye, tisztító hatásának, R (%), mint a hőmérsékletnek (jobboldalt) függvénye. A tisztító hatást a tisztított textília

fehér fény visszaverőképességének %-os értékével fejezzük ki.

2. Mivel optikailag átlátszóak, az inhomogenitásokat és az 
esetleges kiválásokat könnyebben lehet bennük észlel
ni, ezért azok elkerülhetők.

3. Jobb az eltarthatóságuk, mivel az elegyek termodinami
kailag stabilisak, továbbá a felületaktív anyag a gyógy
szerre és kozmetikumra is stabilizáló hatással van.

4. Megfelelő fehérje-kompatibilis mikroemulziókat hasz
nálva a készítmények injekciós oldatok készítésére is 
alkalmasak lehetnek. Ezek között vannak vérrel minden 
arányban elegyedő készítmények is.

5. [49] szerint a mikroemulziók, mint oldószerek, nem okoz
nak immunreakciót vagy zsír-embóliát, szemben az emul
ziókkal, mivel a cseppek vagy tartományok nagysága lé
nyegesen kisebb, sőt, az az összetétel megválasztásával 
előre meghatározható. Ennek előfeltétele, hogy a kompo
nenseket úgy válasszuk meg, hogy teljesen biokompati
bilisek legyenek.

6. A mikroemulziók gyógyszerekben sokkal nagyobb dif
fúziós és behatolási sebességgel bírnak, mint a konven
cionális készítmények.

7. A fehérjék a mikroemulzióban nem denaturálódnak, 
mivel ezek a vizes tartományokban vannak lokalizálva, 
és így védettek a felületaktív anyaggal ill. az olajjal va
ló kölcsönhatás ellen.
A mikroemulzió rendszerek hátrányait mindig a konkrét 

alkalmazást ismerve kell felmérni. A tanulmányban idézett 
közleményekben általános problémákról nem esett szó. 
Részletesebb informálódás céljából azonban konkrét eset
ben a speciális szakirodalmat át kell tanulmányozni.

A mikroemulziók gyógyszeripari alkalmazására igen érde
kes gyakorlati példa az erősen hidrofób fluoroalkánok oldódá
sa, amelyeket az orvosi gyakorlatban rövidtávú plazmapótló
ként használnak a beteg oxigénellátásának fenntartására [52].

Léteznek olyan mikroemulziók, amelyek teljes mérték
ben biztosítják az előbb felsorolt előnyöket, és emellett 
még a szervezetbe való bevitel kritériumainak is megfelel
nek: a komponenseknek igen alacsony az allerogén poten
ciálja, jó a fiziológiás kompatibilitásuk és igen jó a bio
kompatibilitásuk is. Ezeket a követelményeket teljesítik 
például a lecitin-poliszorbátok és az AOT (nátrium-bis(2- 
etilhexiljszulfoszukcinát).

mkl

b) Mosás

A konvencionálisán alkalmazott folyékony detergenseken 
kívül a mikroemulziók is előnyösen használhatók mosási 
eljárásokban. A szennyeződések eltávolításának haté
konysága szilárd felületekről vagy szövetek kapillárisai
ból lényegesen javítható az igen kis felületi feszültségű 
mikroemulziós rendszerek használatával. Ezt kvanti- 
tatíven is kimutatták hexadekán szennyeződés szintetikus 
szövetből való eltávolítása esetén [53]. A hatás a rendszer 
háromfázisú tartományában érte el maximumát, amint ez 
a 7. ábrán is látható. A tisztítás mértékét a fehér fény visz- 
szaverésével mérték, melyet R-rel (%) jellemeztek. A fe
hér fény visszaverődésének maximális mértéke, ami tisz
tított szövet esetében elérhető 75%.

Ezekben a tisztításra szánt készítményekben nem-ionos 
felületaktív anyagként alkil poliglikol-éter típusú vegyüle- 
teket lehet alkalmazni, mivel ezek igen jó mosóerővel ren
delkeznek, különösen szintetikus anyagok és alacsony 
mosási hőmérsékletek esetében. Sőt, még olyan ionos fe-

R (%)

8. ábra.
A tisztító hatás, R(%), mint a mosófolyadék koncentrációjának és ősz- 

szetételének függvénye. SHS = nátrium-hexadecil-szulfát,
LAS = lineáris alkil-szulfonátok.

(A  LAS + nem-ionos felületaktív anyag, ■  folyékony detergens,
0  SHS + pentanol)

306 2000. 55. ÉVFOLYAM. 8-9. SZÁM



lületaktív anyagok is használhatók, mint a dodecil-szulfát 
(SDS) vagy a hexadecil-szulfát (SHS), természetesen más 
felületaktív anyagokkal, mint pl. a rövid szénláncú etoxi- 
lált alifás alkoholokkal, kombináltan alkalmazva. Külön
féle adalékanyagok, pl. zeolitok javíthatják a termékek bi
zonyos tulajdonságait, pl. a viszkozitásukat és a másodla
gos mosási teljesítményt [54,55].

A mikroemulziók gyakran közvetlenül a mosási folyamat 
során alakulnak ki, és ekkor a szennyeződés lesz az apolá- 
ris komponens, azaz a mikroemulzió olajos komponense. A
8. ábra a tisztító hatást a mosóoldat összetételének és kon
centrációjának függvényében ábrázolja. Szennyező ágens
ként az olíva olajat alkalmazták a pamutszöveten, és a mo
sást 40 °C-on hajtották végre. A lineáris alkil-szulfonáttal 
(LAS) és nem-ionos felületaktív anyaggal végzett mosás 
hatékonyságát összehasonlították a konvencionális folyé
kony detergens, valamint a nátrium-hexadecil-szulfát 
(HSH) és a pentanol keverékének hatékonyságával. Látha
tó, hogy az SHS és pentanol keverék tisztító hatása sokkal 
magasabb küszöbértéket ér el, mint a többi detergens. A kü
lönbség különösen jelentős nagy koncentrációk esetében, 
az olaj jobb oldhatósága miatt. Ezeket a nagy koncentráci
ókat mosás közben általában nem érik el, ha folyékony mo
sószert vagy nagyteljesítményű detergenseket használnak.

A felületaktív anyag és a vele együtt alkalmazott additív 
(ko-felületaktív anyag) elegyének tisztító hatását mutatja be 
a 9. ábra, összehasonlítva ezen elegy tisztító hatását a kom
ponensek külön-külön kifejtett hatásával, különféle szeny- 
nyezők esetében. A foltot eltávolító mikroemulzió csak ak
kor alakul ki gyorsan, ha a felületaktív anyagot az 
additívvei együtt alkalmazzuk. Összehasonlításképpen az 
R-t (%) is ábrázoltuk a víz-nátrium-trifoszfát (STP) rend
szer esetében. Az SHS-pentanol rendszer előnyösebb jelle
ge az LAS-nem-ionos felületaktív anyag rendszerrel szem
ben ugyancsak látható a 10. ábrán. Az SHS-pentanol rend
szerben gyorsan kialakul egy optikailag áttetsző mikro
emulzió, amely csak igen gyengén szórja a fényt, míg az

9. ábra. A tisztító hatás (R%), mint a különböző mosó folyadékok 
összetételének függvénye. SHS = nátrium-hexadecil-szulfát, 

STP = nátrium-trifoszfát

Szórt fény intenzitása (ppm)

10. ábra. Faggyú oldódása, fényszóródással mérve, koncentrált 
mosóoldatban, az idő függvényében. LAS = lineáris alkil-szulfonátok, 

SHS = nátrium-hexadecil-szulfát

LAS-nem-ionos felületaktív anyagból álló rendszer zavaros 
diszperziót képez, amely csak igen lassan tisztul fel.

A mikroemulzióknak a mosási folyamatokban előnyös 
alkalmazása ennek megfelelően a nagyon szennyezett szö
vetek előkezelése esetében van, amikor is a felületaktív 
anyag-víz rendszerből már az előkezelés folyamán kialakul 
a mikroemulzió. így a detergenseket nagy koncentrációban 
és célzottan az adott, kiválasztott helyen lehet használni.

A 11. ábrán néhány háromkomponensű rendszer tisztítá
si hatékonyságát hasonlítjuk össze a kereskedelmi forga
lomban kapható előkezelő rendszerekével. Minden vizs
gált háromkomponensű rendszer, amelyek ionos felületak
tív anyagból és additívbői álltak, sokkal hatékonyabbnak 
bizonyult az olíva-olajjal szennyezett pamutszövet tisztítá
sában, mint a kereskedelmi forgalomban kapható deter- 
gensek. Manapság általában oldószer-rendszereket hasz
nálnak előkezelésre. Ezeket a rendszereket a jövőben kör
nyezetvédelmi okok miatt nem lehet majd alkalmazni, 
azokat a mikroemulziós rendszerek fogják felváltani.

-t.t£o

11. ábra. Különféle háromkomponensű rendszerek és a kereskedelmi 
forgalomban lévő keverékek hatékonyságának összehasonlítása 

textíliák kezelése során. SDS = nátrium-dodecil-szulfát 
hexanol - 1.4EO = etoxilált hexanol, 1.4EO = etoxilálás mértéke
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Schwuger M. J. -  Stickdom K. -  Schomacker, R.: Mikroemulziók 
alkalmazása műszaki eljárásokban

A mikroemulziók olyan kolloid rendszerek, amelyek igen kedvező 
tulajdonságokkal rendelkeznek: átlátszóak, csökkentik az adott 
rendszer felületi feszültségét, és csak elhanyagolható hőmérséklet
függést eredményeznek a háromkomponensű rendszerben. Ezek a 
tulajdonságaik teszik őket alkalmassá sok technológiai folyamat
ban való alkalmazásra.

Ezen rendszerek fázis-tulajdonságainak ismerete teszi lehető
vé az adott célra optimális rendszer kiválasztását.

A szerzők felületaktív komponensből, olajból és vízből álló 
rendszereket vizsgáltak. Meghatározták az olaj a vízben, ill. víz 
az olajban típusú emulziók mikroemulzióba történő átmenetének 
optimális körülményeit.

A közlemény bemutatja néhány alkalmazási területen, mint a 
gyógyszer-, kozmetikai és háztartási vegyiparban betöltött szere
püket.

[Magy. Kém. Lapja. 55, 301 (2000)]

S U M M A R Y

M. J. Schwuger -  K. Stickdom -  R. Schomacker: Microemulsions 
in Technical Processes

Microemulsions are colloid systems having very favourable prop
erties: they are transparent, their presence in the given system 
results in very low surface tension, their temperature dependence 
is very moderate. These properties make them suitable for very 
advantageous applications in practical technological processes.

The knowledge of the phase behaviour of such systems sup
port the choice of the most appropriate ternary system for a 
given purpose.

The systems studied consist of a surface active component, an 
oil and water. The paper makes an attempt to determine the op
timum conditions for the the transition from the oil in water and 
water in oil emulsions to the microemulsion state.

The authors provide some practical applications in the phar
maceutical, cosmetic and chemical industry.

308 2000. 55. ÉVFOLYAM. 8-9. SZÁM



200 éve született Wágner Dániel (1800-1890), az első 
magyar vegyészdoktor

V A R G Á N É  N Y Á R I K ATALIN*

A Nemzeti Hírlap 1875. március 28-i száma így köszönti 
id. Wágner Dánielt ötvenéves vegytudori jubileuma alkal
mából: „E hazánk fia..., ki egykor a növénytan és vegytan 
terén tisztelettel neveztetett,... s kinek neve hazánk sok ter
mészeti kincsének megismertetésével s nemzetgazdászati 
érdekben felhasználásával szoros kapcsolatban áll”. Szüle
tése 200. jubileumán idézzük fel életének főbb állomásait.

1. ábra. Wágner Dániel (1800-1890)

Wágner Dániel 1800-ban született Breznóbányán (1. fo 
tó). Dobsinai és rozsnyói gimnáziumi tanulmányainak el
végzése után a pesti egyetemen szerez gyógyszerészmeste
ri oklevelet (az oklevél 1821. augusztus 31-én kelt). Ezután 
a bécsi egyetemen tanult tovább és ő volt az első magyar, 
aki vegyészdoktori címet szerzett (1825. március 1.). Dok
tori disszertációjában [1] a kálium történetére, feldolgozá
sára, előállítására vonatkozó adatokat dolgozta fel, ami an
nál is érdekesebb volt, mert az alkálifémek felfedezése a 
X\X. század elejének egyik fontos tudományos eredménye 
volt. A téma népszerűségét bizonyítja, hogy még ugyanab
ban az évben dolgozatát kibővíti, új kísérletekkel kiegészí
ti és újra kiadja [2], néhány hónap múlva pedig átírva és to
vábbi kísérletekkel gazdagítva jelenteti meg. A dolgozat 
nemcsak témájában volt újszerű, hanem abban is, hogy ma
gyar nyelven addig még nem született olyan mű, mely va
lamilyen elemmel foglalkozott volna ilyen részletesen [3]. 
A tanulmány címlapját a 2. kép mutatja be.

* Magyar Vegyészeti Múzeum, Várpalota
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2. ábra. A káliumról szóló tanulmány címlapja (1825)

A bécsi egyetem elvégzése után Wágner Pozsonyban 
élt, kibérelte Dobay János „Vörös rák”-hoz címzett pati
káját. A pozsonyi évek alatt főleg botanikával foglalko
zott. Ilyen irányú érdeklődésében nem elhanyagolható az 
a tény, hogy akkoriban az egyetemeken a kémiai és bo
tanikai tudományokat közös tanszéken oktatták. 1828- 
ban megjelent műve a „Pharmaceutisch-medizinische 
Botanik” [4] jelentős gyógyszerész-orvosi növénytani 
munka.

1831-ben Pestre költözött. Két év múlva engedélyt kért 
kémiai laboratórium és ezzel összefüggő gyógyszertár 
megnyitására, amelyet 1834-ben meg is kapott. Új gyógy
szertárát és gyógyszerészi technikai-kémiai gyárát „Ma
gyarország Nádorához” címezte. A helytartótanács 1834. 
március 11-én kelt 7405/1834. számú leiratában kiköti, 
hogy a patika (a Váci utcában volt) mellett működő labo
ratóriumban készülő preparátumok csak szakmabelieknek 
és gyógyszerészeknek adhatók el.

Felismerte, hogy hazánkban komolyabb vegyipari léte
sítményekre lenne szükség, ezért elgondolásait egy dolgo
zatban összefoglalta és benyújtotta az Akadémia egyik pá
lyázatára, ahol első díjat nyert. Dolgozatában adatokkal
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támasztotta alá állításait. Rámutatott arra, hogy hazánk 
olyan vegyi termékek behozatalára fordít hatalmas össze
geket, melyeket itthon is könnyen elő lehetne állítani. 
Ezért javasolta Ipari-részvénytársaság alapítását. Látta 
azonban az ipari fejlődés akadályait, melyek közül a feu
dális kötöttségeket tartotta a legsúlyosabbnak, de a termé
szettudományi ismeretekben való általános hazai elmara
dottságot is tárgyalta. Pályázatát 1844-ben könyv formá
jában is kiadta (3. kép) [5].

M A G Y A R O R S Z Á G N A K

KÖZGAZDASÁGILAG NEVEZETES

T E R M É K E I R Ő L .

I R T A

WAGNE R  DÁNI E L ,

VEGYTANÁR, PESTI GYÖGYSZERÉSZ , ' í  TÖBB TUDÓS TÁR
SULAT’ TAGJA.

ELSŐ RANGÚ PÁLYAMUNKA.

B U D Á N ,
A’ MAGYAR KIR. EGYETEK* BETŰIVEL.

M. DCCC. XL1V.

3. á b ra . A p á ly a d íja t  n y e r t m ű  c ím la p ja

Mivel javaslata nem érte el a várt hatást, tervezetet 
készített egy részvénytársaság, a Pesti Technikai Vegyé
szeti Gyár megalapítására és az Iparegyesület Hetilapjá
ban azt közzétette. Az eredeti tervek szerint a részvénytár
saság 200 000 pengőforint tőkével alakult volna meg és az 
alábbi termékeket termelte volna: kénsav (ebből borkősa
vat, sósavat, klórt, kálium-klorátot, sztearingyertyát, fosz
fort... stb. akartak előállítani), kálium-cianid (ezt a kék
festők használták volna), szalmiáksó (a kálium-cianid elő
állítás melléktermékeként kapott ammóniát dolgozták vol
na fel), szóda (a hazai természetes sziksó tisztításával állí
tottak volna elő jó minőségű terméket). Mivel a felhívás
ra csekély érdeklődés mutatkozott, a tervezettnél jóval ki
sebb alaptőkével -  mindössze 25 000 pengőforinttal -  és

a Wágner-család összefogásával sikerült létrehozni a 
részvénytársaságot 1847-ben. így az eredeti terveknek 
csak töredéke valósulhatott meg. A gyár termékeiről saj
nos nem maradtak fenn adatok.

1848-ban a vegyészeti gyár soroksári úton levő üzemré
sze haditermelésre állt át: gyutacsot, kanócot és robbanó
anyagot gyártott a honvéd hadseregnek [6]. Ugyanebben 
az évben Wágner személyesen is kapcsolatba került a for
radalmi kormány reformjaival. A Budapesti Gyógyszeré
szek Testületé felkérte a kormányt -  azon belül Klauzál 
Gábor „földmívelés, ipar és kereskedési” minisztert, aki
nek tárcájához tartozott az egészségügy is-, hogy a gyógy
szerészeti ügyek előadójául gyógyszerészt nevezzenek ki 
a minisztériumba. Május 8-án egészségi tanácsosi rangba 
Wágner Dánielt nevezték ki, aki akkor az egyik legtekin
télyesebb gyógyszerész volt. Tanácsosi munkakörében 
felterjesztést készített a gyógyszerészképzés megreformá
lására [7]. Javasolta az egyetemi gyógyszerészképzés idő
tartamát 1 évről 2 évre felemelni azért, hogy a gyógysze
részek alaposabb kémia tanításban részesüljenek. A tan
tárgyak között szerepeltette volna a gyógyszerészeti, az 
analitikai és a törvényszéki vegytant.

A szabadságharc után Wágner ismét vegyészeti gyára 
megerősítésével foglalkozott. 1852-ben újabb felhívás
sal élt, amelyben a gyár alaptőkéjének 80 000 pft-ra va
ló kiterjesztésére tett javaslatot. Akibővítendő gyár kén
savat, sósavat, salétromsavat, vasgálicot, glaubersót és 
klórmeszet termelt volna. Az üzem részben saját célok
ra, részben eladásra létesített egy kőedénygyárat is. A si
keres felhívás eredményeként a gyár felépült és négy év 
múlva hat üzemhelyiséggel, raktárakkal és istállókkal ki
bővülve üzemelni kezdett [8]. Ezt a gyárat (4. kép) vásá
rolta meg 1867-ben a Wágner-családtól a Központi Ma
gyar Gyógyszerészeti és Művegyészeti Intézet. Az új 
vállalkozás -  melynek vezetőségében Wágner is részt 
vett -  célkitűzései nem változtak meg. Szerves vegyipa
ri készítményeket már nem állítottak elő, inkább a 
gyógyszerek, drogok gyártására helyezték a hangsúlyt. 
Az Intézet nem egységes nagy gyár volt, hanem apró 
üzemekből tevődött össze. Tervezték, hogy a szikvízgyá- 
rak többségét is magukba olvasztják, de ez később még
sem valósult meg.

4. á b ra . A  W á g n er  v e g y é sz e ti  g y á r  k ép e
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A régi gyógyszertár laboratóriuma nem olvadt be a 
gyárba, hanem a gyógyszertárral együtt a család tulajdo
nában maradt és az alapító fiának dr. Wágner Jenőnek a 
vezetésével finomvegyészeti készítményeket és fémsókat 
gyártott. Ezeket a készítményeket az 1885-ös országos ki
állításon aranyéremmel tüntették ki.

Wágner tudományos munkálkodásából az említetteken 
kívül figyelmet érdemelnek az arzénmérgezések megelő
zése érdekében végzett és az arzén kimutatására irányuló 
törekvései. 1843-ban ismertetett egy eljárást, mely lénye
gében azonos a Reinsch által bevezetett analitikai eljárás
sal -  ennek lényege: ha arzénessavból sósavas oldatba 
merítünk egy fényesített rézlemez csíkot, akkor a réz szür
kére elszíneződik, miközben az arzén a rézre lecsapódik 
és a képlet szerinti (As2Cu5) réz-arzenid képződik -  de an
nál egyszerűbben kivitelezhető volt [9]. Nem bizonyított, 
de valószínű, hogy ténykedésének hatására terjedt el a 
vizsgálati módszer hazánkban.

Wágner kémiai témájú vizsgálódásainak harmadik fő 
területe az ásványvizekkel kapcsolatos. Magyarországon 
nagy hagyománya volt ennek, így Wágner sem vonhatta 
ki magát ezek ösztönző hatása alól. Elsőként Szliácsfürdő
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Vargáné Nyári Katalin: 200 éve született W ágner Dániel 
(1800-1890), az első  m agyar vegyészdoktor

Wágner Dániel (1800-1890) volt az első magyar vegyészdoktor. 
Több tudományág, így a gyógyszerészet, a vegyészet, a növény
tan területén is jelentős tevékenységet fejtett ki, de említést érde
mel az oktatás korszerűsítése érdekében végzett munkája is. 1825- 
ben tanulmányt írt a káliumról. 1828-ban jelent meg gyógysze
rész-orvosi növénytani könyve. 1834-ben nyitotta meg gyógyszer- 
tárát és kémiai laboratóriumát, amelyekből fejlődött ki később az 
első pesti vegyszergyár. 1843-ban eljárást dolgozott ki (a Reinsch- 
próba alapján) az arzénmérgezések gyors kimutatására. Ásvány
víz-vizsgálatai nagy pontosságúak voltak, kísérleteket tett az 
ásványvizek mesterséges előállítására. Javaslatot tett a gyógysze
részképzés megreformálására.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 309 (2000)]

vizét elemezte meg [10]. Munkája nemcsak pontossága 
miatt volt jelentős, hanem azért is, mert az első olyan ha
zai vízanalitikai munka, amely a Berzelius-féle atom- és 
egyenértéksúlyokkal dolgozott. A későbbiekben még két 
horvátországi (daruvári [11], lipikki [12], 1839-ben) több 
zólyomi ([13], 1843-ban) ásványvizet is vizsgált, végül 
1857-ben a budai [14] gyógyforrás vizét. További érdeme 
Wagnernek, hogy megpróbálta az ásványvizeket mester
ségesen is előállítani [15].

Wágner Dániel közéleti tevékenységet elsősorban a 
gyógyszerészet és az egészségügy területén fejtett ki. Leg
fontosabbnak a gyógyszerészet fejlesztését, a gyógysze
részképzés megújítását tartotta. Szorgalmazta magyar 
gyógyszerkönyv szerkesztését és kiadását. Elismerésül 
1886-ban Ferenc József nemességet adományozott neki a 
„közügyek és a tudomány terén éveken át kifejtett köz
hasznú tevékenysége által szerzett érdemeiért,...” Alapító 
tagja volt a Természettudományi Társulatnak. 90 éves ko
rában, 1890. január 10-én hunyt el Budapesten. Wágner 
Dániel a hazai kémiai ipar egyik első szervezője, széles 
érdeklődési körű kutató, az oktatás korszerűsítésének lel
kes szervezője volt.

[9] T readw ell, W. D .:  Kurzes Lehrbuch der analytischen Chemie. I.
Band. Franz Deuticke, Leipzig und Wien, 1919.

[10] W á gn er D .:  Die Heilgellen von Sliatsch in Ungarn in physikalisch
chemischer Beziehung. Pesth, 1834.

[11] W ágn er D .:  A Pozsega vármegyében fekvő daruvári gyógyforrás
ok Magyarországban 1839-ben vizsgálat alá vetve. Orvosi Tár. /, 
11-12 , (1840)

[12] W á g n e r  D .:  A lippiki gyógyforrások m agyarhoni Pozsega vár
m egyében m egvizsgálva 1839-ben. O rvosi Tár. 11, 1 4 -1 5 ,  
(1840)

[13] W á g n er  D .:  Magyarhon ásványforrásai, különösen a Zólyom- 
megyeiek. A m. orv. és term észetvizsg... műnk. 37. (1843)

[14] W á g n e r  D .:  A budai új ásványvíz forrás. Orvosi H etilap 28. 
(1857)

[15] W á gn er D .:  Gyógy vegytani értekezés mesterséges ásványvizek és 
azoknak oly gyógyszerek általi helyettesítése felett, melyek min
den időben kiszolgáltassanak. M. orvosok és természetvizsg. 
1847-i nagygyűlése műnk. 178. (1863)

S U M M A R Y

K. Ny. Varga: 200 Years ago w as born  D ániel W ágner  
(1800-1890), the F irst H ungarian  D octor o f  C hem istry

Dániel Wágner’s activity was considerable in several branch of 
science: in chemistry, pharmacy and botany, but it is worth 
mentioning his work to modernize the education too. He wrote 
a paper on the potassium in 1825, and published a book on 
medical-pharmaceutical botany in 1828. In 1834 he opened his 
pharmaceutical and chemical laboratory from wich developed 
the first chemical factory of Pest. In 1843 he worked out a 
method (on the basis of Reinschtest) for the quick detection of 
arsenic poisoning. His mineral water analysises were precise, 
and he tried to prepare artifical mineral waters. Wágner sug
gested reforming the pharmacist-teaching.
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50 éves a VEGYTERV
D Ö R N B A C H  G Y U L A

A Vegyiműveket Tervező Vállalat (VEGYTERV) 1950- 
ben alakult azzal a céllal, hogy a magyar vegyipar re
konstrukciójához és fejlesztéséhez az engineering tevé
kenységet szolgáltassa. Kezdetben a vegyipar fejlesztése a 
fejlett ipari országok technológiájától elzártan csak a 
VEGYTERV tervezési tevékenységére támaszkodhatott. 
A körülmények változása később lehetővé tette fejlett 
technológiák vásárlását is. így került a VEGYTERV kap
csolatba számos, világszerte ismert engineering irodával 
és szerzett sokrétű tapasztalatot a vegyipari üzemek 
komplex tervezésében. A VEGYTERV a magyar vegy
iparral együtt fejlődött.

A félévszázados visszaemlékezésnek a mai olvasók ál
tal át nem élt vagy már rég elfelejtett kezdeti időszakot 
indokolt részletesebben felidézni. Dr. Somló György, aki 
1954-től 30 éven át volt a VEGYTERV igazgatója a kö
vetkezők szerint idézi fel emlékeit az általa négy fejlődé
si szakaszra osztott periódusról.

A háborús károk helyreállítására alakították meg 1949- 
ben a Vegyiműveket Beruházó Nemzeti Vállalatot, amely
ben a beruházás-szervező és műszaki tervező tevékenység 
még nem különült el. A Vegyiműveket Beruházó Vállalat
ból 1950 áprilisában kivált a mintegy 20 főt kitevő tervező 
részleg, és megalakult a Vegyiműveket Tervező' Vállalat.

Fejlődése közben forrását képezte két másik tervező egy
ség létrejöttének. 1958-ban a Tiszai Vegyi Kombinát terve
ző részlegének (Petrolber) és 1962-ben az Olaj tervnek.

A VEGYTERV munkamódszereit első szakemberei ala
kították ki, saját vegyi termelőüzemi vagy vegyipari gép
gyári gyakorlatuk alapján (Péti Nitrogénművek, Fővárosi 
Gázművek, Nitrokémia, Csepeli Kőolaj finomító, Láng 
Gépgyár, Hubert és Sigmund Gépgyár).

Az első szakaszban (1950-1955), amelyet helyreállítási 
szakasznak is nevezhetünk, meglevő üzemeinkben a háború 
okozta károk helyreállításához szükséges terveket készítet
tük el (pl. Péti Nitrogénművek, Nitrokémia Ipartelepek, 
Szőnyi Ásványolajfinomító), vagy új ipartelepeket tervez
tünk ugyan, de a hidegháború elzártságában, lényegében ko
rábbi üzemeink másodlataként. Ilyen volt a Borsodi Vegyi 
Kombinát nitrogénműtrágya gyárának első kiépítése és az 
Eszakmagyarországi Vegyiművek. Ez a rekonstrukciós pe
riódus nagyjából az 50-es évek közepéig tartott. De már eb
ben a rekonstrukciós időszakban is terveztünk új üzemeket. 
Új üzem és technológia volt a fermentációs penicillingyártás 
a Biogal Gyógyszergyárban és a Zalai Kőolaj finomító a 
nagylengyeli mező nehéz nyersolajának feldolgozására.

A vegyipar fejlesztésének második periódusa nagyjából 
az 1956-1962-ig terjedő évekre esik. Ez volt a vegyipar 
fejlesztési koncepciója kialakulásának első szakasza, 
amely a következő ismérvekkel jellemezhető:
-  felismertük, hogy a nagy-kémia alapanyaga többé nem a 

szén, hanem a szénhidrogének (ebben az időben a földgáz),
-  nyilvánvalóvá vált, hogy a vegyipar egyik alapvető fel

adata a mezőgazdaság kemizálásának elősegítése,
-  a gyógyszeripar szellemi felkészültsége annak exportra 

orientált expanzióját teszi lehetővé és szükségessé,
* VEGYTERV Rt., Budapest

mkl

-  gyárépítési koncepcióként ebben az időben alakul ki ná
lunk is a kombinát, mint a vegyipar koncentrált fejlesz
tésének formája (Borsodi Vegyi Kombinát, Tiszai Vegyi
Kombinát).
A VEGYTERV szervezetét céltudatosan először 1950- 

53-ig építették ki. Ekkor két nagyobb tervező egység mű
ködött, az egyik technológiai, a másik szerkesztési, illetve 
kiviteli terveket készítő. Ebben az időben kezdődött a 
VEGYTERV kooperációja az altervezőkkel. A tervezés 
ebben az időben néhány elismert, nagy gyakorlattal ren
delkező szakember munkacsoportjában ment végbe, s kö
zös tervezési metodikáról a VEGYTERV-ben még nem le
hetett beszélni.

A VEGYTERV-ben a munkák központi elbírálását 
1953-ban szervezték meg a Tervbíráló Bizottság létreho
zásával, amely minden kész tervet kiadása előtt megítélt a 
megoldások jósága és az előírások, valamint a kiinduló 
határfeltételek betartása szempontjából.

A VEGYTERV fejlődésének jelentős időszaka az 1958- 
1960-ig terjedő 3 év volt, amikor üzembehelyeztük a Bor
sodi Vegyi Kombinát műtrágyagyárát, megterveztük a Ti
szai Vegyi Kombinát lakkfestékgyárát, kidolgoztuk a 
gyógyszeripar rekonstrukciójának alapvető egységét, a 
preparatív termelőcsarnokot és megterveztük az első kor
szerű petrolkémiai üzemet, az Almásfüzitői Kőolaj-fel
dolgozó furfurolos finomítóját.

1956-ban alakultak ki az új szervezési formák, amelyek 
a VEGYTERV műszaki állományát nyolc főosztályra ta
golták. Ebből öt technológiai-generáltervezési profillal fe
lelősen az összműért, három szakági profillal.

1965-ben borsodi feladatkörrel alakult meg a Miskolci 
Fiók.

A fejlesztés harmadik periódusaként az 1962—1970-ig 
terjedő éveket jelölhetjük meg, amikor jellemzővé vált 
korszerű technológiák és berendezések importja külföld
ről, megismertük a világ vegyiparát, felismertük főbb fej
lődési tendenciáit.

A vegyipar ebben a periódusban rohamosan fejlődött, 
korszerű új termelő üzemeket építettünk (földgáz-alapú 
nitrogénműtrágya üzemek a Tiszai Vegyi Kombinátban, a 
Borsodi Vegyi Kombinátban és a Péti Nitrogénműveknél; 
szuperfoszfát és összetett műtrágyaüzemek a Tiszamenti 
Vegyiművekben, a Péti Nitrogénművekben és a Peremar- 
toni Vegyipari Vállalatnál; növényvédőszer-üzemek a 
Nitrokémiánál és a Budapesti Kénsavgyárban; etilén- és 
polietilén üzem a Tiszai Vegyi Kombinátban; földgáz-ala
pú acetilénüzem és PVC üzem a Borsodi Vegyi Kombi
nátban; poliamidszál üzem a Magyar Viscosagyárban; új 
műszaki gumigyár Szegeden és műanyag-feldolgozó gyár 
Debrecenben; a szintetikus gyógyszergyártás megteremté
se a tiszavasvári Alkaloidában; mindhárom budapesti 
nagy gyógyszergyár rekonstrukciója, a szőnyi és százha
lombattai kőolajfmomítók kiépítése; földgázüzem Hajdú
szoboszlón és földgázbontó Albertfalván). Ekkor bővült 
teljes profilú gyógyszergyárrá a Biogal.

Az 1960-1970-ig terjedő évtizedben váltak nyilvánvaló
vá a vegyipar fejlesztésének korlátái is (a beruházási esz-
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közök szűk volta, az építő-szerelő apparátus minőségi és 
mennyiségi elégtelensége) és előtérbe került a beruházások 
gazdaságossága. Új vegyipari kombinátok nem épültek, 
hanem a meglevőket fejlesztettük, a vegyipar összetételét 
átalakító fejlesztés a nagy kombinátokra és néhány vegy
ipari iparágra koncentrálódott (műtrágyaipar; a földgáz
ipar; a kőolaj-feldolgozás; a petrolkémia; a műanyagok kö
zül a PVC és a polietilén; továbbá néhány szintetikus szál).

Ebben az időszakban a VEGYTERV-ben is megválto
zott az összművi koncepció kialakításának rendje. Az 
összmű általános és szolgáltató részeinek koncepciójáért, 
a részek illeszkedéséért, az ide tartozó altervezői munkák 
végeztetéséért a technológiai főosztályokon belül létreho
zott generáltervezési osztályok voltak felelősek. A vállala
ti tervbírálati rendszer súlypontját a kimenő tervek bírála
táról áthelyeztük a tervezési munkák koncepciójának és 
menetközi változatainak megbeszélésére.

Részben szervezeti, részben tervezésmódszertani tovább
fejlesztésként egyes kiemelkedően fontos szakágak vállala
ti főszakértőiből megalakítottuk a főszakértők testületét.

A VEGYTERV tevékenységét a fejlődés negyedik szaka
szában (1970-től) mindenekelőtt a tudományos-műszaki 
forradalom magyarországi térhódítása határozta meg. 
Rendszeressé vált a gyakorlati együttműködés a fejlett tő
kés országokkal, aminek következtében lehetővé és uralko
dóvá vált a vegyipar fejlesztésében a korszerű technológiák 
importja. Ennek a korszaknak jelentős beruházásai közül a 
VEGYTERV végezte a Borsodi Vegyi Kombinát és a Péti 
Nitrogénművek egymást követő nitrogénipari bővítéseinek, 
a Tiszamenti Vegyiművek kénsav-, mosószer- és porfesték
gyárainak, a Peremartoni Vegyipari Vállalat összetett mű
trágyaüzemének, a Nitrokémia ftálsavanhidrid- és növény- 
védőszerüzemének, az Eszakmagyarországi Vegyiművek 
műanyag- és növényvédőszer-üzemeinek, a Taurus Gumi
ipari Vállalat nyíregyházi gyártelepének, a Tiszai Vegyi 
Kombinát polietiléngyárának, a Borsodi Vegyi Kombinát 
PVC-üzeme bővítésének, a Hungária Műanyagfeldolgozó 
Vállalat debreceni és szombathelyi gyáregységének, a Koz
metikai és Háztartásvegyipari Vállalat zalaegerszegi gyárá
nak, az Alkaloida Gyógyszergyár szintetikus csarnokainak, 
a dorogi és nagytétényi gyárak átalakításának gyógyszer- 
gyárakká, a Magyar Viscosagyár poliamidselyem és poli- 
akril-nitrilrost üzemének, a győri és dunaföldvári oxigén
gyárak generáltervezését.

A növekvő berendezésimport megváltoztatta a VEGY- 
TERV-en belül a technológiai és gépkonstrukciós, vala
mint generáltervezési és szaktervezési (energia, magasépí
tés, mélyépítés, közgazdaság) egységek arányát az utób
biak javára.

A létszám időközben elérte, illetve meghaladta az 1500 
főt. A gazdasági reform következtében született közgazda- 
sági ösztönzők termelékenység növekedést kényszerítettek 
a VEGYTERV-re is. A tervezési volumen 30%-át 1974- 
ben az NDK-ás munkák tették ki (Bitterfeld, Schwedt, 
Karl-Marx-Stadt).

A vegyipar fejlődésének 1960 és 1980 közötti húsz évét 
az 1. táblázaton látható számok jellemzik.

Az előbb jellemzett négy fejlődési szakaszt az 1980-as 
évektől először a korábbihoz viszonyított komoly, de foko
zatos beruházási megtorpanás, majd a politikai rendszervál
tozást követően a majdnem teljes beruházási szünet követte.

1. táblázat
A  m a g y a r  v e g y ip a r i fe j lő d é se  1 9 6 0 -1 9 8 0  k ö z ö tt

Jellemző növekedési adatok
milliárd forint 1980/1960

1960 1980
A gazdaság vegyitermék 
igénye (hazai termék és 
import) 26,2 187,6 7,16
Belföldi felhasználás a 
termelésből 12,6 107,2 8,5
Nettó import 9,4 50,6 5,4
Export 4,2 29,8 7,1
Belföldi termelés 16,8 137 8,15
Összes belföldi felhasználás 22 157,8 7,17

Az 1980-as években még a Világbank által finanszíro
zott beruházások (a Borsodi Vegyi Kombinát MDI gyár és 
a gyógyszergyárak beruházásai) és az NDK-ás tervezési 
munkák segítettek a munkaellátottsági gondokon.
A VEGYTERV ebben a periódusban keserves utat járt be:
-  a piaci igényekhez kellett alakítani, csökkenteni a lét

számot. A kritikus helyzet az 1980-as évek második fe
lében kezdődött, amikor már 100-200 fővel kellett éven
te csökkenteni a létszámot. A VEGYTERV-ből kiváló 
dolgozók részére a vállalat több kft. megalakítását segí
tette elő. A dolgozók látva a tendenciát saját maguk is 
kerestek új munkahelyet. 1989 és 1995 között 221 fő 
felmondással, de végkielégítéssel távozott, míg 118 fő 
korengedményes nyugdíjba ment (az elmúlt évben fizet
tük ki az utolsó korengedményes nyugdíjat). A mai, kb. 
80 fős létszám 1995-re alakult ki;

-  az AVÜ Igazgató tanácsa 1992 októberében a vállalatot 
államigazgatási felügyelet alá vonta annak ellenére, 
hogy a vállalat nem volt veszteséges;

- a z  ÁVÜ 1993 decemberében alapította meg a VEGY
TERV jogutódaként a Vegyipari Tervező és Vállalkozó 
Részvénytársaságot. Az átalakulással egyidőben elvon
ta a vállalat kezelésében levő irodaépületeket. Más, 
nagy tervező irodáktól eltérően a VEGYTERV nem ka
pott az elvont épületek helyett másikat;

-  1996 júniusában a VEGYTERV egyszerűsített privati
zációja megtörtént a management, valamint szakterületi 
kivitelező cégek 100% tulajdonlásával.

A kor követelményeinek megfelelően, a nehézségek elle
nére is a VEGYTERV gondoskodott a számítógépes ter
vezés megteremtéséről, ma a tervezési munkát az alábbi 
korszerű hardver és szoftver eszközök segítik:
-  PROCHEM C a P+I, az elrendezési és csőterv, az izo- 

metria, valamint az anyagösszesítők készítését,
-  TRIFLEX a csővezetéki rendszerek erőjátékának vizs

gálatát és feszültség analízisének elvégzését,
-  saját fejlesztésű szoftverek a készülékek szilárdsági szá

mításának elvégzését MSZ, ASME, API 620 és 650, BS 
5500, AD- Merkblatt, ISO, PNAE G-7-002-86 előírások 
szerint,

-  CHEMCAD II a technológiai számítások elvégzését,
-  AXIS az építmények statikai számításának elvégzését,
-  UNICAD-STEELFAB az acélszerkezetek rajzolását,
-  „X” Steel az acélszerkezetek tervezését és szerkesztését,
-  UNICAD-REINFORCEMENT a vasbeton rajzok készí

tését,
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-  ARCHITEC az építész tervezést és rajzolást,
-egyéb rajzok készítése AutoCAD R12, R13 R14 és

R2000 programokkal.
A gazdag tapasztalattal rendelkező szakgárda jó hatás

fokkal képes felhasználni a rendelkezésre álló modem 
eszközöket és a tervezési eredményeket, a tervdokumen
tációkat tudja szolgáltatni:
-  hagyományos módon,
-  elektronikus adathordozón,
-  internet kapcsolat útján.

A vegyipari tervezés mellett és vele párhuzamosan ala
kultak ki a vegyi üzemek komplex tervezése érdekében a 
különböző szakági tervezések, amire a szoftver állomány 
összetétele is utal. Ilyenek: vegyipari készülékek és beren
dezések, épületek, vázszerkezetek, acélszerkezetek, szol
gáltatási hálózatok, vízellátás-csatornázás, szennyvíztisz
títás, tereprendezés, utak, vasutak tervezése, mérnök geo
dézia, stb.

Ö S S Z E F O G L A L Ó  

D o r n b a c h  G y u la :  5 0  é v e s  a  V E G Y T E R V

A VEGYTERV-et 50 évvel ezelőtt alapították azzal a cél
lal, hogy a vegyipar rekonstrukciójához, fejlesztéséhez 
engineering tevékenységet szolgáltassa. A vállalat a vegy
iparral együtt több szakaszban fejlődött. A kezdeti sza
kaszban háborús károk helyreállításához szükséges terve
ket készítette el vagy új ipartelepeket tervezett a meglévők 
másolataként, majd fokozatosan tért rá új üzemek tervezé
sére. A vegyipar fejlesztésének csúcspontján a VEGY
TERV technológiaimport alapján generáltervezést, illetve 
gyárimport esetén helyre tervezést végzett. A 80-as évek
ben csökkentek a beruházások és az 1500 fő létszámot 
évente 200 fővel csökkenteni kellett. A mai 80 fős létszám 
1995-re alakult ki.

A mai VEGYTERV az új piaci lehetőségeknek megfe
lelően átalakulva a kor követelményei szerint (számítógé
pes, szoftveres háttér) továbbra is a magyar vegyipar fej
lődésének szolgálatában áll.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 312 (2000)]

A VEGYTERV ma is a vegyipari fejlesztések aktív részt
vevője. Gyakorlattá vált az utóbbi időben a fejlett ipari or
szágok gyakorlatához hasonlóan, hogy az elvégzendő fel
adatok mennyisége szerint változik a létszám. Adott eset
ben a törzslétszám kétszeresét is meghaladta a létszámunk.

A szolgáltatások minőségének javítása céljából a VEGY
TERV 1996-ban kialakította az ISO 9001 szerinti minőség- 
biztosító rendszerét.

Érdekességként megemlítem, hogy az egykori VEGY
TERV konferenciatermében függő 16m2-es szövött gób
iéin, mely idealizáltan mutatta be a 4 ókori elemtől és az 
egyiptomi manufaktúráktól kezdődően a mai vegyipar 
építőit: a kutatót, a tervezőt és a művezetőt, ma már a 
Vegyipari Múzeum falát díszíti Várpalotán.

A VEGYTERV az új piaci körülményeknek megfelelő
en átalakulva, a kor követelményei szerint (lásd a számí
tógépes, szoftveres hátteret) továbbra is a magyar vegy
ipar fejlődésének szolgálatában áll.

S U M M A R Y

G y. D o r n b a c h :  5 0 th A n n iv e r sa r y  o f  V E G Y T E R V

VEGYTERV was founded 50 years ago with the objective 
that it should provide the engineering background to the 
reconstruction and development of chemical industry. The 
firm, parallel to chemical industry, developed in several 
steps. In the initial step, plans needed for reconstruction 
after the war were prepared or new industrial plants were 
projected corresponding to the existing units, and new 
establishments were constructed only later and gradually. 
At the top of the development of chemical industry, 
VEGYTERV carried out general projections, and in the 
case of plant import, “planning for site” projection based 
on the import of technology. In the eighties, investments 
were reduced, and the number of employees being at the 
beginning 150, had to be reduced by 200 yearly. The 
existing employee number of 80 was achieved by 1995. 
Today’s VEGYTERV, modified corresponding to the 
requirements of new marketing possibilities, provided 
with computer and software background, serves further 
the development of Hungarian chemical industry.

VEKOR Korróziós Konferencia
2 0 0 0 .  o k t ó b e r  1 0 - 1 2 .  B a l a t o n f ü r e d  UNI  Ho t e l

1961 óta évente két alkalommal találkoznak a korróziós szakemberek a VEKOR Konferenciákon. A sok külföldi 
vendéget is vonzó hagyományos találkozóra ősszel ismét a Balaton partján kerül sor.
A  k o n fe r e n c ia  c é lja : A korszerű, hatékony korrózióvédelmi ismeretek elterjesztése; lehetőség biztosítása a tapaszta
latcserére és az új termékek széleskörű megismertetésére.
T er v e z e tt  tém á k :
1. Újdonságok a korrózióvédelem területén (korrózióvédelmi eljárások, kivitelezési technológiák, mérési módszerek).
2. A cink szerepe a korrózióvédelemben.
3. Karbantartás és korrózió.
K iá llítá s i le h e tő sé g

Bővebb információ: VEKOR Kft. 8200 Veszprém, József A. u. 34. (M. ép. I. e.)
T/F.: 88-428514
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A karbantartás helyes konstrukciói vegyipari szempontból
SÓ L Y O M V Á R I K ÁRO LY*  

L Á B O D Y  IM R E*

Bevezetés

Az üzemfenntartás fogalmi rendszere szak
területenként más és más. Általában a fenn
tartás magában foglalja mindazokat a mű
szaki és szervezési tevékenységeket, ame
lyek a gépek és berendezések előírt megbíz
hatóságú üzemeltetését lehetővé teszik. A 
fenntartás keretében végzett karbantartási és 
javítási munkákkal elkerülik a váratlan meg
hibásodásokat, és ennek eredményeként 
csökken az üzemből kieső idő. Az üzem- 
fenntartás általános feladatai: üzembe helye
zés, karbantartás, javítás és a selejtezés [2].

A fenntartás gazdaságosságát a vállalati 
célnak megfelelő karbantartási stratégia, va
lamint az optimális üzem- és munkaszerve
zés mellett jelentősen befolyásolja az adott 
konstrukció kialakítása. A gyártó legtöbbször 
piaci információk alapján alakítja ki a terve
zéssel kapcsolatos követelmény-rendszerét. 
Az üzemeltetőnek a beruházás során van le
hetősége mérlegelni, hogy milyen szempon
tokat támaszt a beszerzendő berendezéssel 
szemben. Van, amikor az üzemképesség a 
legfontosabb, ezt követi a teljesítőképesség, 
majd az ár. Más cégnél a döntés meghozata
lakor elsődleges szempont a berendezés ára.

Egyes irodalom szerint a karbantartható
ság, javíthatóság szempontjait kielégítő 
konstrukció tervezési és gyártási többletkölt
sége nem éri el a beszerzési költség 10%-át, 
ugyanakkor 75%-al csökkenthetik a gép 
élettartama alatti karbantartási költségeket.

A karbantartáshelyes konstrukciói kiala
kításához a tervezőnek természetesen is
mernie kell az üzemfenntartás legfontosabb 
feladatait [1]. Ennek érdekében a gépbe
szerzés vagy korszerűsítés folyamatába be 
kell vonnia a gépet üzemeltetőket, karban
tartókat, karbantartó mérnököket, a beruhá
zót, a tervezőt és a gyártót. A gépbeszerzés 
ugyan nem szorosan vett fenntartási feladat, 
de kiemelt szerepe van a gazdaságos és biz
tonságos üzemeltetés, valamint a fenntartás 
szempontjából. Különös figyelmet kell for
dítania arra, hogy a konstrukció milyen 
mértékben elégíti ki az üzembiztonságot, a 
karbantarthatóságot és a javíthatóságot.

A karbantartás feladata a fizikai elhaszná
lódási folyamat késleltetése, a megbízható 
működés szinten tartása. Ez rendszerint az 
üzemeltetéshez kapcsolódó, a gazdaságos 
üzemeltetés feltételeit megteremtő kezelés, 
gondozás, felügyelet, vizsgálat, a szükséges 
beállítások, kisebb javítások összessége. Jel

* BMGE Gépipari Technológiai Tanszék, 
Budapest

lemzője, hogy a műveleteket -  a kisebb javí
tásokat kivéve -  általában szétszerelés nél
kül végzik. A szakszerű kezelés részeként, a 
napi gondozás feladata a gépek technológiá
tól függő szennyeződéseinek eltávolítása, 
annak tisztántartása és szükség szerint a ke
nési állapot ellenőrzése. A vizsgálatok célja 
az üzemképesség, az üzembiztonság és az 
elhasználódás ellenőrzése, utánállítások és 
kisebb javítások elvégzése, a tervszerű javí
tások előkészítése. A nagy megbízhatóságot 
igénylő, balesetveszélyt magában rejtő be
rendezéseknél hatósági előírásokat kielégítő 
vizsgálatokat is előírnak.

A fenntartás gazdaságosságát, eredményes
ségét a gépek, berendezések szerkezeti jel
lemzői jelentősen befolyásolják. Ezért a szer
kezeti kialakítás hatása mind az üzembizton
ságra, mind a fenntarthatóságra (karbantart
hatóság, javíthatóság) együttesen kezelendő.

Üzembiztonság, mint a karbantartás 
költségét csökkentő tényező

A gépek megbízható működésének alapja 
az igénybevételnek megfelelő gyártmány- 
tervezés. A megbízhatóságot jelentősen be
folyásolja az alkatrészek élettartama, meg
hibásodásuk valószínűsége, gyakorisága, 
mennyi az üzemképesség megőrzése érde
kében végzett karbantartási és a meghibá
sodások helyreállítása miatti üzemből való 
kieső idő illetve annak költsége.

A tapasztalatok szerint a berendezések 
fizikai elhasználódásának ütemét, valamint 
a javítások közötti időt a berendezések ter
vezési és kivitelezési sajátosságai befolyá
solják. Pl. ha a kopási sebesség csökkenté

sével a fizikai élettartam növekszik, nyil
vánvaló a kopásálló konstrukciónak a javí
tás időközére gyakorolt növelő hatása.

Az alkatrészek méretezése, a felhasznált 
anyagok minősége, valamint az élettartam 
és az elhasználódás sebessége közötti ösz- 
szefüggések közismertek. A gyártás pon
tossága, a szerelés és illesztés szakszerűsé
ge ugyancsak fontos tényezője az alkatré
szek, a szerkezeti egységek élettartamá
nak, megbízható működésének.

Vegyipari berendezések biztonságos mű
ködése, adott üzemeltetési feltételek mellett 
attól függ, hogy milyen az aktuális szilárd
ság. Fontos a valóságos igénybevételnek 
megfelelő anyagmegválasztás és szerkezeti 
kialakítás. Vegyipari berendezések anyag
megválasztását a mechanikai igénybevétel 
mellett a felhasznált vegyi anyagok és más 
közegek, agresszív hatások is befolyásolják. 
Ezeket a hatásokat nemcsak az adott terme
lő berendezés tervezésekor kell figyelembe 
venni, hanem a hozzá csatlakozó segédbe
rendezések, tartályok, csővezetékek, csar
nokszerkezetek, szállítószalagok kiválasztá
sakor, tervezésekor is. A közlemény korlá
tozott terjedelme miatt természetesen nincs 
mód arra, hogy minden részletre kitérjünk, 
így csak néhány példát mutatunk be.

A vegyiparban számos tartály, reaktor 
üzemel. A szakaszos üzemű reaktorok 
(szerves vegyipar, gyógyszeripar) általá
ban többcélúak. A kémiai hatás miatt ezek 
zománcozott belső felületűek. A berende
zés kialakítása, éles sarkok elkerülése stb. 
elősegítheti a viszonylag hibamentes bevo
nat kialakítást. A kémiai reakcióknál, halo- 
génezésnél vagy olyan esetekben, ahol ha
logénsav képződik elengedhetetlen a hiba-

1. ábra. Feszültségcsúcsok jellegzetes előfordulásai 
1) perem; 2) csőcsonk; 3) emelőszem; 4) láb; 5) nyereg; 6 ) emelőkonzol 

7) falazókarom; 8 ) kettősköpeny
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2. ábra. Csúszógyűrűs tömítés

mentes zománcfelület. Ezért, amennyiben 
zománchibák keletkeznek, azokat nemes
fém plombával kell javítani.

A vegyipari berendezéseknél, szerkeze
teknél jelentős károsodást okozhat a korró
zió. Ilyen esetekben a berendezések gyár
tásakor természetes a korrózióálló anyagok 
használata. Ügyelni kell arra is, hogy kü
lönböző fémek, illetve ötvözetek ne érint
kezzenek fémesen, mert az veszélyes kor
róziót okoz. Korrózióvédelmi szempontból 
a berendezések, a kiegészítő berendezések 
külső védelmének a vegyiparban meghatá
rozónak kell lennie. Ebben az esetben is az 
igénybevételnek, ill. a korróziós hatásnak 
ellenálló védelmet kell kialakítani.

A kiegészítő berendezések vásárlásakor 
is gondosan, az előbbiekhez hasonlóan kell 
a gyártók ajánlatai közül kiválasztani a 
megfelelőt (pl. műanyagszivattyú, saválló 
centrifuga stb.).

Vegyipari készülékekben az üzemeltetés 
során bekövetkező károsodás is okozhat 
helyi feszültségcsúcsokat, mint pl. agresz- 
szív közeg vagy korrózió okozta sérülés. A 
konstrukcióból eredő bemetszés, más fe
szültséggyűjtő hely (perem, csőcsonk, eme
lőszem, láb, kettős köpeny csatlakozások
nál) is oka lehet a feszültségcsúcs kialaku
lásának. A gondos tervezés során mindezek 
a problémák elkerülhetők (/. ábra) [5].

A vegyipari termelés sok esetben bal
esetveszéllyel jár. A tervezéskor fontos 
szempont a robbanásveszély csökkentése, 
kizárása. A berendezések sérülése esetén 
kellő védelmet kell nyújtani, hogy a követ
kezményből származó kár, és károsodása 
minimális legyen, hogy a megsérült részek 
ne tegyék lehetetlenné a drága berendezés 
helyreállítását, újra indítását.

A balesetből származó károk csökkentését 
hivatott megelőzni a hatósági szabályozás. A 
berendezések méretezése során a fenti elve
ket, biztonsági előírásokat, biztonsági ténye
zőket figyelembe véve lehet csökkenteni a 
káreseményeket. Nagyon fontos a megfele
lően méretezett biztonsági szerelvények, 
nyomáslevezető készülékek alkalmazása.

A vegyipari berendezések jellegzetessé
ge, hogy sok az olyan csőkötés (pl. oldható 
csőkötések, karimák), ahol tömítetlenség je

lentkezhet. A megfelelő tömítési anyag és 
rendszer kiválasztásához fontos tisztázni az 
üzemi viszonyokat, többek között az üzemi 
nyomást, a hőmérsékletet, a vegyszerállósá- 
gi követelményeket. Az igények szerint vá
laszthatók grafittömítések, egyszerű szinte
tikus vagy különleges teflon tömítések, il
letve fémtömítés. Teflon bázison készülnek 
olyan u.n. „emlékező” tömítések, amelyek 
többször is felhasználhatók. Ezek alkalma
zásával a tömítetlenségből származó üzemi 
kiesések csökkennek.

A csúszógyűrűs tömítések is több változat
ban készülnek. Vannak tömítések, amelyeket 
szerelésre kész, cserélhető egységként hoznak 
forgalomba (2. ábra). Egyszerű szerkezeti ki
alakításuk miatt beszerelésük könnyű és biz
tonságos, szervizigényük minimális [6].

Mind a gyártás, a berendezés szerelése, 
mind a megbontás utáni visszaszerelés so
rán a csavarok megfelelő meghúzására van 
szükség. Ez a csavarok meghúzási sorrend
jét és az előírt meghúzási nyomatékot jelen
ti, amit a tervezés során meg kell határozni. 
A tömítéseket gyártó cégeknél számítógépes 
programok segítik ennek meghatározását. 
Lehetőséget kell adni az üzemeltetés közben 
jelentkező tömítetlenségek megszüntetésére 
is. Megfelelő európai szabvány (EN1591) ír
ja elő a karimás csőkötések követelményeit.

A műszaki követelményeken felül, ma a 
környezeti és biztonsági szempontok telje
sítése is fontos. A fejlesztések között egyes 
tömítési megoldásoknál megtalálhatók 
olyan diagnosztikai rendszerek, amelyek 
időben, a tömítő rendszer használhatatlan
ná válása előtt jelzik a szivárgást vagy a 
kopást. Az ilyen rendszer fontos informá
ciót ad a tömítések mindenkori állapotáról.

Karbantarthatóság

Karbantarthatóság a termékeknek az a tu
lajdonsága, hogy a megbízható működés 
fenntartásához szükséges műveletek a 
rendelkezésre álló anyagok, eszközök, 
szakértelem felhasználásával, optimális 
ráfordítás mellett lehető legegyszerűbben 
elvégezhetők.

Természetes törekvés van a karbantartá
si igényesség csökkentésére, amit megha
tároz az, hogy milyen mértékben, milyen 
gyakorisággal, munkaráfordítással igényli 
a különféle műveletek elvégzését.

A karbantartás műveletei: tisztítás, ellen
őrzés (vizsgálat, diagnosztika), beszabályo
zás, zsírzás, kenőolaj és munkafolyadék 
(hidraulika olaj) utántöltése, cseréje, a meg
hibásodott szerkezeti részek cseréje.

A szakszerű kezelés része a gépek tech
nológiától függő szennyeződéseinek eltá
volítása, annak tisztántartása. A ciklus 
szerint előírt tisztítás gyakorisága az üzemi 
körülményektől függ. A tisztíthatóságot, a 
tisztításhoz felhasznált anyagok, eszközök 
tulajdonsága, mennyisége, a ráfordítás idő
igénye is meghatározza. Ez függ a szerke
zet kialakításától. Meghatározó lehet a fe
lületek tagoltsága, simasága stb.

Egy műtrágyagyár szállítószalag tartó- 
szerkezetének elhasználódását gyorsítja az 
üzemelés közben rárakódó termék. Terve
zéskor két megoldást kell mérlegelni. Az 
egyik az olyan szerkezeti kialakítás, amely 
megakadályozza, hogy a szalagról lehulló 
anyag összegyűljön a szállítószalag tartó- 
szerkezetén. A másik esetben könnyen cse
rélhető borítólemezeket alkalmaznak a 
tisztíthatóság érdekében. Mindezek elle
nére a ráhulló por megtapadhat a felületen 
és tönkreteheti a felületi védelmet, aminek 
következménye az acélszerkezet károso
dása. A tervező elsődleges feladata az olyan 
szerkezeti kialakítás, amelynél elkerülhe
tő, hogy a kemikáliák pora lerakodjon. A 
védelmet elősegítheti un. vastagbevonat 
alkalmazása. Ehhez olyan festékréteget 
kell felvinni, amelyre a szennyeződés nem 
tapad, ugyanakkor nagynyomású vízzel 
könnyen tisztítható. Ezzel a megoldással a 
szerkezet felújítási ciklusa elérheti a 8... 
10 évet is.

A kenhetó'séget meghatározza a kenőanyag 
szintellenőrzésének lehetősége és biztonsága 
(vizuálisan, ellenőrző pálcával, ellenőrző csa
var kihajtásával, stb.) vagy az olajcsere biz
tonságos elvégezhetősége (a leeresztő csava
rok hozzáférhetősége, stb.) vagy a zsírzáskor 
a zsírzófejek hozzáférhetősége [3].

3. ábra. Példa a könnyű hozzáférhetőségre 
a) bemarás az öntvényben;

b) hibás és helyes kialakítás a csavarkulcs hozzáférhetősége szempontjából
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Egy csapágy egyszeri kenésének tiszta ke
nési ideje a teljes műveletre eső időnek kb. 
1/3-ad része. A többi 2/3-ad rész a kenőhely 
megközelítéséhez, a következő kenési hely 
eléréséhez, a kenőkészülék gondozásához 
szükséges. A szerkezetet úgy kell kialakítani, 
olyan kenőanyagokat kell alkalmazni, hogy a 
kenések közötti ciklusidők minél hosszabbak 
legyenek, a kenőhelyek jól hozzáférhetőek, 
szennyeződésmentesek és jól áttekinthetők 
legyenek. Az előírt kenőfajták száma lehető
leg csekély legyen. A kenésre vonatkozó 
alapelvek kiterjednek a szűrőkre is. Kedvező 
megoldás lehet többek között a programoz
ható zsírozóberendezések használata.

A karbantartás keretében végzett vizsgá
latok célja az üzemképesség és az elhasz
nálódás ellenőrzése, utánállítások és ki
sebb javítások elvégzése, a tervszerű javí
tások előkészítése. Az utánállítás, a besza
bályozás, a kisebb javítás elvégzése szem
pontjából fontos, hogy mennyire egyszerű 
a művelet végrehajtása, például egy lépés
ben, egyszerű eszközzel vagy több lépés
ben, különböző helyeken kell elvégezni.

Diagnosztizálhatóság

A diagnosztizálhatóság a terméknek azon 
tulajdonsága, hogy üzemi jellemzői megfe
lelő pontossággal mérhetők, az ellenőrzés
hez szükséges mérőcsatlakozásokkal el 
van-e látva, a mért jellemzők alapján az 
üzemállapot egyértelműen meghatározha
tó-e vagy sem.

Tervezési cél legyen a szétszerelés nélkü
li felülvizsgálat lehetővé tétele. A mérőhe
lyeket lehetőleg a diagnosztikai jel keletke
zésének közelében kell elhelyezni, vagy a 
szükséges érzékelőket már eleve be kell épí
teni. A nehezen hozzáférhető, burkolattal fe
dett helyeknél az érzékelők jeleit ki kell ve
zetni kívülre, úgy, hogy a műszer könnyen 
és biztonságosan csatlakoztatható legyen.

Javíthatóság

A javíthatóság a terméknek az a tulajdon
sága, hogy a meghibásodások, az előírt 
üzemeltetési jellemzők helyreállításához 
szükséges műveletek, az előírt minőségben 
milyen ráfordítással állíthatók helyre.

Leggyakrabban a javítandó egységek 
hozzáférhetősége és szerelhetősége a telje
sítendő kívánság. A gépek helyreállításá
nak folyamatában ugyanis jelentős tényező 
a szétbontás és az összeszerelés. Karban
tartáskor, a hibaelhárítás érdekében csak 
annyira kell szétszerelni a berendezést, 
hogy a meghibásodott alkatrészt, ki tudjuk 
cserélni. Az általános javításkor a berende
zést részegységekre, majd tovább alkatré
szekre kell szétszerelni. A szerelés sajátos

sága, hogy nehezen gépesíthető, túlnyomó- 
részt kézi jellegű művelet. A cél, hogy mi
nél kevesebb szerszám, különösen egyedi 
szerszám legyen szükséges a szereléshez
[4]. Szétszereléskor a csavarkötések, a szi
lárdillesztésű alkatrészek bontásához szük
séges erő, illetve nyomaték nagyobb, mint 
a meghúzási nyomaték vagy a sajtoló erő. 
Az alkatrészek sérülésmentes és erőkifej
tés szempontjából kedvező szereléséhez 
megfelelő szerelő készülék alkalmazása 
szükséges. Fontos a hozzáférhetőség bizto
sítása (3. ábra). További cél, hogy a kar
bantartáshoz, javításhoz minél kevesebb 
szerszám -  különösen egyedi, ill. célszer
szám -  legyen szükséges.

A javíthatóságot meghatározza a csere- 
szabatosság, egységesített alkatrészek fel- 
használása (minél több típushoz használha
tó alkatrész). Előnyös, ha szabványos, egye
temes alapokra szabványos egységeket, sze
relvényeket szerelnek, szabványos csatlako
zással. Példa erre a csapok, más elzáró és 
szabályzó szerelvények szabványos mene
tes csavaros kötése. Szereléskor arra is gon
dolni kell, hogy az alkatrészeket csak egyfé
le helyzetben lehessen visszaszerelni [4]. 
Az alkatrészek felúj íthatóságán az adott mé
retlépcsőre való megmunkálási lehetőség, 
túlméretes alkatrészválaszték, az igénybe
vételnek megfelelő felújítási technológiák 
alkalmazhatósága értendő.

Vegyipari berendezéseknél különös fi
gyelmet kell fordítani a korrózióvédelemre. 
Nagyjavításkor, felújításkor a korrodált ré
szek megfelelő minőségű, a korróziónak el
lenálló bevonattal való ellátása a helyszíni 
kivitelezés miatt hosszabb időt vesz igénybe. 
Felújításkor az átrozsdásodott részek tisztítá
sakor az ideális tisztasági fokozat nem min
dig érhető el. Emiatt az így felhordott festék
réteg élettartama is rövidebb. Ilyen esetek
ben hasznos lehet vastagbevonatok tervezé
se. Vastagbevonatokról akkor beszélünk, ha 
annak rétegvastagsága több mint lOOOpm. 
Ezek az anyagok fémpigmenttel erősített 
kompozíciók. Előnyük, hogy könnyen javít
hatók, hátrányuk, hogy eltávolításuk nehe
zebb, mint a festékeké.

A korróziós karbantartás legfontosabb 
eszköze a bevonat vastagságát mérő műszer. 
A bevonat felújítási ciklusa az alkalmazott 
bevonat rendszertől és a felhordási technoló
gia betartásától függ. Korszerű bevonatrend
szerek mind külső, mind belső felületeken 
hosszú felújítási ciklust tesznek lehetővé.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Sólyomvári Károly -  Lábody Imre: A kar
bantartás helyes konstrukciói vegyipari 
szem pontból

A fenntartás gazdaságosságát a vállalati cél
nak megfelelő karbantartási stratégia, vala
mint az optimális üzem- és munkaszervezés 
mellett jelentősen befolyásolja az adott 
konstrukció kialakítása. Természetes törek
vés tapasztalható a karbantartási igényesség 
csökkentésére, amit meghatároz az, hogy 
milyen mértékben, milyen gyakorisággal, 
munkaráfordítással igényli a különféle mű
veletek (tisztítás, ellenőrzés, diagnosztika, 
beszabályozás, zsírzás, kenőolaj és munka- 
folyadék utántöltése, cseréje) elvégzését. A 
állapotfüggő karbantartás megvalósítása ér
dekében tervezési cél legyen a szétszerelés 
nélküli felülvizsgálat, a diagnosztizálhatóság 
lehetővé tétele. A gépek helyreállítási folya
matában leggyakrabban a javítandó egysé
gek hozzáférhetősége és szerelhetősége a 
teljesítendő kívánság a szerkezeti anyag he
lyes megválasztása mellett.

Magy. Kém. Lapja 55, 315 (2000)

S U M M A R Y

K. Sólyomvári -  I. Lábody: T he R ight 
M a in ten an ce C on stru ctio n s for  the 
C hem ical Industry

The economical efficiency of the mainte
nance, besides the strategy of servicing 
according to the industrial purposes as well 
as the optimal organization of work and 
plant, is significantly influenced by the 
development of the given construction. 
There is a natural effort to decrease the exact
ness of servicing, that is determined by how 
often and with how much labor consumption 
the different operations such as cleaning, 
checking diagnostics, adjusting, lubricating, 
adding and changing of liquid and lubricat
ing oil have to be performed.

In order to achieve the condition depend
ent servicing, the plan of the construction 
shall make the examination without disas
sembly and the diagnostics possible. During 
the reconditioning process most frequently 
the accessibility and the reparability of the 
units to be serviced and the proper choice of 
the constitutional material shall be provided.
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A z  ip a r i k a ta l íz is  é s  r e a k c ió k in e t ik a  le g ú ja b b  e r e d m é n y e i

S Z E R K E S Z T I: K A L L Ó  D É N E S

Új alumínium-oxid-hordozós nempiroforos 
Raney-típusú katalizátor_________________________

P E T R Ó  J Ó Z S E F *  
B Ó T A  ATTILA* 

L Á S Z L Ó  K R ISZ T IN A *  
B E Y E R  H E R M A N N * *  

K Á L M Á N  ERIKA**  
D Ó D O N Y  IS T V Á N ***

Az új eljárás jellemzői

A Raney-nikkel a gyógyszer-, növényvédőszer- és szerves 
intermedier-ipar egyik legtöbbet használt katalizátora folya
dékfázisú hidrogénezésekben. Ennek az az oka, hogy a leg
több szerves funkciós csoportot képes redukálni viszonylag 
kis nyomáson (1-5 bar) és hőmérséklet-tartományban (20- 
100 °C). Katalitikus aktivitása a legnagyobb a különböző el
járásokkal előállított nikkelkatalizátorok között és gyakran 
megközelíti, vagy eléri az aktívszén hordozós palládiumét. 
Számos előnye mellett legnagyobb hátránya piroforossága, 
vagyis az a tulajdonsága, hogy levegővel érintkezve szikrá
zik, meggyullad. Ez a jelenség akkor következik be, ha a fe
lületén szorbeálódott, viszonylag nagy mennyiségű hidro
gén levegővel érintkezik. Ezért legveszélyesebb művelet a 
katalizátor kiszűrése a reakció végén. Mivel az iparban 
gyakran használnak szerves oldószert és az egyik reaktáns is 
hidrogén, érthető, hogy a hidrogénező üzemekben körülte
kintő biztonsági intézkedésekre van szükség, ami növeli a 
beruházási költségeket is. Ezért ha csak lehet, a gyártók ke
rülik a hidrogénező lépéseket a technológiában.

Érthető, hogy a piroforosság kiküszöbölésére már koráb
ban is végeztek kísérleteket. Ennek az a lényege, hogy a 
katalizátor felületén szorbeálódott hidrogén egy részét el
távolítják. Erre termikus deszorpció [1,2], vagy méginkább 
kémiai vagy elektrokémiai oxidáció [3-5] jöhet szóba, el
lenőrzött körülmények között. Másik lehetőség a deszorp
ció és enyhe felületi oxidáció együttes alkalmazása [6-8]. 
Lehet még használni olyan anyagot is, amelyik vékony be
vonatot képez a katalizátor felületén.

A fentebb említett eljárások hátránya, hogy a katalizátor 
ereded aktivitása jelentősen csökken és általában csak erélye
sebb reakció-körülmények között (10-20 bar, 200 °C) alkal
mazhatók (ekkor már szigorúan nézve nem is Raney-nikkel- 
ről van szó, hanem egy olyan nikkelkatalizátorról, amely elő
állításának első lépése megegyezik a Raney-nikkelével).

A piroforosság csökkenthető még, ha a kiindulási 
nikkel-alumínium-ötvözetporban az alumínium egy ré-

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szerves 
Kémiai Technológia Tsz., Budapest

** MTA Kémiai Kutató Központ, Kémiai Intézet, Budapest 
*** ELTE, Ásványtan Tsz., Budapest

mkl

szét, vagy teljes egészét cinkkel, vagy szilíciummal he
lyettesítik [9].

A Raney-nikkel története a [10]-ben található és szerke
zetével Fouilloux és szerzőtársai [11] valamint Freel és 
munkatársai [12] foglalkoznak. Újabban királis katalizá
torként is alkalmazzák [13, 14].

Az új eljárás a következő felismerésen alapul. Akb. 5 0 t% 
Ni, 50 t% A1 összetételű ötvözet forró vízzel, katalitikus 
mennyiségei nátrium-hidroxiddal is megbontható, de akkor 
két fázist kapunk: egy nikkelt és egy alumínium-hidroxidot; 
e két fázis egymástól élesen elválik, tehát nincs hordozó ha
tása. Az alumínium kioldását hagyományosan tömény lúg
gal végezve tiszta nikkel és nagy térfogatú nátrium-alu- 
minát-oldat keletkezik, ismét hordozó hatás nélkül.

Az új eljárásban az alumínium-kioldás körülményeit 
úgy választjuk meg, hogy a keletkező alumínium-hidroxid 
ne alkosson külön fázist a nikkeltől, azaz csak egy szilárd 
fázis keletkezzék, amelyben az alumínium-hidroxid a nik
kel hordozója.

Az alábbiakban közüljük az új eljárás recepturáját és az 
összehasonlítás kedvéért közlünk egy általában hagyomá
nyos (standard) előállítási módot is. A hagyományos elő
állításra egy példa a következő:

1 kg nikkel-alumínium-ötvözetport (kb. 50-501%, 45 pm 
finomság) 4 / 25%-os NaOH-ba adagolnak olyan ütem
ben, hogy a habzás (^-fejlődés) és a hőmérséklet kézben 
tartható legyen, utóbbi ne emelkedjék 50 °C fölé. (Ez idő
igényes, órákig tartó folyamat). A beadagolás végeztével 
a hőmérsékletet 90-95 °C-ra növelik és ezt tartják kb. 90 
percig. A képződött nátrium-aluminát-oldatot dekantálják 
és 4 / friss 25%-os NaOH oldatban 90-95 °C-on kezelik 
újabb 30 percig. Végül dekantálják, semlegesre mossák és 
víz alatt tárolják a katalizátort.

A katalizátor gyakorlatilag tiszta nikkel, súlya kb. 500 g, 
mintegy 350 cm3 (a nikkel fajsúlya kb. 1,8).

Az új eljárásra példa:
1 kg fentiekben megadott ötvözetporra 6 / 1,25%-os 
NaOH-ot öntünk, majd a szuszpenziót 100 °C-ra melegít
jük és ezen a hőmérsékleten tartjuk kb. 30 percig (amíg a 
mérsékelt erősségű habzás megszűnik). Ezután 1 / 12%-os 
70°C-os NaOH-ot öntünk hozzá és 50 °C-ra hűlésig kever- 
getjük. Semlegesre mossuk és víz alatt tároljuk, nikkeltar
talma (száraz állapotra számolva) 25-30 t%.
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1. táblázat
N itr o g é n  a d sz o r p c ió s  iz o te r m á b ó l n y e r t  a d a to k

minta hagyományos
Raney-Ni

1 2

BET felület, m2/g 1,13 17,2 14,2
teljes pórustérfogat, cm3/g 6,33* 10‘3 2,77* 10-2 2,16*102
átlagos pórussugár, nm 11,2 3,23 3,04

1. minta: friss katalizátor
2. minta: 6 hónapig tárolt katalizátor

A katalizátor térfogata 12 órás állás után kb. 2000 cm3, 
nedves súlya 2200 g, ami a benne maradó, nagy mennyi
ségű alumínium-hidroxiddal magyarázható.

A katalizátor néhány fizikai adata az 1. táblázatban lát
ható. A két eljárás közötti néhány különbséget a 2. táblá
zat foglalja össze.

A katalizátor mindazokban a folyadékfázisú hidrogéne- 
zésekben használható, melyekben a hagyományos Raney-

nikkel. Mi az aktivitást szobahó'mérsékleten, 1 bar hidro
génnyomáson, keverős készülékben, alkohol oldószerben 
modell vegyületekben mértük. Az aktivitást az 1 perc alatt 
felvett cm3-ben mért hidrogén mennyiségére, és 1 g nik
kelre vonatkoztattuk (specifikus aktivitás).

A 3. és 4. táblázat sorozat mérés eredményeit mutatja, 
melyből a reprodukálhatóságról is kapható kép. A táblázat
ban szereplő térfogat és súly adatok 50 g (53% nikkel -  47% 
alumíniumtartalmú) ötvözetből készült katalizátorra vo
natkoznak. (10 g 60 °C-on szárított katalizátor térfogata 
25 cm3). Az aktivitásokat ezekkel a katalizátorokkal mér
tük (kb. 0,7 g-mal).

Az összehasonlítás kedvéért megadjuk egy azonos 
szemcseméretű, hagyományos úton készült katalizátorral 
mért specifikus katalitikus aktivitásra kapott adatokat is. 
Ezek: nitrobenzolra 14, acetofenonra 7.

A táblázat adataiból látható, hogy a specifikus katalitikus 
hidrogénező aktivitás ezekben a reakciókban általában 
jobb mint a hagyományosé.

2. táblázat
A  h a g y o m á n y o s  és  a z  ú j e ljá r á s  ö s s z e h a so n lítá sa

ötvözet, kg NaOH, kg víz* reakcióidő* A nedves katalizátor Ni-tartalom,
m%térfogata, cm1 súlya, kg

Hagyományos eljárás 1 2,1 8 270 350 0,5 95-98
Új eljárás 1 0,2 7 70 2000 2,2 25-30

* semlegesre mosás nélkül

A z  ú j k a ta liz á to r  é s  e lő n y e i

A fejlesztés elsőrendű célja a piroforosság kiküszöbölése 
volt. Noha az alábbi példák főként a Raney-nikkel példáján 
mutatják be az új eljárást, a módszerrel promoveált Raney- 
nikkelek és egyéb Raney-típusú fémkatalizátorok is előállít
hatok. Ennek a szerkezeti formának többféle előnye is van:
-  az új eljárással készült Raney-nikkel nem piroforos, még 

akkor sem, ha illékony szerves oldószerrel (pl. metanollal) 
impregnáljuk és levegőn 50-60 °C-on megszárítjuk. Nem- 
piroforos sajátságát az általunk vizsgált hidrogénező reak- 
cióelegyekből levegőn kiszűrés után is megtartotta;

-  a nikkel részecskemérete lényegesen kisebb a hagyomá
nyos módon előállítottnál (1. ábra)',

-  a katalizátor felülete is nagyobb (1. táblázat) és az alu
mínium hidroxid hordozó miatt polárosabb;

-  a frissen előállított katalizátor egyáltalán nem ferro- 
mágneses, ami a keverhetőséget könnyíti (a kobalt-alu
mínium ötvözetből az új eljárással készült katalizátor 
nagyon finom eloszlású és erősen ferromágneses);

-  aktivitása még 18 hónapos víz alatti raktározás után sem 
csökken (4. táblázat). Hasonlóan nem lényeges a szer
kezeti változás sem.

Az ipari méretű alkalmazás néhány előnye:
-  mivel a katalizátor nem tiszta nikkel (mint a hagyomá

nyos Raney-nikkel), hanem a nikkel alumínium-oxid- 
hidroxid hordozón van, a katalizátor fajsúlya alig valami
vel nagyobb 1-nél, ezért könnyű felkeverni. Homogén
diszperzió alakítható ki, ami jól kitölti a reakcióteret (akár 
keverős üstreaktorról, akár átáramoltatásos csőreaktorról 
van szó). Emellett könnyen szűrhető;

35 40 t5  50 55
C20)

1. ábra. Friss katalizátor (1. minta) röntgen-diffraktogramja

-  az előállítás egyszerű és minden fajtájú Raney-tipusra 
alkalmazható;

-  a gyártás időszükséglete (egységnyi nikkeltartalmú ka
talizátorra vonatkoztatva) kisebb, ezért pl. meglévő 
Raney-nikkel gyártó üzemek kapacitása növelhető;

-  a gyártáshoz egyszerű, szabványos berendezések kelle
nek; már meglévő gyártó üzem számára nincs szükség 
új beruházásra;

-  méretnövekedéskor a katalizátorkészítés egyszerűsége 
miatt nem várhatók nehézségek;

-  mivel kevesebb kemikáliára van szükség, a környezet
szennyezés kisebb. (Kevés nátrium-aluminát-oldat kelet
kezik, mert az alumínium szilárd oxid-hidroxiddá alakul);

-  durva becslés szerint ugyanennyi nikkelt tartalmazó ka
talizátor gyártási költsége kisebb a hagyományosénál.
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3. táblázat
A z ú j k a ta liz á to r  n é h á n y  m in tá já n a k  a d a ta i é s  r e p r o d u k á lh a tó sá g u k ;  

(4 5  p m -e s  s z e m c se m é r e tű  ö tv ö z e tb ő l k é sz ü ln e k )

Sorszám Víz alatti térfogat, cm3 Nedves súly, g Fajlagos aktivitás
nitrobenzol acetofenon

1. 102 110 16 8,3
2. 100 112 13 11
3. 112 110 16 13
4. 110 110 33 17
5. 100 119 18 9
6. 104 117 25 17
7. 108 116 17 9

F r iss  é s  h o ss z a b b  id e ig  tá r o lt  k a ta liz á to r -m in tá k  fa j la g o s  a k t iv itá s a

ötvözetrészecske mérete, 
ym

friss katalizátor tárolt katalizátor
nitrobenzol acetofenon időtartam, hónap nitrobenzol acetofenon

~45 27 8,1 6 26,6 10
~45 28 8,5 17 22,5 8
~35 25 22,4 18 32 25

Az eljárást üzemesítették. Találmányi bejelentést végez
tek Magyarországon, a PCT országokban [15]. Mindkét 
helyen pozitív eredménnyel zárult az újdonságvizsgálat 
(újdonság, feltalálói tevékenység, ipari kivitelezhetőség). 
Az eljárás nemzeti fázisú bejelentése Németországban, az 
USA-ban és Japánban folyamatban van.

2. ábra. Hagyományos Raney-nikkel röntgen-diffraktogramja

Az új katalizátor szerkezetének vizsgálata

A szerkezet felderítésére széleskörű, gyümölcsöző együtt
működés révén került sor. Ez nagy műszerek igénybevéte
lét jelentette, mint pl. röntgenkészülékek (diffrakciós és 
kisszögű), elektronmikroszkópok (transzmissziós és pász
tázó), SEM/EDAX berendezés, szorpciós mérések és 
kémiai analízis. Az eredmények elemzése másutt [16] 
részletesebben megtalálható. Itt csak a fontosabb megálla
pításokra szorítkozunk.

Röntgendiffrakciós vizsgálatok azt mutatják, hogy az 
alumínium-oxid-hidroxid túlnyomó része kristályos gibb- 
sit (kevés bayerit). A nikkel háromféle méretben van jelen: 
legnagyobb része kb. 5,4 nm-es (a hagyományos Raney-nik- 
kelé 16,8 nm); a második méret (2p=51,5°-nál) ennél ki-

3. ábra. Friss katalizátor transzmissziós elektronmikroszkópos képe; 
105-szeres nagyítás

4. ábra. Friss katalizátor transzmissziós elektronmikroszkópos képe; 
1 (fi-szoros nagyítás

m kl320 2000. 55. ÉVFOLYAM. 8-9. SZÁM



sebb, de nagysága a kis (3,4 nm) csúcs intenzitás miatt nem 
értékelhető; a harmadik féleség röntgen amorfnak adódott 
(2p=35°-55°-nál) (1. 1. ábra). Összehasonlításul hagyomá
nyos Raney-Ni röntgendiffrakciós képe látható a 2. ábrán.

Elektronmikroszkópos felvételeken tiszta gibbsit és nik
keltartalmú szemcsék diffrakciója figyelhető meg (1. 3. és
4. ábra). Ez mutatja, hogy a katalizátor mikroszkopikus 
méretekben inhomogén.

O: 62,6% 
A l:  37,4%

|6.0  |7.0  JŐ. 8 |9 .0  |

6. ábra. SEM/EDAX felvétel nikkelmentes katalizátor részecskékről; 
nagyítás 4000-szeres, A: pásztázó elektron mikroszkópos kép,

B: energia diszperzív röntgenanalízis

7. ábra. SEM/EDAX felvétel kis nikkeltartalmú katalizátor 
részecskékről; nagyítás 3000-szeres; A és B mint 6 . ábrán

Kisszögű röntgenvizsgálatokkal (SAXS) további infor
mációk kaphatók erről a kétfázisú rendszerről, melyben a 
nikkel nagy, a gibbsit kis elektronsűrűségű.

A szórásgörbéből a részecskék méretére jellemző un. 
Guinier-rádiusz elosztását a 5. ábra mutatja, melynek jel
lemző értéke 4,2 nm. A szórásgörbe alapján további ada
tok is számolhatók: az 1. minta felülete 48 m2/g, a 2.-é 
53 m2/g-nak adódik. Számolható a felület érdessége is. 
Ebből az adódott, hogy a felület mindkét fázisban sima és 
a mátrix nyitott és láncformájú.

A felület röntgenanalízisével összekapcsolt pásztázó 
elektronmikroszkópos felvételek (SEM/EDAX) láthatók a 
6-8. ábrán. Ezek is a mikroszkópos méretű inhomogeni
tásra utalnak, amennyiben olyan szemcsék találhatók, me
lyekben a nikkeltartalom 0-42 tömeg % között változik. 
Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy a kiindulási öt
vözetben különféle nikkelben dús és szegény fázisok (Al, 
NÍAI3 , NÍ2AI4) vannak és ezek eltérő módon bomlanak.

Az adszorpciós vizsgálatok eredményei hasznosan egé
szítik ki a katalizátorról alkotott képet. Az adszorpciós- 
deszorpciós izotermákból (számolás alapján) levonható 
következtetések: mezopórus (2-5 nm átmérőjű) szerkezet, 
amely hasadékokból, vagy lap alakú részecskék közötti 
csatornákból áll. A jellemző mezopórus-átmérő kb. 2,0 nm
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8. ábra. SEM/EDAX felvétel sok nikkelt tartalmazó katalizátor 
részecskékről; nagyítás 3000-szeres, A és B mint 6. ábrán

(9. ábra). A nitrogén-adszorpciós izotermákból számolha
tó további adatokat foglalja össze az 2. táblázat, amiből 
látható, hogy az új katalizátor pórustérfogata lényegesen 
nagyobb a hagyományos Raney-nikkelénél.

A felület érdességére vonatkozóan lényegében ugyanaz 
mondható el, mint a kisszögű röntgenszórás alapján, hogy 
a felület sima.

Az öregedés hatása is látható az 2. táblázatban. Ezek 
szerint 1 éves tárolás után a felület mintegy 17%-kal csök
ken és csökken a pórus térfogata is.

Köszönetnyilvánítás: a munkát az OTKA is támogatta 
(TO 25389). A SEM/EDAX felvételekért Papp Katalint 
illeti köszönet.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Petró József -  Bóta Attila -  László Krisztina -  Beyer Hermann -  
Kálmán Erika -  Dódony István: Új alumínium-oxíd-hordozós 
nempiroforos Raney-típusú katalizátor

Az új módszerrel Raney-típusú, nempiroforos, alumínium-oxid 
hordozós katalizátorok állíthatók elő. 50-50% körüli nikkel-alu
mínium összetételű ötvözetből kiindulva 25-30 tömeg % nik
keltartalmú katalizátor állítható elő. A nikkel szemcsemérete lé
nyegesen kisebb a hagyományos úton készítetténél és nem piro- 
foros, nem ferromágneses. Az alumínium-oxid nagyobb része 
gibbsit.

A katalizátor mindazokon a területeken alkalmazható, ahol a 
Raney-nikkel; fajlagos aktivitása nem kisebb, egyes reakciókban 
nagyobb a hagyományosnál. Több mint 1 évig tárolható az akti
vitás csökkenése nélkül.

Gyártása egyszerűbb, gyorsabb, környezetkímélőbb és olcsóbb 
a hagyományosnál.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 318 (2000)]

S U M M A R Y

J. Petró -A. Bóta -  K. László -  H. Beyer-E. Kálmán-  /. Dódony: 
A New Non-pyrophoric, Supported Raney-type Catalyst

By the method described alumina supported Raney-type nickel 
or other Raney-type metal catalysts are produced. Starting from 
a 50-50 w% nickel-aluminium alloy powder the nickel content 
of the catalyst is 25-30 w%. The particle size of the metal is 
smaller compared to the standard Raney-nickel, not ferromag
netic and not pyrophoric. The form of the alumina support con- 
sits mainly of gibbsite and in smaller amount of bayerit.

The catalyst is applied in all fields where Raney-nickel is used 
and its specific catalytic activity is higher or equal compared to 
the standard one. It can be stored over one year without activity 
loss. Its production is simpler, cheeper and causes less environ
mental impact.
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A reakciókinetika néhány újabb eredménye a légkörkémiában 
és az égéstudományban* ____________
Irodalmi összefoglaló

T U R Á N Y I T A M Á S * *

Bevezetés

Á ttekintő közlem ényünkben  a reakciók inetika az utóbbi 
években  a légkörkém iában é s  az égéském iában  elért né
hány új eredm ényét m utatjuk be. M indkét tudom ányterüle
ten a kinetikai kutatások cé lja  az összetett reakciók fő  reak
cióútjainak és  az e lem i reakciók  seb esség i együtthatóinak  
m eghatározása. E zeket az ism ereteket utána felhasználják a 
légkör em beri hatásra legérzék en yeb b  részein ek  m eg ism e
résére és környezetbarát tech n o lóg iák  kidolgozására.

A z  utóbbi évtizedekben  v ilá g o ssá  vált, h ogy  eg y es  légkör
be ju tó  szen n yezőan yagok  környezeti katasztrófát okozhat
nak. A z  e g ész  Földre k ite ijed ő  katasztrófával fen yeget a 
sztratoszféra ózonkoncentrációjának csök k en ése, az ü v eg 
házhatást o k o zó  gázok  koncentrációjának n ö vek ed ése és az 
aeroszol m ennyiségének  változása. K ontinentális, illetve  re
gionális problém a a savas eső , a fotokém iai szm og , é s  a lé g 
körbe került szen n yezőan yagok  átalakulása m ás, m érgezőbb  
anyagokká. E zeknek  a környezeti problém áknak a v izsgá la
tával a légkörtudom ány fog la lk ozik , m ely  m agában foglalja  
a légkörfizikát és  a légkörkém iát. M iv el a lapvető fon tossá
gú annak ism erete, h ogy  m ilyen  gyorsak  a  kém iai fo lyam a
tok a légköri fizikai fo lyam atokhoz képest, ezért a légkörké
m ia vizsgálatainak középpontjában a reakciókinetika áll. A  
következőkben  néhány légkörtudom ányi alapfogalom  fe l
id ézése  után a légkörkém iához k ap cso lód ó  reakciókinetikai 
kutatások két érdekes és  fontos területét tekintjük át.

A  troposzféra a légkör lega lsób b  rétege, m ely  a fö ld fe l
színtől M agyarország fe lett k ö zel 12 km  m agasságig  teljed . 
V astagsága fü g g  a fö ld  hőm érsék letétő l, íg y  a sarkok fe lett 
7 km , az eg y en lítő  felett m in tegy  17 km  m agas. A  troposz
férában a le v e g ő  h őm érsék lete csök k en  a m agassággal és  
ezért a troposzférában erőteljes a légk ör keveredése. A  tro
poszféra alsóbb  rétegeiben  vannak az e ső fe lh ő k  és itt hull a 
csap ad ék  is . A  h ő m érsék le t a leg a la cso n y a b b  a 
tropopauzában, am i a troposzféra é s  sztratoszféra közötti 
határréteg. A  sztratoszféra a tropopauzától m in tegy  50  km  
m agasságig  teljed . A  sztratoszférában a h őm érsék let n övek 
szik  a m agassággal, m ert az e ln y e lt napsugárzás m eleg íti a 
levegőt. A  F ö ld  légk öre az eg y en lítő n él m in tegy 4 2 0 0 0  km  
vastag, de itt m ost nem  fog la lk ozu n k  a sztratoszféra feletti 
légrétegekkel. A  troposzféra leg je llem zőb b  kém iai reakció
ja  a szerves anyagok  reakciója O H -gyök ök k el, m ely  szer
v es  gyök ök et eredm ényez. A  sztratoszférában a je lle m z ő  
reakció a m olekulák  fo to líz ise  a nap U V  sugarai hatására.

* A szerző eredetileg társszerzője volt Készéi Ernő “A heterogén ka
talízis és reakciókinetika néhány újabb eredménye” című közleményé
nek. A szerkesztőség kérésére rövidítési célból a témát önálló közle
ményként dolgozta ki.

** ELTE Fizikai Kémia Tanszék, 1518 Budapest Pf. 32. és MTA 
KKKI. 1525 Budapest Pf. 17.

CFC- és halonhelyettesítők kémiai kinetikája

A  szénhidrogének hidrogénatom ot nem  tartalmazó klór- és  
fluorszárm azékai, a kloro-fluoro-karbonok (C FC) nem  reak
tívak a troposzférában é s  íg y  feljutnak a sztratoszférába. Szá
m os kloro-fluoro-karbont (pl. C F 2 CI2 , CFCI3 , CCIF2 CCIF2 ) 
használt eddig  az ipar m int hűtőszekrény hűtőközeget, tisztí
tószert v a g y  h ab osítóan yagot. A  h a lo n o k  (p l. C F 3 Br, 
CF 2 C lBr) általánosan használt hatékony tűzoltószerek v o l
tak. A  sztratoszférában ezek  a vegyü letek  fotolizálódnak és 
bróm -, klór- é s  fluoratom ok szabadulnak fe l belőlük. A  halo
génatom ok katalitikus folyam atokban lebontják a sztrato
szféra ózonját. Em iatt -  m int ism eretes -  a C FC -vegyületek  
és  a halonok használatát nem zetközi egyezm én yek b en  tiltot
ták m eg. L ehetséges helyettesítő  anyagaik a hidrogént is  tar
talm azó hidro-fluoro-karbonok (H FC ) és hidro-kloro-fluoro- 
karbonok (H CFC ). M a már nagy tételben gyártják például az 
alábbi kódjelű anyagokat: H F C -134a  (C F 3 C FH 2 ), H C FC- 
141b (CFC12 C H 3), és H C F C -142b  (C F 2 C1CH3). A z  utóbbi 
időben a kinetikai kutatások eg y ik  fő  célja  az volt, h ogy  m eg
határozzák ezeknek  a vegyü leteknek  az élettartamát a tro
poszférában és  ózonbontó képességüket (özöne depletion  
potential, O D P ) a sztratoszférában. E zek  az anyagok  gyakran  
üvegházhatású gázok  is, ezért fontos, h ogy  a javasolt v eg y ü 
l d  hozzájárulása a g lobális fe lm eleged ésh ez  (global warm - 
ing  potential, G W P) is  k icsi legyen  [1].

A  H FC  és  H C F C  v eg y ü le tek  élettartam a a troposzférá
ban e lsősorb an  az il le tő  v e g y ü le t é s  az O H -g y ö k  közötti 
reak ció  se b e ssé g é tő l fü g g , m e ly e t a  2 4 0  é s  3 1 5  K  közötti 
hőm érsék lettartom ányban  k e ll ism ernünk . E nnél ö ssz e te t
tebb fe ladat a k in d u lási v e g y ü le t va lam en n yi leb o m lá si 
szárm azékának a zo n o sítá sa  é s  e z e k  élettartam ának m e g 
határozása. C sak  akkor leh etü n k  b iz to sa k  abban, h o g y  a 
v iz sg á lt  v e g y ü le t é s  eg y e tlen  szárm azéka sem  ju t* fe l a 
sztratoszférába, ha azo k  élettartam a k e llő en  rövid . T ováb
bi fe lté te l, h o g y  a leb o m lá si szárm azék ok  n em  leh etn ek  
m érg ező ek . E g y sz ó v a l, a k in etik a i kutatások  cé lja  a te ljes  
leb o m lá si m ech an izm u s m egh atározása  v a lam en n yi ja v a 
so lt  C F C -t h e ly e tte s ítő  vegyü letre .

A  H F C  é s  H C F C  v e g y ü le te k  e ls ő  reakciója  m in d ig  O H - 
g y ö k k e l já tszó d ik  le:

C X 3 C X Y H  +  O H  =  C X 3C X Y  +  H 20

Ilyen  típusú reakciót szá m o s cso p o rt v izsg á lt. A z  1. táb
lázat tartalm azza néhány v e z e tő  kutatócsoport adatait és  
az a lkalm azott k inetika i technikákat. L átható, h o g y  a k í
sérleti gázk in etik a  csa k n em  te ljes  eszköztárát fe lh a szn á l
ták. A  m eghatározott se b e ssé g i együtthatókat A tk in s o n  [7] 
és  D e M o r e  é s  m unkatársai [8 ] értékelték  és  fog la ltá k  táb
lázatokba. A  so k  k ísérleti adat le h e tő v é  tette h a so n ló
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v e g y ü le te k  O H -g y ö k k e l v a ló  rea k ció ja  se b e s sé g é n e k  
b ecslé sé t a csop ortk orrelác iós m ó d szer  [6 , 9 ], ille tv e  az 
io n izá c ió s  p o ten c iá l [ 1 0 ] alapján.

1. táblázat
Néhány vezető kutatócsoport és az alkalmazott 
kísérleti eljárások a CFC- és halonhelyettesítő 

anyagok élettartam ának meghatározására

kutatócsoport módszer Hivatkozás
Ravishankara és mtsai kisüléses áramlás -  

lézermágneses rezonancia
lézervillanás fotolízis -
lézerindukált
fluoreszcencia

[2]

Kuryto és mtsai villanófény fotolízis 
-rezonancialámpa

13]

Nelson és mtsai kisüléses áramlás -
lézerindukált
fluoreszcencia

[4]

Orkin és mtsai kisüléses áramlás -  
paramágneses rezonancia

[5]

DeMore és mtsai UV fotolízis -  
végtermékanalízis

[6]

A z elő b b i reak ciób an  k e le tk ező  g y ö k  ig en  gyorsan  rea
gál m olek u láris o x ig én n e l:

C X 3 C X Y  +  0 2  =  C X 3 C X Y O 2

A  term ék p e r o x ig y ö k  élettartam a néhány perc, m ert a 
g y ö k  az N O , N O 2  é s  H O 2  anyagfajtákkal reagál:

C X 3 C X Y O 2  +  N O  =  C X 3 C X Y O  +  N 0 2

C X 3 C X Y O 2  +  N 0 2  +  M =  C X 3 C X Y O 2  +  M

C X 3 C X Y O 2  +  H 0 2  =  C X 3 C X Y O O H  +  0 2

A  k e le tk ező  term ék ek  általában elb om lan ak  v a g y  O 2 - 
v e l reagálnak. A  fen ti eg y en le tb en  az M  te tsző leg es  ü tkö
zőpartner m o lek u lá t je lö l.  A z  ily en  reakciók  term ékeit és  
a reakciók  s e b e s sé g é t  m ár szá m o s anyag  ese tén  m eghatá
rozták, de a n agy  szám ú  szób a  k erü lhető  e g y é b  v eg y ü le t  
m iatt a H F C  é s  H C F C  v eg y ü le tek  b om lásterm ékeinek  
kinetikája m a is  aktívan  kutatott, „forró” terület.

A  g á zfá z isú  rea k ció k  m ellett a k e le tk ező  veg y ü le tek  
fo ly a d ék fá z isú  reak ciók b an  is reagálhatnak a fe lh ő k  v íz -  
csep p je i b e lse jéb en . A  troposzféra ig en  n agy  részét, átla
g osan  m in teg y  15% -át tö ltik  k i a fe lh ő k , é s  bár a bennük  
tárolt v íz m e n n y isé g  v iszo n y la g  k ics i (á tlagosan  0 ,3  c m 3 

v íz  van e g y  k öb m éter  fe lh ő b en ), a le v e g ő -v íz  határfelület 
ig en  nagy. A  m érések  kim utatták [11 ], h o g y  a h a lo g én e
zett k arb o n ilv eg y ü le tek  k ép esek  je len tő s  m értékben b eo l
dódni a c sep p ek b e  é s  ott h idrolizálódnak. E g y es  h idrolí
z isterm ék ek , m in t p éld áu l a trifluor-ecetsav  ig en  m érgező- 
ek . A  h a lo g én eze tt ece tsa v szá rm a zék o k  a csapadékkal 
lejuthatnak a  fö ld re  é s  tovább i kutatást ig é n y e l annak  
m eghatározása , h o g y  m ily en  m értékben  je len ten ek  kör
n y ezeti k ock ázatot.

Kénvegyületek légkörkémiája

Az utóbbi években felismerték, hogy a Föld sugárzási egyen
súlyát jelentős mértékben befolyásolja a szulfát-aeroszol ré
szecskék koncentrációja. A szulfát-aeroszol maga is képes 
szórni a napsugárzást. Ezek az aeroszol-részecskék nukleá- 
ciós magokként elősegítik a felhőképződést is (cloud con
densation nuclei, CCN). A képződött felhők szólják a beeső 
napsugárzást és gátolják a távozó infravörös sugárzást is.

A kén  je le n tő s  része  szén  és  olaj é g é se  során kerül a le 
v e g ő b e  S O 2  alakban. Ö sszem érh ető  e z z e l azonban az a 
k én m en n y iség  is , am it a tengeri n ö v én y ek  bocsátanak  ki 
n agyrészt d im etil-szu lfid , k iseb b  részt C S 2 , C H 3 S H , H 2 S 
stb. alakban. E zek  a v eg y ü le tek  gyorsan  ox id álód n ak  és  
SC>2 -v é , m ajd  szu lfá t-a ero szo llá  alakulnak. A tengeri n ö 
v én y ek  C O S -t is  k ibocsátanak . E z  a v eg y ü le t nem  reaktív  
a troposzférában é s  fe lju t a sztratoszférába, ahol S 0 2 -v é , 
m ajd szu lfá t-a ero szo llá  alakul.

A z  e g y ik  e lm é le t szerint [12] a szu lfát-aeroszo l a F öld  
h őm érsék letét sza b á ly o zó  c ik lu s része . H a n ö v ek sz ik  a ten 
gerek  v izén ek  h őm érsék lete , a n agyob b  b io lóg ia i aktivitás 
m iatt n ő  a szerv es k én v eg y ü letek  k ibocsátása . E zekből k é
m iai reakciók  é s  fiz ik a i fo lyam atok  során több C C N  ré
szecsk e  k ép ző d ik  é s  a  k e le tk ező  fe lh ő k  csök k en tik  a nap
sugárzást é s  a ten gerv íz  hőm érsék letét. M iv e l a g lob ális  
fe lm e leg ed és  napjaink eg y ik  nagy környezeti veszélyforrá
sa, ennek  a sza b á ly o zó k ö m ek  a m eg ism eréséh ez  pontosan  
ism ernünk k ell a szerv es k én v eg y ü letek  légköri o x id á c ió 
jának  reakciókinetikáját.

A  d im etil-szu lfid  e se tén  is  a troposzférá i bom lás e ls ő  lé 
p ése  leh et a h idrogén  leszak ítás O H -g y ö k k e l [13]:

C H 3 S C H 3  +  O H  =  C H 3 S C H 2  +  H 20

K iderült azonban , h o g y  e z z e l ö sszem érh ető  fon tosságú  
az alábbi reak ciósor  [14]:

C H 3 S C H 3  +  O H  =  C H 3 S (O H )C H 3

C H 3 S (O H )C H 3  +  0 2  =  C H 3 S O H  +  C H 3 O 2

C H 3 S (O H )C H 3  +  0 2  =  (C H 3)2SO  +  H 0 2

C H 3 S (O H )C H 3  +  0 2  =  (C H 3 )2 S 0 2  +  O H

Már az első lépésekben tehát négy különböző szerves 
kénvegyület keletkezik, ami biztosítja a teljes mechaniz
mus nagy méretét és változatosságát.

A  C S 2  az O H -g y ö k k e l e lő sz ö r  u gyan csak  e g y  ad d íciós  
term éket ad. A  C S 2 O H  utána 0 2 -v e l reagál [15] é s  a reak
c ió  term ékei H O 2 , O H , H S , C O S , S O 2 , C O  és  C O 2 . T o
vábbi kutatások tárgya az e g y e s  reak ciócsa tom ák  aránya 
é s  azok  h ő m érsék le t-fü g g ése .

A  k ü lö n b ö ző  utakon k e le tk ező  S O 2  v iszo n y la g  lassan  
S Ü 3 -á  o x id á ló d ik , m ajd a kén-triox id  v íz g ő z z e l gyorsan  
k én sa v v á  alakul.

A  k én vegyü letek  reakcióinak e g y  része  is lejátszódhat a 
fe lh ők  v ízcsep p je in ek  belsejében . A  S O 2  b eoldód ik  a v ízbe  
é s  a k e le tk ező  k én essav  kén savvá  ox idálód ik . A z  átalaku
lást az á tm en etifém ion ok  katalizálják, íg y  az átalakulás se 
b esség e  több nagyságrenddel m egn övek ed h et a szénerőm ű
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vek pernyéjéből származó átmenetifém-szennyezés hatásá
ra. Kiderült az is [16], hogy a szerves kénvegyületek képe
sek a cseppecskékbe beoldódni és ott végül kénsavvá oxi
dálódni. A gázfázisú-folyadékfázisú oxidáció arányának 
pontos meghatározása igen fontos, mert a vízcseppekben 
keletkező kénsav általában már nem tud hozzájárulni CCN 
részecskék képződéséhez.

Égéskémia

Az égések kémiájának különlegességét az adja, hogy az 
égések során a reakcióelegyek hőmérséklete, nyomása és a 
molekulák átlagos mérete igen széles határok között változ
hat. Ez az oka annak, hogy az égési reakciók kinetikája na
gyon változatos. A skála abban a tekintetben is széles, hogy 
az égéskémia magában foglal kvantumkémiai módszereket 
kis molekulák gázfázisú reakciói sebességének számítására, 
közvetlen kísérleti eljárásokat gázreakciók sebességének 
mérésére és kinetikai eljárásokat összetett reakciórendsze
rek viselkedésének tanulmányozására. Mindezek a módsze
rek közvetlenül adnak olyan adatokat, melyek jól alkalmaz
hatók a gyakorlatban. Az így nyert kinetikai ismeretek se
gítségével kömyezetbarátabb és hatékonyabb erőműveket 
és kisebb fogyasztású autómotorokat lehet tervezni.

Az égéskutatások nagy seregszemléje a kétévente meg
tartott International Symposium on Combustion. Az aláb
biakban a legutóbbi konferenciákon, az 1996-ban Nápoly
ban és az 1998-ban Boulderben bemutatott reak
ciókinetikai tárgyú előadások alapján vizsgáljuk a fő ten
denciákat. AProceedings kötetekben [17], [18] az előadá
sok teljes szövege olvasható a hallgatóság hozzászólásai
val együtt. Közöljük az egyes területeken dolgozó kutató- 
csoportok vezetőinek nevét és ennek alapján a munkák 
azonosíthatók a Proceeding kötetekből.

Az égéskémiai kutatások egyik célja az összes tüzelő
anyag égési kinetikájának megismerése. Sok évtized erő
feszítései ellenére napjainkban egyedül a hidrogén légkö
ri nyomású égése az egyetlen folyamat, melynek kinetiká
ja pontosan ismertnek tekinthető. A légköri nyomáson 
pontos mechanizmusok azonban nagy nyomáson (pl. 1 0 - 
15 bar nyomáson) már pontatlanul írják le a kísérleti ada
tokat. Az eltérés egyik oka az, hogy jelenleg nem ismert 
kellő pontossággal a H+0 2 +M=H0 2 +M reakció sebessé
gi együtthatójának hőmérséklet- és nyomásfüggése. Itt az 
‘M’ tetszőleges „harmadik test” ütközőpartnert jelent. 
Több csoport (Dryer, Haynes, Bowman és munkatársaik) 
foglalkozott e reakció kísérleti vizsgálatával.

A metán égési kinetikáját leíró mechanizmusok jól mű
ködnek tüzelőanyagban szegény metán-levegő elegyek 
égésének leírására, de kudarcot vallanak tüzelőanyagban 
gazdag metán-levegő keverék égésénél és metán-etán ke
verékek égésének leírásánál. Kutatások folynak a kritikus 
reakciók azonosítására és az ilyen reakciók kinetikai ada
tainak pontosabb meghatározására. így például új eredmé
nyek születtek a H+C2H5 reakció kinetikájának felderíté
sére. E reakció lehetséges termékei H 2 + C 2 H 4 , C H 3 + C H 3 

és C2H6 . Általában igaz, hogy a legrosszabbul a többcsa
tornás elemi reakciók kinetikai adatait ismerjük. Ennek az

az oka, hogy az elemi reakciók kísérleti vizsgálatára hasz
nált módszerek gyakran csak az elemi reakció bruttó se
bességét képesek meghatározni, a termékcsatomák ará
nyát nem. Emiatt sok olyan többcsatornás reakció van, 
amely sebességi együtthatójának kinetikai paraméterei jól 
ismertek, de a csatornák arányának hőmérséklet- és nyo
másfüggésére csak becslések vannak.

Az alifás szénhidrogének égési mechanizmusaiban a reak
ciólépések sztöchiometriáját általában ismertnek tekintik, 
mégha a pontos paraméterezés nem ismert vagy vitatott. Az 
utóbbi időben azonban a motorhajtó üzemanyagokba étere
ket, oxovegyületeket és aromás vegyületeket kevernek, 
hogy javítsák az üzemanyagok egyes tulajdonságait, példá
ul növeljék az oktánszámúkat. Az utóbbi években intenzív 
munka folyik az éterek (Cathonnet, Hoyerman és munkatár
saik), oxovegyületek (Taylor és munkatársai) és az aromás 
vegyületek, mint a benzol, toluol, xilol és fenol (Wagner, 
Hippier, Lifshitz, Frank, Glassman, Just és munkatársaik) 
égési kinetikájának felderítésére.

A fotokémiai szmognak és a savas esőnek is egyik for
rása az égések során keletkező és a levegőbe kerülő nitro- 
gén-oxidok. Ma már tudjuk, hogy a kibocsátott NOx 
mennyisége jelentősen csökkenthető az égés körülményé
nek módosításával vagy a füstgázok utókezelésével. A ha
tékony technológia kidolgozásához pontos kinetikai isme
retekre van szükség, ezért a nitrogénvegyületek magas hő
mérsékletű reakciói kinetikájának vizsgálata napjaink 
egyik forró kutatási területe. Többek között ezen a terüle
ten dolgoznak Glarborg, Miller, Wolfrum, Hanson, Wag
ner, Grotheer, Just és munkatársaik.

Köszönetnyilvánítás:
A közlemény megírását elősegítette az OTKA T025875 

pályázati támogatása.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Turányi Tamás: A re ak c ió k in e tik a  n é h á n y  ú ja b b  ered m én y e  a 
lég k ö rk ém iáb an  és az  é g éstu d o m án y b an

A reakciókinetikai vizsgálatok a légkörkémiai és az égéské
miai kutatások középpontjában vannak. A legújabb légkörkémi
ai kutatások felderítették a légkör emberi hatásra legérzéke
nyebb részeit és az égéskémia segítségével környezetbarát tech
nológiákat lehet kidolgozni. A kloro-fluoro-karbonok és 
halonok veszélyességét már ismerjük és a mostani vizsgálatok 
egyik célja a lehetséges helyettesítőik veszélyességének vizsgá
lata. Egy jó helyettesítő anyagnak gyorsan kell reagálnia az OH- 
gyökkel és a vegyületnek és összes bomlástermékének nem sza
bad mérgezőnek lennie. A Föld infravörös sugárzási egyensúlya 
többek között a szulfát-aeroszolok mennyiségétől függ. Vizs
gálják, hogy a tengeri növények által kibocsátott szerves kénve
gyületek milyen utakon alakulnak át aeroszolokká.

Az égéskinetikai kutatások egyik célja a tüzelőanyagok (mint 
a hidrogén és a szénhidrogének) és az égésmódosító adalékanya
gok (pl. éterek és oxovegyületek) égése reakciómechanizmusai

nak kutatása. Kevés nitrogén-oxidot kibocsátó égők kifejleszté
séhez a nitrogénvegyületek magas hőmérsékletű reakciói kineti
kájának megismerésére van szükség.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 323 (2000)]

S U M M A R Y

T, Turányi: Som e N ew  R esu lts o f R eac tio n  K inetics in  
A tm o sp h eric  a n d  C o m b u stio n  C h em istry

Reaction kinetics plays a central role in atmospheric and com
bustion chemistry. Recent research in atmospheric chemistry have 
identified the most sensitive parts of atmosphere and combustion 
research contributed to the development of environment friendly 
technologies. Chlorofluorocarbons and halons have proved dan
gerous and now risk of their surrogates in being assessed. A good 
surrogate must have a fast reaction with radical OF! and the com
pound and all its decomposition products must be harmless. 
Sulphate aerosols are among the species that control the IR bal
ance of the Earth. Kinetic pathways from organic sulphur com
pounds, emitted by marine plants, to aerosols in being studied.

Mechanism of combustion of fuels, like hydrogen and hydro
carbons, and fuel additives, like ethers, aldehydes and ketones, 
is an active field. Development of low-NOx burners require the 
exploration of the high temperature reaction kinetics of nitrogen 
compounds.

Syentte. , ,  S^emCe... SjemCe...
Itt lenne az ideje annak, hogy a 

vegyipar megnyerje a közvéleményt

Ha a vegyipar nem hoz létre új megfelelő 
stratégiát a közvélemény megnyerésére, úgy 
vége lehet eddig tapasztalt megújuló-képes- 
ségén alapuló másfélszázados fejlődésének!

Ilyen stratégia változtatás sikeréről szá
mol be a már 1992-ben kezdett propagan
da munkája kapcsán az Amerikai Mű
anyagszövetség (KVS=American Plastics 
Council). Az APS-nek húszhónapos tele
víziós kampány segítségével sikerült elér
nie, hogy a gyártók a környezetvédők 
megalapozott kifogásaira nem mint addig, 
az elért tudományos és gazdasági eredmé
nyek hangoztatásával reagáljanak. Figye
lembe véve az emberek érzelmi kifogásait 
is, a kifogások indokoltságának megfele
lően javítóintézkedések kidolgozására és 
megvalósítására hívták fel az érdekelt köz
véleményt befolyásolok figyelmét. Ennek 
példái a következők:
-  a gépkocsik talajvízszennyezést okozó 

kopogásgátló oxigenát adalékának, az 
MTBE-nek (metil-tercier-butiléter) he
lyettesítése az egyáltalán nem kifogásol
ható etanollal Kaliforniában (USA);

-  a lágyítóval formázhatóvá tett (dioktil- 
ftalát) PVC-ből készült játékokat a kisde
dek és az óvodások gyakran a szájukba 
veszik, ezért ajánlatos lágyítómentes 
anyagokból készültekre áttérni;

mkl

-  ismertessék Kelet-Európábán az Európai 
Unió ajánlásait, segítsék azok megvaló
sítását és értékeljék ennek eredményeit 
(az APC pl. elismerte a TVK-nál az ISO 
14000 bevezetését);

-  a jövőben nagyobb hangsúlyt kell helyez
ni a Felelős Gondoskodás (Responsible 
Care) ajánlásra;

-  sikert ért el a kőolaj- és gázipar, mert a 
társadalom hagyományos érveire, t.i. az 
érzelmekre (lelkiismereti szabadság, biz
tonságigény, szabad mozgás, -költözés, 
-munkavállalás, -életminőség) is hivat
kozott.

A fenti veszélyekre a figyelmet felhívó 
környezetvédők rendszerint tárgyilagosak, 
de politikai udvaruk mindenekelőtt érzel
mileg reagál, ennek következtében a vegy
ipar propagandistáinak válaszolniuk kell az 
érzelmi érvekre is -  ez pedig pénzbe kerül 
(pl. az APC tapasztalatai szerint évente 21- 
29 millió dollárba). Természetesen hangot 
kell adni a kömyezetjavításban és az élettu
dományokban (Life Sciences) elért sikerek
nek is és levonva a gyakorlati tanulságokat 
ezeknek megfelelően kell cselekedni. Ez 
esetben az emberek szubjektív gondolatvi
lágukban éppen úgy jelét fogják adni az új, 
pozitív felismeréseknek, mint ahogy ezt ko
rábban az objektív észleléseknél tették. A 
külső körülményekből és a túlhaladott gya
korlatból eredeztethető hiányosságok elhá
rításával kell mindenekelőtt foglalkozni.

[Forrás: European Chemical News, 72, 
No 1904, p 17, ill. 38, 40; (2000, 04, 
10-16)]

Az üvegházhatás 2000-ben

A Világ Meteorológiai Szolgálat a legutol
só 140 évben mérte a Föld északi féltekéjé
nek mind szárazföldi, mind tengeri felszíni 
hőmérsékletváltozásait és a következőket 
állapította meg:
-  a 140 éves időszakon belül 1990 volt az 

ötödik legmelegebb év;
-  az 1961 és 1990 közötti évek átlagértékét 

az 1999. évi adat 0,3-0,4 °C-szal haladta 
meg;

-  az elmúlt évszázad utolsó évtizede egy
ben e 140 év legmelegebb évtizede volt, 
jelesül a kiindulási évihez képesti hőmér
sékletnövekmények:
1990:0,35, 1995:0,38; 1997:0,44; 
1998:0,58;

-  a kilencvenes évek folyamán a Csendes 
Óceán térségében gyakorta tombolt a 
„Nino” hurrikán és általában hűtő hatást 
fejtett ki;

-  a XX. századvégi átlagos felszíni hőmér
séklet az északi féltekén a századelejit 
0,7 °C-szal haladta meg.

Emiatt ajánlatos az üvegházhatással sür
gősen szembeszállni.
[Forrás: Chemistry and Industry, No 1, p 
9; (2000. január 10.)]

S.Gy.
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K ö z g y ű lé s i k r ó n ik a

Főtitkári beszámoló*
K Ö R T V É L Y E S S Y  G Y U L A

Még 1998 októberében megfogalmaztam azokat az elkép
zeléseket, melyeket egy új IB számára javasoltam. Az el
múlt egy év alatt ezeknek mintegy a felét tudtuk végrehaj
tani, tehát van feladatunk még bőven.

Eseménynaptár (néhány érdekesebb és jellemző 
esemény és munka)

1. 1999 júliusában megbeszéléseket folytattam Szebényi 
Imre és Czvikovszky Tibor professzor urakkal az Okta
tási és a Műszaki Tudományos Bizottság feladatairól. 
Különösen az utóbbi Bizottság esetén volt ez lényeges, 
hiszen mint régi elnök át kellett adnom az új elnöknek 
a tapasztalatokat, az elképzeléseket. Ebben az esetben 
ez írásban is megtörtént. Az oktatás és a kutatás-fejlesz
tés támogatása az Egyesület fontos célkitűzései közé 
tartozik. Az elmúlt év folyamán ez főként a MAVESZ- 
szal való fejlődő együttműködés keretében került meg
tárgyalásra.

2. Ugyanebben a hónapban kezdtük meg a Magyar Kémi
kusok Lapja vezetésében várható változásokról az 
egyeztetéseket a távozó felelős szerkesztővel, Szekeres 
Gáborral. Ezt követően kb. havonta folyt ilyen megbe
szélés és a felelős szerkesztő váltás az év végével zök
kenőmentesen lezajlott. Az új felelős szerkesztő által 
javasolt új küldetést fogadott el az IB a MKL-ra vonat
kozóan.

3. Augusztusban indult az első kapcsolatfelvétel dr. 
Bondár Lászlóval, a MAVESZ főtitkárával. Ezt decem
berben részletes tárgyalás követte, erről a szaksajtó is 
hírt adott. Ettől az időponttól kezdve veszek részt az el
nökségi üléseiken.

4. Szintén augusztusban került sor megbeszélésre a Ké
miatanári Szakosztály új titkárával, Csányi Csillával a 
kémiaoktatás gondjairól, mivel az ÁNTSZ a gyárakkal 
azonos követelményeket támaszt (MSDS, környezetvé
delmi követelmények).

5. Nyár végével Hencsei Pál professzor, főtitkárhelyettes 
elvégezte az első felmérést a Titkárság munkájáról. Ezt 
még további négy követte. Az eredményekről írásos 
emlékeztetők készültek, illetve az IB határozatokba 
foglalta a tapasztalatokból származó intézkedéseket.

6. 1999 szeptemberében indult az ESCAPE konferencia 
elszámolásának elmaradása kapcsán a Jedlovszky Pál 
kollégával kapcsolatos nézeteltérés. Ez több megbeszé
lést követően 2000 áprilisára elsimult.

7. Az Analitikai Szakosztályból többen reklamálták az IB 
munkájáról megjelent jegyzőkönyvek részletességét. 
Ez a részletesség a jegyzőkönyvvezető részéről tudatos

* A Magyar Kémikusok Egyesülete 2000. május 12-i küldöttközgyű
lésén elhangzott szóbeli beszámoló alapján

volt, hogy mindenki érzékelje: különösen civil szerve
zet esetében a közhasznúság lényege a legteljesebb nyi
tottság minden kérdésben, mert ez jelenti az egyesület 
erejét. Úgy gondoljuk, hogy változatlanul erre szükség 
van, mert a tagságunk általános igényéről van szó.

8. Az MKE vezetősége látogatásokat tett több nagy vegy
ipari cég első számú vezetőjénél: BorsodChem, Egis, 
Zoltek, ÉMV, Porán. Ezt lehetőség szerint a jövőben is 
folytatni kívánjuk az összes nagyvállalatot érintve. Cél
kitűzésünk a nagyvállalatok MKE-vel szemben támasz
tott igényeinek ismerete és ha azok egybeesnek az 
MKE célkitűzéseivel, azok szolgálata és ehhez termé
szetesen a támogatás elnyerése.

9. Bejelentem a t. Küldöttközgyűlésnek, hogy Erdős 
Péterné dr. lemondott az IB tagságáról, mivel a Mól Rt.- 
nél a megválasztása óta sokszorosára nőttek a feladatai.

Elvégzett feladatok

1. Az IB munkája áttekinthetővé és visszakereshetővé 
vált, megfelelve a közhasznúság előírásainak. Az ülé
sek leginkább előre szétküldött írásos előterjesztések 
és kötött napi- és időrend alapján, havi rendszeresség
gel folytak. Az írásos jegyzőkönyvek a Határozatok tá
rába kerültek.

2. A Gazdasági Bizottság többszöri ülésén elkészítette, 
majd az IB jóváhagyta az MKE Gazdasági tevékenysé
gek ügyrendjét. Ennek célja, hogy a tagok tevékenysé
gének teret adó egyik legfontosabb bevételi forrásun
kat, a konferenciaszervezést tervezhetővé, átláthatóvá 
és gazdaságossá tegye. Alapvetően fontos viszont az is, 
hogy a konferenciák szervezése, gazdasági ügyrendünk 
betartása fegyelmezett legyen. Szükséges, hogy a kon
ferencia-szervezők azt részleteiben ismerjék és betart
sák. így számos konfliktustól tudunk mentesülni és ez
zel tudjuk megteremteni egyesületünk és a szakosztály
ok működésének gazdasági alapját, ami azt gondolom 
mindannyiunk közös érdeke.

3. A Titkárság munkájának felülvizsgálatai alapján az IB 
több határozatot hozott a munka megújítására.

4. Megújítottuk az MKE küldetését (jelen közgyűlés fo
gadja el).

A közhasznúsági jelentés főbb adatai 
és a jövőbeni terveink

Átfogóan csak annyit szeretnék mondani, hogy igen saj
nálatos számomra, hogy főtitkári tevékenységemet egy je
lentős veszteséget produkáló évvel kellett kezdenem, de a 
délszláv válságot igazán nem én rendeltem és a veszteség 
egyik legfőbb oka ez illetve az emiatt lecsökkent részve
vői szám volt.
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Tovább kell folytatnunk az IB munkája hatékonyságá
nak növelését. Ennek alapelve, hogy minden területnek le
gyen egy-egy felelőse, aki ezzel a területtel foglalkozva 
hozza meg a felmerült kérdésekben a döntéseket, mert hi
szen ezek a szakmai kérdések nem az ügyvezető igazgató 
operatív hatáskörébe tartoznak. Ennek elemeit már beve
zettük, de igazi működtetéséhez a hatáskörök egyértelmű 
tisztázására is szükség van. Ez most a rendezvényszerve
zési tevékenység szabályozásánál megoldódott.

Folytatni fogjuk a Titkárság munkájának felülvizsgála
tát. Ennek célja, hogy mint kívülálló, felismerjük és orvo
soljuk azokat a működési problémákat, melyek a tagságot 
is zavarhatják, illetve a megoldáshoz szükséges erőforrá
sokat biztosítsuk. Végső cél egy, a tagok (a „vevők”) által 
elismert és hatékony működés kialakítása.

Nem történt jelentős előrelépés a PR tevékenység to
vábbfejlesztésében. A MAVESZ és a MAGYOSZ kapcso
latok már jó jelnek tekinthetők, de a médiakapcsolatok és 
tulajdonképpen a kémia imázsának javítását alapvetően 
fontosnak tartjuk. Ez a nyugati -  igaz, hogy sokkal gazda
gabb -  partneregyesületeknél igen fontos tevékenység. 
Nem szabad belterjesen egymásnak magyaráznunk a ké
mia jelentőségét, mert erről nem minket kell meggyőzni.

Ezzel függ össze a tagság bővítésének, a fiatalok aktivá
lásának a feladata. Ezt szintén az MKE zászlajára tűztük, 
de csak a régi megoldások (kémiaoktatás támogatása, ní
vódíjak stb.) működnek, pedig a vegyigyárak vezetői is 
partnerek lennének ebben.

A küldöttközgyűlés feladata a következő, 2001 évi tagdíj 
eldöntése. A Magyar Kémikusok Lapjának megújult veze
tősége tovább kívánja javítani a Lap hasznosságát a hazai 
kémikusok széles körét érdeklő információk terjesztésében. 
Ezért a következő javaslatot terjesztem elő: 2001. januárjá

tól kezdve 2000 forint/év tagsági díjért minden azt befizető 
tag kézhez kapja a Magyar Kémikusok Lapját. Ezzel egy 
lépésben javítjuk a Lap hirdetéshordozó értékét és szélesít
jük informáló szerepét. A különlenyomatot megszüntetjük.

Összefoglalva: az egy év alatt történt továbblépés több 
területen, de még igen sok feladatunk van a jövőre is. Né
hány ezek közül kulcsszószerűen, a teljesség igénye nél
kül: a fiatalok megnyerése, a médiatevékenység, a kémia 
népszerűsítése, a szakértői bázisunk újraépítése, az EU 
csatlakozással kapcsolatos feladatok.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Körtvélyessy Gyula: Főtitkári beszámoló

A Magyar Kémikusok Egyesülete 2000. május 12-i kül
döttközgyűlésén elhangzott szóbeli tájékoztatás alapján 
készült közlemény egy év néhány érdekes és jellemző ese
ményéről számol be, ismerteti az elvégzett feladatokat, 
méltatja az Egyesület közhasznúsági jelentését és ismerte
ti a jövőbeni terveket.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 327 (2000)]

S U M M A R Y

Gy. Körtvelyessy: The Secretary General’s Report

The article is based on the report presented at the 
Assembly meeting on May 12th, 2000, which shows some 
interesting events that characterises our activities during 
the past year. In the article the Executive Committee’s 
activities, past results and future plans are highlighted.

Közhasznúsági jelentés a Magyar Kémikusok Egyesülete 
(MKE) 1999. évi közhasznú tevékenységéről, és előterjesztés 
a 2000. évi terv főbb mutatóiról

A MKE-t a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. törvény alapján a Fővárosi Bíróság 13. Pk. 
60424/1999/14 számú határozatában 1998. január 1-től 
közhasznú szervezetté nyilvánította.

Az Egyesület Alapszabályban rögzített célja - ,  Az Egyesü
let célja, hogy tagjainak -  és általuk az egész magyar vegyész
társadalomnak -  szakmai színvonalát emelje, érdekeit védje, 
közéleti aktivitásuknak teret biztosítson, munkájukat és a 
szakterület eredményeit elismeije és elismertesse. Mozgósító 
tevékenységének végső célja, hazánk műszaki és gazdasági 
fejlődésének elősegítése.” -  elérése érdekében közhasznú te
vékenységét elsősorban az alábbi területeken fejti ki:
-  tudományos tevékenység, kutatás, műszaki fejlesztés,
-  nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

* A mellékletet jelen közlés nem tartalmazza, az valamennyi érdek
lődőnek az Egyesület titkárságán rendelkezésre áll.

mkl

-  szakmai kulturális tevékenység,
-  szakmai kulturális örökség megóvása,
-  műemlékvédelem,
-  fogyasztóvédelem,
-  környezetvédelem,
-  az euroatlanti integráció elősegítése.

1. Számviteli beszámoló

Az 1999. évi számviteli beszámoló külön dokumentáció
ként megtekinthető.

A számviteli beszámoló részét képező „Egyszerűsített 
éves beszámoló mérlege” 1999. év, „Egyszerűsített éves 
beszámoló eredménykimutatása” 1999. év (1. melléklet, 
mely tartalmazza a 2000. évi adatokat is) és „Az 1999. év 
eredménykimutatása”, „Eredménykimutatás részletezése” 
(2. melléklet*) e jelentés mellékleteit képezik.
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2. Költségvetési támogatás felhasználása

AMKE 1999-ben közvetlen állami költségvetési támoga
tásban nem részesült.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatás

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a mér
leg adatok alapján:

1998. évi tény 1999. évi tény
eFt

1. A. Befektetett eszközök 1156 1216
2. Immateriális javak 0 133
3. Tárgyi eszközök 1146 1083
4. Befektetett pénzügyi eszközök 10 0

A változás oka:

3. A tárgyi eszközök éves értékcsökkenési leírása megha
ladta a beszerzés mértékét
4. A hosszúlejáratú munkahelyi kölcsön összege csökkent 
a befizetésekkel

4.3. Az 1999. évi tudományos rendezvények
támogatására 5 400 000 Ft

Tételesen:
Irinyi J. kémiaverseny 1 700 000
CCRE 16 nemzetközi konferencia 600 000
Eötvös Workshop 550 000
ESCAPE 9, PRESS 99 konferencia 
Kémia és vegyipar történeti nemzetközi

300 000

konferencia 300 000
Vegyipari gépész nemzetközi konferencia 260 000
Interfaces 99 nemzetközi konferencia 250 000
Kemometria Kollokvium 230 000
Vegyészkonferencia 220 000
Komplexkémiai Kollokvium 200 000
Környezetvédelem analitikája 170 000
Komatográfiás konferencia 150 000
Műanyag Kollokvium 120 000
Spektrokémiai vándorgyűlés 100 000
Kolorisztikai nemzetközi konferencia 100 000
Előző évi rendezvényekre 100 000
Radiokémiái Napok 50 000
Összesen: 5 400 000 Ft

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

4.1. Az 1999. évi működés támogatására 5 286 850 Ft

Tételesen:
-  OMFB utazási és nemzetközi

kapcsolatok támogatása 967 700
-  Cégek, intézmények 838 000
-  MTESZ 726 500
-  BorsodChem Rt. 600 000
-  Oktatási Minisztérium 500 000
-  TVK Rt. 500 000
-  OTKA 400 000
-M ÉTE 325 000
-  Intézmények utazási támogatása 109 650
-  OKTÁV Rt. 70 000
Összesen 5 286 850

4.2. Az 1999. évi kiadványok támogatására 8 130 000 Ft

Tételesen:
Magyar Kémikusok Lapja 4 340 000
-  Vegyipari Rt.-k, Kft.-k 2 040 000
-  MÓL Rt. 1 700 000
-IM FA 400 000
-  Vegyész Alapítvány 200 000
Magyar Kémiai Folyóirat 2 140 000
-M TA 1 040 000
-OM FB 800 000
-  Richter Gedeon Rt. 300 000
Középiskolai Kémiai Lapok 1 650 000
-  Oktatási Minisztérium 800 000
-  Soros Alapítvány 400 000
-IM FA 300 000
-  Pro Cultura Alapítvány 150 000
Összesen 8 130 000

A fenti rendezvények támogatói közül kiemeljük: 
-O M FB  2 050 000 Ft
-IM FA  1 070 000 Ft
-  Oktatási Minisztérium 1 000 000 Ft
A 4.1.-3. pontokban leírtak összesen: 18 816 850 Ft.

5. Központi költségvetési szervtől, 
önkormányzatoktól kapott támogatások

A 4. pontban részletezett támogatásokból a központi költ
ségvetési szervektől, önkormányzatoktól kapott támoga
tások:
1. OMFB 3 927 327
2. OM 2 300 000
3. MTA 1 090 000
4. Győri Önkormányzat 200 000
Összesen 7 517 327 Ft

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatások értéke, összege

A MKE vezető tisztségviselői pénzbeli juttatásban nem 
részesültek 1999-ben.

16 fő vezető tisztségviselő 5000 Ft/fő értékű könyv- 
utalvány jutalomban részesült, összesen 80 000 Ft érték
ben 1999-ben. (Az Alapszabály szerint vezető tisztség- 
viselők közé sorolt ügyvezető igazgató az Egyesület 
alkalmazottja.)

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid 
tartalmi beszámoló

7.1. Tudományos tevékenység, kutatás, műszaki fejlesztés

Az Egyesület szakmai szervezetei 1999-ben 18 tudo
mányos rendezvényt szerveztek, melyek körlevelek
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ben, szakmai folyóiratokban, az Interneten lettek köz
zé téve.

A rendezvényeken összesen mintegy 2100 belföldi és 
külföldi szakember vett részt jól szolgálva a hazai ku
tatás-fejlesztést és jelentős nemzetközi elismerést vál
tott ki.
Kiemeljük az alábbi nemzetközi rendezvényeket:
-  ESCAPE 9, PRESS 99 nemzetközi konferencia
-  Környezetvédelem Analitikája konferencia
-  Vegyészkonferencia szerves és gyógyszerkémia tárgy

körben
-  Spektrokémiai Vándorgyűlés
-  Őszi Radiokémiái Napok
-  Hungarocoat 99
A Magyar Kémikusok Lapjában „K+F műhelyek” rova
tot indítottunk.

7.2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés

Az MKE kiemelten foglakozik a hazai kémiaoktatás fej
lesztésével, az Oktatási Bizottság és a Kémiatanári Szak
osztály munkáján keresztül.
Az 1999 évi főbb tevékenységek:
-  1999-ben a Középiskolai Kémiai Lapok 26. évfolyamát 

adtuk ki;
- a  31. Irinyi János középiskolai versenyen 6400 tanuló 

vett részt, akik közül a -  hagyományosan -  Győrben ren
dezett döntőbe 195 tanuló jutott be.
E versenyek legjobbjai közül kerültek ki az elmúlt 
években a kémiai diákolimpiákon is sikerrel szerepelt 
diákok.

-  megkezdtük a 2000. augusztusában sorra kerülő 16. ICCE 
-  Kémiaoktatási Világkonferencia szervezését, a IUPAC 
és UNESCO támogatásával.
A konferenciával együtt kerül megszervezésre a -  két
évenkénti -  hazai kémiatanári konferencia is, ezzel nagy 
lehetőséget biztosítva a nemzetközi kitekintésre is; 

-évente, így 1999-ben is 25 Diplomamunka Nívódíjat 
adományoztunk a végzett egyetemi hallgatóknak.
Az ismeretterjesztést is szolgálták folyóirataink;

-  a Magyar Kémikusok Lapja 54. évfolyamát adtuk ki 
1999-ben.
A lap közérdeklődésre számot tartó kivonatát az egye
sület fizető tagjai kézhez kapták és az Interneten is 
megjelent;

-  a Magyar Kémiai Folyóirat 106. évfolyamát adtuk ki, 3. 
éve közösen az MTA Kémiai Tudományok Osztályának 
Kémiai Közleményeivel;

-  a Ph.D. disszertációk ismertetése is a lapban történik, 
melyek az Interneten is megjelennek;

-  az MKE Kromatográfiás Társasága kiadványa az ACE, 
valamint a Membrán technikai szakosztály kiadványa a 
„Membrántechnika” is jól szolgálták az érdeklődő szak
embereket.

7.3. Szakmai kulturális tevékenység

1999-ben kiadásra került Vízi Béla: Kémia Szobrokban 
c. újabb ismertetője, és több konferencia mellett kama
ra kiállítást is rendeztünk, melyek nemzetközi sikert is 
arattak.

7.4. Szakmai kulturális örökség megóvása

A Várpalotán működő Magyar Vegyészeti Múzeum szá
mára megküldjük valamennyi egyesületi kiadványunkat.

7.5. Műemlékvédelem

Egyesületünk Műemlék- és Műtárgyvédelmi Szakosztá
lyának előadói ülései, szervezett múzeum, restaurátor mű
hely, kastély látogatásai jól szolgálták nemcsak a közvetle
nül érintett szakembereket, de az érdeklődőket is.

7.6. Fogyasztóvédelem

Egyesületünk Minőségbiztosítási szakcsoportjának tevé
kenysége, előadói ülései, részvétel a hazai akkreditációs 
szervezetek munkájában közvetve ezt a célt szolgálják.

7.7. Környezetvédelem

Egyesületünk kiemelten foglakozik -  az oktatás mellett -  
a környezetvédelemmel. Ezt a tevékenységet elsősorban 
a Környezetvédelmi Szakosztályunk, és a Környezetvé
delmi Analitikai Társaságunk végzi, de valamennyi szak
osztályunk foglalkozik közvetlenül vagy közvetve a 
témakörrel.

Ezt szolgálták a témakörrel foglalkozó előadói ülések, 
rendezvények, melyek közül kiemeljük a már korábban 
említett „Környez,etvédelem analitikája” c. konferenciát 
mely a szűkebb szakmai kérdések mellett a jogharmonizá
ció problémakörével is foglalkozott.

7.8. Az euroatlanti integráció eló'segítése.

A  konferenciáink többségének és számos előadói ülésnek 
témája volt különböző megközelítésekben az EU csatla
kozással kapcsolatos szakmai kérdések.

E tevékenység célja a kormányzati szervek informálá
sa, a tagság és az érdeklődők informálása, szakmaspe
cifikus rendezvények szervezése az EU csatlakozás 
elősegítésére.

Fenti tevékenységeink kiegészülnek a Havi Közleménye
inkben és az Interneten is közzétett egyesületi szakmai, te
rületi szervezeteink által szervezett rendezvényekkel vala
mint a MTESZ különböző bizottságaiban, területi szerve
zeteiben végzett sokrétű munkával.

Budapest, 2000. 05. 12.
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1. melléklet
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG (eFt)

1999. év

Sorsz. A tétel megnevezése 1998.évi Tárgyév 2000. évi
tény terv tény terv

a b c d e f

i. A. Befektetett eszközök (2.-5.sorok) 1156 1000 1 217 1090

2. 1.1MMATERIÁLIS JAVAK 0 0 133 90

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 146 1 000 1 084 1 000

4. III. BEFEKTETTET PÜ. ESZKÖZÖK 10 0 0 0

5. IV. BEFEKT.ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZT.

6. B. Forgóeszközök (7.-10.sorok) 21 046 21 000 17 696 14 700

7. I. KÉSZLETEK 0 0 0 0

8. II. KÖVETELÉSEK 3 629 3 000 7 456 5 700

9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 5 000 5000 0 0

10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 12417 13 000 10 240 9 000

11. C. Aktív időbeli elhatárolások 7 250 4 800 4 298 3 000

12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK ÖSSZESEN) 29 452 26 800 23 211 18 790

13. D. Saját tűké (14.-16.sorok) 19 492 19 192 12 875 13 175

14. I. INDULÓ TŐKE 4 949 4 949 4 949 4 949

15. II. TŐKEVÁLTOZÁS 14 688 - 1 130 14 543 14 243 7 926 8 226

16. III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

17. E. Céltartalék 0 0 0 0

18. F. Kötelezettségek (19.-20.sorok) 9 960 7 608 10 232 5 000

19. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 7 977 6 500 3154 2000

20. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 983 1 108 7 078 3 000

21. G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 104 615

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 29 452 26 800 23 211 18 790

2. melléklet
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS. (eFt)

1999. év

Sorsz. A tétel megnevezése 1998. évi Tárgyév 2000. évi
tény terv tény terv

a b c d e f

i. A. Összes (ár)bevétel 121 513 115 400 122 836 114 800

2. B. Öszes költség (ráfordítás) 121 659 115 700 129 453 114 500

3. C. Adózás előtti eredmény -146 -300 -6 617 300

4. I. Adófizetési kötelezettség

5. D. Adózott eredmény -146 -300 -6 617 300

6. I. Átcsoportosítás

7. E. Tőkeváltozás -146 -300 -6 617 300
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A Magyar Kémikusok Egyesülete 2000. évi küldött- 
közgyűléséhez kapcsolódó információk, dokumentumok
Összefoglaló az MKE elnökének az 1999 májusa és 2000 májusa között eltelt időben 
végzett munkájáról
Még az 1999. évi nyári szünet előtt, júniusban az újon
nan megválasztott IB tagjai vacsorán találkoztak és elbú
csúztatták azokat, akiknek mandátuma lejárt, illetve aki
ket nem választottak meg újabb időre. Az elnök megkö
szönte a távozóknak az IB eltöltött évek alatt az egyesü
let javára végzett munkájukat, és azt a segítséget, amit ő 
az 1996 júliusában kezdődő ügyvezető elnöki, majd el
nöki munkájában a búcsúzó tisztségviselőktől kapott.

Már ezt a fehérasztalnál lefolytatott első IB ülést meg
előzően az elnök az újonnan választott főtitkárral megál
lapodott, hogy az IB vezetője, azaz elnöke a főtitkár. 
Kezében futnak össze az egyesület vezetésének operatív 
szálai. Munkájában, így pl. a titkárság munkájának irá
nyításában, az ott felmerülő személyi problémák alapos 
és gondos elemzésében, azaz a munka hatékonyságának 
növelésében a főtitkárhelyettesre támaszkodik.

Az elnök az egyesület általános képviselője. Ennek jegyé
ben aktív tagként az elnöki kötelezettségekből adódó kérdé
sek felelőseként vesz részt az IB munkájában. Az elnök a 
ráeső rutin jellegű feladatainak (pl. konferenciák megnyitá
sa, sőt nyitó előadás megtartása, avagy konferenciákhoz 
kapcsolódó partik látogatása) elvégzése mellett a további 
fontosabb feladatokat végezte el.
1. 1999. október 8-9-én Weinheimben részt vesz a 

„Chemistry: A European Journal” ownership-partner- 
ship találkozóján. (A Magyar Kémikusok Egyesületé
nek jutó 3% royalty egyelőre a kb. 7.500 EURO tulaj
donosi befizetés kötelezettség törlesztésére fordítódik). 
Részt vesz az 1999 végén a Wiley-VCH-el mind Pub- 
lisherrrel megkötött szerződés kidolgozásában. Felha
talmazza az érintett kémikusegyesületeket képviselő H. 
tóm Dieck professzort (Frankfurt a M.) a végleges szer
ződésnek az MKE képviseletében történő aláírására.

2. 1999. november 2. A Magyar Tudomány Hetének je
lentős eseményeként megszervezi a Náray-Szabó Ist
ván centenáriumot és az azt követő Philips Magyaror
szág által adott fogadást. Levezeti az ebből az alkalom
ból rendezett tudományos ülés akadémiai eseményeit.

3. 1999. november 25-26-án alapító elnökünk Fabinyi 
Rudolf akadémikus 150. születésnapja alkalmából em
lékülést szervez a professzori működésének helyén 
Kolozsvárott. Az 1999. évi kolozsvári Vegyésznapok

eseményei az MKE elnökének Fabinyi emlékének 
szentelt plenáris előadásával kezdődnek.

4. December 4-én az MKE nevében búcsúztatja volt fizi
katanárát, az 1999 november 1-én e lh u n y té  Cornides 
Istvánt. Cornides tanár úr vegyész nemzedékek neve
lője, Tömegspektrometriás Társaságunk tiszteletbeli 
elnöke, továbbá díjbizottságunk elnöke volt. Halálával 
egyesületünk pótolhatatlan vesztességet szenvedett.

5. A kialakult hagyománynak megfelelően 1999. december 
22-én részt vesz az MKE és TIT közös ünnepi rendezvé
nyén, ahol az 1999-ben kémiából olimpiai aranyérmet 
nyert diákokat és a felkészítő tanárokat köszöntik. Beck 
Mihály akadémikussal közösen átadja Szent-Györgyi 
Albert emlékérmeket és az azokkal járó jutalmakat.

6. 2000. március 10. Fabinyi Rudolf temetésének 80. év
fordulóján koszorúzást szervez a Kerepesi temetőben, 
majd ugyanaznap emlékülést rendez a Magyar Tudo
mányos Akadémián. A program részeként előadást tart 
az egyesületi élet Fabinyi távozását követő 80 évéről.

7. 2000. április 13-15-én részt vesz a 8. Sárospataki Diák
vegyész Napokon. Ellátja a zsűri elnökének tisztét, be
leértve a szerves és biokémiai szekció elnöklésének 
munkáját is.

8. Ezeken túlmenően folyamatosan ellátja az elnök integrá
ló és közvetítő szerepéből adódó feladatokat. így Pungor 
Ernő akadémikus főszerkesztő meghívására ex officio 
tagságot vállal a Magyar Kémiai Folyóirat szerkesztőbi
zottságába A Chemistry a European Joumal-nál nyert 
partnerségünkből kiindulva közvetítő szerepet vállal az 
MTA tulajdonában lévő Acta Chim. Hung. Models in 
Chemistry esetleges európai integrálódásának, azaz az 
EuroJIC/JOC lapokba való beolvadásának előkészítésé
ben. Ez a közvetítő szerep abból ered, hogy a közös euró
pai szervetlen és szerveskémiai szaklapokhoz az MKE 
nem csatlakozhat, mert apportként nincs idegennyelvű ki
adványa, lapja. így az elnök javaslatára csatlakozási jogát 
az MKE, a csehekhez és a lengyelekhez hasonlóan, átru
házza az MTA Kémiai Tudományok Osztályára. A tár
gyalások 1999 áprilisában kezdődtek. Jelenleg abban a fá
zisban tartanak, hogy az MTA főtitkára a csatlakozáshoz 
megadta az MTA hozzájárulását.

Kálmán Alajos

A Magyar Kémikusok Egyesülete Felügyelő Bizottságának állásfoglalása 
az Egyesület 1999. évi működéséről

A Felügyelő Bizottság 2000. május 5-én az Egyesület 1999. 
évi zárási adatait tartalmazó teljes dokumentáció, az egyes 
fejezetek számainak szöveges kiegészítője, továbbá a köz
hasznú jelentésben foglalt elmúlt évi tevékenységről, vala
mint 2000. évi tervadatairól az alábbi véleményt alakította ki.
1. A nehéz gazdasági körülmények ellenére az Egyesület 

egy sikeres évet hagyott maga mögött, amely a progra-
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mok megvalósításában résztvevő főfoglalkozású alkal
mazottak és az egyes szakmai műhelyek tagjainak szo
ros együttműködésével valósulhatott meg.

2. Az Egyesület működtetése során a gazdálkodást takaré
kosnak ítéljük meg, további költségcsökkentést már 
nem tudunk elképzelni a tervezett intézkedések részle
tei ismerete nélkül.
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3. A nagyszámú részvételi díjas szakmai rendezvény 
összességében „nyereséges” volt. Itt azonban ki kell tér
ni arra, hogy a legtöbb nyereséget -  1 millió Ft -  hozó 
rendezvény mellett egy másik 2 millió Ft veszteséggel 
zárult. Sajnálatos dolog, hogy jelentős nyereséggel ter
vezett rendezvény minimális nyereséggel zárt. Kisebb 
létszámú rendezvény mellett -  a tervezetthez képest -  
nőttek a költségek. Ekkora eltérések a mai világban nem 
engedhetők meg. Célszerű összevonni szakmailag közel 
álló témájú rendezvényeket, vagy a szervezőknek támo
gatókat kell találniuk. Természetesnek tartjuk, hogy az 
Irinyi kémiai verseny mindig veszteséges lesz, de ennek 
ellenére minden évben meg kell rendezni.

4. Célszerűnek ítéljük a kiadványok legalább szinten tartását.
5. Nagy gondot jelent a több mint 6 millió Ft-os felhal

mozott veszteség, amely az átfutó tételek miatt likvidi

tási gondokat nem jelent ugyan, de mint növekvő teher 
a vezetés gondjait növeli és a jövőben megoldhatatlan 
feladatok elé állíthatja a gazdálkodás irányítóját. Úgy 
véljük, hogy tervet kell kidolgozni a veszteség fokoza
tos csökkentésére. Javaslatunk:
-  nem szabad veszteséges rendezvényeket szervezni,
-  az egyes szakterületekről csak akkor lehessen utazást 

támogatni, ha a szakosztálynak van miből fizetni.
6. A 2000. évi gazdálkodás irányszámait csak igen szigorú 

gazdálkodással tartjuk megvalósíthatónak. Fontosnak 
tartjuk a támogatások összegének növelését, minden 
tisztségviselő közreműködésének igénybevételével.

A Gazdasági Bizottság számszaki értékelését ismerjük, 
ezért részletes, tételes számszaki észrevételeket nem te
szünk.

A Felügyelő Bizottság

A Magyar Kémikusok Egyesülete 2000. májusi küldöttközgyűlésének határozatai

1. A küldöttközgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy kér
je az MKE nevében Szombathely polgármesterét, hogy 
Náray-Szabó Istvánról Szombathelyen utcát nevezze
nek el (egyhangú).

2. A küldöttközgyűlés elfogadja a főtitkári beszámolót és 
az 1999-es közhasznúsági jelentést a következő lénye
ges megállapításokkal:

-  a beterjesztett közhasznúsági jelentés szerint a Magyar 
Kémikusok Egyesülete az 1999. évet 122 836 MFt 
összes bevétellel, 23 211 MFt mérleg főösszeggel és 
-6617 MFt adózott eredménnyel (veszteség) zárja;

-  a közhasznúsági jelentés szerint a 2000. évi tervben a 
tervezett nyereség 0,300 MFt. A stratégiai cél, hogy 
a 6,617 MFt-os veszteséget az elkövetkező években 
ledolgozzuk;

-  2001. január 1-től az egyesületi tagdíj 2000 Ft/év/fő és 
minden tagdíjat befizető kézhez kapja a Magyar Kémi
kusok Lapját. Egyidejűleg a különlenyomat megszűnik;

-  a következőkben minden szavazásra kerülő kérdést a 
küldöttközgyűlés előzetesen írásban kézhez kap (több
ségi: 5 tartózkodás, 2 ellenszavazat).

3. A Magyar Kémikusok Egyesülete alapszabályának II. fe
jezete 2. § „Az Egyesület célja” eddig teljes szövege a 
következőre változik: A Magyar Kémikusok Egyesülete 
a kémia iránt érdeklődők önkéntes és egyéni aktivitáson 
alapuló szerveződése a széles értelemben vett szakmai 
információk cseréjére, értékelésére és közzétételére. Cél
ja egyidejűleg a hazai kémikusok személyiségjegyeinek 
és tudásszintjének közösségi értékelése, emelése és elis
mertetése itthon és külföldön egyaránt (egyhangú).

A Magyar Kémikusok Egyesülete tevékenységének néhány tájékoztató adata 1998-1999.

Megnevezés 1998. 1999.
Taglétszám (fő) 4 520 4 786
Egyéni tagdíj (eFt) 1 944 1 729
Jogi tagok száma 55 46
Jogi tagdíj (eFt) 6 587 6 829
Összes bevétel (eFt) 121 513 122 836
Összes költség (eFt) 121 658 129 453
Eredmény -146 -6617
Nagyrendezvények száma 15 18
Egyéb rendezvények száma 117 136

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A Magyar Kémikusok Egyesülete 2000. évi küldöttközgyű
léséhez kapcsolódó információk, dokumentumok

A közlemény az elnök egy éves tevékenységéró'l készült beszá
molót, a Felügyelő Bizottság jelentését, a Magyar Kémikusok 
Egyesületére vonatkozó statisztikai adatokat, valamint a közgyű
lés hivatalos határozatait tartalmazza.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 332 (2000)]

Megnevezés 1998. 1999.
Résztvevők száma 6 700 5 920
Szakosztályok száma 27 27
Szakcsoportok száma 28 28
Területi szervezetek száma 12 12
Munkahelyi csoportok száma 
Titkársági dolgozók száma

28 26

-  főállású 5 5
-  részmunkaidős 2 2

S U M M A R Y

Information and Documents from the General Assembly of 
the Hungarian Chemical Society

The paper contains report on the annual activities of the Pres
ident, Report of the Board of Supervision, statistical data con
cerning the Society of Hungarian Chemists and the official 
resolutions of the Assembly.
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Részletes beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesületének 
2000. évi küldöttközgyűléséről

SZEKERES GÁBOR*

A Magyar Kémikusok Egyesülete 2000. május 12-én tar
totta éves küldöttközgyűlését. Mivel ennek időpontja alig 
előzte meg 7. számunk lapzártáját, abban csak rövid elő
zetes hírt tudtunk közölni közgyűlésünkről [Magy. Kém. 
Lapja 55, 285, (2000)]. Jelen közlésünk célja a részletes 
beszámoló, amihez felhasználtuk a közgyűlésről készült 
magnófelvételt.

Megnyitó, protokollelőadások

„Köszöntőm a Magyar Kémikusok Egyesületének kül
döttközgyűlését a 2000. év májusában, az évezred utolsó 
évében. Ez az év is egy olyan esztendő, amelyben szá
mos olyan esemény történik a társadalomban, de az 
Egyesületben is, amelyet figyelemmel kell kísérnünk, és 
amelyről nekünk kémikusoknak meg kell teremtenünk a 
saját szakmai véleményünket, hogy ezzel az országot, és 
talán később az európai integráció révén az egész na
gyobb közösséget is szolgáljuk.” Ezekkel a szavakkal 
nyitotta meg Kálmán Alajos akadémikus, a Magyar Ké
mikusok Egyesületének elnöke a küldöttközgyűlést, 
majd megemlékezett a közelmúltban elhunyt közismert 
egyesületi tagokról: dr. Cornides István, egyetemi tanár, 
Fürstné dr. Kólyi Erzsébet, a Kémiatanári Szakosztály 
titkára, Pózna József, a Veszprém megyei szervezet ve
zetőségi tagja, Péceli Béla, a Műszaki Tudományos 
Bizottság volt elnöke, dr. Szekerke Mária, a Szerves Ké
miai Szakosztály vezetőségi tagja. Tiszteletükre a kül
döttek néma felállással adóztak.

Ezt követően az elnök javaslatot tett a Mandátumvizs
gáló Bizottság tagjaira. A közgyűlés egyhangúlag 
Hetyei Istvánnét, Kiss A. Sándort és Tóth Bélát válasz
totta meg erre a tisztségre, míg a jegyzőkönyv hitelesí
tésével szintén egyhangúlag Antal Istvánnét és Kovács 
András tagtársat bízta meg. A tevékenységét időközben 
elvégző Mandátumvizsgáló Bizottság megállapította a 
közgyűlés határozatképességét, mivel a 149 küldöttből 
79 volt jelen.

Kálmán Alajos ezt követően hivatalosan is megnyitotta 
a közgyűlést és napirenden kívül felkérte Rabó Gyula pro
fesszort, az Union Carbide Ltd. tanácsadóját a küldöttköz
gyűlés üdvözlésére és néhány szakmai tapasztalatának is
mertetésére. (Mint ismeretes, Rabó Gyula professzor kül
földre távozásáig Varga József professzor egyik közvetlen 
munkatársa, a Nagynyomású Kísérleti Intézet igazgatóhe
lyettese volt.)

Rabó Gyula rövid előadásában üdvözölte a küldött- 
közgyűlést, majd érdekes gondolatsort közölt arról az út
ról, ami egy eljárás, vagy új termék felfedezésétől elve-

“ Budapest, 1113 Tas vezér u. 2.
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zet ipari megvalósításáig. Véleménye szerint majdnem 
valamennyi kémiai (de fizikai is) felfedezés valami már 
jól ismert jelenségen, tudományos törvényen alapul. Az 
új eljárás, egy új kémiai folyamat, vagy egy új termék ki
dolgozásához a feltaláló, a kutató új eszméje szükséges, 
ami a már meglévő kémiai ismeretek újfajta összekap
csolásával jöhet létre. Ez a kívánatosán kvantitatív ösz- 
szefüggés-megállapítás lényegében a feltaláló kreativitá
sának eredménye, amihez két úton lehet eljutni. Egy
részt, amikor a meglévő alapokat próbálja a feltaláló új 
boltozattal összekötni eszmei módon, logikai lépések
ben. Más szóval ilyenkor a feltaláló tégláról téglára épít
kezik, amíg a boltozat összeér, de -  amint már azt sokan 
tapasztalták -  ez a folyamat nagyon lassú. A másik út, a 
másik megoldás az, amikor -  lehet, hogy az építkezés 
közben -  a gondolat, a megoldás hirtelen kipattan a tu
datalattiból és a logikus gondolkodás ezzel a tudatalatti 
szikrával azonnal jut el a helyes megoldáshoz. Lényegé
ben ez az a folyamat, ami összeköti a tudományt a mű
vészettel, csak a művészetben több az emóció, a tudo
mányban több a logikai elem. És amikor mindez bekö
vetkezik, tehát létrejön valami újnak a felfedezése, jön a 
következő probléma: mindez mit jelent? Mert nem vilá
gos általában a szakmai köröknek, de nem világos a fel
találónak sem a dolgok közötti pontos összefüggés, illet
ve azok magyarázata. Fontos a megértés, de az alapvető 
felfedezések azonnali megértése nem alapvető kérdés. 
A lényeg az, hogy a megvalósító tudja, hogy elegendő-e 
a feltalálótól származó információ, vagy még tovább kell 
a témán dolgozni. Ha viszont úgy tűnik, hogy elegendő 
információ áll rendelkezésre, tehát amikor tudják miről 
van szó, tudni kell azt is, hogy mit kell csinálni, hogy a 
felfedezést „átváltsák” ipari eljárássá. Ebben az esetben 
az a legfontosabb, hogy a folyamatban három szakma 
vegyen részt teammunkában: a felfedező, tehát a kémi
kus, a mérnök, aki ipari formába önti az új ismereteket, 
a harmadik pedig az üzletember. Ahhoz, hogy mindez si
kerüljön, feltétlenül szükséges, hogy a három résztvevő
nek olyan szervezete jöjjön létre, hogy annak tagjai ké
pesek legyenek az együttműködésre és akarjanak is 
együttműködni a magasabb cél érdekében -  fejezte be 
előadását Rabó Gyula.

A napirend szerint ezután került sor Náray-Szabó 
Gábor „Magyar tudomány a közeljövőben” című előadá
sára, amelynek az előadó által szerkesztett szövegét egyik 
következő számunkban közöljük.

Az előadást követően Kálmán Alajos megköszönve azt 
kifejtette, hogy az új követelményeknek megfelelően a 
tudomány, a közvetlen kutatás, majd fejlesztés csak akkor 
remélhet beágyazódást a közvetlen környezetünkben 
európai helyünk keresésében, ha a minőséget szolgáljuk.
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Ennek tárgyi feltételei a szürkeállomány megbecsülése, a 
megfelelő színvonalú műszerezettség, továbbá, hogy a 
magyar kémikustársadalom milyen színvonalon tudja 
publikálni saját tudományos eredményeit. Ez utóbbival 
kapcsolatban kijelentette, hogy a Magyarországon meg
jelenő magyar tudományos közlések színvonalát javítani 
kell akár idegen nyelven íródtak, akár magyarul. Nem le
het a cél „hogy csak úgy-ahogy megjelenjen egy-egy 
közlemény, amit sehol máshol nem fogadnának el” foly
tatta az elnök. Majd beszámolt arról a kezdeményezésről, 
ami az Acta Chimica Hungária integrálódására irányul a 
nyugat-európai lapok szövetségébe. A kémikusok társa
dalmának -  véleménye szerint -  már a publikációs straté
giájában is alkalmazkodnia kellene a nyugat-európai integ
ráció javításához.

Elnöki expozé, 
főtitkári beszámoló és vitája

Kálmán Alajos a napirend elővezetéseként emlékeztetett 
arra a vezetési stratégiára, amely szerint az Egyesület 
irányító testületé az Intézőbizottság, ennek vezetője pe
dig a főtitkár, akinek kezében futnak össze azok a szálak, 
amelyek az Egyesület egészét operatív szempontból 
mozgatják. Az elnök szerepe az Egyesület egészének in
tegrálása. Végzett munkájáról beszámolót készített, 
amelyben pontokba foglalta azokat a cselekvéseket, 
amelyeket az 1 év alatt az egyesület javára végzett [a be
számolót a „...kapcsolódó információk, dokumentumok” 
című összeállításunk közli (Magy. Kém. Lapja 55, 332 
(2000)]. Több pontra kiterjedő írásos beszámolójából ki
emelte Fabinyi Rudolfnak, az Egyesület alapító elnöké
nek emléke letisztítására végzett munkálkodását. Szava
iból idézünk: „Végiggondolhattam azt a 80 esztendőt, 
ami Fabinyi halála óta eltelt. Nagyon tanulságos volt, és 
engedjék meg, hogy csak annyit mondjak, hogy ez a fel
mérés mutatta meg számomra, hogy milyen felelősség- 
teljes az a munka, amit vállaltam.” Kálmán Alajos emlí
tést tett a Magyar Kémikusok Egyesülete elnökségének 
alakuló üléséről, amelynek stratégiai célja egyrészt a 
kémiaoktatás színvonalának növelésével, másrészt a ké
mia image-jának javításával kapcsolatos tevékenység. 
Ez utóbbi fontos eszköz lenne a médiumok szakmai 
munkájának nyomonkövetésében és helyes irányban va
ló befolyásolásában, hogy azokban ne jelenjenek meg a 
múlthoz hasonlóan ordító szakszerűtlenségek. Végül az 
elnök felhatalmazást kért a közgyűléstől ahhoz, hogy a 
Magyar Kémikusok Egyesülete nevében kérje Szombat
hely polgármesterétől Náray-Szabó István utca elneve
zését a városban, más erre irányuló kezdeményezéshez 
kapcsolódva. A közgyűlés a felhatalmazást egyhangúlag 
megadta. Ezt követően kérte fel Kálmán Alajos a főtit
kárt beszámolója megtartására.

A főtitkári beszámolót közgyűlési krónikánk önálló 
közleményeként adjuk közre [Magy. Kém. Lapja 55, 327 
(2000)]. Ehhez a napirendhez tartozik az úgynevezett 
közhasznúsági jelentés is, amit rovatunk szintén külön

közleményként tartalmaz [Magy. Kém. Lapja 55, 328
(2000)].

A beszámolóból kiemeljük az egyesület veszteséges 
működésére irányuló közlést és figyelemfelhívást, vala
mint azt a szóbeli javaslatot, ami az egyesületi tagdíj 
2000 Ft/év-re való emelésére irányul oly módon, hogy an
nak fejében valamennyi fizető egyesületi tag kézhez kap
ja a Magyar Kémikusok Lapját; az úgynevezett különle
nyomat megjelentetését ugyanakkor megszüntetné az 
Egyesület. Ez a MTESZ-körökben általános megoldás nö
velné a Magyar Kémikusok Lapja hirdetéshordozó érté
két, hatékonyabbá tenné az ismeretteijesztő funkciót és 
növelné olvasottságát.

Kálmán Alajos megköszönve a főtitkári beszámolót, 
ahhoz kapcsolódva tájékoztatott arról, hogy az Egyesület 
a jövőben jobb együttműködést tervez a fizikusokkal a két 
szakma közötti rivalizálás megvitatására. Napirend szerint 
ezután került sor a Felügyelő Bizottság és a központi bi
zottságok elnökeinek beszámolójára a főtitkári beszámoló 
részeként. Gál Sándor, a Felügyelő Bizottság elnöke az 
írásban beadott jelentéséhez nem fűzött szóbeli kiegészí
tést, a jelentést „...kapcsolódó információk, dokumen
tumok” című összeállításunkban közöljük. [Magy. Kém. 
Lapja 55, 332 (2000)]

Banai Endre a Gazdasági Bizottság elnöke felhívta a 
figyelmet a 6,6 millió Ft veszteségre, ami véleménye 
szerint a 120-122 millió Ft árbevételhez képest nem 
olyan nagy szám, de az Egyesület teljes tőkéjéhez viszo
nyítva igen. A nehézséget az okozza, hogy a Magyar Ké
mikusok Egyesülete olyan vállalkozásnak fogható fel, 
aminek 5000 résztvevője, 50 gazdálkodó egysége van és 
aminek viszont nem a legfontosabb tevékenysége a gaz
dálkodás. A jövőben több év átlagát tekintve a gazdasá
gi tevékenységnek nullszaldót, vagy pozitív egyenleget 
kell mutatnia. Felhívta a figyelmet az Egyesület új gaz
dasági ügyrendjére, amelyet már a jelen körülményekhez 
igazítottak. Közölte, hogy a Gazdasági Bizottság már 
1999-ben új kontrolling rendszert vezetett be, amit to
vább működtet.

Czvikovszky Tibor a Műszaki Tudományos Bizottság 
elnöke a bizottság munkájából a végzősök diplomamun
ka pályázatainak elbírálását és a Wartha Vince díj odaíté
lését emelte ki. 24 Nívódíjat adtak ki és különösen elő
nyös volt, hogy a fiatalokat egy közös fórumon össze 
lehetett hozni. Idén a két Wartha Vince díjazott a gyógy
szeriparban végzett kiemelkedő mérnöki munkát. 
Szebényi Imre az Oktatási Bizottság elnöke részletesen 
számolt be arról a tevékenységről, amelyet az Egyesület 
szervei és közöttük is elsősorban a Kémiatanári Szakosz
tály végeztek az oktatási munka javítása terén. Felhívta a 
figyelmet a 2000. augusztus 5-10. közötti Kémiatanári 
Világkonferenciára, amelyre eddig 430-an jelentkeztek, 
akiknek fele külföldi.

Nyitrai József, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságá
nak elnöke kiegészítésében elmondotta, hogy a Bizott
ság fő tevékenysége a tárgyévben is az utazási tervek el
készítése és az utazások értékelése volt. Arra törekedtek,

mkl2000. 55. ÉVFOLYAM. 8-9. SZÁM 335



hogy lemérjék, hogy a kiutazók mit tettek az egyesület 
érdekében. (Kronológiai sorrendben célszerűségi okok 
miatt ezután a jutalmak és kitüntetések kiosztására került 
sor, amit jelen beszámolónkban azonban a vita után is
mertetünk.)

A vitában Kampós Klára aggályát fejezte ki a Magyar 
Kémikusok Lapjának -  szerinte -  kötelezővé tett előfize- 
tésére vonatkozó javaslattal kapcsolatban, elsősorban a 
véleménye szerint nagyobb anyagi megterhelés miatt. Er
re Kálmán Alajos elnök és Körtvélyessy Gyula főtitkár az
zal reagált, hogy felhívta a figyelmet a különlenyomat ki
adásának nagy költségeire és arra az ellentmondásra, hogy 
az eddigi megoldás szerint az kétszer jelent meg, valamint 
a folyóirat kézhez vételének előnyeire.

Bernáth Gábor nem értett egyet az előtte szólónak a 
tagdíjemelés anyagi megerőltetésére vonatkozó vélemé
nyével. Kijelentette, hogy a közgyűlés jó munkát végzett, 
az megnyugtatóan jó hangulatú volt. Hozzászólása továb
bi részében Náray-Szabó Gábor előadásához közölt né
hány kiegészítő információt és javaslatot.

Reiter József hozzászólásában egyrészt javasolta a PhD 
dolgozatok versenyeztetését, másrészt, hogy az egyeteme
ken az alaptárgyakat oktatók között szintén jöjjön létre va
lamiféle versenyeztetés, mint ahogy az a múltban volt, 
amikor is egy-egy alaptárgyat 3 előadó párhuzamosan 
adott elő és a jelenléti ív alapján állapították meg a legna
gyobb érdeklődést keltőt.

Kalász Huba a rendezvények anyagi hiányával kap
csolatban javasolta, hogy a nagyobb látogatottság és a 
publicitás elősegítésére vezessék be a külföldi és már 
néhány hazai rendezvényen is meghonosodott kitün
tetésátadást.

Horváth Gyula szintén aggályát fejezte ki a tervezett 
tagdíjemelés miatt és rámutatott arra, hogy jelenleg is csak 
a kétharmada fizető a nyilvántartott tagoknak. Véleménye 
szerint a tagdíj emelése esetén nő a nem fizetők száma és 
ezzel a hiány, ami igazságtalanság a fizetőkkel szemben. 
Későbbi ismételt hozzászólásában kihangsúlyozta, hogy 
ezt a fontos javaslatot előzetesen nem ismerték a küldöt
tek, s ezért nem volt lehetőségük felhatalmazást kapni az 
állásfoglalásra.

Harsányi László az egyesület 6,6 millió Ft-os veszte
ségével foglalkozott hozzászólásában. Javasolta a jogi 
tagdíjak növelésére irányuló aktivitás fokozását, vala
mint azt, hogy az 1999. évi veszteség megszüntetése, il
letve pótlása legyen az Egyesület egyik fontos stratégiai 
célkitűzése. Más témára térve felvetette a vegyészképzés 
egyik alapvető problémáját: szakirányba vagy általáno
san képzett vegyészt bocsássanak-e ki az egyetemek? 
Véleménye szerint a nagyvállalatok ezt az utóbbi kate
góriát igénylik.

Szebényi Imre Reiter József javaslatára reagálva kifej
tette, hogy a javaslat a kreditrendszerben való képzés, va
lamint az egyetemeket sújtó létszámhiány miatt jelenleg 
megvalósíthatatlan. Véleménye szerint a jelenlegi rend
szerben nagyon sok választható tantárgy van és, hogy a
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hallgató melyiket választja az nem mindig annak színvo
nalától, hanem az előadó vizsgaszigorától függ.

Csonka Gábor az interneten való közlés fontosságának ki
hangsúlyozását és a lehetőségekkel való élést hiányolta és ja
vasolta az egyesületi sajtó internetes hozzáférhetőségének 
megoldását.

Kálmán Erika a tervezett tagdíjemeléssel kapcsolatban ar
ra hívta fel a figyelmet, hogy a tagdíj olyan hozzájárulás, 
aminek fejében az egyesületi tagok térítés nélkül kapják a la
pot.

Harsányi László újbóli felszólalásában javasolta, hogy a 
tagdíjemeléssel kapcsolatban a vitában felmerült és elhatáro
zott körlevélben többek között arra kell rámutatni, hogy a 
tagdíjemelésnek fő oka az eddig térítésmentesen végzett 
szolgáltatás, amire az egyesület anyagi helyzete miatt a jövő
ben nem nyílik lehetőség.

Körtvélyessy Gyula főtitkár közgyűlési határozatként a fő
titkári beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása 
mellett javasolta az 1999. évi veszteség ledolgozásának táv
lati stratégiai célként való kitűzését, valamint 2001-től a 
tagdíjhozzájárulás 2000 Ft/évre való emelését, ami magában 
foglalja a Magyar Kémikusok Lapja térítésmentes megküldé
sét a fizető tagok részére, a különlenyomat egyidejű meg
szüntetésével.

A határozati javaslatot a küldöttközgyűlés 5 tartózkodás
sal és 2 ellenszavazattal elfogadta (a küldöttközgyűlés hatá
rozatának pontos szövegét a Közgyűlési Krónika rovat 
„...kapcsolódó információk, dokumentumok” című közle
mény tartalmazza. [Magy. Kém. Lapja 55, 333 (2000)]

Alapszabálymódosítás

A Magyar Kémikusok Egyesületének alapszabálya II. fe
jezete 2 §-ában az Egyesület célját az alábbiakban fogal
mazta meg: „Az Egyesület célja, hogy tagjainak -  és álta
luk az egész magyar vegyésztársadalomnak -  szakmai 
színvonalát emelje, érdekeit védje, közéleti aktivitásának 
teret biztosítson, munkájukat és a szakterület eredményeit 
elismerje és elismertesse. Mozgósító tevékenységének 
végső célja hazánk műszaki és gazdasági fejlődésének elő
segítése.” Az Intézőbizottság 1999. december 9-i ülésén 
javaslatot tett a fenti szöveg módosítására az alábbiak sze
rint: „A Magyar Kémikusok Egyesülete a kémia iránt ér
deklődők önkéntes és egyéni aktivitáson alapuló szervező
dése a széles értelemben vett szakmai információk cseré
jére, értékelésére és közzétételére. Célja egyidejűleg a ha
zai kémikusok személyiségjegyeinek és tudásszintjének 
közösségi értékelése, emelése és elismertetése itthon és 
külföldön egyaránt.”

Az Intézőbizottság fenti javaslatát a küldöttek meghívójuk
kal kézhez kapták. A módosítás egyik célja a kémikusok ér
dekvédelmének törlése a célok közül, másrészt az MKE tag
ságának, mint egyéneknek a pontosabb figyelembe vétele.

A küldöttközgyűlés a javaslatot vita nélkül egyhangúlag el
fogadta.
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Kitüntetések átadása, elnöki zárszó

Első alkalommal a közgyűlésen osztották ki az egyesületi 
kitüntetéseket, díjakat. A Magyar Kémikusok Egyesületé
nek 2000. évi kitüntetéseit, díjait az alábbiak kapták.

Than Károly emlékérmet kapott, az egyesület élet 
fejlesztésében kifejtett hosszú távú, kiemelkedő tevékeny
ségéért:

D r. N é m e th  K á r o ly  egyetemi tanár, a Soproni Szervezet 
elnöke.

Pfeifer Ignác emlékérmet kapott a vegyiparban kifej
tett kiemelkedő munkásságáért:

D r. N a g y  T ibor, a TAURUS Emergé Gumiipari Kft. 
ügyvezető igazgatója, a Gumiipari Szakosztály vezetőségi 
tagja.

Wartha Vince emlékérmet kapott kiemelkedő műsza
ki alkotásért:

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Szekeres Gábor: Részletes beszámoló a Magyar Kémikusok 
Egyesületének 2000. évi küldöttközgyűléséről

A közlemény részletesen beszámol a Magyar Kémikusok Egye
sülete 2000. évi küldöttközgyűlése lebonyolításáról. Napirendi 
pontonként összefoglalóan ismerteti az elhangzottakat és közli a 
közgyűlés alkalmával elhangzott vitát. Ismerteti a közgyűlés ha
tározatait is.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 334 (2000)]

D r. B e c k  Iv á n , EGIS Rt. és
D r. T u b a  Z o ltá n ,  Richter Gedeon Rt.
Preisich Miklós-díjat kaptak kiemelkedő egyesületi és 

szakmai tevékenységükért:
D r. H e r m e c z  I s tv á n , Chinoin Rt., az üzemi csoport elnö

ke, az 1B tagja,
M ih á ly i  G y ö r g y  vezérigazgató-helyettes, EGIS Rt.,
S z e k e r e s  G á b o r ,  az MKL szerkesztőbizottságának 

elnöke,
D r. S z e p e s v á r y  P á l  az Analitikai Szakosztály vezetősé

gi tagja.
K á lm á n  A la jo s  elnök zárszavában megköszönte a főtit

kárnak és az IB tagjainak egész éves eredményes munká
ját. Voltak nehéz pillanatok az egyesület vezetésében 
-  mondotta -  de a kölcsönös bizalommal ezt mindig meg 
lehetett oldani. Végül megköszönte a jelenlétet és a köz
gyűlést bezárta.

S U M M A R Y

G. Szekeres: Detailed Report on the General Assembly of the 
Hungarian Chemical Society in 2000

The paper reports in detail on the settlement of the General As
sembly in 2000 of the Hungarian Chemical Society. It provides 
information on the Agenda summarisingly, as well as on the dis
cussion following the Agenda. The resolutions of the Assembly 
are also provided.

Sietnie... SjemCe... Szende...

Új para-xilol elválasztó eljárás

Az IFP és a Chevron által kifejlesztett új, a korábbi 
kétlépcsőst kiváltó Eluxyl egylépcsős szimulált ellenára
mú adszorpciót alkalmazó para-xilol elválasztó eljárás 
lehetővé teszi a beruházási és üzemeltetési költségek 
csökkentését. Az YFP rugalmas adszorpciós szekcióját 
és a Chevron modem magasabb (-15 és 5 °C közötti) hő
mérsékletű kristályosítási folyamatát egyesítő Eluxyl 
Hybrid Technology 99,8-99,9 %-os terméktisztaságot 
biztosít. A szimulált ellenáramú adszorpciónál az elvá
lasztó adszorbens mozdulatlan az adszorpciós oszlopban. 
A kívánt termékben feldúsult folyadékáram mozgása vál
takozik a híg folyadékáraméval. Az elválasztást on-line 
Rámán spektroszkópia alkalmazásával monitorálják, az 
információátvitelre optikai szálakat használnak, amire az

oszlopmenti-koncentráció profilok kvázi pillanatnyi fel
bontása miatt van szükség. Az árambevezetés és kiveze
tés váltakozása teszi lehetővé a nagy tisztaságú para-xilol 
elválasztását és a para-xilolban szegény Cg frakció újra
feldolgozását. Utóbbit izomerizációra viszik és annak Cg 
termékét visszacirkulálják az Eluxyl szekcióba. Az 
Eluxyl eljárás olcsóbb, optimizálható működtetésű és a 
folyamatszabályzáshoz jól alkalmazható szelepeket 
használ az adszorberhez. Az Eluxyl technológia 1995. 
évi piacra dobása óta 6 licencengedélyt adtak ki, össze
sen több mint 2 Mt/év para-xilol termelésére; ebből négy 
önálló Eluxyl egység 180-500 kt/év közötti gyártó kapa
citásokkal és kettő a hibrid megoldás. (Forrás: 16. WPC 
előadásai, G. Hotier, S. MacPherson: Para-Xylene Pro
duction: Integrating Modem Technological Solutions 
into an Existing Complex)
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Braun Tibor: Szénszférák zenéje -  Fulle- 
rénkémiai kalandozások 194 oldal. Akadé
miai Kiadó, Budapest (2000)

Braun Tibor szerzője A KÁPRÁZATOS 
C60 MOLEKULA című (Akadémiai Ki
adó, Budapest, 1996) nagysikerű könyv
nek, mely a magyar olvasók széles körének 
nyújtott tájékoztatást az alig 10 éves múlt
tal rendelkező fullerénkutatásról, bemutat
va egyúttal a hazai intézmények, a hazai 
szerzők, és azon belül a saját, nemzetközi
leg elismert eredményeit. Jelen könyv hí
ven tükrözi, hogy a fulleréntudomány 
jelentőségét kiemelő 1996-os kémiai No- 
bel-díj odaítélése nyomán e kutatási trend 
újabb rohamos lendületet kapott.

A könyv első része, A fullerének diadalút- 
ja a Nobel-díjig címmel a vonatkozó iroda
lom ismeretének birtokában e diadalát mí
ves és egyéni feldolgozását nyújtja Braun 
Tibor, melyben tükröződik többek között a 
fullerénkutatás egyik elismert folyóirata 
(Fullerene Science and Technology. An 
International and Interdisciplinary Journal, 
Editor: T. Braun. Marcel Dekker, Inc. New 
York. Az 1998. évi felmérés során: Cita
tions per Publications,76; 326 publikáció 
mellett) szerkesztőjének tapasztalata is.

Megjegyzendő, hogy a könyv részletesen 
foglalkozik a fullerénkémiának a szintézis
technikát érintő felfedezései leírásával, amit 
néhány tartalmi kiemeléssel lehet alátámaszta
ni: mechanokémiai szintézisek a fullerénké-

Röth Ágnes: Vermes tanár úr, Életút és 
visszaemlékezések 215 oldal. ELTE Eöt
vös Kiadó Budapest, (2000)

E könyv Dr. Vermes Miklós tanár úrnak, az 
egykori Fasori Gimnázium, majd a Csepeli 
Jedlik Ányos legendás tanárának nemcsak 
életrajza, és karizmatikus egyéniségének 
bemutatása, hanem kicsit korkép is a közép
iskolák utolsó hatvan évének fizikatanításá
ról. „Vermes tanár úr szinte sohasem írt 
vagy beszélt önmagáról” írja a könyv 
előszava, annál többet írtak és beszéltek a 
kiemelkedő pedagógusi tevékenységéről, 
már életében is; mégis nagy örömmel olvas
tam a nagyon gondosan szerkesztett és jól 
megírt életrajzot. Sokat tanulhat belőle az, 
aki jó tanár akar lenni; de a diákok is láthat
ják, hogy mit lehet kapni egy tanártól, aki 
szereti, és formálni igyekszik, neveli, és 
nem csak tanítja a rábízottakat. Igen nagy 
nyereség, hogy ez a könyv megjelenhetett. 
Akik életében nem ismerhették, ebből is
merhetik meg ezt a példamutató életutat.

A könyv fejezeteiben a soproni középis
kolás évektől (Evangélikus Líceum) a bu
dapesti Pázmány Péter Tudományegyetem 
és az Eötvös Kollégiumban eltöltött éve-
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miában, CM és gamma-ciklodextrin kölcsön
hatása, endohedrális metallo-fullerének kép
ződése, endohcdrális fullerének előállítása 
nukleáris-magvisszalökődés reakciók útján.

A könyv várható olvasótáborához, a ké
mikus gondolkodásmódhoz való alkalmaz
kodást illusztrálja pl. azon fejezet is, mely 
figyelmeztet, hogy a fullerént gyártó cégek 
termékei változó mennyiségben és külön
böző minőségű szennyezőelemeket tartal
maznak az alapanyagtól függően, ami még 
párosulhat a gyártástechnológia során al
kalmazott berendezések révén is. így a 
mikrokomponensek, sőt a mellékkompo- 
nensű fémszennyezések a szilárd fulle
rének elektromos, mágneses, vagy rács
szerkezeti, tehát a fizikai tulajdonságok ér
tékelését megfelelő (ön)kritikával kell ke
zelni. Természetesen egyet kell érteni a 
szerzővel, hogy a fizikai tulajdonságok 
gyakorlati felhasználását a reprodukálható 
szennyezőelem-mennyiség nem feltétlenül 
zavarja, sőt fontos szerepe lehet a tulajdon
ságok szempontjából, és szükség esetén 
esetleg dópolással is befolyásolható.

Ami viszont a fullerének kötéselméleti 
értelmezését illeti, a gyártástechnológiai 
eredetű szennyezés a szerkezetvizsgálati 
módszerek eredményeinek és a fizikai tu
lajdonságok közötti kapcsolat kvantumké
miai értelmezését rendkívül megnehezíti. 
A fullerénekkel foglalkozó szakirodalom
ban számos utalás található azok cluster-

ken át mutatja be a felkészülését az életre. 
A fasori években megismerhetjük a kiváló 
tanárok: Rátz László, Renner János, Miko
la Sándor a híres fizikus, az MTA tagja, 
segítő kollegiális magatartását, talán példa
képül is szolgálhattak az életútján. Mikola 
Sándort idézte Staar Gyulának: „Nekünk 
fiatal tanároknak azt tanácsolta, mielőtt be
megyünk a tanterembe, kezünket a kilincs
re téve álljunk meg egy pillanatra, s gon
doljuk át, határozzuk el, mit akarunk csi
nálni az órákon... Azon túl, hogy mit, s ho
gyan kell tanítani, -  mellékesen -  embersé
get is elleshettünk tőle.”

A tanítási módszere a kísérleteken alapu
ló induktív módszer volt és nem értett 
egyet a középiskolák számára erőltetett de
duktív módszerrel. Igen alaposan készült 
minden egyes órájára még évtizedes gya
korlat után is. A kísérleteknek megtervezé
sét nagyon komolyan vette, a diákjait is be
vonta az előkészítésbe. Diákjai rajongásig 
szerették, ezt az iskolai munkán túl a kirán
dulások megtervezésével is fokozni tudta, 
így emlékszik vissza egyik volt tanítványa, 
a kirándulni szerető 79 éves tanár úrral va
ló találkozóra: „Mindenki más megörege-

jellegére, anélkül, hogy a fullerénekhez ha
sonló nagytagszámú closo-clusterekkel va
ló konkrét összevetésre a fullerénkutatás 
terén sor került volna. Pedig a Wade-féle 
clusterelmélet révén a szerkezet kötésel
méleti értelmezése, és a szerkezet valamint 
a kémiai tulajdonságok kapcsolatának 
vizsgálata igen gyümölcsöző eredmények
hez vezetett. Braun Tibor könyvében 
ugyanakkor már található utalás a closo- 
clusterek és a fullerének kötéselméleti ösz- 
szevetése vonatkozásában (Zs. Szekeres, 
P.R.Surján: Highly symmetric borane clus
ters as fulleren analogs. In: Electronic 
Properties of Novel Materials. Progress in 
Molecular Nanostructures, Ed. H.Kuz- 
many), Woodburry, New York, 1998, p. 
443-446). A fullerénkutatással és az intra-, 
illetve inter-molekuláris Wade-féle elekt
ronhiányos clusterek elméleti kérdéseivel 
foglalkozó kutatók együttműködése gyü
mölcsöző eredményekhez vezethet a fulle- 
rénkémia értelmezése terén is.

Végezetül Braun Tibor: Szénszférák ze
néje -  Fullerénkémiai kalandozások c. 
könyve -  melynek kéziratát az Akadémiai 
Kiadó digitális technikával rögzítetette és 
megrendelésre rövid időn belül kinyomtat -  
olyan kiváló mű, mely nemcsak kémiku
sok, hanem a természettudományos kutatók 
széles körének érdeklődésére számíthat.

Csákvárí Béla

dett, Ő ugyanolyan volt, mint valaha. Meg
kérdeztem, mit csinál a vakáció alatt, el
mondta, szeret utazni. Ez adta az ötletet, 
hogy megszervezzem a tanár úr egyhóna
pos amerikai látogatását. Több mint har
minc odakint élő ex-fasorista diákjárult 
hozzá a költségekhez, akik az ország 
különböző pontjain vállalták az idegen- 
vezető szerepét is egy precízen összeállí
tott program szerint...”

Az életrajzi munka nagy érdeme, hogy a 
szerző összeállította Vermes Miklós irodal
mi munkásságát. Szinte hihetetlen, 273 tu
dományos illetve ismeretterjesztő publiká
ciója jelent meg. Ezen belül a tankönyv
írást érdemes kiemelni. A nyolcvanas 
években megírt Fizika tankönyvsorozata 
12 utánnyomásban is megjelent és 6 nyel
ven fordították le!

A könyv megjelenését a szerző diploma- 
munkája indította el, de a megvalósuláshoz 
Liptay György segítette hozzá, hathatós tá
mogatásával és az értékét nagyon megnövel
te Kucsmán Árpád élményeivel, leveleinek 
közlésével és tanácsaival, ezért valamennyi
en hálásak lehetünk, mivel egy kiváló élet
rajz született egy nagyszerű tanárról.

Pólós László
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Nitrogén-heterociklusos vegyületek kutatása

Nitrogén-heterociklusos vegyületek kuta
tását a BME Szerves Kémia Tanszékén 
(alapítva 1913-ban) és a MTA-nak 1963- 
ban erre a tanszékre telepített Alkaloid
kémiai Kutatócsoportjában 1961-ben 
kezdtük el és -  a két intézményt mindenkor 
egyetlen kutatóegységnek tekintve -  ma is 
folytatjuk. Kezdetben kutatórészlegünk 
létszáma fokozatosan növekedett, az 1980- 
as évek közepe táján 10 diplomás munka
társsal és a megfelelő számú laboránssal 
elérte a maximumot, majd azóta az ismert 
okokból folytonosan csökken.

Kutatásaink tárgyát három-nyolctagú 
gyűrűs, benne egy-három nitrogén -  mel
lettük esetenként egy-egy gyűrűs oxigén
vagy kénatomot is tartalmazó vegyületek 
és kondenzált gyűrűs származékaik képez
ték és képezik. Különösen behatóan tanul
mányoztuk imidazolvázas vegyületek, 
köztük a hidantoinok, tiohidantoinok és 
glikociamidinok (44 közlemény), benz- 
oxazin-, kinazolin-, pirimidin- és avz-tria- 
zinvázas vegyületek (22 közlemény), (3- 
laktámok, gyűrűhomológjaik és konden
zált származékaik (34 közlemény), vala
mint a heteroaromás ammónioamidátok 
(14 közlemény) kémiáját. Nem foglalkoz
tunk viszont az alkaloidok kémiájával, 
mert ezzel a vegyületcsaláddal a kutató
hely egy másik részlege foglalkozik.

A tanulmányozott vegyületcsaládokon 
belül szintézismódszerek kidolgozásával, a 
vegyületek reakciókészségének vizsgálatá
val és értelmezésével foglalkoztunk, külö
nös tekintettel tautomériájukra, szelektív 
(pl. szelektív alkilezési és dezalkilezési) 
reakcióikra és fotokémiai viselkedésükre. 
(Hazánkban a heterociklusos vegyületek 
fotokémiájának tanulmányozását kutató- 
részlegünk kezdte meg.) Természetesen 
gondot fordítottunk vegyületeink biológiai

* BMGE Szerves Kémiai Tanszék, Alkaloid
kémiai Kutatócsoport, Budapest

L E M P E R T  K ÁRO LY*
NYITRAI J Ó Z S E F *

hatásainak kivizsgáltatására is. Nem utolsó 
sorban foglalkoztunk heterociklusos ve
gyületek felhasználási lehetőségeivel szín
tanokként fontos funkciós csoportok kiala
kítására.

Kutatómunkánkról mintegy 240 tudo
mányos közleményben számoltunk be. 
Eredményeik alapján hat munkatársunk 
szerezte meg a kémiai tudomány doktora 
fokozatot, ill. a MTA doktora címet, rajtuk 
kívül pedig számosán a kandidátusi, ill. 
PhD fokozatot és az egyetemi doktorátust.

Néhány érdekesebb eredményünk:

• Karboxilcsoport intramolekuláris addí- 
ciójával ciánamid-, ill. karbodiimidcso- 
portra előállítottuk a (gyűrűs) O-acilkarb- 
amidok első stabilis képviselőit és tanul
mányoztuk reakcióikat nukleofilekkel. 
Ily módon az első kísérleti bizonyítékot 
szolgáltattuk a karbodiimidekkel kiváltott 
karboxil-kondenzációs reakciók mecha
nizmusára, köztük a peptidkötés létesíté
sének Khorana-féle mechanizmusára [1];

• elsőként sikerült a másik tautomertől 
mentes állapotban izolálnunk és kölcsö
nösen egymásba alakítanunk heterocik
lusos vegyületek két-két tautomer alak
ját [2];

• .v-triazolszármazékokat alkalmazva szín
tanokként módszereket dolgoztunk ki 
alifás vázhoz kapcsolódó aldehid- és kar
boxilcsoport kialakítására. [3];

• felfedeztük az alábbi vázlatos reakció
egyenletekből kitűnő szerkezeti részletet 
tartalmazó imidazolszármazékok Lewis- 
savakkal kiváltható 1,2-arilvándorlásos 
reakcióját:

-CAr2-C(=S)- -> -C(Ar)=C(Ar)- <- -CAr2-C(-SR). 
Megállapítottuk, hogy e reakciók szigo
rúan intramolekulárisak és, hogy a kén
atom, ill. az -SR csoport elektrofilként 
(szextettes kénatomként, ill. ilyen kén

atomot tartalmazó csoportként) hasad 
le [4];

• megállapítottuk, hogy a -CAr2-C(-SMe) 
= szerkezeti részletet tartalmazó imida- 
zolszármazékoknak említett reakciója 
termikusán is kiváltható, hogy az ilyen
kor is szigorúan intramolekuláris arilván- 
dorlást a MeS-csoport gyökös lehasadása 
kíséri a megfelelő imidazolilgyök kelet
kezése közben [5];

• módszert (melegítés dimetil-éter-BF3 
komplexszel indifferens oldószerben) 
dolgoztunk ki 2-tiohidantoinok és ditio- 
hidantoinok szelektív S(2)-metilezésére 
[4a]; a módszert kiterjesztettük e vegyü
letek szelektív S(2)-etilezésére [4a] és 
.SY2)-benzilezésére [6a], valamint a kina- 
zolin-2,4-( 1H, 3//)-dition szelektív S(2)- 
metilezésére is [6b];

• az l-(t-butil)-3,3-difenilaziridin-2-onból 
és monoszubsztituált ciánamidokból ki
indulva általános módszert dolgoztunk ki 
az egyébként nehezen hozzáférhető 1- 
szubsztituált-5,5-difenil-hidantoinok és -  
glikociamidinok szintézisére [7];

• UV-spektroszkópiás módszert dolgoz
tunk ki izocitozinok (2-amino-pirimidin-
4-onok) és kondenzált gyűrűs rokon 
vegyületek tautomer szerkezetének vala
mint acilezésük helyének meghatározá
sára [8];

• módszereket dolgoztunk ki számos új, 
különféle más heterogyűrűkkel konden
zált íi.vz-triazin-gyűrűs bi- és triciklusos 
gyurűrendszerek szintézisére [[9];

• sztérikus és elektronos tényezők manipu
lálásán alapuló módszereket dolgoztunk 
ki kondenzált 1,3,5-triazepinszármazé- 
kok és 3-hetera-l,6-benzodiazocinek 
szintézisére [10];

• megállapítottuk, hogy a (kinazolin-3- 
io)amidátok fotokémiája eltér valameny- 
nyi egyéb ismert heteroaromás ammó- 
nioamidát fotokémiájától, amennyiben -  
az alkalmazott oldószertől, adalékanya
goktól és a szubsztrátum szubsztitúciós 
mintájától függően -  vagy maga a (kina- 
zolin-3-io)amidát és/vagy valamilyen 
nukleofíllel képzett adduktuma és/vagy 
nem-aromás tautomerje reagál a besugár
zás hatására; ennek következtében a 
fotótermékek változatosabbak és számuk 
is nagyobb mint más heteroaromás am
mónioamidátok esetében [11];

• módszert dolgoztunk ki az acetilcso- 
portján és laktám N-atomján védett 3- 
acetil-4-oxo-azetidin-2,2-dikarbonsav- 
dietilészter, a p-laktámkémia fontos 
alapvegyületének előállítására [12];
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• a Carumonam nevű P-laktámantibi- 
otikum 4-helyzetű karbamoilmetil-szub- 
sztituensének heterociklil-, ill. hetero- 
ciklilmetil-csoportra cserélésével nagy
számú képviselőjét állítottuk elő egy új, 
két izolált heterogyűrűt tartalmazó (3- 
laktámcsaládnak; közülük háromnak 
mikróbaellenes hatása megközelítette a 
Carumonamét [13];

• felfedeztük a P-laktámszármazékok 
több új gyűrűtranszformációs reakcióját 
[14,15];

• megállapítottuk, hogy a laktám-N-atom 
megvédésére a P-laktámkémiában álta
lánosan alkalmazott p-metoxifenil-cso- 
port szomszédcsoport-közreműködés 
miatt nem távolítható el a szokásos 
cérum(IV)-ammónium-nitrátos oxidáci
óval olyan laktámokról, amelyek 4-he- 
lyzetben tetrazol-5-il, tetrazol-5-ilmetil 
vagy hasonló szubsztituenst tartalmaz
nak; ehelyett az ilyen laktámok új, 
tetraciklusos gyűrűrendszert tartalmazó 
termékekké alakulnak [16]. Ugyanezek 
a laktámok ólom-tetraacetát hatására 
másfajta, de ugyancsak tetraciklusos 
gyűrűrendszert tartalmazó termékeket 
adnak [17];

• az a-halogénezett savamidokból és 
ciánamidanionokból kiinduló gliko- 
ciamidinszintézis alkalmazhatósága ha
tárainak meghatározását célzó vizsgála
tainkhoz kapcsolódva tanulmányoztuk 
bizonyos halogénezett savamidok vala
mint tritil-halogenidek reakcióját külön
böző 0-, N-, P- és S-nukleofilekkel és 
megállapítottuk, hogy ezekben a reak
ciókban különböző támadáspontú (ipszo 
és tele) poláris szubsztitúciós reakciók 
konkurálnak egymással, valamint egy- 
elektron-transzfer-iniciálta, ún. PET- 
reakciókkal [18];

• a p-laktámok szintézisében szerzett ta
pasztalatainkat felhasználva új módszert 
dolgoztunk ki 2-izo-oxa- és 2-izoce- 
fémek előállítására. Ezek közül egy ve- 
gyület mutatott gyenge P-laktamázgátló 
hatást [18,19];

• az acilcsoport változtatásával több Caru
monam analogont [20] állítottuk elő;

• N-heterociklusok fotokémiai reakcióit 
tanulmányoztuk és az 1,2,4-triazinszár- 
mazékok körében egy új, gyűrűszűkü
léssel járó reakciót fedeztünk fel. A re
akció mechanizmusának vizsgálata so
rán megállapítottuk, hogy a reakció el
ső lépése a sebességmeghatározó, PÉT 
(foto-elektron-transzfer), a további lé
pések atomos hidrogén és/vagy elekt
ron-proton felvételével mennek végbe 
[21,22].
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Lempert Károly -  Nyitrai József: Nitro
gén-heterociklusos vegyületek kutatása

A szerzők rövid áttekintést adnak a kutató
helyükön 1962 óta folyó, három-nyolcta
gú, egy-három nitrogén- és esetenként egy- 
egy oxigén- vagy kénatomos gyűrűs vagy 
ilyenek kondenzált származékát tartalmazó 
vegyületek (kivéve az alkaloidokat) szinté
zismódszereinek kidolgozására és reakció
készségének (elsősorban tautoméria, átren
deződési reakciók, fotokémia, felhasználá
si lehetőség színtanokként) megismerésére 
irányuló vizsgálatokról.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 339 (2000)]

S U M M A R Y

K. Lempert -  J. Nyitrai: Studies into the 
Chemistry of Nitrogen Heterocyclics

A brief survey is given of the studies into 
the synthesis and the reactivity (mainly tau- 
tomerism, rearrangements, photochemistry, 
applicability as synthons) of compounds 
(except for the alkaloids) containing three 
to eight membered rings with one to three 
nitrogen and, occasionally, in addition one 
oxygen or sulfur atom, as well as of some 
fused polycyclic derivatives carried out at 
the institutions mentioned since 1962.
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Fehérjék elektrosztatikája
N Á R A Y -S Z A B Ó  G Á B O R *

A kilencvenes évek közepén egy FEFA pá
lyázaton elnyert forrásból Böcskei Zsolttal 
közösen, a CHINOIN támogatásával üzem
be helyeztünk egy RIGAKU R-axis térde
tektoros röntgen diffraktométert az Elméleti 
Kémiai Tanszéken. Ezzel lehetőségünk 
nyílt fehérjék és fehérje-ligandum komple
xek térszerkezetének meghatározására, mo
delleket szolgáltathattunk a számítógépes 
vizsgálatokhoz. Eleinte külső segítséggel, 
majd a szép számban jelentkező önkéntes 
munkatársakra és doktoranduszokra tá
maszkodva, saját erőnkből vizsgáltuk a kü
lönböző hazai molekuláris biológiai labora
tóriumokból származó fehérjéket. Fokoza
tosan megtanultuk a kristályosítás, a tisztí
tás, sőt az enzimkinetika és a génmanipulá
ció egyszerűbb módszereit is, így ma már 
képesek vagyunk arra, hogy a hozzánk ér
kező mintákat megfelelően előkészítsük és 
elvégezzük a röntgen-diffrakciós méréseket.

Bár több fehérével foglalkozunk, kutatá
saink közös vonása az elektrosztatikus köl
csönhatások tanulmányozása. Azt vizsgál
juk, hogyan valósul meg az enzimek köré
ben az elektrosztatikus katalízis, melynek 
lényege abban áll, hogy amennyiben a 
szubsztrát töltéseloszlásának változása mi
att az enzimreakció során megnövekszik az 
átmeneti állapot polaritása az alapállapot
hoz képest, a fehérje-környezet elektroszta
tikus hatása ezt stabilizálja, így a reakció 
felgyorsul. Ezzel magyarázható számos en
zim és homogén, illetve heterogén rend
szer, például egy szilíciumkristály lépcsős 
felületének katalitikus hatása [1,2]. Az 
elektrosztatika segítségével magyaráztuk 
az enzimreakció sebességének csökkenését 
a xilóz izomeráz D254E/D256E kettős mu
tánsában, a számításaink alapját képező 
modell az első, Magyarországon meghatá
rozott fehérjeszerkezet [3]. Részletes mole
kulapálya számítások segítségével adatokat 
szolgáltattunk az enzimreakció mechaniz
musának tisztázásához.

Részt vettünk a szerinproteázok egy új 
családjába tartozó enzim, a prolii oligopep- 
tidáz szerkezetének meghatározásában [4], 
e szerkezet alapján, homológia modellezés
sel megszerkesztettük egy rokon enzim, a 
proteáz B számítógépes modelljét, mely le
hetővé tette különböző szubsztrátok kötődé
sének értelmezését elektrosztatikus alapon. 
Az ELTE Biokémiai Tanszékkel közösen,

*ELTE, Elméleti Kémiai Tanszék, Budapest 
A szerző azonos tárgyú akadémiai székfoglaló 
előadásának szerkesztett szövegét testvérla
punk, a Magyar Kémiai Folyóirat 2000. augusz
tusi száma közli.

Gráf László vezetésével vizsgáltuk a trip- 
szin Aspl89Ser mutánsát, és megállapítot
tuk, hogy a Ser oldallánc bevitele konfor
mációs változások sorozatát idézi elő, ezál
tal befolyásolja az enzim aktivitását [5].

Az elektrosztatikus hatások jelentőségé
re hívtuk fel a figyelmet két rokon enzim, 
a citokróm C peroxidáz és az aszkorbát 
peroxidáz összehasonlító vizsgálatánál [6]. 
Molekulapálya számítások alapján igazol
tuk, hogy a fehérje-környezet elektrosztati
kus hatása szabja meg, hogy a reakció köz
ti termékeként keletkező szabad gyök hol 
lokalizálódik, a hémen vagy az azzal 
szomszédos triptofán oldalláncon.

Ovádi Judit (MTA SZBK Enzimológiai 
Intézet) csoportjával közösen tanulmányoz
tuk a kalmodulin és kis molekulák kötődését 
is [7], ennek alapján terveztünk egy új ligan- 
dumot, mely valószínűleg erősen kötődik a 
fehérjéhez. A molekula szerves kémiai szin
tézise folyamatban van, párhuzamosan szá
mításokkal is meghatározzuk a fehérjével al
kotott komplex térszerkezetét és a ligandum 
kötési energiáját. A számítási és mérési ered
mények összevetése érdekes adalékkal szol
gálhat a kötés részleteinek tisztázásához.

Az enzimreakciók követésére alkalmas 
kvantummechanikai módszerek fejlesztésé
vel is foglalkozunk. A teljes fehérje modellt 
aktív helyre, polarizálható és nem polarizál
ható környezetre osztva fel, szigorúan loka
lizált molekulapályák alkalmazásával egy
szerűsítésekre van mód a számítási eljárás
ban. Ennek alapján kidolgoztuk a Fragmens 
SCF szemiempirikus módszert, mellyel a 
xilózizomeráz működési mechanizmusát ta
nulmányoztuk egy modellen, mely tartal
mazza a fehérje valamennyi aminosav-ma- 
radékát, a hozzájuk kötött vízmolekulákat 
és fémionokat is, összesen 4695 atomot [8].
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Náray-Szabó Gábor: F e h é rjé k  e le k tro 
sz ta tik á ja

Az ELTE Elméleti Kémia Tanszékén rönt
gen-diffrakciós és számítási kémiai mód
szerek együttes alkalmazása révén igyek
szünk részletes ismereteket szerezni a fe
hérjék szerkezetére és működésére vonat
kozóan. Hazai molekuláris biológiai labo
ratóriumokkal együttműködve vizsgáljuk a 
xilóz izomeráz, a kalmodulin, szerin pro- 
teázok és különböző hém fehérjéket. Kuta
tásaink alapján felhívtuk a figyelmet arra, 
hogy számos katalitikus reakció esetében a 
katalizátor elektrosztatikusán stabilizálja 
az átmeneti komplexet, ezáltal következik 
be a sebességnövekedés.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 341 (2000)]

S U M M A R Y

G. Náray-Szabó: E le c tro s ta tic  C ata ly sis  
o f  P ro te in s

At the Department of Theoretical Che
mistry of the Loránd Eötvös University we 
try to collect detailed information on the 
structure and function of proteins. In col
laboration with Hungarian molecular biolo
gy laboratories we study xylose isomerase, 
calmodulin, serine proteases and various 
heme proteins. On the basis of our investi
gations we called the attention to the elec
trostatic stabilising effect of the catalyst on 
the transition-state complex that leads to 
rate enhancement in catalytic reactions.
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Foszfor-heterociklusos vegyületek kutatása

K E G L E V IC H  G Y Ö R G Y  *

A szerves foszforvegyületek hazai ku
tatásának megindításában Dr. Petneházy 
Imre (BME, Szerves Kémiai Technológia 
Tanszék) vállalt úttörő szerepet közel há
rom évtizede. Jelen cikk szerzője 1978-ban 
csatlakozott a Petneházy dr. és a Tőke 
László professzor által vezetett foszforké
mia kutatócsoporthoz. (P. I. külön közle
ményben fogja legfontosabb eredményeit 
összefoglalni.)

Posztdoktori ösztöndíjasként 1984 ápri
lisától 14 hónapot töltöttem Louis D. Quin 
professzor (Duke University, Durham, NC) 
laboratóriumában. Az itt eltöltött idő bonta
koztatta ki bennem a vágyat, hogy fosz- 
for-heterociklusokkal foglalkozzak. Szá
mos lehetőség ígérkezett az addig még re
latíve kevéssé tanulmányozott foszfor-he
terociklusos területen. Egyrészt jó néhány, 
biológiai aktivitással rendelkező és így 
gyógyszerként vagy növényvédőszerként 
alkalmazható foszfor-heterociklust írtak le, 
másrészt az egyre terjedő szintetikus alkal
mazások (pl. Wittig-reakcióban, redukáló
szerként, katalizátorként és átmenetifém
komplex katalizátorok ligandumaiként) je
lentettek komoly kihívást. Jól hasznosítha- 
tónak tűnt a szintetikus munkában a 
31P NMR technika. Kezdetben csak eseten
ként, a Jeol 100-as készülék mérőfejének 
átszerelésével jutottunk mérési lehetőség
hez, a néhány éve beszerzett Bruker 500-as 
kari nagyműszer azonban gyakorlatilag fo
lyamatos mérési lehetőséget teremt szá
munkra.

Legfontosabb eredményeink -  logikai 
sorrendet követve -  az alábbi négy terület
re sorolhatók be:

1. Foszfolok és származékainak szintézi
se (/. ábra)

Módszereket dolgoztunk ki a foszfor
atomon nagy térkitöltésű helyettesítővel 
rendelkező foszfolok (1) szintézisére, me
lyek a foszforatom piramidális geometriá
jának „kilapulása” következtében kisebb- 
nagyobb aromaticitással rendelkeznek 
[1-3]. A foszfolok (1) aromás elektrofil 
szubsztitúciós reakcióit is tanulmányoztuk
[3].

Szelektív eljárásokat fejlesztettük ki a 
foszfol-oxid-dimerek (2) vegyes funkcio
nalitású származékokká (pl. 3 és 4) alakítá
sára [4, 5].

2. Hattagú foszfor-heterociklusok szin
tézise (2. ábra)

Különbözőképpen helyettesített 3-fosz- 
folén-oxidok „diklórkarbénes” gyűrűbőví
tésével, majd az azt követő átalakításokkal 
foszfinin-vegyületcsaládok szintézisét dol
goztuk ki [6-10].

3. Héttagú foszfor-heterociklusok szin
tézise (3. ábra)

Módszereket dolgoztunk ki a héttagú 
foszfor-heterociklusok reprezentatív csa
ládjainak (14-17) előállítására [6, 7, 11].

4. Áthidalt foszfor-heterociklusok szin
tézise és fragmentációs reakcióik révén 
foszforilezésekben való hasznosítása (4. 
ábra)

3. ábra. Héttagú foszfor-heterociklusok 
szintézise

Y— CH3 

21

Y—P—CH3 
N/  \

1. ábra. Foszfolok és származékainak szintézise 4. ábra. Áthidalt foszfor-heterociklusok szinté
zise és foszforilezésekben való hasznosítása

* BMGE Szerves Kémiai Technológiai 
Tanszék, Budapest 2. ábra. Hattagú foszfor-heterociklusok szintézise
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Diels-Alder reakcióban foszfabicik- 
lookténeket (18 és 19) készítettünk, melye
ket -  fragmentációs reakcióik révén -  al
koholok és aminok foszforilezésben hasz
nosítottunk [12-15].

A fenti kutatást kilencedik éve OTKA- 
támogatással végezzük (1170, T 014917, T 
037027) és harmadik éve az FKFP kurató
rium is szponzorál bennünket (343/1997 és 
363/1999). Az ismertetett témakörben ed
dig 97 közlemény jelent meg, melyek nagy 
részét nemzetközi folyóiratban publikál
tuk. Foszfor-heterociklusos témában író
dott a szerző kandidátusi és akadémiai 
doktori disszertációja.

Az eredmények elérésében kimagasló 
szerepe volt Töke László akadémikusnak 
(BME, Szerves Kémiai Technológia Tan
szék) és -  nyugdíjazásáig -  Louis D. Quin 
professzornak (University of Massachu- 
setts). A tömegspektroszkópiás vizsgálato
kat Újszászy Kálmán (EGIS), Ludányi 
Krisztina (KKKI) és korábban Miklós 
Péter, illetve Brlik János (mindketten 
BME, Általános és Analitikai Kémia Tan
szék) végezték. Az NMR vizsgálatok egy 
részét Tóth Gábor c. egyetemi tanár, Dr. 
Szöllösy Áron, Dr. Kovács Attila és Dr. 
Janke Frank (mindegyikük Általános és 
Analitikai Kémia Tanszék) végezte. 
A röntgenkrisztallográfiás felvételeket 
Dr. Böcskei Zsolt (Chinoin) és korábban 
Kálmán Alajos c. egyetemi tanár, valamint 
Dr. Fiilöp Vilmos (mindketten KKKI) ké
szítették és értékelték. Nyulászi László 
egyetemi tanár (BME, Szervetlen Kémia 
Tanszék) és Dr. Keserű György Miklós 
(Richter) kvantumkémiai számításokkal 
járultak hozzá az eredményekhez. Novák 
Tibor (II. éves doktoráns) OTDK I. helye

zést ért el foszfor-heterociklusok témakör
ében. A publikációk elkészítésében Frank 
Zsuzsa laboráns segített.
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Keglevich György: F o sz fo r-h e te ro c ik lu 
sos vegyületek  k u ta tá sa

A cikk rövid áttekintést ad az egyetlen 
hazai foszfor-heterociklusos kutatócso
port elmúlt időszakban elért ered
ményeiről: az 5-, 6- és 7-tagú, valamint 
áthidalt foszfor-heterociklusos vegyület- 
családok előállításáról és szintetikus alkal
mazásáról.
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S U M M A R Y

Gy. Keglevich: R esea rch  o f P h o sp h o ru s- 
heterocyclic  C o m p o u n d s

The paper briefly surveys the recent results 
of the only phosphorus-heterocyclic 
research group in Hungary: the prepara
tion of 5-, 6- and 7-membered, as well as 
pridged phosphorus-heterocyclic familes 
of compounds and their synthetic applica
tions.
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Természetes makrociklusos diaril-éterek szintézise
N Ó G R Á D I M IHÁLY*

A címben jelzett vegyületek két jól körülha
tárolható csoportjával, a makrociklusos 
bisz(bibenzilek)-kel és a makrociklusos 
diaril-heptanoidokkal foglalkoztunk. Mun
kánk megkezdésekor, 1984-ben e vegyüle
tek szintéziséről alig jelent meg közlemény.

A makrociklusos bisz(benzilek) kizárólag 
a májmoha fajokban fordulnak elő, szerke
zetük igen változatos, de mindre jellemző, 
hogy bennük két 1,2-diaril-etán egység kap
csolódik össze vagy két diaril-éter kötéssel 
(pl. a riccardin B), vagy egy-egy diaril-éter 
és biaril kötéssel (pl. plagiochin A) [1].

A makrociklusos bisz(bibenzilek)-nek ma 
már több, mint 40 természetes képviselője 
ismert [1]. Az évek során 12 makrociklusos 
bisz(bibenzil) (riccardin A, B és C [2], pla
giochin A, B [3], és D [4], pakyonol [5], 
marchantin B, H [6], és I [7] isoplagiochin 
B [8]), valamint három nyíltláncú természe
tes prekurzor (perrottetin F és G [9], 
paleatin B [10]) első szerkezetbizonyító 
szintézisét valósítottuk meg. A szintézisek 
során konvergens stratégiát követtünk. Elő
ször összekapcsoltuk az A és B, illetőleg a C 
és D gyűrűket (lásd ricardin B) mégpedig 
olymódon, hogy a már két aromás gyűrűt 
tartalmazó intermediereknek csak egyik 
végpontján alakuljon ki reaktív csoport (pl. 
CHO ill. Ph3P+CH2). Ezek reakciójával 
kaptuk a már négy aromás gyűrűt tartalma
zó, de még nyíltláncú kulcsvegyületeket,

melyek két végpontján ismét reaktív cso
portokat alakítottunk ki. Végül ezek segítsé
gével makrociklizációt hajtottunk végre. A 
szintézisek 15-24 lépésből álltak.

A májmoha kivonatok jelentős szerepet 
játszanak a távolkeleti népi gyógyászatban.

acerogenin A

2. ábra

Konformációs és kvantumkémiai számítá
sok alapján valószínűsítettük egyes képvi
selőik hatásmechanizmusát [11].

A természetes diaril-heptanoidok ve- 
gyületcsoportja igen elterjedt a növényvi
lágban. Jellemzőjük a hét szénatomból ál
ló egyenes szénlánc, melynek végpontjai
hoz egy-egy, para helyzetben oxigenált 
aromás gyűrű kapcsolódik. A diaril-hep
tanoidok jórésze nyíltláncú vegyület,

plagiochin A

OMe

garuganin III

(Z)-garuganin III
* BMGE Szerves Kémiai Tsz., Budapest

mkl
3. ábra

(E)-garuganin III
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azonban fenol-oxidációs mechanizmussal 
a két arilgyűrű ariléter, vagy biaril kötést 
képezve makrociklussá zárulhat. Az alifás 
lánc legalább egy (pl. acerogenin A), de 
rendszerint két oxigénfunkciót is tartal
maz. Ezek közül a legérdekesebbek azok, 
amelyekben egy -  diketon csoport (£) -  
metoxi-enon alakban található meg (pl. 
garuganin III) [12] (2. ábra). Szintézise
inkben egy alkalmas helyettesített difenil- 
éter-aldehidet egy olyan foszfónium-sóval 
kapcsoltunk össze, mely a lánchoz szüksé
ges hét szénatomból már ötöt tartalmazott, 
maszkírozott P-diketon formájában (ld. a 
garruganin III. szintézisét) [13]. A reak
ciósor végén a P-metoxi-enont Z sztereo- 
izomerként nyertük, mely savhatásra 
spontán izomerizálódott a természetes E 
izomerré.

A makrociklusos diaril-heptanoidok kö
zül megoldottuk még a garugamblin-1 [14] 
és -2 [15], valamint az acerogenin A szin
tézisét is [16] (3. ábra).
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Nógrádi Mihály: T e r m é s z e te s  m a k r o c ik 
lu s o s  d ia r i l - é t e r e k  s z in t é z is e

A címbeli vegyülettípus legfontosabb cso
portjai a kizárólag a májmohákban előfor
duló bisz(bibenzilek) és a növényvilágban 
széles körben elterjedt diaril-heptanoidok. 
Előbbi vegyületcsoport 12 tagjának soklé- 
péses szintézise valósult meg, míg a dia
ril-heptanoidok közül négy természetes 
vegyület szintézisét hajtottuk végre. Ve- 
gyületeink konformációját és biológiai tu
lajdonságait számításos módszerekkel 
elemeztük.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 344 (2000)] 

S U M M A R Y

M. Nógrádi: S y n th e s is  o f  N a t u r a l  M a c r o -  

c y c l ic  D ia r y le t h e r s

The major groups of the title compounds 
are the bis(bibenzyls) restricted in their 
occurrence to liverworts and the diarylhep
tanoids widely distributed in the plant 
kingdom. Synthesis of 12 representatives 
of the first group was accomplished by 
multistep procedures, while of the diaryl
heptanoids four natural compounds were 
prepared. Conformational and biological 
feauters of our products were analysed by 
computational methods.

SjernCe... SjemCe... S^eatCe...

Aki nem újít, meghal

A gazdaságpolitikai fordulat óta budapesti 
irodával is rendelkező Pricewaterhouse 
Coopers számvizsgáló cég érdekes követ
keztetéseket vont le a hét országban, 26 
iparágban működő 800 nagy nemzetközi 
termelő-szolgáltató cég eredményességé
nek vizsgálatából:
-  termékeiket és szolgáltatásaikat éves át

lagban 10%-kal újítják meg; ez 2,5% vál
lalati eredménynövelést idéz elő, ami azt 
is jelenti, hogy az ötéves profil- és eljá
rásváltás (a megvalósított innováció) az 
eredeti termelési volument és skálát 50%- 
kal bővíti. A vegyipar ennél jóval kevés
bé innovatív, mert ott az ötéves fejlődés 
csak 26%-kal jellemezhető;

-  az ötéves innovációs ráta 20-69% között 
helyezkedik el. Az alsó küszöb egyes 
iparágaknál, pl. az élelmiszer- és italipar

ban már a stagnálás jele; a maximális 
megújítási és hatékonyságnövelési határt 
a szórakoztató iparban és a médiánál si
került csak elérni;

-  a másik jellemző paraméter az innováció 
megvalósulásának sebessége. A piacra 
vitel időigénye átlagban 88 hét, a vezető 
innovációk esetében azonban 16 hétnél 
kevesebb.

[Forrás: Chemistry and Industry, No 1, p.3; 
(2000. január 10.)]

Mit tud majd a tudomány 
2050-ben?

A millennium alkalmából, 2000-ben a kö
vetkezők szerint sorolhatók fel azok a tudo
mányos eredmények, amiket az emberiség 
remélhetőleg el tud érni;

-  a legfontosabbra jelenleg még tippet sem 
lehet adni;

-  az erők egyesítésével eljutnak a részecs
kefizika modelljének gyökeresen új el
méletéhez;

-  a világmindenség jobb megismerése, 
mindenekelőtt a kialakulása és más világ- 
rendszerek feltételezése terén;

-  teljes génkatalógus felállítása és válasz az 
élet folyamatainak alábbi kérdéseire:

-  mi alakítja az élőlények viselkedé
sét, a genetika, vagy a környezet,

-  az ember hatása az éghajlatra,
-  lehetséges-e késleltetni az öregedést,
-  hogyan képezi az agy a lelket,
-  lehetséges-e más élet a világminden

ségben;
-  a robotok térhódítása.
[Forrás: Scientific American, 281. No 6, p
8-9; (1999. december)]

S.Gy.
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„A magyarországi kémia”

A Magyar Tudományos Akadémia Kémi
ai Tudományok Osztálya 2000. május 10- 
én a 2000. évi közgyűléshez kapcsolódó
an a fenti címmel tartott ülést. Az ülésen a 
következő' előadások hangzottak el.

Szabadváry Ferenc: A kémia magyar- 
országi tudományos megalapozása

Idézet a király (Károly Róbert) egy ren
deletéből: „Meghagyjuk azt is, hogy má
sutt mint a királyi kamarában senki se 
merje megvizsgáltatni, hogy hány karátos 
az ő aranya, hanem a királyi házban kell 
az aranyra a karátokat és királyi jegyün
ket rányomni és ilyen módon vigyék a 
kamarába.” (Séd camerarius debeat 
exanumere in domo regia et ponere 
caratos super aurum et signum nostrum 
regium...) Zsigmond király 1405-ös dek
rétumában szintén foglalkozott az arany
nyal. Egy érdekes mondata: „...ezenfelül 
az aranynak ezüsttől vízzel való elválasz
tását se gyakorolja senki, csak akiket ez
zel a tisztséggel megbízunk.” („insuper 
nec operandi cum aqua aurum ab argento 
artem exercere...”) A víz néven valószí
nűleg az akkoriban felfedezett salétrom
sav értendő. Ez tehát már egy nedves úti 
vizsgálat volt.

A 13. században a bányavárosok saját 
„próbázót” alkalmaztak, hogy az ellen
őrizze a királyi próbázót, mert gyakori 
volt a két ház közti vita. Számos ilyen vi
táról tudósítanak a levéltárak. Gyakran 
mentek Budára panaszkodni. Steckh Bal
tazár negyven éven keresztül volt Sel
mecbánya város próbázója (és jegyzője), 
és gyakran emelt Budán panaszt a királyi 
eredmények ellen és ismertette az általa 
javasolt vizsgálati eljárást. S evvel meg is 
találtuk Steckh Baltazár személyében az 
első név szerint ismert magyarországi ké
mikust.

Móra László: A magyar kémia alakulása 
a XX. sz. /. felében

Klebelsberg volt az első kultuszminiszter, 
aki korának iín. szellemtudományi, vagyis 
társadalomtudományi felfogásával szem
ben a természettudományok fejlesztését 
támogatta. Ehhez 1926. I. 3. és 8. között a 
József Műegyetemen megrendezte „A Ter
mészet-, Orvos-, Műszaki- és Mezőgaz
daságtudományi Országos Kongresz- 
szust”. Ennek megnyitóján így fejtette ki 
álláspontját: „Most, hogy a kor tudo
mánypolitikája kifejezetten természettu

mkl

dományi irányt vett, meg kell értenünk az 
idők jelét, és teljes nyomatékkai, teljes 
erővel fel kell karolnunk a természettudo
mányok támogatását. És itt ne riadjunk 
vissza attól, hogy felhívjuk a figyelmet az 
elméleti természettudományok kultuszára, 
mindennek alapjára, a fizikára, és a kém
iára, és ami ezen nyugszik, a fizológiára 
és biológiára ",

Szavait tettek követték: a természettu
dományi kutatások kifejlesztésére az ál
lami költségvetésben különös kerettel 
Országos Természettudományi Alapot és 
Tanácsot létesített, továbbá a magántőke 
bevonására megszervezte az ipar- és ke
reskedelmi vállalatok képviselőiből a 
Széchenyi Tudományos Társaságot. E 
szervezetek 1927 és 1944 között több 
millió pengővel segítették a természettu
dományos, és köztük a kémiai kutatáso
kat. Jó példával Klebelsberg járt elől, már 
az 1925/26-os költségvetési évben 
„Hasznos beruházások” címén 1 millió 
aranykoronát (14,5 milliárd papírkoronát 
= 1 160 000 P-t) adott az egyetemi labo
ratóriumok felszerelésére és a kutatások 
megindítására. Az ebből kapott 632 mil
lió K-ból vásárolt például Varga József 
műegyetemi professzor német nagynyo
mású autoklávokat, melyekkel végezte 
sikeres széncseppfolyósítás kísérleteit.

Palló Gábor: A magyar jelenség

A kissé enigmatikus cím nem a természet 
valamely eddig nem ismert tüneményére 
óhajt utalni, amely ráadásul valamiképpen 
Magyarországhoz kötődne, hanem az 
egész magyar tudományosságot mélyen 
érintő folyamatra: a tudóstehetségek 20. 
századi elvándorlására. Ez a folyamat szo
rosan kötődik a tudomány és állam nem 
éppen viszálymentes kapcsolatához szinte 
az egész mögöttünk maradt vagy maradó 
évszázadban.

A tudósok -  és egyáltalán az értelmiségi
ek -  elvándorlása a század során egyre fo
kozódó ütemben zajlott és zajlik. A Ma
gyarországról már végleg elköltözöttek tel
jes számát még megbecsülni sem tudjuk, 
hiszen olyan sokféle szakterületen, olyan 
különböző színvonalat elért kutatók olyan 
sok országba és olyan hosszú ideje vándo
rolnak, hogy sorsukat, teljesítményeiket 
csak igen pontatlanul tudjuk felmérni, fel
becsülni.

Elkülöníthető azonban egy alcsoport a 
vándorló tudósok nagy és rétegzett cso
portján belül: a világhírű, lassanként le

gendává nemesülő nagy tudósoké, akik a 
tudomány elitjébe kerültek, sőt némelyi
kük a tudomány sztárjává vált, ha egyál
talán értelmes dolog sztárokról beszélni a 
tudomány esetén. Mindenesetre az ál
taluk alkotott csoport sorsa, szerepe, 
eredményessége önálló, tanulmányozásra 
érdemes tudománytörténeti jelenségnek 
tűnik, mégpedig nem csak a magyar, 
hanem a 20. századi egyetemes tudo
mánytörténet számára is, ezért neveztem 
el, Thomas Kuhnt követve, „magyar je
lenségnek”.

Náray-Szabó Gábor: A magyar kémia 
jelene és jövője

Az elmúlt 50 évben a kémia egyre nagyobb 
fontosságra tett szert, behatolt a társtudo
mányokba, egyidejűleg jelentős mértékben 
feloldódott bennük. Újabb és újabb tudo
mányágak fejlődtek ki a kémiából és le is 
szakadtak róla, mint a molekuláris bioló
gia, a klinikai kémia vagy az anyagtudo
mány. A kémia meghatározó szerepet ját
szik a környezettudományokban és nélkü
lözhetetlen olyan látszólag távol álló terü
leteken is, mint a műtárgyvédelem vagy a 
csillagközi tér kutatása. A hagyományos 
vegyipar átalakult, a semmiből új ágazatok 
fejlődtek ki, mint a félvezetőgyártás vagy a 
hulladékfeldolgozás, és hiába képezi elvá
laszthatatlan részüket a kémia, elnevezé
sük már nem is utal rá. Egy valami azon
ban közös maradt az egyre jobban távolo
dó és egyre gyorsabban fejlődő szakterüle
teken: a molekuláris szemlélet. Célszerű 
tehát a kémiát úgy definiálni, mint a mole
kulák tudományát, mely a molekuláris ipa
rok alapját képezi, nélkülözhetetlen az új 
anyagok és technológiák kifejlesztésében, 
a távközlésben, a környezetvédelmi ipar
ban, a gyógyszergyártásban, a biotechnoló
giai iparban, a félvezetőgyártásban, sőt az 
energetikában is. A manapság oly gyakran 
emlegetett nanotechnológia, az anyag mo
lekuláris szintű megmunkálásának mester
sége, ugyancsak a molekuláris szemléletre 
alapozódik.

A molekuláris szemlélet nem veleszüle
tett készsége az embernek, kemény mun
kával kell elsajátítani középfokú és felső
fokú tanulmányaink során, és nem marad
hat ki a kémia az élethossziglan tartó kép
zés tantárgyai közül sem. A kémia tehát az 
oktatás, főleg a felsőoktatás területén min
den bizonnyal még sokáig fogja őrizni po
zícióit, mert sem a biológusok, sem a fizi
kusok nem tudják nálunk jobban oktatni a 
molekulák tudományát.

Forrás: Chemonet
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A Magyar Vegyipari Szövetség jubileumi ülése 
és éves közgyűlése

A Magyar Vegyipari Szövetség 42 vegyipa
ri vállalat akaratából 1990. június 5-én ala
kult meg. A szervezet jelenleg a vegyipar
-  gyógyszeripar nélküli -  termelésének kö
rülbelül 80-85%-át adó vállalati kört képvi
seli. Mindezt a 10 éves jubileum alkalmából 
kiadott szép kiállítású, kétnyelvű jubileumi 
beszámolóból tudtuk meg, amit a 2000. má
jus 29-én tartott jubileumi ülés résztvevői is 
kézhez kaptak.

A jubileumi ülés

Az elnöki megnyitó után a meghívóban 
meghirdetett Matolcsy György gazdasági 
miniszter „Globalizáció, nemzeti illeszke
dés, vegyipar” című előadását Hónig Péter 
államtitkár tartotta meg. Az előadó beveze
tőként a világ gazdasági irodalmából idé
zett és bemutatott adatokkal igazolta, hogy 
a magyar gazdaság versenyképessége év
ről évre javul. Ennek jellemzője és legfőbb 
tényezője az exportképesség. Az előadó 
ezt követően azt elemezte, hogy az EU-ban 
és a globalizálódó világgazdaságban mi
lyen ismérvekkel, kritériumokkal kell ren
delkezniük azoknak az ágazatoknak és 
gazdálkodó egységeknek, amelyek sikeres 
működésre számíthatnak a versenyben, il
letve melyek vannak kudarcra ítélve. A vár
hatóan sikeres ágazatok, illetve gazdálko
dó egységek ismérvei az alábbiak:
-  az EU felé növekvő és dinamikus export 

már jelenleg is,
-  erős működőtőke bevonóképesség (ága

zat), illetve beilleszkedő képesség vala
mely stratégiai szövetségi rendszerbe 
(gazdálkodó egység),

-  gyártmányainak kereslete az EU-ban nö
vekvő tendenciájú,

-  földrajzilag közel van a fő piacokhoz, il
letve a stratégiai központhoz,

-  a kereskedelempolitikai kedvezmények 
megszűnését sérülés nélkül vészelte át, 
illetve azokat képes átvészelni,

-  a hasonló fejlettségű, vagy fejletlenebb 
országok vállalataival, ágazataival szem
ben versenyelőnyökkel rendelkeznek,

Ezzel szemben a versenyben kudarcra ítélt 
ágazatok, vállalatok:
-  hazai és export piaci pozíciójuk gyenge
-  valamiféle kereskedelempolitikai védett

ségben (kvóta, magas vám stb.) részesül
nek, vagy ezt igénylik

-  állandó leépítési, kapacitás igénybevételi 
megállapodások résztvevői, vagy ezekre 
kényszerülnek.
Az előadó szerint a kettő között van egy 

úgynevezett „szürke zóna”, amely sem nem

perspektivikus nyertes, sem nem vesztes. Az 
ide tartozó ágazatok, gazdálkodó egységek 
helyzetét, pozícióját pillanatnyi állapotuk 
dönti el. Az előadó ide sorolta a vegyipari 
alapanyaggyártó ipart (TEAOR 24-es kate
gória), a bútoripart, a papíripart és a textil ru
házati ipart is. Véleménye szerint azonban 
hosszú távon a gyógyszeripar és a petrolké
miai ipar lábon marad, és a magyar ipar ver
senyképességének egyik tényezőjévé válik.

Az ünnepi ülés következő előadását Vár
hegyi Miklós, a MAVESZ elnöke tartotta 
„Az Európai Unióra tekintő vegyipari ér
dekképviselet” címmel. Az előadás érdeke
sen ötvözte a szakmai érdekképviselet mor
fológiáját és elméletét annak a MAVESZ- 
nél követett gyakorlatával. Az elméleti 
témák között figyelemre méltó volt az ér
dekképviseleti munka együttműködési alap- 
kategóriáinak meghatározása, valamint az 
általános és a specifikus érdekképviselet 
összefüggéseinek elemzése. A jól felépített 
és színvonalas előadásból megismerhettük 
az ágazati érdekképviseletnek, mint a 
demokrácia és a piacgazdaság bevált eszkö
zének munkamódszereit, helyét a demokra
tikus társadalomban, valamint az érdekkép
viselettel szemben támasztott konkrét köve
telményeket. Ennek az elvi, elméleti okfej
tésnek érdekes gondolata az anyagátalakító 
iparok szakszövetségeinek bevonása az ál
talános, közösen is végezhető érdekképvise
leti munkába. Az előadó szerint ez megold
ható lenne a Munkaadók és Gyáriparosok 
Országos Szövetsége keretei között is, vagy 
az attól függetlenül működtethető úgyneve
zett Magyar Vegyipari Tanácsban. Ez olyan 
fórum lenne, amely a vegyipari kötődésű ér
dekképviseletek kiválasztott tagjaiból állna; 
feladatuk a közös érdekképviseletű kérdé
sek összehangolt megválaszolása, a képvi
seleti koordináció fejlesztése lenne.

A másik gondolatkör, az érdekképviselet 
gyakorlata, keretében az előadó ismertette 
a MAVESZ helyét és szerepét az érdekkép
viseleti struktúrában, a vegyipari érdekek 
képviseletének általános és specifikus mű
ködési területeit, valamint az ezeken a te
rületeken kifejthető tevékenység módsze
reit. Mindkét gondolatkört összeköti a 
MAVESZ érdekképviseleti alapfeladatá
nak megfogalmazása: „A MAVESZ ágaza
ti mandátummal vesz részt a vegyipar ol
dalán abban a társadalmi párbeszédben, 
ami konszenzust teremt a gazdasági ver
seny és a környezeti kihívások követelmé
nyeinek összehangolásában.”

A jubileumi ülés harmadik előadója 
Kubinyi Miklós, a BMGE Vegyészmérnöki

Karának dékánja volt. „A felsőoktatás a 
vegyipar jövőjéért” című előadása beveze
tőjében ismertette a Karon folyó nappali 
alapképzés három szakának (vegyészmér
nök, biomémök, környezetmérnök) kiala
kulását és céljait. Az előadó kihangsúlyoz
ta, hogy a vegyészmérnöki szakon az okta
tás elsődleges céljának a vegyiparban fel
merülő valamennyi feladat ellátására képes 
szakemberképzést tekintik, amelynek fel
tételei az alábbiak: kutató egyetem jelleg, 
az ipari szakemberek bevonása az oktatás
ba, oktatás ipari vállalatok területén, szé
leskörű alapismeretek és új diszciplínák 
oktatása, választhatóság, valamint az elit
képzés és a tömegképzés elkülönítése. Elő
adása végén az előadó néhány témát muta
tott be a Vegyészmérnöki Karon folyó 
perspektivikusnak tartott K+F munkából.

Napirend szerint a legutolsó előadást 
megelőzte „A XXI. század vegyiparáért” 
szövetségi kitüntetés átadása. A kitüntetést 
a Szövetség a jubileum alkalmából alapítot
ta kiemelkedő szövetségi munka elismeré
sére, hogy ezáltal is felhívja a figyelmet a 
szövetségi munka fontosságára. így első al
kalommal a díjat -  szakmai életútjuk elis
merése mellett -  a Szövetség első elnöke és 
első főtitkára vehette át Várhegyi Miklóstól, 
a Szövetség elnökétől. A díjban részesült:
-  Dr. Fehér Erzsébet, a Pannonplast Rt. el

nök-vezérigazgatója. Fehér Erzsébet 
mint alapító elnök, kiemelkedő részt vál
lalt a Magyar Vegyipari Szövetség létre
hozásában. Iránymutató személyisége és 
elismert munkássága is szükséges volt 
ahhoz, hogy közreműködésével a vegy
ipari vállalatok rövid idő alatt létrehoz
zák az egyik legtekintélyesebb ágazati 
szövetséget. Sokat tett azért is, hogy a 
MAVESZ-ben, mint a vegyipar összetett 
szövetségi rendszerében, az együttműkö
dő szakszövetségek a szakmai sokszínű
ség megőrzése mellett is erősítsék a kö
zös érdekképviseleti erőt, és hatékonyan 
illeszkedjenek be a magyar és a nemzet
közi érdekképviseleti világba.

-  Dr. Csurgói Lajos, a MAVESZ nyugdíjas 
főtitkára. Csurgói Lajos alapos ismeretei, 
széleskörű szakmai tapasztalata, a tisztes
séget prioritásként kezelő személyisége, 
kompromisszum-kereső képessége segí
tették abban, hogy jelentőségteljes fel
adatának eleget tegyen. Kiemelkedő sze
repet játszott abban, hogy a magyar vegy
ipar nemzetközi szakmai körök vélemé
nye szerint is „a jövő kihívásainak foga
dására alkalmas” minősítésre pályázhat.

Az éves rendes közgyűlés
Ajubileumi ülést időben közvetlenül meg
előzve tartotta meg a Szövetség éves ren-

mkl2000. 55. ÉVFOLYAM. 8-9. SZÁM 347



A magyar vegyipar és kémiatudomány

des közgyűlését a szokásos rutinszerű na
pirendi pontokkal: beszámoló a MAVESZ
1999. évi tevékenységéről és 2000. évi 
munkatervéró'l; jelentés a MAVESZ 1999. 
évi költségvetésének teljesítéséről és a
2000. évi költségvetés elfogadása; alap
szabályváltoztatás; a MAVESZ tisztségvi
selők körében történt személyi változások. 
A napirendi pontok között csak az 1999. 
évi tevékenységről és 2000. évi munka
tervről készült írásos beszámoló és mivel 
ez a napirend tarthat számot közérdeklő
désre, a továbbiakban ezzel a témával fog
lalkozunk.

A napirendi pontnak különös jelentősé
get adott az a tény, hogy az úgynevezett 
hangsúlyváltoztatási program [melynek az 
1997. évi közgyűlésen való elfogadásáról a 
Magyar Kémikusok Lapja is beszámolt 
[Magy. Kém. Lapja 53, 84 (1998)] félide
jéhez érkezett. A valamivel több, mint két 
teljes év már alkalmasnak mutatkozik arra, 
hogy ne csak a haladási irányt, de magát az 
időarányos teljesítményt is értékelni lehes
sen. A napirend lényege: a közgyűlés elfo
gadta a jelentést és a munkatervet, amivel 
nemcsak pozitívan értékelte a program idő
arányos teljesítését, hanem megerősítette 
annak irányát, illetve szükségtelennek tar
totta az irányváltoztatást.

Az írásos beszámoló a szövetségi munka

(Várpalota, 2000. május 12.)

Május 12-én a Magyar Vegyészeti Múze
um márványtermében a Magyar Tudomá
nyos Akadémia, az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem, a vegyipari vállalatok kép
viselői és múzeumi összekötői, a család és 
a meghívott vendégek részvételével ár. 
Lengyel Béla akadémikus, egyetemi tanár 
tiszteletére emlékünnepséget tartottak, 
amely során a kiemelkedő tudós professzor 
arcképét elhelyezték a múzeum történelmi 
arcképe samokában.

Az ünnepi eseményen Márta Ferenc 
akadémikus és Csákvári Béla egyetemi ta
nár emlékeztek meg Lengyel Béla életútjá
tól, tevékenységéről.

Az eseményekben és sikerekben gazdag 
életútról Márta Ferenc elmondta, hogy az 
kivételes a tekintetben is, hogy döntő része 
földrajzilag ugyanahhoz a szűk körhöz kap
csolódott, mégpedig a Trefort-kerthez, ahol 
a Than Károly professzor által létesített I. 
számú Magyar Kémiai Intézetben volt 
nagyapjának Lengyel Béla professzornak, 
nemcsak a laboratóriuma, hanem a lakása 
is. Az unoka gyermekéveiben sokat sétált a 
Trefort-kert ösvényein és bokrai között 
nagyapjával, aki egyszer a nyolc-kilencéves

és eredményei részleteit az alábbi csopor
tosításban mutatta be:
-  szervezetfejlesztés és szövetségi kapcso

latok,
-  ágazati szakmai érdekképviseleti tevé

kenység; ezen belül: vám-kereskedelem- 
politika, piacvédelem, jövedéki ügyek; 
környezetvédelem, biztonságtechnika; 
statisztika, információszolgálat; oktatás, 
képzés, K+F tevékenység,

-  munkaadói érdekképviselet,
-  EU csatlakozás és vegyipar.

A sokoldalú tevékenység részletes is
mertetésére a rövid beszámoló keretén be
lül nem nyílik lehetőség, ezért csak példa 
szerint kiragadva néhány fontos, vagy ér
dekesebb információra hívjuk fel a figyel
met az alábbiakban:
-  az érdekképviseleti erő fejlesztésének 

egyik tényezőjeként az érdekképviseleti 
kapcsolattartás fiatalítását említi a jelen
tés; a kapcsolattartók átlagéletkora a ko
rábbi 53 évvel szemben jelenleg 35 év;

-  jó érzéssel kell nyugtázni, hogy a jelentés 
többször említi a Szövetség és a Magyar 
Kémikusok Egyesülete közötti kapcsolat 
alakulását, aminek fejlődését az szemlél
teti, hogy a többszálú párbeszéd eredmé
nyeként a két szervezet vezető tisztségvi
selői ma már rendszeresen meghívással 
látogatják egymás elnökségi üléseit;

unokáját bevitte laboratóriumába. Az itt lá
tottak alapján megmaradt élmények döntő 
hatással voltak rá, mert ezek alapján érlelő
dött meg benne az az elhatározás, hogy 
nagyapja példáját követve ő is kémikus lesz.

Érettségi után a budapesti Műegyetemen 
kezdte el tanulmányait, amelyeket miután 
harmadéves korában a bécsi Collegium 
Hungaricum ösztöndíját elnyerte, a bécsi 
Műegyetemen folytatott. Vegyészmérnöki 
oklevelét a budapesti Műegyetemen sze
rezte meg, tanulmányútja során a bécsi 
Műegyetemen doktorált. Hazatérése után
1927- ben nevezték ki tanársegédnek a bu
dapesti Tudományegyetem III. számú Ké
miai Intézetébe, amelynek vezetője akkor 
Buchböck Gusztáv professzor, Than Ká
roly tanítványa volt. Az intézet másik ta
nársegédjével Erdey-Grúz Tiborral, akihez 
egyébként gyerekkori barátság fűzte, ké
pezték a tanszék teljes tanszemélyzetét.

Lengyel Béla kutatómunkájához az Orszá
gos Természettudományi Alaphoz benyúj
tott pályázataival szerzett támogatást, 
amelynek felhasználásról egyedül a megje
lent publikációk bemutatásával kellett elszá
molni. Eredményes munkája egyik elismeré
séül szerezte meg a bölcsészdoktorátust
1928- ban. Dolgozatai a szakirodalomban

-  a MAVESZ kezdeményezésére az EU 
csatlakozásra váró országok több témá
ban közös fellépést határoztak el, majd a 
közös javaslatokat hivatalosan is előter
jesztették a CEFIC fórumain, ahol a szó
vivő a MAVESZ képviselője volt;

-  a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan 
a MAVESZ 2000. évben is sikeresen kez
deményezte több importált vegyi termék 
vámsemlegesítését (például a PVC és az 
MDI gyártás fontos alapanyagai, néhány 
mosószer alapanyag, növényvédőszer ha
tóanyag és intermedier.);

-  a MAVESZ munkatársai az EU csatlako
zási felkészülés keretében a Környezet
védelmi Minisztérium felkérésére hatás- 
tanulmányt dolgoztak aki, ami értékelte 
és számszerűsítette a csatlakozással kap
csolatos környezetvédelmi feladatokat és 
azok költségkihatásait. A felmérés szerint 
a környezetvédelmi harmonizáció költ
ségigénye hozzávetőlegesen 50 MFt;

-  a MAVESZ kitelj esztette az érdekvédelem 
aktivitását az oktatás, képzés és a K+F te
rületére, amivel növelte szakmai állandó 
bizottságai, illetve érdekképviseleti témái 
számát és területét. A beszámolási idő
szakban már lehetővé vált az együttműkö
dő partnerek megszólítása mind a felsőfo
kú, mind a középfokú képzés területén.

Sz.G.

élénk érdeklődést váltottak ki, különösen az 
üvegelektródokra vonatkozóan végzett kuta
tásai. Buchböck professzor 1934-ben Erdey- 
Grúz Tiborral együtt egyetemi magántanár
rá való kinevezésüket javasolta, ami előadá
si joggal és kötelezettséggel, de fizetéseme
léssel nem járó tudományos fokozat volt. 
Lengyel Béla termodinamikából tartotta meg 
a magántanári habilitáció eljárási folyamatá
ban előírt előadását és a Tudományegyetem 
a kémiai termodinamika magántanárává ha
bilitálta. Nemcsak az alacsony egyetemi fi
zetések, hanem elsősorban a két éves kine
vezések miatti létbizonytalanság alapján úgy 
határozott, hogy megválik egyetemi állásá
tól és 1936-tól, mint szabadalmi bíró, majd 
mint szabadalmi ügyvivő elsősorban talál
mányok szabadalmaztatásával és a szerzői 
jogvédelem körébe tartozó feladatokkal fog
lalkozott. A napi munka ellátásán túlmenően 
több közleményt és egy könyvet is írt ebben 
a témakörben. Az egyetemmel sem szakítot
ta meg kapcsolatait, magántanári előadásait 
megtartotta és disszertánsok bevonásával 
kutatásait is folytatta egészen 1944-ig.

1945 után az ipari- és a szerzői jogvédel
mi területen bekövetkezett változások miatt 
a magán szabadalmi ügyvivői tevékenység 
folytatására mind kevesebb lehetőség adó
dott, ezért elfogadta Erdey-Grúz Tibor 
ajánlatát és visszatért az egyetemre. E terü-

Lengyel Béla (1903-1990) arcképavató ünnepsége
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létén szerzett tapasztalatait azonban később 
az Akadémián jól tudta hasznosítani.

1950-ben Gróh Gyula professzor mellett 
intézeti tanári kinevezést kapott. Gróh Gyu
la 1951-ben történt nyugdíjazása után elő
ször tanszékvezető intézeti tanárrá, majd 
1952-ben tanszékvezető egyetemi tanárrá 
nevezték ki. Beköltözött abba a professzori 
szobába és ugyanahhoz az asztalhoz ülhe
tett le dolgozni, amely mellett nagyapja is 
éveket töltött. Ugyanebben az évben kapta 
meg a tudományok doktora fokozatot, vala
mint megbízást az egyetem tudományos 
rektorhelyettesi feladatainak ellátására is. 
Alapvető feladatának tekintette az egyete
mi kutatások fejlesztését. 1954-ben elindí
totta az évenként megjelenő Egyetemi Érte
sítőt, amely egyebek között tartalmazta a 
tanszékeknek a tárgyévben publikált tudo
mányos dolgozatait, bibliográfiai adatait. 
Fontos feladatának tekintette az Akadémiá
val való kapcsolat kiépítését. Ezirányban 
végzett munkájának köszönhetően jöttek 
létre az egyetemeken az Akadémia által tá
mogatott tanszéki kutatócsoportok.

Az egyetemen folytatta korábban meg
kezdett kutatásait, másrészt új kutatásokat 
indított. Az üvegelektród elektromos veze
tőképességére vonatkozó kutatásainak 
folytatása számos új, fontos eredményre 
vezetett az elektromos vezetőképességnek 
az üveg összetételétől, a különböző ionok, 
fémoxidok minőségétől és viszonylagos 
mennyiségétől való függésére vonatkozó
an. Az üvegelektródokkal kapcsolatos ku
tatásainak alkalmazása alapozta meg a ha
zai üvegelektródgyártást is, mert ezáltal 
vált lehetővé igen jó minőségű, széles pH- 
tartományban használható üvegelektródok 
kifejlesztése. Új kutatási témái a szerves 
szilíciumvegyületek, a szilikonok vizsgála
tára irányultak, elsők között ismerte meg a 
szilikonok jelentőségét. Mind tudomá
nyos, mind gyakorlati szempontból jelen
tős eredmények születtek a különféle 
sziloxán-származékok polimerizációjára, 
valamint hidrolízisére vonatkozóan.

Márta Ferenc kiemelte, hogy Lengyel 
Béla professzor nemcsak eredményes ku
tató, hanem közismerten és elismerten ki-

Konferencia az EU piacon való

(Budapest, 2000. június 19.)

A MTESZ EU Bizottsága országos konfe
renciát rendezett a szabványosítás, akkre
ditálás, fogyasztóvédelem kérdéseiről. 
Ezen a MTESZ tagegyesületeinek, területi 
szervezeteinek, a Kereskedelmi és Iparka
mara tagjainak meghívott képviselői vettek 
részt. Az előadók az adott tématerületek

váló oktató is volt. Tudott és szeretett is ta
nítani. Ezt hallgatói is elismerték és nagy
ra becsülték. Előadásai a kémiai reakciók 
lényegét jól szemléltető kísérletek bemuta
tásával együtt élményszámba mentek.

Az egyetemi oktatás és tudományos ku
tatás területén kifejtett munkássága elisme
réséül 1955-ben Kossuth-díjat kapott, majd 
1961-ben az Akadémia levelező és 1967- 
ben rendes tagjává választotta. 1961-ben 
kezdődött el az a kb. 20 éves időszak, 
amelyben egyetemi munkája mellett tevé
kenysége jelentős részét az Akadémiának 
szentelte. 1964-ben vállalta az Akadémia 
Kémiai Tudományok Osztályának titkári 
funkcióját, az osztály vezetését 1970-ig 
mint titkár, majd az Akadémia reformja 
után, mint elnök 1976-ig látta el.

Lengyel Béla akadémikus tudományos 
kutatói, oktatói munkássága és tudomány- 
szervező tevékenysége méltán részesült 
különböző elismerésekben, amelyek közül 
Ő maga a Kossuth-díjnak, az ELTE dísz
doktori oklevelének és az Akadémia által 
adott aranyéremnek örült igazán.

Befejezésül Márta Ferenc, Lengyel Béla 
akadémikusról, mint olyan emberről be
szélt, akinek kvalitása, egyénisége megha
tározó volt és tükröződött valamennyi te
vékenységében. A mércét saját maga szá
mára magasra állította és amint egész élet
útja bizonyítja, ennek meg is felelt, de azt 
természetesnek tartotta, és életpályája egé
szének eredményességéről élete utolsó 
éveiben emberi tartására mindig jellemző 
szerénységgel nyilatkozott.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
nevében, Lengyel Béla tanítványaként és 
utódjaként Csákvári Béla emlékezett a ki
váló professzorra, tanszékvezetőre, tudo
mányos rektorhelyettesre. Elmondta, hogy 
dr. Lengyel Béla a fázishatáspotenciál ku
tatás nemzetközileg elismert kutatója Gróh 
Gyula akadémikus utódaként vette át az 
Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék 
vezetését. Lengyel Béla kutatási és oktatá
si tevékenységének nemcsak az ELTE-t, 
hanem a magyar felsőoktatás egészét érin
tő meghatározó hatása volt. Tankönyvei, 
praktikumai évtizedekig szolgálták az álta-

megjelenés feltételeiről

hazai szervezeteinek első számú vezetői 
voltak. A továbbiakban a három órás 
előadássorozat legfontosabb és a kémiku
sokat leginkább érintő információit fogla
lom össze.

Dr. Tolnay Lajos, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke a vállalati szféra le
hetséges reakcióiról beszélt az egységes EU 
piac esetén. A kép összetett, mert a hazai cé-

lános és szervetlen kémia oktatását. A tan
szék kutatási tevékenységét kiterjesztette a 
szilícium-organikus és általában a fémor
ganikus kémia széles területére. Vezető 
szerepet vállalt a hazai üvegelektródgyár- 
tás előkészítésében, az organo-sziloxánok 
ipari gyártásának tervezésében, a szerke
zetkutatás fejlesztésében. Kezdeményezte 
a molekulaszerkezet vizsgálatokat, első
sorban a szerves szilíciumvegyületek rez
gési színképeinek értelmezése céljából, 
melynek során a kvantumkémiai kutatások 
kerültek előtérbe. Meghonosodott a kvan
tumkémia oktatása, melynek egyik kiemel
kedő eredménye az első és ma is egyetlen 
hazai elméleti kémiai tanszék létrejötte.

Lengyel Béla akadémikus tanszékveze
tőként, valamint az MTA tanszéki kutató 
csoportja vezetőjeként széleskörű nemzet
közi kutatási kooperációt alakított ki né
met, cseh, oroszországi akadémiai intéz
ményekkel és egyetemekkel. Mint tudomá
nyos rektorhelyettes elősegítette a nemzet
közi kooperációk kialakítását szinte a tu
dományok teljes spektrumában. Kutatási 
megbízások formájában számos intézmény 
munkáját támogatta.

Csákvári Béla bejelentette, hogy az Eöt
vös Loránd Tudományegyetem, a tanszék 
és a kémiai tanszékcsoport konferencia 
megrendezésével kívánnak megemlékezni 
dr. Lengyel Béla születésének közelgő 100 
éves évfordulójáról. Jókívánságait fejezte 
ki a kiemelkedő kémikus dinasztia tagjai a 
fiú és dédunoka ifj. Lengyel Béla, valamint 
az egész család számára. Köszönetét mon
dott a Magyar Vegyészeti Múzeumnak dr. 
Lengyel Béla portréjának a történelmi arc
képcsarnokban való elhelyezéséért.

Az ünnepi megemlékezések után ifj. 
Lengyel Béla leplezte le édesapja arcképét, 
Dobos Lajos festőművész alkotását. Kö
szönetét mondott a festőművésznek a port
ré gondos és jó elkészítéséért.

Az emlékünnepség résztvevői ezután 
megtekintették a Múzeum által, a család 
segítségével rendezett emlékkiállítást, 
amely az év végéig a Múzeum nyitvatartá
si idejében látogatható.

Próder István

gek igen széles spektrumot fognak át a nem
zetközi nagyvállalatoktól a hazai tulajdon
ban lévő kis- és középvállalkozásokon át a 
sok iparágban még meglévő állami tulajdo
nú vállalatokig. Az egyesülési tárgyalások 
lefolytatása egyértelműen a kormány fel
adata és felelősége, az Integrációs Tanács az 
a fórom, ahol a non-profit szervezetek hang
jukat hallathatják, de tekintetbe kell venni, 
hogy több kérdés, pont a tárgyalások sikere 
miatt titkos. Fontos szerepet játszanak a
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szakszövetségek: arra is van példa, hogy 
ezek -  külföldi szövetségi tagságuk révén -  
a most is folyamatosan változó EU követel
mények kialakításába is bele tudnak szólni.

Általában a környezetvédelem a legna
gyobb gond. Az adó mértékében is jelen
tősek az eltérések: a jövedelemadó szintek 
hasonlóak nálunk és az EU-ban, de az élő
munka rárakódó költségei, a helyi adók, 
valamint az általános forgalmi adó sokkal 
magasabb (ÁFA nálunk 25%, az EU-ban 
általában 15%).

A vegyiparban a szervetlen vegyipar és a 
növényvédőszer ipar jelentős visszafej
lődésen ment át. A vámkérdések olyan for
mában is felmerülnek itt, hogy az EU-ban a 
kívülről behozott árukra általában jelentős 
vámot vetnek ki, ez pedig a csatlakozásunk 
után károsan befolyásol több, régóta műkö
dő vegyipari együttműködést: ilyen pl. a vi- 
nil-klorid vagy a metanol importja. A kör
nyezetvédelem a vegyiparban is gond, de 
legalább olyan előnyös, hogy a kialakított 
eljárásainkat, főként ha azok nem „csővé
giek”, jól lehet majd exportálni az EU-ba.

Abos Brúnó, a Gazdasági Minisztérium 
főosztályvezetője szerint az EU-n belül is 
csak 2007-re vezetik be a környezetvédel
mi előírásokat. A csatlakozáshoz nemcsak 
ezeket, hanem a 30000 db. körüli luxem
burgi bírósági döntést is figyelembe kell 
venni. Ezek speciális esetekre adnak irány- 
mutatást, de alapelvük, hogy mindig a fo
gyasztó érdekeit tartják szem előtt. Az ő 
főosztályán létesül majd a notifikációs 
központ, ahol az egyes vizsgálatokra jelö
lik ki a laboratóriumokat. Szeptembertől 
áll fel a Minisztériumban az a számítógé
pes hálózat, melyen az összes EU és a tag
országok jogi anyaga lekérdezhető.

Dr. Huszay Gábor, a Fogyasztóvédelmi 
Főfelügyelőség főigazgatója elmondta, 
hogy Kennedy elnök 1962-ben fogalmazta 
meg először, hogy a fogyasztóknak joga 
van a biztonsághoz, az információhoz, a 
választáshoz és a meghallgatáshoz. Ezt kö-

WEB FIGYELŐ________
Általános kémiai portálok

1. ChemWeb
Fontos információs forrás a több mint 
150000 tagot számláló ChemWeb portál 
(http://chemweb.com/home~) is, amely a ké
mikusok internetes klubjaként határozza 
meg önmagát. A könyvtáron keresztül több 
száz online folyóirathoz lehet eljutni, ame
lyek közül közel 20 kiadvány ingyenesen 
elérhető, míg a többi általában csak abstrac- 
tot, vagy tartalomjegyzéket közöl. Több 
mint 30 adatbázisban lehet keresni, ame-

mkl

vetően mind külföldön, mind nálunk több 
törvény foglalkozott a fogyasztók védelmé
vel. Élesen meg kell különböztetni a fo
gyasztók védelmét a piacvédelemtől. Utób
bi a hibás = nem biztonságos termékek 
piacra jutását van hivatva megakadályozni 
és mindenhol állami feladat. Ezzel szemben 
az ennél tágabb értelmű fogyasztóvédelem 
csak nálunk .jelent” Főfelügyelőséget, a 
nyugati világban a fogyasztók információ
hoz, választáshoz, meghallgatáshoz való 
jogának védelmét a civil szervezetek, az 
önkormányzatok és a kamarák látják el. A 
piacfelügyeletben szeptembertől áll fel a 
Központi Piacfelügyeleti Információs 
Rendszer, mely az európai RAPEX (Rapid 
Information Exchange System)-hez egy át
meneti TRAPEX (T mint Transitional, át
meneti) rendszeren keresztül csatlakozik. 
Célja, hogy a veszélyes termékekről min
denhol értesüljenek. Gondot jelent jelenleg, 
hogy a törvény még nem teszi lehetővé, 
hogy a vámos ne engedje be a veszélyesnek 
jelzett terméket a határon. 1998-ben 40, 
1999-ben 82, 2000. I-VI. hónapban pedig 
már 47 veszélyes terméket észleltek ha
zánkban. Ezek zöme villamos berendezés, 
kisebb részük gyermekjáték, élelmiszer.

Pónyai György, a Magyar Szabványügyi 
Testület ügyvezető igazgatója a szabványo
sítás helyzetét ismertette. Az EU-ban az 
irányelveket az EU Bizottság alatt működő 
EU Parlament hozza, míg a Bizottság mű
ködteti a CEN, CENELEC és ETSI szab
ványalkotó testületeket. Az ETSI-nek, a táv
közlésre vonatkozó testületnek hazánk már 
teljes jogú tagja, de a másik kettőben a teljes 
jogú tagságunknak jól meghatározott felté
telrendszere van. Ezek nagy részét már telje
sítettük, a problémák a következők. Magyar- 
országon a régi szabványrendszer szerint a 
szabványok kötelezőek voltak (az EU-ban a 
kötelező „szabványok” az irányelvek része
ként jelennek meg mint harmonizált szabvá
nyok). A hazai jogszabályok által hivatko
zott, tehát ezért kötelező szabványok száma:

lyek általános vegyület szótárak, flziko- 
kémiai tulajdonságokat tartalmazó adatbá
zisok, szabadalmak, abstractok. A keresé
sek ingyenesek, bár sok esetben az adatok 
teljeskörű eléréséhez fizetni kell.

Néhány elérhető adatbázis:
-  ACD The Available Chemicals Directory,
-  Analytical Abstracts,
-  Beilstein Abstracts,
-  Catalysis Patents Database,

1997-ben 2661, 1998-ban 2420, 1999- 
ben 1700, 2000. I-VI. hónapban 1692.

A további csökkentés csak úgy lehetséges, 
ha ezeket a szabványokat a jogszabályokba 
tennénk át, ami nem megy gyorsan. A CEN 
által hozott szabványoknak (5930 db) már 
60%-át bevezettük, a csatlakozáshoz 80% 
kell. A gondot az (is) okozza, hogy a CEN is 
minden évben ezres nagyságrendben bocsát 
ki új szabványokat. Az irányelvekhez csatla
kozó, un. harmonizált szabványok beveze- 
tettsége a fenti aránynál sokkal jobb, közel 
teljes. Minden tagállamnak bejelentési köte
lezettség van minden olyan törvényre vagy 
szabványra, mely nem felel meg az EU gya
korlatnak: ez a szabványokra működik az 
MSZT-nél, de a törvényekre még nem (az 
EU-ban sem tökéletesen...). Külön problé
mát jelent a szabványokkal kapcsolatos „co
pyright”: ez nálunk egyáltalán nincs meg, de 
az értelmezése az EU-ban sem egyértelmű.

Beck Ferenc, a Nemzeti Akkreditáló Tes
tület minőségügyi vezetője a hirtelen meg
betegedett dr. Ring Rózsa ügyvezető igazga
tó helyett ismertette a független minősítő és 
vizsgáló laboratóriumok szerepét az egysé
ges piac megteremtésében. A 2000. május 
31-i állapot szerint 285 vizsgáló és 65 kalib
ráló laboratóriumot akkreditált a NAT. Az 
akkreditált tanúsító szervezet száma 11 db. 
Az előadó kérdésre elmondta, hogy Magyar- 
országon a külföldi akkreditáló szervezetek 
által akkreditált laboratóriumok száma 10 
alatt van. Az EU akkreditálási szervezeté
nek (EA) a NAT tavaly óta teljes jogú tagja, 
de csak 2001-től várható, hogy a NAT által 
akkreditált szervezetek eredményeit az EU- 
ban elfogadják: ehhez a NAT-nak még to
vábbi felülvizsgálatokon kell átesnie.

Megítélésem szerint az előadássorozat 
igen jól szolgálta a kitűzött célt: jó áttekin
tést adott a csatlakozás adott területeinek 
helyzetéről. Ősszel az egyes iparágak spe
ciális csatlakozási problémáiról tervez az 
EU Bizottság előadássorozatot.

K.Gy.

-  Chapman & Hall/CRC Combined Chemi
cal Dictionary,

-  Chapman & Hall/CRC Properties of 
Organic Compounds,

-  Chemical Business NewsBase,
-  Chemical Engineering and Biotechnolo

gy Abstracts,
-  Chemical Safety NewsBase,
-  Dictionary of Natural Products,
-  Dictionary of Organic Compounds,
-  IDdb The Investigational Drugs Data

base,
-InfoChem SPRESI Structural & Reac

tion Database,
-  Investigational Drugs Daily highlights,
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-  Medline®,
-  NCI 3D Database.

2. Wendy Warr & Associates honlap

Jó kiindulási hely a Wendy Warr & Associates 
('http://www.warr.eom/i által fenntartott oldal, 
amelyen többek között kémiai információ, 
biotechnológiai, kombinatorikus kémiai és 
molekula diverzitással kapcsolatos informáci
ók és elektronikus publikációk találhatók.

Elérhetőek on-line folyóiratok, mint pl. 
Internet J. of Chem., J. of Molecular Mod
eling és Molecules Online és más publiká
ciók. Hasznosak lehetnek a korábbi konfe
renciákról készített összefoglalók, illetve a 
fenti témákban a közeljövőben rendezendő 
konferenciákról is lehet tájékozódni.

Részletes linkgyűjtemény található a HTS, 
biotechnológiai, CC, automatizálás és szoft-

Technológiai ajánlatok
p2504. TO Újraegyesített termofil enzimek 
trehalózhoz és trehalóz dextrinekhez 
p2571. TO Tubecleaner 2000 -  Hőcseré
lők, párologtatók egyenes csöveinek haté
kony belső tisztítása
p2664. TO Ultrafinom katalízis és nano- 
anyagok
p2688. TO Elektrokémiai mikroreaktor 
p2734. TO Hulladék-gumi újrafelhaszná
lására szolgáló eljárás 
p2779. TO Nem-nemesfém katalizátorok a 
szén-monoxid szelektív oxidációjára hidro
génben gazdag gázkeverékekben

K+F partnerkeresés
p2354. R&D PS. A környezeti szennyezés 
expozíció hatása néhány drog antioxidáns

Hírek az iparból

Egis Rt.
Üzembe állították a Bökényföldi úton az új 
stabilitásvizsgáló laboratóriumot.

Hűmet Rt.
Az információk alapján nyár végén megkez
dődhet a Humet-R forgalmazása az USA- 
ban. Ehhez az FDA-nak el kell fogadnia a 
kért és a cég által júniusban beadott kiegészí
tő dokumentációt. Két amerikai céggel, a 
Countrylife-fal és a Life Plus-szal folytatnak 
a forgalmazásról előrehaladott tárgyalásokat.

ICN Magyarország Rt.
A 2000. évi közgyűlésen a 65,47%-os tu
lajdonos, az amerikai ICN Pharmaceuticals

verfejlesztés területén tevékenykedő cégek
ről, illetve a vegyület beszállító cégekről is.

3. ‘Chemsoc’ honlap (a nemzeti 
kémiai társaságok honlapja)

Az angol Királyi Kémiai Társaság által 
üzemeltetett honlap íhttp://www.chem- 
soc.org/1 a nemzeti kémiai társaságok 
elektronikus hálózata, amely a kémia min
den területén jó kiindulási alap: publiká
ciók, on-line folyóiratok, konferenciák és 
további információk elérhetőek nem csak 
tagok részére. Fórumok adnak lehetőséget a 
kutatási területünkön tevékenykedő kolle
gákkal, szakemberekkel való eszmecserére, 
kapcsolatok építésére. Az alábbi szekciók
kal rendelkezik:
-  „Web links”: egyike a legszínvonala

sabb, és szakmailag jól szelektált forrá-

tulajdonságaura. Biokinetikai és PK/PD 
modellezés
p2589. R&D PS A funkcionalizált dend- 
rimerek, mint új katalitikus rendszerek sür
gősfejlesztése
p2590. R&D PS Fémnanorészecske/ 
szervetlen mátrix kompozitok fejlesztése 
szerveshalid bontáshoz 
p2636. R&D PS Analitikai eszközfejleszté
se a vasgallusz-tinta (iron gall ink) károso
dásának értékelésére
p2645. R&D PS Ipari folyamatoptimali
zálás
p2657. R&D PS Új javított üzemanyag-víz 
emulzió
p27II. R&D PS Membrán mikroreaktor 
gázfázisú reakciók lefolytatására

Inc. az alaptőke 2 Mrd forintra való leszál
lítása mellett döntött. Mivel a 25%-os (+ 1 
részvény) tulajdonos, az ÁPV Rt. nem kap
ta meg időben a közgyűlési anyagokat, 
nemmel szavazott és a határozatot a bírósá
gon megtámadja. A cég jegyzett tőkéje 7,1 
Mrd, és a törvény előírja, hogy amennyi
ben a saját tőke ez alá csökken, az alap
tőkét le kell szállítani.

Az ICN Magyarország Rt. további tulaj
donosai: 5% Reorg-Apport Rt, 2,45% dol
gozók, 2,02% magánszemélyek.

Phylaxia Pharma Rt.
Ötmillió dolláros alaptőkéjű kazahsztáni 
vegyes vállalat létesítéséről írtak alá szán
déknyilatkozatot. A vállalat állatgyógyá-

soknak, további honlapok helyének azo
nosítására használható;

-  „Chembytes infozone”: ezen keresztül 
elérhetőek a nemzeti kémiai társaságok 
internetes könyvtárai, napi hírei, új pub
likációi, és egyéb lényegi információk, 
beleértve a tudomány finanszírozási in
formációkat is;

-  „chembytes-ezine”: a nemzeti kémiai 
társaságok által üzemeltetett on-line fo
lyóiratok érhetők el, külön kiemelve a 
legizgalmasabb tématerületeket bemuta
tó cikkeket;

-  a konferenciák és események szekcióban 
az egyik legátfogóbb gyűjteményt talál
hatjuk az elkövetkezendő konferenciák
ról, kiállításokról;

-  a fentieket állásbörze, nemzetközi tanfo
lyami szekció és hirdetési rovat egészíti ki.

Árva Péter

p2736. R&D PS Újszerű gyógyszer-szállí
tási rendszer kifejlesztésére 
p2713. R&D PS Mikrokeverő- és mikroüle
pítő rendszereket alkalmazó extrakciós el
járások •

Technológiai igény
p2709. TR Korszerű ragasztók és tömítőa
nyagok
p2747. TR Nitrogén-oxigén elválasztási 
technológiák
p2749. TR Kémiai nikkel-komponens (NIP) 
a fekete festékben

További felvilágosítás: Szabó Eszter, 
OMIKK, 1088 Budapest, Múzeum u. 17. 
tel.: 266-3123

Sz. G.

szati termékeket fog gyártani, ehhez a 
Phylaxia elsősorban know-how-t és licen- 
ceket ad.

A cég 800 MFt-os mérleg szerinti vesz
teséget mutatott ki 1999-ben és idén is 
veszteség várható. Ennek fő oka, hogy a 
vezető terméknek számító cink-bacitracin 
forgalmazását az EU után Magyarországon 
is betiltották.

Richter Gedeon Rt.
Váratlanul elhunyt Dr. Schön István, aki 33 
évet töltött a Richterben, döntően a 
polipeptidek kutatásában. Ó volt a Kisfa
ludy Lajos Alapítvány Kuratóriumának tit
kára is. Ebben az évben Kisfaludy-díjat 
kaptak: Fejes Zsuzsa, Horváth Anikó, 
Szárics Éva, Zarándi Márta, Uray Katalin, 
Prechl József, Siklós László, Lázár László, 
Szredai László, Pázmány Tamás és Keserű 
György Miklós.

EU PARTNERKERESÉS A KÉMIAI KUTATÁSBAN

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK
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Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
A most megvásárolt Slovnaft első negyed
éves eredménye fele akkora veszteséget 
mutat, mint a tavalyi hasonló időszakban 
és a további hónapokban már folyamato
san nyereséget termelnek.

Öt vidéki gázszolgáltató leányvállalatát 
olvasztotta be a MÓL Rt. a MOL-Gáz Kft.- 
be. Az egyesített cég saját tőkéje kissé több 
lesz, mint 7 Mrd forint, a jegyzett tőke pedig
3,9 Mrd (mint ismeretes, a saját és a jegyzett 
tőke kiilönbözete az évek alatt felhalmozott 
vagy az alapításnál elkülönített nyereségtar
talék). A kötelezettségek (3,8 Mrd) is beke
rülnek az egyesített cég mérlegébe.

A MÓL különálló társaságokba szervezi 
a gáz kereskedelmét, szállítását és tárolá
sát. Az állam több alkalommal úgy nyilat
kozott, hogy hajlandó megvásárolni a gáz 
üzletág azon részét, ahol az árképzésnél a 
szociális szempontok elsődlegesek.

BorsodChem Rt.
14,5%-kal megemelte alaptőkéjét és ezek
kel a részvényekkel, illetve készpénzzel fi
zetett a BC Rt. a TVK Rt. fő tulajdonosai
nak, a Croesus-nak, a Templeton-nak és a 
Morgan Grenfell-nek a TVK részvényei
nek 28,5%-áért. így a már meglévő 1,3%- 
kal a szavazatok gyakorlatilag meghatáro
zó hányadával rendelkezhet. A tranzakciót 
a BC Rt. rendkívüli közgyűlése elfogadta. 
Ugyanezen a közgyűlésen az igazgatósági 
tagságáról lemondott APV Rt. képviselő, 
Quittner Zoltán helyett Borivoj Marti
nékét, az osztravai BorsodChem-MCHZ 
vezérigazgatóját választották be az igazga
tóságba. A felügyelő bizottságban Pázmándi 
Gyulát Bíró György váltotta fel.

A BC Rt. 100%-os tulajdonában lévő 
Grafol Kft. törzstőkéjét pénzeszköz-kivo
nással 298,18 MFt-ról 33 MFt-ra csökken
tették. A PVC csőgyártást innen a BC- 
Ablakprofil Kft. vette át, a maradék Grafolt 
a BC Rt. értékesíteni fogja. A Grafol tavaly 
veszteséges volt, míg a BC Ablakprofd 
1999-ben 3,15 Mrd-os forgalom mellett 
338 MFt-os eredményt ért el.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.
A TVK igazgatósága bejelentette, hogy 
Pálfi Sándor vezérigazgató nem kívánja 
meghosszabbítani év végén lejáró megbí
zatását. A testület a zökkenőmentes átál
lás érdekében már meg is kezdte új vezér- 
igazgató keresését.

Várhatóan a BorsodChem Rt. -  a meg
növekedett tulajdoni hányada alapján -  
kezdeményezni fogja, hogy egy augusztus 
végi rendkívüli közgyűlésen átalakítsák a 
cég igazgatóságát, ahol minden bizonnyal 
Kovács F. László, a BC Rt. vezérigazgató

mkl

ja fogja betölteni az elnök funkcióját, és 
ahol várhatóan a 20%-os tulajdoni hányad
dal rendelkező és a BC Rt.-vel jó kapcso
latba lévő MÓL Rt. is képviseletet kaphat. 
A szakszervezetek nehezményezik, hogy 
az igazgatóság 300 embernek felmond az 
átvilágítás tapasztalatai alapján.

Columbián Tiszai Carbon Kft.
A tiszaújvárosi cég 1999-ben a biztonsági 
rendszerére elnyerte a BS 8800 tanúsít
ványt. Ez az ISO 9000-es, a minőségirá
nyítási rendszerhez és az ISO 14001-es, 
környezetközpontú irányítási rendszerhez 
hasonló, de a biztonsági rendszerre vonat
kozó angol szabvány (ahogy a fenti szab
ványoknak is megvan az angol eredetijük, 
de a biztonságra vonatkozó még nem jelent 
meg ISO szabványként). Különleges ez az 
eredmény több szempontból is: a hazai cég 
tulajdonosa az amerikai Columbián Chem
icals, aminek pedig a rézfeldolgozásáról is
mert, szintén amerikai Phelps Dodge Corp. 
a tulajdonosa. A tiszaújvárosi cég az első a 
teljes Phelps Dodge konglomerátumban, 
amelyik ilyen tanúsítványt szerzett (persze 
Magyarországon se volt ilyen másnak). A 
munkában szerzett érdemeiért a biztonsá
gért felelős vezető, Dénes Lenke, ez év má
jusában, Colorado-ban külön oklevelet ve
hetett át az anyavállalat szokásos éves 
egészségügyi és biztonsági konferenciáján.

Májusban megvásárolta az amerikai tulaj
donos a TVK Rt.-től a 40%-nyi maradék 
részvénytulajdont 19 millió dollárért (5,43 
Mrd forint). A cég forgalma 1999-ben 7,791 
Mrd volt 1,862 MFt adózás előtti eredmény
nyel. A TVK könyveiben a Columbián Ti
szai Carbon Kft. könyv szerinti értéken, 776 
MFt-on szerepelt, tehát 5,43-0,776=4,66 
Mrd forinttal nő a pénzügyi eredmény a 
TVK-nál az idén az eladás következtében.

Budapesti Vegyiművek Rt.
Ez év április elejétől új kereskedelmi veze
tője van a cégnek: Simon Katalin, aki a 
Tiszavasvári Alkaloidában volt külkereske
delmi főosztályvezető, majd Ausztráliában 
egy növényvédőszer formáló cégnél hason
ló beosztásban dolgozott. Az új tulajdonos, 
a Sipcam Oxon hívta át a BV Rt.-hez.

Az 1999 évi árbevétel 3,452 Mrd forint 
volt, az üzemi eredmény 13,6 MFt, azon
ban a rendkívüli kiadások miatt a mérleg 
szerint 1,67 Mrd veszteségük volt. Ezek 
közül a két legnagyobb tétel az elektrolízis 
üzem selejtezésének a költsége és garéi 
munkálatok kiadásai. Az idei terv 4,2 Mrd- 
os árbevételt tartalmaz. Növekszik az in
termedier termékek forgalma. A garéi cso
magolás-kiszállítás napi 75, heti 400 tonna 
klórozott benzolszármazék kiszállítását je
lenti a külföldi égetőkbe.

VEGYÉPSZER Rt.
16 millió dolláros tendert nyert Nyugat-Ka- 
zahsztán területén a cég. Egy év alatt 54 ipa
ri épületet kell megtervezni, a szükséges 
anyagokat és berendezéseket leszállítani. A 
hely az orosz határtól 60 km-re, a kara- 
csaganki gázkondenzátum-lelőhelynél van. 
Egy helyi cég és néhány magyar tervezőin
tézet működik együtt a VEGYÉPSZER-rel 
ebben a munkában.

2 millió dolláros keretszerződést kötöt
tek a Bechtel-Enka vegyesvállalattal szin
tén a FÁK országbeli projektekre.

A 2000. évi árbevételi terv 11,5 Mrd fo
rint. Szerződésük van a dorogi szennyvíz- 
tisztítóra, valamint a BorsodChem Rt.-vel, a 
TVK Rt.-vel, és a MÓL Rt.-vel, hogy csak 
a nagyobb hazai megbízásokat említsük.

Magyar Festékgyártók Országos 
Szövetsége

12 festékipari vállalat elhatározásából 
2000 májusában megalakult a MAFEOSZ. 
Az új szövetség első elnöke Pataky Péter, 
a Trilak Haering Festékgyártó Kt. ügyve
zető igazgatója. Fő feladatuknak a termék
díjak, a jövedéki ügyek és a fogyasztóvé
delem problémáinak megoldását tekintik.

Magyar Kozmetikai, Mosó- 
és Tisztítószer Ipari Szövetség

A hétéves szövetség ez évi közgyűlésén újra
választották elnöknek Fekete Istvánt, a Hen
kel Magyarország Kft. elnök-ügyvezető 
igazgatóját. Az elnökség tagjai: Ránky Kata
lin, a Lorebel Kozmetikai Kft. ügyvezető 
igazgatója, Rumpler Andrea, a Procter& 
Gamble Hungary Kft. osztályvezetője, Boró- 
di Attila, az Unilever Magyarország Kft. vál
lalati kapcsolatok igazgatója és Faix Figyes, 
az Egyesült Vegyiművek vezérigazgatója.

Növényvédőszer-ipari Szakmai 
Szövetség

Tovább csökkent 1999-ben a növényvédő
szerek piaci forgalma, mennyiségben 3,4%- 
kal. 1,7 kg szert használunk hektáronként, ami 
megfelel az EU átlagnak. Az export is csök
kent, 9 Mrd forint értékű volt. A hazai gyártás 
igen jelentősen csökkent (13 Mrd forint), a fel- 
használás (40 Mrd forint) 80%-a import. Maga 
a felhasználás is a 80-as évek végéhez képest 
értékben 30%, volumenében 60%-kal csök
kent, a fizetőképes kereslet hiánya miatt. A fel- 
használás 58%-a gyomirtó, 25,7%-a gom
baölő, 14,4%-a rovarölő és 1,9%-a egyéb szer.

A legnagyobb hazai gyártók sorrendben 
az Agro-Chemie Kft. (a Chinoin volt Nagy
tétényi Gyáregysége), a Nitrokémia 2000 
Rt., az EMV Eszakmagyarországi Vegyimű
vek Kft. és a Budapesti Vegyiművek Rt.

K.Gy
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A vegyipari vállalatok 1999. évi főbb adatai
Gyógynövény Kutató Intézet Rt., Budapest

Megnevezés 1998.
MFt

1999.
MFt

Index, % 
1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 277,0 274,1 98,9
ebből export 139,6 101,1 72,4
Saját tőke összege 194,5 201,6 103,6
Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai állományi

2,0 7,1 355,3

létszám, fő 67 63 94,0
Jegyzett tőke 153,0 153,0 100,0
ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon 39,0 39,0 100,0
Beruházás 89,6 41,1 45,8
Tárgyi eszközök bruttó értéke 270,8 299,1 110,4
Tárgyi eszközök nettó értéke 178,5 185,2 103,7

HUNTSMAN Corporation Hungary Rt., Budapest

Megnevezés 1998. 
Mrd Ft

1999. 
Mrd Ft

Index, % 
1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 1,939 2,085 107,53
ebből export 1,867 1,989 106,37
Saját tőke összege 0,794 0,800 100,76
Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai állományi

0,173 0,006 3,47

létszám, fő 240 237 98,75
Jegyzett tőke 0,275 0,275 100,00
ebből külföldi részesedés 0,275 0,275 100,00
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,088 0,213 242,04
Tárgyi eszközök bruttó értéke 1,348 1,662 123,29
Tárgyi eszközök nettó értéke 0,851 1,137 133,61

KEMIKÁL Építőanyagipari Rt., Budapest

Megnevezés 1998. 
Mrd Ft

1999. 
Mrd Ft

Index, % 
1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 1 397,6 9 905 71
ebből export 250,2 171,5 69
Saját tőke összege 884,5 670,9 76
Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai állományi

-53,3 -213,6 401

létszám, fő 178 112 63
Jegyzett tőke 1 252,8 1 252,8 100
ebből külföldi részesedés 0 0 0
ebből állami tulajdon 21,8 17,7 81

Beruházás 23,8 51,8 158
Tárgyi eszközök bruttó értéke 487,4 517,7 106
Tárgyi eszközök nettó értéke 344,2 352,8 102

KEMOBIL Rt., Tata

Megnevezés 1998. 
Mrd Ft

1999. 
Mrd Ft

Index, % 
1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 427,0 740,0 173,3
ebből export 51,0 390,0 764,7

Saját tőke összege 279,0 291,0 104,3
Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai állományi

31,0 56,6 182,6

létszám, fő 70 70 100,0
Jegyzett tőke 179,0 197,0 100,0

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 9,0 10,7 118,9
Tárgyi eszközök bruttó értéke 167,0 175,0 104,8
Tárgyi eszközök nettó értéke 118,0 118,5 100,4

III.
Materiál Vegyipari Szövetkezet, Budapest

Megnevezés 1998.
MFt

1999.
MFt

Index, % 
1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 1 082 993 1 085 577 100,24
ebből export 476 432 478 831 100,5
Saját tőke összege 384 846 449 976 116,92
Adózás előtti eredmény 119 060 145 742 122,41
Átlagos statisztikai állományi
létszám, fő 72 73 101,38
Jegyzett tőke 210 775 210 700 99,96
ebből külföldi részesedés 
ebből állami tulajdon
Beruházás 6 236 8 033 128,81
Tárgyi eszközök bruttó értéke 226 953 261 595 115,26
Tárgyi eszközök nettó értéke 139 708 146 372 104,77

Messer Hungarogáz Kft., Budapest

Megnevezés 1998. 
Mrd Ft

1999. 
Mrd Ft

Index, % 
1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 5,728 7,035 123
ebből export 0,174 0,384 221

Saját tőke összege 5,453 6,643 122
Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai állományi

1,132 1,344 119

létszám, fő 299 292 98
Jegyzett tőke 3,125 3,125 100

ebből külföldi részesedés 3,125 3,125 100
ebből állami tulajdon 

Beruházás
- -

Tárgyi eszközök bruttó értéke 6,055 9,081 150
Tárgyi eszközök nettó értéke 4,409 6,826 155

Nitrogénművek Rt., Pétfürdő

Megnevezés 1998. 1999. Index, %
Mrd Ft Mrd Ft 1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 16,9 16,4 97
ebből export 2,8 2,8 100

Saját tőke összege 8,2 7,4 90
Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai állományi

1,7 0,8 47

létszám, fő 1 562 1 458
Jegyzett tőke 0,5 0,5 100,0

ebből külföldi részesedés 0,1 0.1 100,0
ebből állami tulajdon 0,0 0,0 0

Beruházás 0,9 0,6 67
Tárgyi eszközök bruttó értéke 4,6 5,0 109
Tárgyi eszközök nettó értéke 3,3 3,4 103

PANNONPLAST Műanyagipari Rt., Budapest

Megnevezés 1998. 1999. Index, %
Mrd Ft Mrd Ft 1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 17 604 20 914 118,8
ebből export 6 365 9 335 146,7

Saját tőke összege 15 125 16 220 107,2
Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai állományi

2 793 2 267 81,2

létszám, fő 2 008 2 008 100,0
Jegyzett tőke 414 419 101,2

ebből külföldi részesedés 86,1 86,6 100,5
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 5 317 3 659 68,8
Tárgyi eszközök bruttó értéke 15 705 18 371 117,0
Tárgyi eszközök nettó értéke 12 065 13 627 112,9
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Richter Gedeon Rt., Budapest

Megnevezés 1998. 
Mrd Ft

1999. 
Mrd Ft

Index, % 
1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 55,3 59,9 108,3
ebből export 37,6 39,6 105,3

Saját tőke összege 85,1 101,5 119,3
Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai állományi

16,8 17,7 105,4

létszám, fő 4732 4579 96,8
Jegyzett tőke 18,6 18,6 100,0

ebből külföldi részesedés 10,6 11,5 108,5
ebből állami tulajdon 4,7 4,7 100,0

Beruházás 14,7 15,6 106,1
Tárgyi eszközök bruttó értéke 44,4 60,4 136,6
Tárgyi eszközök nettó értéke 31,4 43,3 137,9

Tiszai Vegyi Kombinát Rt., Tiszaújváros

Megnevezés 1998. 
Mrd Ft

1999. 
Mrd Ft

Index, %  
1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 85 90 105,88
ebből export 42 42 100,00

Saját tőke összege 72 85 118,05
Adózás előtti eredmény 16 13 81,25
Átlagos statisztikai állományi
létszám, fő 3 264 3 304 101,23
Jegyzett tőke 25 25 100,00

ebből külföldi részesedés 9 15 166,67
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 14 19 135,71
Tárgyi eszközök bruttó értéke 39 65 166,67
Tárgyi eszközök nettó értéke 24 46 191,67

TRILAK-HAERING Kft., Budapest

Megnevezés 1998. 
Mrd Ft

1999. 
Mrd Ft

Index, % 
1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 
ebből export 6,7 7,8 116

Saját tőke összege 4,5 4,6 102
Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai állományi 
létszám, fő 222 233 105
Jegyzett tőke 0,7 0,7 100

ebből külföldi részesedés 0,7 0,7 100
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,4 0,2 50
Tárgyi eszközök bruttó értéke 1,4 2,0 143
Tárgyi eszközök nettó értéke 0,9 1,4 156

VEGYÉPSZER Rt., Budapest

Megnevezés 1998. 
Mrd Ft

1999. 
Mrd Ft

Index, %  
1999/1998

Értékesítés nettó árbevétele 13,8 11.1 80,4
ebből export 7,1 6,3 88,7

Saját tőke összege 1,9 2,1 110,5
Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai állományi

0,1 0,3 300,0

létszám, fő 1 712 1 616 97,4
Jegyzett tőke 1,1 1,1 100,0

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -
Beruházás 0,1 0,1 100,0
Tárgyi eszközök bruttó értéke 0,8 0,5 62,5
Tárgyi eszközök nettó értéke 0,5 0,4 80,0

A makrogazdaság hazai és külföldi hírei

A természettudományos felsőoktatás 
szakirányú továbbképzési szakjainak 
képzési követelményeit rögzítette az okta
tási miniszter április elejei rendelete. A fel
sorolt szakok között szerepelnek az antro- 
pológus/humánbiológus, humánökológus, 
környezetvédelmi-ökológus, környezetvé
dő, mikrobiológus és számítástudományi 
szakinformatikus képzések.

Energia Központ Kht.-t hozott létre a 
kormány április elejei rendeletével. A szer
vezet a jelenlegi „Energia Központ” Ener
giahatékonysági és Energetikai Környezet
védelmi Ügynökség Kht. és az Energia In
formációs Ügynökség Kht. egyesülésével 
jött létre a Gazdasági Minisztérium (60%), 
a Környezetvédelmi Minisztérium (25%) 
és a Magyar Energia Hivatal (15%) része
sedésével. A Központ feladata az Energia
takarékossági Hitel Alap, valamint az Ener
giatakarékossági Hitel Program kezelése. A 
kormány egyben Energiatakarékossági Tár
caközi Bizottságot létesített, amelynek fel
adata az energiatakarékossági programok
hoz kapcsolódó támogatások odaítélése.

Megjelent a 2000. évi XXV. törvény a 
kémiai biztonságról, amely 2001. január

1-jén lép hatályba. A kormány a kémiai 
biztonság terén működő tárcaközi bizott
ság működésének és a rendelkezések meg
sértése esetén 5 millió forintig terjedő ké
miai terhelési bírság alkalmazásának rész
letes szabályait rendeletben határozza meg.

Az Országgyűlés májusban törvényt fo
gadott el (2000. évi XXXI. törvény) az Eu
rópa Tanács Európai Gyógyszerkönyv 
kidolgozásáról szóló Egyezményéhez 
történő csatlakozás megerősítéséről és 
kihirdetéséről. A belga, francia, német, 
olasz, luxemburgi, holland, svájci, brit és 
észak-ír kormányok által jegyzett megálla
podás céljai között szerepel a gyógyszer
anyagok specifikációjának az összehango
lása, valamint a gyógyszerek gyártásának, 
forgalmazásának és elosztásának befolyá
solása Európában. A munkát az Európai 
Gyógyszerkönyvi Bizottság végzi, amely
ben a nemzeti delegációk egy szavazattal 
rendelkeznek.

A Gazdasági Miniszter 16/2000. (V.12.) 
rendeletével módosította a Nyomástartó 
Edények Biztonsági Szabályzatát. Az 
egyik módosítás szerint amennyiben a 
nyomástartó edény tulajdonosa vagy üze

meltetője megfelelő vizsgálatokkal bizto
sítja a műszaki állapot figyelemmel kíséré
sét, a hatóság a használati engedély érvé
nyességére a szabályzatban foglaltaktól 
eltérő időtartamot határozhat meg. A vizs
gálatok tartalmát és gyakoriságát a hatóság 
határozza meg.

A Kormány 68/2000. (V. 19.) rendelete 
módosítja a mérésügyről szóló 1991. évi 
kormányrendeletet és új táblázatot közöl a 
kötelező hitelesítésű mérőeszközök hite
lesítés érvényességi időtartamára.

(Forrás: Magyar Közlöny)

Rendelet a vegyipari termékhasználat 
visszaszorítására az USA-ban. Április 
végén Clinton elnök rendeletben utasította 
a szövetségi ügynökségeket, hogy 2007-ig 
50 %-kal csökkentsék 15 veszélyes vegy
ipari termék felhasználását. A szövetségi 
Környezetvédelmi Minisztériumnak kilenc 
hónapon belül kell azonosítania azokat a 
megcélzott anyagokat, amelyek jelentős 
kárt okozhatnak az emberi egészségben, 
vagy a környezetben. Környezetvédők sze
rint ez az első olyan fellépés az USA-ban, 
amikor a végrehajtó hatalmat veszik igény
be a vegyipari termékek felhasználásának a 
visszaszorítására. (Chemical Week, May 3,
2000. p. 16.)

mkl354 2000. 55. ÉVFOLYAM. 8-9. SZÁM



A magyar vegyipar és kémiatudomány

T e r je d  a z  U S A  v e g y ip a r i  v á l la la ta in á l  

a  s ix  s ig m a , vagyis az elkötelezettség a 
milliónkénti 3,4 hiba statisztikai szint el
érésére. A six sigma technikákat alkalma
zó 11 vegyipari cég (köztük GE Plastics, 
Dow Chemical, DuPont, W.R. Grace, 
Great Laké Chemical, Air Products and 
Chemicals) drámai költség-megtakarítá
sokról számol be, bár nagy kihívásnak te
kinti a kultúraváltást, és a javulások hosz- 
szú távú fenntartását. A program eredmé
nye a hulladékok kiiktatása, a minőség ja
vítása, a vásárlói lojalitás növelése és a 
gazdasági eredmények javítása. A six 
sigma üzletvezetési elvnek tekinthető és a 
cég valamennyi részlegének (K+F, gyártó, 
marketing) együttműködését igényli. 
(Chemical Week, April 26, 2000)

A  le g t ö b b  n a g y o b b  v e g y i p a r i  c é g  

K + F  k ia d á s a  s z in t e n  m a r a d  2 0 0 0 - b e n .  
A Chemical Week felmérése szerint a tár
saságok K+F kiadásai átlagosan az eladá
sok 3,6 %-át teszik ki 2000-ben, akárcsak 
1999-ben; a skála 1999-ben 0,36 %-tól 
(OMV) 16 %-ig (Aventis) tartott. Mind
emellett a K+F abszolút értékben 3,5 “fo
kai növekszik ebben az évben. Több mint 
10 %-kal növeli K+F kiadásait 2000-ben 
a DuPont, OMV, NovaChemicals és az 
Engelhardt, csökkenti K+F költését az 
Eastman Chemical, és szinten tartja a 
Bayer, BASF és a DSM. (Chemical Week, 
April 19, 2000)

M o le k u lá k  a  s z á m ít á s t e c h n ik á b a n .  A
szilikonbázisú miniatürizálás lehetőségei
nek csökkenése oda vezet, hogy ma már 
vizsgálják egyedi molekulák számítógé
pes alkalmazását. Ehhez kapcsolódóan 
március végén két jelentős fejlemény vált 
ismertté. A Kaliforniai Egyetem és a 
Hewlett Packard kutatóinak csoportja be
jelentette egy molekuláris kapcsoló létre
hozását, amely logikai kapuk építésére 
használható (a logikai kapu -  and, or, nor 
stb. -  alatt olyan áramkört értenek, amely
nek több inputja, de csupán egy outputja 
van). A másik hír forrása egy közlemény, 
amely azt írja le, hogyan lehet logikai ka
pukat építeni létező molekulákból és ho
gyan kapcsolhatók ezek a kapuk olyan 
áramkörbe, amely összegez két számot, 
ha áram halad rajta keresztül. Az egyedi 
molekulákból történő elektronikus esz
középítés egyik kulcsa az önrendeződés; a 
molekulákat úgy kell tervezni, hogy a kí
vánt elrendezéshez spontán módon kap
csolódjanak. Erre a célra alkalmazhatók 
„alligátor csipeszes” molekulák, mint a 
kéntartalmú tiolcsoportok (-SH), amely
nek egyik első példája (1997) a tiolokkal 
helyben tartott benzolmolekulákból kép
zett, az elektromos áramot vezető egymo-

lekula vastagságú huzal. Ennél kompli
káltabb molekuláris eszköz a két metilén 
csoportos benzol gyűrűkből képzett rezo- 
náló-csatornás dióda. A metiléncsopor- 
tok szigetelőként működnek és csapdába 
ejtik az elektronokat az egyik gyűrűn be
lül; az elektronok csak a rendszer bizo
nyos feszültsége (vagy rezonanciája) mel
lett szabadulhatnak ki, vagyis ha eltalál
ják a rezonanciát, akkor az elektromos 
áram megindul, és ha elvétik, akkor nincs 
áram. Egy 1999. júliusi publikáció szerint 
a specifikusan tervezett molekulájú rota- 
xánok egyszer használatos áramkapcsoló
ként működhetnek. A rotaxánok súlyzó 
alakú szénhidrogének, amelyeket szén- 
hidrogén alapú gyűrűk vesznek körül. A 
molekula on/off állapota a súlyzó és a 
gyűrű közötti, elektromos áram hatása 
alatti reakciók függvénye. A Kaliforniai 
Egyetem és a Hewlett Packard idén már
ciusban azt jelentették be, hogy feltalálták 
az újra felhasználható áramkapcsolót, a 
katenánokat. A katenánok két egymásba 
illeszkedő gyűrűből állnak, amelyek egy
más körül foroghatnak. Mindkét csoport 
tartalmaz szenet és oxigént, de ezek mel
lett az egyik csoporton kén, míg a mási
kon nitrogén van. A gyűrűk bizonyos kon
figurációja lehetővé teszi az elektronok 
áramlását, míg a másik azt megakadá
lyozza. A másik említett márciusi közle
mény szerint lehetőséget látnak arra, hogy 
egyszerű molekulákból képezzenek -  a 
kapcsolókat és a köztük levő huzalokat is 
tartalmazó -  komplett kapukat. (The Eco
nomist, April 12st 2000)

A Kormány május első felében úgy határo
zott, hogy a gazdasági miniszter július vé
géig kidolgozandó előterjesztése alapján 
megvizsgálja e n e r g ia - ,  v a g y  k ö r n y e z e t v é 
d e lm i a d ó  b e v e z e t é s é t  a nemzeti foglal
koztatási akcióterv forrásainak megterem
téséhez. 1999-ben már készítettek környe
zetterhelési díjról szóló rendelettervezetet, 
de a kormány nem is tárgyalta azt. Valójá
ban a szennyező fizet elvén alapuló, öt év 
alatt fokozatosan bevezetendő díjról volt 
szó, amiből kedvezményt kapnának a kör
nyezetvédelmi beruházást végzők. (Világ- 
gazdaság, 2000. május 17.)

Az európai és USA v e r s e n y h iv a t a lo k  
k a r t e l l e l le n e s  lé p é s e ir ő l  tudósít az ECN. 
A kimutatás szerint 1994-től napjainkig 
ilyen váddal 1,1 Mrd USD bírságot róttak 
ki 22 vállalatra, amelyek vezetői emellett 
összesen 42 hónap elzárást és 2,3 MUSD 
büntetést is kaptak. A cikkek szerint a 
lizin és a vitamin kartellek fogyasztói ár
megállapodást kötöttek, amiből durván 
10 %-os haszonra tettek szert. Mind az

USA, mind az EU versenyszabályozás 
szerint immunitást kapnak az informáto
rok (ilyen volt a vitaminoknál a Rhone- 
Poulenc), ezen felül az EU-ban a nyomo
zás során együttműködő kartelltagok ki
sebb büntetésre számíthatnak. (ECN, 12, 
19-25 June 2000).

A z  E U  K ö z ö s  K u ta t á s i  K ö z p o n t j á b a n  
v é g z e t t  b e l s ő  e l le n ő r i  v iz s g á la t  b e s z á m o 
ló j á b a n  kifogásolták, hogy a szerződések 
odaítélése nem biztosít egyenlő hozzáfé
rést valamennyi cég számára a közösen fi
nanszírozott szerződésekhez a legjobb 
szolgáltatás-legkedvezőbb ár elv érvénye
sítése mellett. 1998-ban a szerződéseknek 
csak 23,4 %-át kötötték tendermeghívásos 
alapon. A jelentés alapján a Bizottság hatá
rozott intézkedéseket hozott. (Official Jo
urnal, 21 June, 2000).

A z  E U  e lő r e lá th a tó a n  2 0 0 0 . s z e p te m 
b e r é b e n  p u b lik á lja  F e h é r  K ö n y v é t  a z  új 
v e g y ip a r i p o l i t ik á r ó l .  1999. júniusában az 
EU (Miniszter)Tanács három problémát je
lölt meg, ezek: lassú előrehaladás a meglevő 
vegyületek kockázatának értékelésében, bi
zonyos vegyületek által okozott kockáza
tok, a veszélyes készítmények és termékek 
használati biztonsága. A Fehér Könyv az 
európai vegyipar jogi kereteit fogja megha
tározni. (ECN, 26 June-2 July 2000)

Az OECD felülvizsgálta a  m u lt in a c io 
n á l is  v á l la la to k  f e le lő s  m a g a ta r t á s á r a  tíz 
éve készített útmutatóját. A társaságoktól 
elvárják, hogy a megvalósítható fejlődést 
specifikus akciókkal (a környezetirányítási 
rendszer megvalósítása, termékeik életcik
lus elemzésének elkészítése, termékeik 
környezeti hatásainak csökkentése) kísé
reljék meg szolgálni, a felelős gondosko
dás etikáját megjelölve a környezeti telje
sítmény folyamatos javításának elveként. 
(ECN, 3-9 July, 2000).

A  C E F I C  k ö z v e t le n ü l  is  h a l la tn i  k í 
v á n ja  h a n g já t  a  n o v e m b e r i  k l ím a v á lt o 
z á s i  k o r m á n y k ö z i  k o n fe r e n c iá n .  Szó van 
arról, hogy kiterjeszti a mostani önkéntes 
energiahatékonysági megállapodást a kyo- 
tói egyezmény öt üvegházi gázára (kihagy
va közülük a széndioxidot) és hogy újra
gondolja a harmonizált EU energia adózá
si rendszerrel szembeni történelmi ellenál
lását. (ECN, 19-25 June 2000). Az EU kör
nyezetvédelmi miniszterei álláspontja sze
rint a kyotói üvegházi gáz emisszió csök
kentési vállalást nem teljesítő tagországok
nak súlyos büntetést kell fizetniük. A mi
niszterek arra is felhívták a figyelmet, 
hogy a teljesítés érdekében a megújítható 
energiaforrások alkalmazását, az energia- 
hatékonyság javítást és az energetikai és 
szállítási igények kezelését kell szorgal
mazni (ECN, 3-9 July, 2000).

R.L.

mkl2000. 55. ÉVFOLYAM. 8-9. SZÁM 355



MKE Hírek

Jegyzőkönyv az Intéző Bizottság 2000. június 22-i üléséről

Sytftexcieti étet______________

Jelen vannak: Banai Endre, Bognár János, 
Gálosi György, Gimesi Ottó, Hencsei Pál, 
Kalaus György, Kálmán Alajos, Körtvé- 
lyessy Gyula

Kimentette magát: Hlavay József, Her- 
mecz István, Jedlovszky Pál, Pallos László

1. Az előző ülések határozatainak 
végrehajtása

Minden határozat teljesült.

2. A felmerült reklamációk 
megtárgyalása

Két reklamáció érkezett: az egyik a 
IATMO, a másik a Kolorisztikai konferen
cia elszámolásával kapcsolatos. A Gazda
sági Bizottság Banai Endre elnökletével az 
IB ülés előtt tartott ülésén a következő ja
vaslatok előterjesztéséről határozott, me
lyeket az IB egyhangúlag elfogadott.

16/2000 A IATMO konferencia veszte
ségének 30%-a nem csökkenti az Analiti
kai Szakosztály rendelkezésére álló kere
tet, tekintettel arra, hogy a konferencia az 
Országos Onkológiai Intézettel kötött 
szerződés alapján került a MKE-hez. A 
konferencia önmagában pozitív fedezettel 
zárult, az ügyrendünk szerint ráterhelt álta
lános költség tette veszteségessé.

Az ügy legfontosabb tanulsága az, hogy 
az új ügyrendünk jövőbeni szigorú betartá
sa elejét veheti az ilyen problémáknak. To
vábbi határozatok, szintén a jövő számára:

17/2000 A konferencia szervezésére vo
natkozó hasonló szerződéseket -  a megfe-

A Magyar Kémikusok Egyesületének 
Komplexkémiai Szakcsoportja a XXXV. 
Komplexkémiai Kollokviumot 2000-ben 
Kecskeméten rendezte. A nemzetközileg is 
elismert hazai koordinációs kémiai iskolák 
képviseletében ismét több fiatal, nappali 
tagozatos és PhD hallgató színvonalas 
előadásával bizonyította, hogy ezen a terü
leten az utánpótlás nevelésére is nagy gon
dot fordítanak. A gazdag és „sűrű” szakmai 
programhoz kellemes feltételeket biztosí
tott a Hotel Szauna.

lelő forma kialakulásig -  a Gazdasági Bi
zottság meg kell tárgyalja és az elnök szig
nálja. Felelős: Gálosi György

18/2000 Ezeket a szerződéseket az MKE 
elnöke írja egy személyben alá, de az adott 
konferencia elnöke is kell, hogy szignálja. 
Felelős: Gálosi György 

19/2000 A konferencia elnökének és az 
Analitikai Szakosztály elnökének a határo
zatról írásos visszajelzést küld -  főtitkári 
aláírással -  az ügyvezető igazgató.
A Kolorisztikai konferenciára vonatkozó 
visszajelzésre (bizonyos valutabevételek 
nem érkeztek be, egyes tételeket nem 
számláztunk ki és drágább volt a nyomta
tás, mint lehetett volna) az ügyvezető igaz
gató már válaszolt: ezek a problémák is 
elkerülhetőek a jövőben, ha az ügyrendet a 
Titkárság pontosan betartja.

3. Egyebek

• A 1 -4 hónapokra vonatkozó mérleg sze
rint az MKE 0,5 MFt-os nyereséggel áll. 
A GB felhívja a figyelmet arra, hogy a 
bevételek nem egyenletesek és ebből a 
nyereségből nem szabad optimista kö
vetkeztetéseket levonni.

• A lapok egyenként és összevéve is jelen
tős, 2,6 MFt-os veszteséget mutatnak.

• Az IB megtárgyalta a főtitkár által beter
jesztett anyagokat (közgyűlési határoza
tok megszövegezett formája, az inter
neten való megjelenés javítása, a cégkap
csolatok javítása) és az alábbi határozato
kat hozta:

A hagyományokat folytatva a XXXV. 
Kollokviumon is kizárólag előadásokra ke
rült sor. Összesen negyvenhármat hallgat
hattak meg a résztvevők, akik így -  a társ
szerzőket is figyelembe véve -  nyolcvan 
komplexkémikus kutatási eredményeit is
merhették meg. A társszerzők csaknem ne
gyed része külföldi kolléga volt, ami azt is 
bizonyítja, hogy a magyar koordinációs 
kémiai kutatásokra továbbra is jellemző a 
széleskörű nemzetközi együttműködés. 
A konferencia-kiadvány első oldalain ol-

20/2000 Az IB egyhangúlag elfogadta a 
közgyűlési határozatok megszövegezését. 
Ezt a határozatok tárába kell elhelyezni, a 
cégbíróságnak beküldeni (és megjelenik a 
MKL-ben is a teljes közgyűlési anyaggal 
együtt). Felelős: Gálosi György 
21/2000 Az internetes megjelenés feltárt 
problémáit a MTESZ felelősének át kell 
adni, hogy azok javítása megtörténhessen, 
illetve az EU szervezetekkel ez ügyben a 
kapcsolatot fel kell venni. A problémák lis
tája a Titkárságon megtekinthető. Felelős: 
Gálosi György

22/2000 A cégek látogatását az MKE 
vezetősége tovább folytatja, az eddigi aján
lati anyagban az oktatást-továbbképzést- 
belső konferenciaszervezést és a kémia 
megítélésnek javítására végzett tevékeny
ségünket kell jobban hangsúlyozni. Fele
lős: Gálosi György

23/2000 A szakosztályokkal a kapcsola
tot fel kell venni és ezekről a kérdésekről 
javaslatot kérni. Felelős: főtitkár 
• Az elnök bejelentette, hogy októberben 

Riminiben részt vesz a EFCE ülésen, me
lyen az egyesült Európa új egyesületi for
máiról lesz fontos megbeszélés. Döntés 
előkészítő anyagot a szeptemberi ülésre 
készít.
24/2000 Az IB ülés egyhangúlag tiszte

letbeli MKE taggá választotta Rabó Gyulát.
A következő IB ülés 2000. szeptember 

7-én fél négy órakor lesz Előzetes napirend: 
a határozatok végrehajtása, a Titkárságon 
tartott felülvizsgálatok tapasztalatai, a gaz
dasági helyzet áttekintése, az ICCE gazdasá
gi mérlege, az EFCE ülésre előterjesztés.

Az emlékeztetőt készítette: Körtvélyessy 
Gyula főtitkár

Kapják: az IB tagjai és a Magyar Kémi
kusok Lapja, publikálásra.

vasható program mutatja, hogy a rendelke
zésre álló két fél és egy teljes napot a 
résztvevők alaposan kihasználták. A máso
dik napon még 20 óra után is tartottak 
előadást, mégpedig ekkor is „teltház” mel
lett. Valamennyi előadást élénk vita követ
te. A rövid, 15+5 perces beszámolók mel
lett a két évvel ezelőtt elindított és múlt 
esztendőben is sikeresnek bizonyult 
„Kerekasztal szekciókra” is sor került, 
amelyek ezúttal három kutatási területet 
öleltek fel. A bevezető előadások megtartá
sát és a levezető elnök szerepét Kecskemé
ten Sóvágó Imre, Rockenbauer Antal és 
Speier Gábor vállalta.

A konferencia első délutánja a bio-koordi- 
nációs kémia jegyében zajlott. A megnyitót 
követő szekcióban két külföldi vendég, 
Yoshihito Watanabe és Takuzo Funabiki is

Beszámoló rendezvényekről

XXXV. Komplexkémiai Kollokvium
(Kecskemét, 2000. május 24-26.)
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tartott előadást a mioglobin I előállításáról, 
jellemzéséről és reakcióiról, illetve a kate- 
chol dioxigenáz modell komplexek szerke
zetéről és funkciójáról.

Ezt követte a Sóvágó Imre (DE) által el
nökölt „Bioligandumok koordinációs kémi
ája” című kerekasztal szekció. Az elnök a 
bevezető előadásban rámutatott a terület 
napjainkban egyre nyilvánvalóbbá váló 
óriási jelentőségére. Utalt arra, hogy a bio
ligandumok koordinációs kémiája lénye
gében az elmúlt két évtizedben bontako
zott ki annak ellenére, hogy a rendszeres 
vizsgálatok már századunk ötvenes évei
ben, tehát fél évszázada elkezdődtek. Rész
letesen elemezte két fő kutatási területen, 
nevezetesen a metalloproteinek és metal- 
loenzimek szerkezetének és biológiai akti
vitásának megismerése és modellezése, va
lamint a fémionok és fémkomplexek gyó
gyászati alkalmazása kapcsán elért ered
ményeket, a kialakult és dinamikusan 
fejlődő kutatási irányokat. Ebben a szekci
óban előbb a Debreceni Egyetem, majd a 
Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és 
Analitikai Tanszékének munkatársai mu
tatták be legújabb eredményeiket. Ágoston 
Csaba (szerzőtársa Sóvágó Imre) a P- 
alanint tartalmazó di- és tripeptidek Ni(II), 
Cu(II) és Pd(II) ionokkal képzett komple
xeinek egyensúlyi és szerkezeti jellemzői 
közötti összefüggésekre mutatott rá. Vár
nagy Katalin (szerzőtársai Szabó Julianna 
és Sóvágó Imre) a C-terminális hisztidint 
tartalmazó oligopeptidek réz(II) és nik
kelül) ionokkal képzett makrokelát komp
lexek, Nagy Zoltán (szerzőtársa Sóvágó 
Imre) vegyes ligandumú palládium(II) 
komplexek stabilitásával és szerkezetével 
foglakozott. A szekció záró előadásában 
Apróné Török Ibolya (szerzőtársa Gajda 
Tamás) triamino-trihidroxi-ciklohexán szár
mazékok réz(II)-komplexeinek hidroli- 
tikus sajátságait elemezte.

A bio-koordinációs kémiai témák folyta
tásaként előbb Farkas Etelka (DE) mutatta 
be azoknak a kísérleteknek az eredménye
it, amelyek a vas(II)hidroxamát komplexek 
összetételének és stabilitási állandóinak 
meghatározására irányultak. Ezt követően 
három előadás hangzott el az oxovanádi- 
um(IV) ion különböző ligandumokkal kép
zett komplexeinek szerkezeti kémiai és 
egyensúlyi sajátságairól, valamint reakció
iról. Két előadás foglalkozott az ónor
ganikus komplexekkel. A Szegedi Tudo
mányegyetem munkatársainak hazai és 
nemzetközi együttműködését bemutató 
eredményeit Gajdáné Schrantz Krisztina 
és Szorcsik Attila tolmácsolta. Az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemet ezen a kol
lokviumon Barcza Lajos a hidrogénhidas

egyensúlyi rendszerek nemvizes közegű 
sav-bázis titrálásokban betöltött szerepé
vel, valamint Barczáné Buvári Ágnes a 
Buckminsterfullerén y-ciklodextrinnel és 
rokon vegyületeivel képzett komplexeinek 
jellemzésével foglalkozó előadásával kép
viselte. E két előadás között hallhattuk 
Nagy Nórát, aki a réz(II)-1 -hisztidil-glicin 
egyensúlyi rendszer részecskéinek képző
dési állandóit határozta meg ESR-spekt- 
roszkópiával.

Az utóbbi előadás már lényegében átve
zetett a második „Spektroszkópiai módsze
rek a komplexek szerkezetének és képző
dési állandóinak meghatározásában” című 
kerekasztal szekcióba. Rockenbauer Antal 
(MTA KKKI) „Az ESR spektroszkópia ki
tüntetett szerepe komplex egyensúlyok le
írásában” címmel tartotta meg bevezető 
előadását, amelynek során az ESR techni
ka elvi alapjaitól a koordinációs kémiai al
kalmazásáig kaptunk átfogó képet, szemlé
letes és élvezetes interpretációban. Az 
előadó méltán hangsúlyozta az ESR szín
képek hiperfinom szerkezetéből adódó ki
tüntetett sajátságát, ami az adatok nagy
mértékű tömörítését lehetővé téve az ösz- 
szetett rendszerek leírásakor hasznosítható, 
különösen a kétdimenziós szimuláció 
módszerén alapuló illesztések esetén. Az 
így kapott eredmények az egyensúlyi ada
tok mellett a komplexek szerkezetéről is 
felvilágosítást adnak. A szekcióelnök 
előadását az ESR technika konkrét alkal
mazásait bemutató beszámoló követte, 
amit Szabó Terézia (SzTE) tartott (szer
zőtársai Rockenbauer Antal és Korecz 
László). Majd Tóth Imre (DE) sok szép 
példát mutatott be a NMR módszer komp
lexkémiai alkalmazására. Peintler Gábor 
(SzTE, szerzőtársai Jakab Éva és Nagypál 
István) a Rámán spektroszkópia kvantita
tív egyensúlyi kémiai alkalmazhatóságát 
igazolta, Gyurcsik Béla (SzTE) pedig azt 
érzékeltette, hogy a CD spektroszkópia a 
komplex egyensúlyi és szerkezeti kémiai 
kutatások hatékony eszköze.

A „Reakciókinetika a modem koordiná
ciós kémiában” című „kerekasztal szek
ció” elnöke, Speier Gábor (VE) „A reak
ciókinetika, mint eszköz a reakciómecha
nizmusok kutatásában” című bevezető 
előadásában előbb elemezte, hogy a külön
böző kinetikai vizsgálatok eredményei 
alapján milyen következtetéseket vonha
tunk le az egyszerűbb és összetettebb reak
ciók mechanizmusára vonatkozóan, majd 
két esettanulmány kapcsán mutatott rá 
azokra a „csapdákra”, amelyek az eredmé
nyek körültekintő értelmezésével elkerül
hetők. A szekcióban Fábián István (DE, 
szerzőtársai Hadady Zsuzsanna és Lente

Gábor) a szekvenciális stoped-flow mód
szer előnyeire hívta fel a figyelmet a 
vas(HI)-szulfition rendszerben lejátszódó 
gyors reakció vizsgálata kapcsán. Lente 
Gábor (DE, szerzőtársa J. H. Espenson) 
egy új metill(oxo)rénium(V) komplex mo
nomerré alakulásának kinetikáját tanulmá
nyozta. A bemutatott kísérleti eredmények 
alapján a különböző ligandumokat magába 
foglaló rendszerek reakcióit egységes ki
netikai modellel írták le. Pap József (VE 
szerzőtársai Kaizer József és Speier Gá
bor) a 3-hidroxi fiavon réz(Il)-katalizált 
oxigénezési reakciójának kinetikai vizsgá
latáról számolt be, amelynek eredménye
ként ésszerű javaslatot tettek a reakció me
chanizmusára. A szekció záró előadását 
Jancsó Attila (SzTE, szerzőtársai Gajda 
Tamás, Satu Mikkola, Harri Lömberg, 
Kaspar Hegetschweiler) tartotta. Előadásá
ban a foszfátészterek többcentrumú, homo- 
és heteronukleáris fémkomplexekkel leját
szódó hidrolízisének tanulmányozása so
rán kapott eredményeket ismertette.

Ezt követően további reakciókinetikai 
(Kupán Ádám VE és Elek János DE), illet
ve ESR spektroszkópiai (Arkosi Zsuzsanna 
SZTE) témájú előadások hangzottak el. 
Csütörtökön késő délután került sor Hor
váth Ottó (VE) mangán-dioxid kolloid fe
lületén lejátszódó fotokémiai reakciók me
chanizmusának megismerésére irányuló 
kutatási eredményeiről szóló beszámolójá
ra. Az esti programot két enantioszelektív 
szintézissel foglalkozó előadás (Hajdú 
Csongor és Micskei Károly, mindketten 
DE) zárta. Külön említést érdemel Bányai 
István „Hitek és tévhitek az NMR koordi
nációs kémia alkalmazásában” című színes 
előadása, ami egyfelől bizonyította, hogy 
az NMR-technika nagyszerű eszköz az 
avatott komplexkémikusok kezében, más
felől előkészítette a péntek délelőtti szekci
ót, amelyben a kiváló debreceni iskola 
munkatársai hat egymást követő előadás
ban igazolták az NMR technikában rejlő 
lehetőségeket. Ezeknek az előadásoknak a 
szerzői és társszerzői, a korábban még nem 
említetteken kívül Béni Zoltán, Bodor 
Andrea, Baranyai Zsolt, Brücher Ernő, Ki
rály Róbert, Láuzár István, Takács Zsu
zsanna, Nagy Péter, Jullius Glaser, és Hor
váth Gábor voltak.

A XXXV. komplexkémiai kollokvium 
záró szekciójában a Veszprémi Egyetem 
munkatársai mutatták újabb eredményei
ket. Nevezetesen, Kovács Ilona (szer
zőtársai J. Pikies, H. Krautscheid és G. 
Fritz) a Georgikon Mezőgazdaság Tudo
mányi Kar képviseletében platina és ko
balt foszfinofoszfinidén komplexeinek 
előállításáról és szerkezetének meghatá-

m kl2000. 55. ÉVFOLYAM. 8-9. SZÁM 357



Egyesületi élet

rozásáról tartott előadást. Váradi István 
vegyesligandumú ruténium(II)vegyüle- 
tekből ezüstionokkal képződő többcentru
mú komplexek fotofizikai sajátságainak 
megismerésére irányuló kutatásairól szá
molt be. Sisak Attila pedig heterobimetal- 
likus átmenetifém-komplexek oxiránok- 
kal lejátszódó reakcióinak kutatása terén 
elért eredményeit ismertette.

Ezévi Vándorgyűlésünk Zalaegerszegen, a 
Balaton Szállodában került megrendezésre 
a Magyar Kémikusok Egyesülete és annak 
Spektrokémiai Társasága szervezésében. A 
rendezvényen 117 fő vett részt és 62 
előadó adott számot az atom- és moleku
laspektroszkópia szakterületén elért kuta
tási eredményeiről. Meghívott előadóként 
üdvözölhettük Sándorfy Kamillt az MTA 
külső tagját Montrealból, Matherny Miku
lás, Flórián Károly, Gál Tibor és Eduárd 
Plsko professzorokat Szlovákiából, vala
mint Kékedi Nagy Lászlót Kolozsvárról. A 
megnyitó keretében köszöntöttük Gegus 
Ernő professzort, akinek ebben az esz
tendőben a Spektrokémiai Társaság veze
tősége a Török Tibor-díjat adományozta 
több évtizedes kiemelkedő szakmai mun
kájának elismeréseként. A díjátadást köve
tően Gegus professzor előadást tartott 
„Hogyan segítik régészetünket fémtárgyak 
vizsgálatában a spektrokémiai módsze
rek?” címmel. Ezt követően két további 
plenáris előadás hangzott el. Az egyikben 
Sándorfy professzor a molekulák Rydberg- 
állapotairól és a Rydberg spektroszkópiá
ról tartott rendkívül érdekes előadást, míg 
a másikban Borossay József kollégánk 
méltatta a közelmúltban elhunyt Comides 
István professzornak a magyar tömeg
spektroszkópiában betöltött meghatározó 
szerepét. A szakmai munka a plenáris 
előadások után az atom-, illetve a moleku
laspektroszkópiai szekcióban folytatódott.

Az atomspektroszkópiai szekció előadá
sai alapján megállapítható, hogy a spekt
rokémiai kutatások hazai viszonylatban is

A Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztőbi
zottsága és a lapot támogató cégek képvi
selői 2000. június 1-én tartották együttes 
ülésüket. Az ülés első napirendi pontjában 
Nagy Iván, a Szerkesztőbizottság tagja ér
tékelte a szerkesztés 2000.1. félévi munká-

A XXXV. Komplexkémiai Kollokviu
mon a múlt évihez hasonlóan ismét a 
Debreceni Egyetem munkatársai tartották 
a legtöbb előadást, bizonyítva, hogy a 
nemzetközileg is elismert iskolában igen 
nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás 
nevelésére is. A kollokvium sikeréhez 
természetesen valamennyi résztvevő hoz
zájárult, mindazonáltal a debreceni iskola

elsősorban az elemek különböző kémiai 
formáinak (specieszeinek) kvantitatív 
meghatározására irányulnak. Többek kö
zött szelén, arzén, króm és higany, vala
mint huminsavak speciációs analízisét cél
zó módszerfejlesztések kerültek bemuta
tásra. Ezen kísérleti munkák során használt 
kapcsolt technikáknál a specieszek elvá
lasztása folyadékkromatográfiás vagy 
elektroforetikus úton történik, míg az 
atomspektroszkópia szerepvállalása csak a 
detektálásra korlátozódik. Detektálási 
módszerként az atomspektrometria tárhá
zából az induktív csatolású plazma atome
missziós spektrometria (ICP-AES), az in
duktív csatolású plazma tömegspektromet- 
ria, a láng-atomabszorpciós spektrometria 
(FAAS), az atomfluoreszcens spektromet
ria és a mikrohullám indukált plazma 
atomemissziós spektrometria (MIP-AES) 
került felhasználásra.

Az atomspektroszkópiai vizsgálatok tár
gyát a legtöbb esetben biológiai és környe
zeti minták képezték, kapcsolódva humán- 
és növénybiológiai, élelmiszer-tudományi 
és hulladékgazdálkodási projektekhez, 
vagy a tiszai környezet-szennyezést feltáró 
vizsgálatokhoz. Az atomspektroszkópiai 
módszerfejlesztések közül ígéretesnek tű
nik a termospray lángkemencés atomab
szorpciós spektrometria, amely egyszerű 
utat kínál mikromennyiségű oldatminták 
nyomelemeinek meghatározásához. A 
kemometriai szekcióban bemutatott ered
mények közül kiemelkedő az információ- 
elmélet alkalmazásának a gyakorlat szem
pontjából fontos volta, amely megfelelő és

ját, melynek alapján a Szerkesztőbizottság 
megállapította, hogy az I. féléves szerkesz
tési munka alapvetően megegyezett a lap
szerkesztés korábban lerögzített stratégiá
jával. A bíráló állásfoglalása alapján az 
ülés azon a véleményen volt, hogy a Ma-

mellett ki kell emelni a Szegedi Tudo
mányegyetemet, amelynek munkatársai 
is több mint tíz előadással szerepeltek. 
A résztvevők és szervezők bíznak abban, 
hogy 2001-ben ismét eredményes és jó 
hangulatú Komplexkémiai Kollokviu
mon találkozhatnak.

Horváth Attila

könnyen hozzáférhető szoftver birtokában 
segíthetné az analitikusok munkáját.

A molekulaspektroszkópiai előadások fel
ölelték a tématerület minden fontos módsze
rét: az ultraibolya, a látható és az infravörös 
optikai tartománybeli méréseket, a Rámán, 
és az NMR spektroszkópiát, a tömegspekt- 
rometriát. A kísérleti eredményeket bemuta
tó előadások mellett több elméleti spektro
szkópiai tárgyú beszámoló is elhangzott.

Témájukat tekintve a molekulaspekt
roszkópiai előadások igen széles területet 
öleltek fel. Elhangzottak beszámolók új mé
rési módszerekről, módszerfejlesztésről, új 
számítási módszerekről, a spektroszkópiai 
módszerek alkalmazásáról adszorpciós és 
egyensúlyi vizsgálatokra, kvantitatív analí
zisre (pl. összes szerves anyag meghatáro
zására), molekulák szerkezetvizsgálatára. 
Ugyancsak széles azoknak a vegyületeknek 
a köre, amelyek vizsgálatára ezeket a mód
szereket alkalmazták: cianinszínezékek, 
piridazin-, pirazin-, ditiokarbamid- és sztil- 
bénszármazékok, fémkomplexek, kőzetek
ben található biomarkerek, szervetlen üve
gek, különféle klaszterek és klaszterképzők, 
bor és vizelet szerves komponensei.

Mindkét szekció ülései igen jó szakmai 
légkörben folytak, élénk viták követték az 
előadásokat. Nagyon örvendetes, hogy 
számos fiatal kolléga vett részt a konferen
cián, és jó színvonalú, érdekes előadásokat 
tartottak.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy 
vándorgyűlésünk ez évben is sikeres volt. 
Nemcsak az előadásokon, hanem azokon 
túl is komoly szakmai munka folyt, hiszen 
az együttlét lehetőséget teremtett tapaszta
latcserékre, új szakmai kapcsolatok kiala
kítására.

Billes Ferenc -  Záray Gyula

gyár Kémikusok Lapjának szakmai folyó
iratnak kell maradnia, ezért arra kell töre
kednie, hogy a lap összetételében a szak
mai arány ne csökkenjen 60-65% alá. 
Szükségesnek tartották a lap tematikájának 
szűkítését is, kiemelve a lap előnyeként an
nak színességét. Ugyancsak az első napi
rendi pont keretében vetették fel a bonyo
lult címrendűség egvszerűsítését, a túlzott

43. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés
(Zalaegerszeg, 2000. június 26-28.)

A Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztőbizottságának ülése
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tördelés megszüntetését és a tördelés egy
hangúságának kiküszöbölését.

Az értekezlet megállapította, hogy sike
res volt a vezetőváltás a lap élén, az új fe
lelős szerkesztő jól és eredményesen látja 
el feladatát, számos újítása dicséretes kez
deményezés.

A második napirendi pontban az értekez
let elfogadta a lap 2000. II. félévi szerkesz
tési tervét, ami az alábbiakkal jellemezhető:
-  befejeződik a „Katalízis és reakciókineti

ka legújabb eredményei" sorozat;
-  tovább folytatódik a „Hazai kémiai kuta

tási témák, kutatóhelyek, iskolák, műhe
lyek és intézmények” sorozat;

-  az alábbi vezértémák köré csoportosítva 
jelenik meg a lap egy-egy száma:
= a 2000. évi küldöttközgyűlés 
= Nitrokémia 2000 innovációs tevékenysége 
= Beszámoló a 2000. évi ACHEMA-ról 
= Számítógépes kémia 
= Tiszta kémia (pure chemistry)

-  növekszik a blokkok aktualitása és to
vább csökken a cikkek átlagterjedelme. 
A harmadik napirendi pontban az értekez

let elfogadta ügyrendjét és működési szabály

A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍREI

Kristályosítási munkabizottsági ülés

Az Európai Vegyészmérnökszövetség 
(EFCE) Kristályosítási Munkabizottsága 
2000. május 17-18-án tartotta ezévi ülését 
Södertálje-ben (Svédország). A munka
ülést A. Rasmuson professzor (Stockholm) 
szervezte meg az AstraZeneca södertalje-i 
központjának szíves közreműködésével. 
Az ülésen Egyesületünk képviseletében 
dr. Lakatos Béla vett részt.

Az ülés főbb napirendi pontjai a követ
kezők voltak:

1. Az igen sikeresnek bizonyult I4'h 
ISIC (International Symposium on Indus
trial Crystallization) (1999, Cambridge) 
végleges értékelését követően a munkabi
zottság megtárgyalta a 15lh ISIC előkészü
leteit A. Chianese professzor (Róma), a 
rendezvény Szervező Bizottsága elnöké
nek előterjesztésében. Ez a konferencia
2002. szeptember 15-18-e között kerül 
megrendezésre Sorrento-ban (Olaszor
szág). Hosszabb vita alakult ki a konferen
cia kiadványával kapcsolatban -  éppen a

cambridge-i problémák kapcsán (is) -, 
aminek az volt a következtetése, hogy az 
előadások írásos szövege legyen rövidebb 
-  max. 6 oldal -, de a résztvevők kapják 
meg már a regisztráció során a teljes anya
got írásos formában -  a konferencia idején 
igen nehézkesen olvasható CD-ROM he
lyett (esetleg mellett). A munkabizottság 
elfogadta a lebonyolítás teljes időrendjét.

2. Ugyancsak Chianese professzor, mint a 
CRYSOPT Thematic NetWork -  European 
NetWork far Crystallization Process and 
Optimisation -  koordinátora számolt be a 
hálózat tevékenységéről. Ebben jelenleg 
csak EU-országok vesznek részt, de a 
Veszprémi Egyetem és a prágai Institute of 
Inorganic Chemistry külső tagként való csat
lakozását elfogadták. Ennek kapcsán 
Rodriguez professzor (Spanyolország) fel
vetette egy, a környezetvédelem kristályosí
tási aspektusaival foglakozó EU-pályázat 
előkészítésének lehetőségét, amely egyetér
tésre talált a Munkabizottság tagjainak köré
ben. Ennek előkészítésére a munkabizottsági 
tagok elektronikus fórumot hoznak létre.

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK 
TARTALMÁBÓL

Magyar Kémiai Folyóirat

(106. évfolyam 4. szám, 2000. április)

Nagy László, Yamaguchi Toshio, Nomura 
Masaharu, Páli Tibor és Ohtaki Hitoshi: A 
Cu(II)ion D-ribóz és D-glükózamin komp
lexeinek lokális szerkezete 

Joó Pál, Holló Viktória, Varga Kálmán 
és Hirschberg Gábor: Elektródmódosítás 
diszperziós kolloidokkal, radiokolloidok- 
kal: az ezüst radioszol elektroaggregációja

Rohrsetzer Sándor, Erdélyi József, Bak- 
say Miklósáé, Koltai László és Annus Sán
dor: Víztartalmú papíripari cellulózrostok 
kolloidkémiai szerkezetének megállapítása 
molekuláris kolloid és durva részecskék 
adszorpciójával, illetve adhéziójával, II.

Fónagy Tamás, Iván Béla és Szesztay 
Andrásáé: Poliizobutilén-g-polisztirol oj- 
tásos blokk-kopolimer szintézise kváziélő 
atomátadásos gyökös polimerizációval 

Novák Tibor, Bakó Péter, Keglevich 
György, Ludányi Krisztina és Tó'ke László:

zatát, amelyre az Egyesület alapszabálya kö
telezte a testületet. Az ügyrend és a működé
si szabályzat lényegében az eddigi gyakorla
tot rögzíti.

A vitában a napirendi pontokban szerep
lő témákon felül több hozzászóló vetette 
fel a lapnak az interneten való közzététel
ének szükségességét, aminek tisztázására 
szakértői bizottság működését tartotta 
szükségesnek a Szerkesztőbizottság hoz
záértő tagjaiból Körtvélyessy Gyula veze
tésével.

Sz.G.

3. J. Hostomsky professzor (Prága) be
számolt a Munkabizottság honlapjának elő
készületeiről.

4. A Munkabizottság elhatározta, hogy 
indítványozza az EFCE Reaktortechnikai 
Munkabizottságának a jövő évi 3rd ECCE 
(Nürnberg) keretében egy közös reaktor- 
technikai és kristályosítási szekció meg
szervezését e fontos tématerület -  különbö
ző vizsgálati szempontok alapján elért -  
eredményeinek az áttekintésére.

A második napon a házigazda Astra
Zeneca kutatói, valamint Rasmuson pro
fesszor csoportja (Royal Institute of Tech
nology, Stockholm) számoltak be az oldat
ból való kristályosítás területén végzett 
-  igen magas színvonalú -  kutatásaik aktu
ális eredményeiről és problémáiról, amit 
termékeny vita követett. A jól szervezett, 
eredményes munkaülés záróaktusaként az 
AstraZeneca munkatársai mutatták be a 
södertálje-i gyár legkorszerűbb, két éve lé
tesített, négy teljesen automatizált, szaka
szos gyártósorából álló üzemegységét.

A munkabizottság legközelebbi ülését
2001. jún. 17-18-án, a Nürnbergben meg
rendezésre kerülő 3rd ECCE idején tartja

D-glükózalapú, foszfonoalkil-oldalláncot 
tartalmazó azakorona-éterek szintézise és 
alkalmazása enantioszelektív reakciókban

Magyar Kémiai Folyóirat

(106. évfolyam 5-6. szám,
2000. május-június)

Török Tibor emlékszám 
Gegus Ernő: Török Tibor professzor 

Borossay József, Molnár Gábor és 
Vargáné Barna Zsuzsanna: Alumínium-oxid 
porok mikrohullámú feltárása és a nyom
szennyezők analízise ICP-AES módszerrel 

Posta József és Gáspár Attila: A hidrau
likus nagynyomású porlasztás optimálása
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Egyesületi élet

Fodor Péter: Minőségbiztosítás a spe- 
ciációs analitikában

Heltai György, Fehér Balázs, Jázsa 
Tibor és Percsich Kálmán: Cr(III)/Cr(VI) 
speciációs elemzése MIP-AES és ICP- 
AES elemspecifikus detektálással

Óvári Mihály, Papp Viktória és Záray 
Gyula: Csepel-szigeti talajminták vaná- 
dium, nikkel és berillium szennyezőinek 
háromlépcsős műveleti speciációja és ICP- 
tömegspektrometriai meghatározása 

Nagy Béláné, G. Sólymos Kamilla, 
Balogh Zoltán Zsolt, Szabó Csaba és Mol
nár Zsuzsa: Radonanomália komplex 
vizsgálata a Sajó-Hemád térségében 

Bertalan Éva és Bartha András: A ma
gyarországi Carlin-típusú aranyércesedés 
kutatásának analitikai módszerei 

Borszéki János, Halmos Pál, Hertelendy 
Ede, Kovács Lajosné és Pintér Tamás: 
Atomerőművi primer vízkör korróziós 
nyomelemeinek dúsítás utáni meghatáro
zása ICP-OES-módszerrel 

Dombóvári János, Papp Lajos, Mátyus 
János, Varga Zsuzsa és Kakuk György: Hu
mán vérplazma- és hajelemzések ICP-OES, 
GAAS és spektrográfiás módszerrel 

Paksy László, Lengyel Attila, Bánhidi 
Olivér és Czekkel János: Nemvas fémolva
dékok összetételének „in situ” lézerspekt- 
rometriai meghatározása 

Matherny Miklós és Pliesovská Natália: 
OES és EDXRF analitikai eljárások érté
kelő paramétereinek összehasonlítása

Műanyag és Gumi

(37. évfolyam 4. szám, 2000. április)

Hegedűs Ildikó: Elődiszpergált pigmentké
szítmények alkalmazása a műanyagiparban

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK

Horváth Csaba megemlékezés

Zsombori János: Jövedelmek a vegyipar
ban (e számunkból ismét kimaradt)

Zoltán C. Mester: Súlyos ipari balesetek 
megelőzése és a kockázatkezelési program

Dr. Gyimóthy Antal -  Karap Géza: Vészé-

m kl

Leskó Csaba: A TVK Rt. új Spheripol 
technológiájú üzeme

Szilágyi Krisztina: Bemutatkozik a 
DSM Elastomers

dr. Vabrik Róbert; dr. Czajlik István; 
dr. Bertóti Imre; Keresztes Zsófia; lile At
tila; dr. Rusznák István; dr. Víg András; 
dr. Kálmán Erika: Korszerű felületvizsgá
lati módszerek alkalmazása a ragasztás
technikában II.

dr. Macskási Levente: A reológiai duzza
dás, mint a polimerömledékek nagyrugal
mas tulajdonságának megjelenési formája 
I. Alapok

dr. Bőd Magdolna: Védőbevonat-rend
szer tervezése különleges igénybevételre

Bencsik Miklós: A poli(oxi-metilén) re- 
pedésszétválásos tönkremenetele

Korróziós Figyelő

(40. évfolyam 3. szám, 2000.)

Liebscher, Heinz: Az új VOC kibocsátással 
kapcsolatos európai jogszabályoknak meg
felelő gazdaságos megoldás

Manczík, Krzysztof -  Manczík, Krystyna 
-  Köziéi, Józef -  Koniezny, Jan: Nagy szi- 
lárdanyag-hányadú alkidfestékek -  új kon
cepció

Millow, Sieghard -  Holzhausen, Ute -  
Zwinzscher, Margarete: Vízzel hígítható 
festékek inhibitorainak hatékonyság- 
vizsgálata

Hoffmann, Theo: Nikkelbázisú ötvöze
tek és erősen ötvözött különleges nemes
acélok feldolgozása az új hegesztéstech
nológiák szempontjából

A tisztánlátás érdekében (Hozzászólás 
Csekó'né Csáky Katalin és Bocskai Antal 
írásához)

TARTALMÁBÓL

lyes üzemek vezetésének támogatása
Balázs Tibor -  Nagy Iván:
Egységesítési törekvések a szakaszos 
üzem irányítására
Bánhegyesy István -  Gerencsér József-  
Kertesy Gábor -  Lévai Lóránt -  Németh 
János: A katalitikus krakküzem

Membrántechnika

(4. évfolyam 2. szám,
2000. június)

Controlled release 
EMILY

Műszaki Kémiai Napok 2000 
Membrántechnikai Konferencia Felhí

vás és jelentkezési lap 
Szűrési Világkonferencia. Brighton, 

2000. április 3-7.
Hírek, tallózó
A Zénón pályázat eredményhirdetése 
Az idei Nyári Egyetemen való részvé

telre meghirdetett pályázat eredményhir
detése

Közelgő membrános konferenciák, 
kurzusok

Magyar Vegyipar

(10. évfolyam 5. szám, 2000. május)

Az Elnökség üléséről 
Megalakult a MAFEOSZ 
A Magyar Kozmetikai, Mosó- és Tisztí

tóipari Szövetség közgyűléséről 
Kedvező fordulat növényvédőszer ex

portunkban?
A Magyar Ásványolaj Szövetségről 
A kőolajfeldolgozás és a petrolkémia 10 

éve -  kapcsolatok, tendenciák 
Bemutatkozik Cseh Béla, a MÓL Rt. 

Vegyipari Divíziójának igazgatója 
A hónap körkérdése: Kamarák és 

MAVESZ, változik a viszony?
Ünnepi megemlékezés, emlékkiállítás 
Hírek a vegyiparból 
Külföldi szaklapokból...
A Marslakók érkezése -  könyvajánló

reaktorának átalakítása 

Kollár László:
Átmenetifém-komplexek alkalmazása 
szerves szintézisekben

Braun Tibor: Fullerénkutatás 
Magyarországon
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Kedvező jövőkép a harmadik 
évezred gyógyszer világpiacának 

első éveiben

A világ gyógyszeripara az 1999. évi 337 
milliárd USD-vel szemben 2003-ra 435 
milliárd USD forgalmat becsül (IMS 
Health, Frankfurt am Main). A négy évben 
a legfontosabb gyógyszeripari régiók éves 
növekedési rátái a következők:

Észak-Amerika: + 8,6% (egyben ez a 
legnagyobb régió, amelyet a sikeres inno
váció hajt);

Nyugat-Európa: + 5,3% (a második leg
nagyobb régió; a hajtóerő a költségcsök
kentés, valamint a párhuzamos importok 
mindenekelőtt a generikus készítmények 
terén. Nem hanyagolható el az idősödő be
tegek nagyobb és indokoltabb igénye sem: 
míg az összlakosság 1,3%-kal növekszik, a 
75 évnél idősebbek 3,2%-kal);

Japán: - 0,2% , de változatlanul harma
dik a régiók sorában;

Kelet-Azsia és Kína a volumenben ma 
még sereghajtók, de itt a legnagyobb, 
+11,1% a növekedési ráta (itt nő leginkább 
a lehetőség és az igény).

Az egész gyógyszervilágpiac átlagos 
éves növekedése 6,6%.

[Forrás: Európa Chemie, Ausgabe 30. P 
9; (1999. október 27.)]

A Hoechst és a globalizáció

Európa egyik legpatinásabb vezető vegy
ipari cége a 126 évvel ezelőtt alapított 
Hoechst a Majna melletti Frankfurtban -  a 
nevét is Frankfurt egyik városrészétől köl
csönözte. A világ sok táján 172 ezer alkal
mazottja dolgozott, most pedig fuzionált a 
nála nagyobb Rhone Poulenccel. Utóbbi 
céget, ami röviddel ezelőtt ugyancsak fuzi
onált a Rorerrel és Aventisre változatta a 
nevét, az egyesülés után a világ legna
gyobb vegyipari cégeként vehetik figye
lembe. Egyelőre mindkét cég megváltoz
tatta igazgatósága székhelyét, a Hoechst a 
németországi Bad Sodenbe, a francia 
Rhone Poulenc pedig Strasbourgba költöz
tette a sajátját. A Hoechst telephelyén to
vább működnek az ott már évekkel, vagy 
évtizedekkel előtte letelepedett üzemek, 
szinte ipari parkot képezve.

Az egyesülés oka az, hogy a két partner 
egyike sem érzi magát elég versenyké
pesnek a kialakuló világban a finomvegy
ipari termékek, főleg a gyógyszeripar te
rületén és az egyesüléstől e probléma 
megoldását remélik. A fúziót a Hoechst 
már korábban megkezdte és ennek követ
keztében már a Hoechst Marion Russel

nevet viseli (mindkét ország hagyomá
nyosan nehezebb vegyipari termékvá
lasztékkal rendelkezett).

Az egyesített gyógyszerprofil tervezett 
paraméterei: 120 országban 90 ezer alkal
mazott, neve Hoechst-Pharma. Ez az egye
sült cég 1998-ban már 14 milliárd Euro 
forgalmat bonyolított le 7% növekedési rá
tával. Ha ehhez még hozzászámoljuk a ro
kon növény- és állatvédelmi profillal ren
delkező egységeket, úgy együttesen 18,4 
milliárddal és 1999-ben 4%-os növekedési 
rátával lehet számolni.

A globalizáció legfőbb hatását a Hoechst 
1994. óta hivatalban levő főnöke, Jürgen 
Dorman a következőkkel jellemezte: „Ott 
az otthonunk, ahol a piacunk” (ezzel az 
Aventis elnöke nem értett egyet). A két 
egyesülő társ dolgozóállománya eddig is 
csökkent, a folytatódó irányzat mértékéről 
csak találgatnak.

[Forrás: VDI Nachrichten, 53, No 7, p 3; 
(2000. 02.18.)]

Eszes emberek így táplálkoznak

Az emberi agynak kb. annyi idegsejtje van, 
mint amennyi csillag az égi Tejúton (10 
milliárd). Ez az állomány a ma született 
csecsemőnél is megvan, ezért kell azt a 
kezdetektől jól tartani, hiszen az élet során 
pusztul és lényeges mértékben újraképződ
ni nem tud. Két ilyen állandóan szükséges 
alkatelem található az agyban: az acetil- 
kolin, mely hidat képez az idegsejt és 
axonja (nyúlványa) között és így jel-(hír)- 
továbbító, valamint a gondolkodási telje
sítményt fokozó serotonin, mely a fájdal
mat csillapítja és boldogságérzetet kelt. A 
kolin lecitinből, a serotonin a triptofán 
aminosavból képződik. A negatív hatások 
(feszültségek) oldásához a szénhidrátok, az 
aminosavak, a B csoport vitaminjai és a 
magnézium-sók járulnak hozzá.

A források a táplálékban találhatók, így 
a magvakban, közöttük különösen az őrölt 
gabonákban, a gyümölcsökben. A zsírok 
csak akkor segítenek, ha nem jól koncent
rálunk. A napfényről sem szabad elfeled
kezni és a hozzá hasonló hatást kifejtő tá
vol-keleti ginzeng gyökérről sem. Ha ál
dott állapotában a leendő anya tápláléká
ban az omega-3-zsírsavak is fellelhetők, 
úgy azok a későbbi emberi fejlődés során 
az intelligenciát fokozzák és a szív-, vala
mint az érrendszeri betegségeket megelő
zik (Michael Crawford professzor, Észak- 
londoni Egyetem).

Michael Hamm professzor (Hamburgi 
Szakfőiskola) szerint a táplálék alkatele
meinek kiegyensúlyozottsága fontos (gyü

mölcs, főzelék, tejtermék, teljesen őrölt 
gabonaszemekből készült kenyér, tengeri 
hal, de egy kevés húsra is szükség van).

[Forrás: VDI Nachrichten, No 6, p 37; 
(2000. február 11.)]

Új hajtóanyag űrrakéták fellövéséhez

Kívánatos az űrbe juttatandó tárgyak súlyá
nak minimalizálása, beleértve a hajtóanya
got is. Az USA Indiana-beli East Lafayetee- 
ben, a Pardue Egyetemen Dr. John Rusek 
professzor mérnök-kutatócsoportja kifej
lesztette az űrrakéták áramtermelő üzem
anyagcelláját. Ennek elektrolitként és vele 
együtt elektronszállítóként kell hasznosulnia 
az anódtól (amely önoldódó alumínium
ötvözetből készül) a katódig terjedő úton, 
ahol célba érve oxidálódik, miközben elekt
ronokat bocsát ki az elektrolitba szervetlen 
anyagok és víz képződése mellett. Az erede
tileg fémalumíniumból készített anód alkal
matlan volt a feladatra, mert rövid idő alatt 
anódiszap képződött körülötte, amely elzár
ta az elektronok áramlását.

Az eljárás szerint a tisztított és tömény 
hiperoxid oldatot katalizátoron bontják le 
in statu nascendi, ami ilyen minőségében 
„elégeti” az alkohol üzemanyagot (etil-, 
vagy metilalkoholt). A kutatók arra a kö
vetkeztetésre jutottak, hogy az eljárás mó
dosítható más üzemanyagforrás gyors oxi
dációjára az elektromos cellákban.

[Forrás: Chemical Engineering Progress, 
96. No 3, p 14; (2000. március)]

A túlhajtott
műanyaghulladék-hasznosítás 
alig használ a környezetnek

Az Európai Műanyagtermelők Társasága 
az egész világra kiterjedő tanulmányt ké
szíttetett a holland TNO Intézettel arról, 
hogy melyik a legelőnyösebb műanyaghul
ladék-hasznosítás módszer. A tanulmány a 
következő javaslatokat tartalmazta:
- a  műanyaghulladék 12%-át az eredeti 

szerkezeti anyagaira kell bontani, 3%-át 
nyersanyagra, 15%-ot energianyerésre 
hasznosítani és 70%-ot pedig depóniába 
helyezni;

-  15%-os visszanyerés eredeti szerkezeti 
anyagként és 85%-os energetikai hasz
nosítás;

-  15%-ot eredeti szerkezeti anyagként új
rahasznosítani, 10%-os nyersanyag kiho
zatal mellett és 75% marad energetikai 
hasznosításra.
Ezeken túl olyan forgatókönyveket is 

vizsgáltak, amelyek nem optimálisak, így 
ha az energetikai hasznosítás 25-35% kö-
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Szemle

zötti, akkor a nyersanyagként való hasznosí
tás nem haladhatja meg a 15%-ot. A szám
ba vehető változatokat 50%-os költség-visz- 
szanyerésig hasonlították össze és arra az 
eredményre jutottak, hogy a legkedvezőt
lenebb esetben a gazdasági eredmény nem 
hoz többet vissza, mint amennyi az évi 20 
km-es többletautózás költsége. Az ered
ményt akkor tudják a leginkább megközelí
teni, ha a műanyag csomagoláshoz a lehető 
legvékonyabb fóliát használják.

[Forrás: VDI nachrichten, 53. No 7, p 
10; (2000. 02. 18.)]

PVC-hulladékok elgázosító 
ártalmatlanítása sósavvá 

és szintézisgázzá

A Vinilgyártók Európai Tanácsa (EVCM, 
Brüsszel) 2000 közepén a Solvay cég 
(Brüsszel) franciaországi Tavaux telephe
lyén be akarja indítani kísérleti üzemét, 
amely a Linde KCA (Drezda) cég által ki
dolgozott eljárás szerint évente 2000 tonna 
kapacitással PVC hulladékot kíván hőbon
tani és erre 3 millió USD-t fordít. Az eljá
rás jellemzői 1400-1600°C hőmérséklet, 
valamint homok és víz bekeverése az aprí
tott PVC hulladékba. A hőkezelés során a 
homokból szervetlen anyagok (CaCC>3, 
szilikátok) jutnak a képződő salakba. A sa
lakot víz becsurgatással aprítják fel. A re
akció hőmérsékleten a PVC elbomlik, és 
H2, CO, CC>2 és HC1 keletkezik. Később a 
hidrogén-kloriddal vizes elnyeletés és 
desztillációs tisztítást követően oxiklórozó 
reakciót végeznének, az éghető bomláster
mékeket pedig energiahordozóként, első
sorban villamoserőművi fűtőberendezé
sekben kívánják hasznosítani.

A kidolgozók véleménye szerint az eljá
rás elsősorban kisebb mennyiségű PVC- 
hulladék ártalmatlanítását szolgálja, mert 
itt mutatkozik gazdaságosnak. (A PVC 
égetéses ártalmatlanítása csak 20 ezer ton
nás éves kapacitás felett prognosztizálható 
gazdaságosnak.)

[Forrás: Chemical Engineering, 106. No 
11, p 19; (1999. október)]

Műanyag helyett: „folyékony fa”

A könnyen megmunkálható, de drága szer
kezeti faanyagokat helyettesíteni lehet an
nak 30%-át képviselő ligninnel, ami aprí
tott fák vizes feltárásakor (paraméterek: 
nyomás, 280°C) keletkezik. Ajóval értéke
sebb cellulózból papírgyártás-, ill. cellu
lózszál készítése céljából világszerte éven
te 50 millió tonna hulladék-ligninmorzsa is 
keletkezik, amit csak 5%-ban használnak

mkl

forgácslemez, beton, ill. állati tápba beke
vert terjedelmesítő anyagként.

A német Kémiai Technológiai (ICT) 
Frauenhofer Intézetben (Pfmztal) Helmut 
Nagele és Jürgen Pfitzer kutatók a lignint 
természetes (megújuló) szálakkal (len, ken
der, sisal) keverték. Ez a 20-60%-ban lignin
nel 170°C-ra felforrósított keverék a sajtoló
formában megfolyósodott és lehűtve formá
zott szerkezeti anyaggá vált. A keletkezett 
anyag külsőleg emlékeztetett a fára, és apró, 
felületükön festett, vagy lakkozott divatcik
kek mellett más szerkezeteket (székek, búto
rok, profilok, lemezek) is készítettek belőle. 
A termék ellenáll a környezet enyhe károsí
tó hatásának (pl. nedvesség) és felületén 
ízlés szerint színezhető; mindez hasonló 
ahhoz, mint amilyen anyagokat a műanyag
feldolgozó eljárások során használtak. Az el
járásra a feltalálók TECNARO néven vállal
kozást hoztak létre. Egyenlőre még az eljá
rást finomítják a feltárás módosításával és új 
alkalmazási területeket is keresnek.

[Forrás: VDI Nachrichten, No 6, p 11; 
(2000. február 4.)]

Szuperkritikus szén-dioxid gyenge 
szerves bázisok oldószereként

A szén-dioxidot évtizedek óta használják 
élelmiszerek tartalmazta kívánatos és nem 
kívánatos anyagok extrakciójára, majd 
később vizes oldatokból gyenge szerves 
savak kivonására, de eleddig nem foglal
koztak a gyenge bázisok kinyerésével (a 
CO2 potenciális sav, ami a kivonandó 
bázikummal reakcióba tud lépni).

A finnországi Esproban a VTT Chemic- 
ne Technology Intézetben az Antero Laiti- 
nen vezette kutatócsoport bebizonyította, 
hogy a szuperkritikus CO2 (állapotjelzői 
40°C hőmérséklet és 10 Mpa nyomás) a vi
zes anyalúgból kivonja mind a meta-xilolt, 
mind a piridint. Az eddig széles körben 
alkalmazott szerves oldószer-extraháló- 
szerekkel összehasonlítva a szuperkritikus 
szén-dioxid előnyei a következők:
-  nincs környezeti ártalom,
-  nincsen tűzveszély,
-  a korábbi eljárásoknál az extrakciót 

követően az anyalúgban oldószemyo- 
mok maradnak, melyeket egy második 
extrakciós lépcsőben, más oldószerrel 
kell eltávolítani.
A laboratóriumi kísérleteket ellenáramú 

extrakciós oszlopban végezték és ott sike
rült az eredetileg 5-15 súlyszázalék piridint 
tartalmazó tápból annak 99%-át eltávolíta
ni (a fajlagosan szükséges oldószer súlya 
ennek 3-5-szöröse volt). Tájékoztató kísér
letekben meggyőződtek arról, hogy gyenge

bázisok vizes oldatokból történő kivonásá
nál hasonló eredmények várhatóak a szu
perkritikus szén-dioxiddal.

[Forrás: Chemical Engineering, 107. No 
3, p 21; (2000. március)]

Az inert paraffinoktól 
a reakcióképes intermedierekhez

A vegyipari gyártások nagy volumenekben 
igényelnek reakcióképes közbenső termé
keket, amelyeknél jellegzetesen inertebbek 
a gazdaságosabban rendelkezésre álló, 
mindenekelőtt kőolajalapú alifás anyagára
mok. Ilyen közbenső termékek az etox, a 
vinil-klorid, az akril-nitril, az aromások, az 
1,4-butilalkohol, a tetrahidrofurán, a buti- 
rolakion. Eljárásaik jellegzetesen a követ
kező reakciósorokból állnak:
-  gőzpirolízis és katalitikus krakk;
-  a keletkezett olefinek és aromások elkü

lönítése (ezek szolgálnak az intermedie
rek előállítására és a reakcióképesség 
szempontjából a paraffinok és az inter
medierek köztesei). Ezek a tulajdonsá
gok okozzák, hogy az ilyen eljárásokkal 
siker esetén valószínűleg olcsóbban lehet 
intermediereket előállítani. Néhány eljá
rás már közel van a megvalósuláshoz, 
mások sikeréig még 5-10 év is eltelhet 
(pl. metil-klorid).
Az eddig elért eredmények katalitikus 

reakciólépcsői a következők:
-  vinil-klorid: etán oxiklórozása elemi 

klórral és hidrogénkloriddal. A reakció
paraméter 480°C;

-  akril-nitril: az első lépcsőben propánból 
propilén készül, a másodikban a propilén 
ammonoxidációja következik. Az eljárás 
kidolgozója a BPAmoco. A katalizátor 
vanádium-antimon;

-  aromások alifásokból: az anyagáram 
propán-butángáz, a katalizátor zeolit, a 
reakcióparaméterek 425°C, 2-4 bar. Az 
eljárás kidolgozója a BP-Amoco UOP, 
neve Cyclar. A folyamat lényege: alká- 
nok dehidrogénezése olefinekké, azok 
oligomerizálása, majd ciklizálása és de
hidrogénezése aromásokká;

-  1,4-butándiol: n-butanolból indulnak ki, 
butánoxidációt hajtanak végre vanádium- 
foszforoxid katalizátoron maleinsav-an- 
hidriddé, amit követ annak hidrolízise 
maleinsavvá, majd állóágyas katalitikus 
hidrogénezése butándiollá. Az eljárás ki
fejlesztője a BP Chemicals és a Lurgi, 
neve Geminox. A kihozatal 94%-os. Az 
eljárás módosításával előállítható bután- 
diolból, tetrahidrofuránból és gamma- 
butirolaktonból álló keverék is. Az USA 
Ohio államában (Lima) 2000-ben 65
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kt/év kapacitású butándiol üzemet indíta
nak, amit később 120 kt/év-re kívánnak 
bővíteni.
[Forrás: Erdői, Erdgas, Kohlé, 115. No 

12, p 597-602; (1999. december)]

Elegáns reakciósorok vezetnek 
a B3 vitaminhoz

Az Alusuisse csoporthoz tartozó svájci 
Lonza cég (Visp) finomkémiai elnökségi 
tagja dr. R. Helmut Rupp beszámol három 
eljárásukról, amellyel B3 vitamint (nikotin- 
savamid, másnéven niacinamid) gyárta
nak. Hagyományos módszerükkel a világ- 
termelés felét (évente 15 ezer tonnát) négy 
reakciólépcsőben gyártják. Az első lépés
ben etilénből, ill. acetilénből acetaldehidet 
készítenek oxidációval, majd azt ammóni
ával metil-etil-piridinné alakítják át, 
amiből salétromsavval jutnak a niacinhoz, 
majd tisztítás céljából annak amidálásával 
és újbóli elszappanosításával állítják elő a 
B3 vitamint a megkívánt tisztaságban.

Új eljárásuk szerinti üzemüket 1999. 
szeptemberében indították Guangzhonban 
(Kína). A kiinduló anyagot, a metil-pentil- 
diamint (nylongyártási melléktermék) a 
DuPont cégtől szerzik be. Az első lépcső
ben ezt folyamatos eljárás-lépcsőjükkel 
metil-piperidinné ciklizálják, amiből a 
következő dehidráló lépcsőben a 3-pikolin- 
hoz jutnak, amit 3-ciano-piridinné ammon- 
oxidálnak, végül immobilizált enzim se
gítségével hidrolizálnak. Az eljárásnak 
ezért is jó az energetikai hatásfoka, mert a 
dehidrálás (dehidrogénezés) során nyert 
hidrogéngázt elégetik és ennek hőjével a 
metil-pentil-diamint elgőzölögtetik, az 
ammonoxidációs reakció exotermicitását 
pedig a reakcióelegy előmelegítésénél 
használják fel. Az amino-pirídin extrak- 
ciójához egyetlen oldószert használnak 
(toluol), amit ledesztillálnak az extraktum- 
ról. A 3-ciano-piridint folyamatos reaktor- 
kaszkádban biológiai úton hidrolizálják. 
A végterméket porlasztó-szárítóban vízte
lenítik és így hozzák a gördülőképes 
egyenletes méretű poralakra, majd szára
zon csomagolják. A kihozatal metil-pentil- 
diaminra számítva 70%-os. Az első reak
ciólépcső során (metil-pentil-diamin cikli- 
zálás) keletkezett ammóniát a későbbi 
ammonoxidációs lépcsőben használják fel.

Az új, most kidolgozott harmadik eljárá
sukkal oldószermentesen állítanak elő 3-

pikolinból csőreaktorban niacint, amikor is 
oda levegőt és vizet adagolnak be; ehhez 
újonnan kifejlesztett katalizátort használ
nak. Ezután már csak a tisztítás követke
zik: vízben az ammóniumsót állítják elő, 
amit porlasztószárítóban bontanak meg 
niacinné és ammóniává. Mindezzel az „új” 
négylépcsős eljárást „újabb” kétlépcsőssé 
alakítják át.

Van eljárásuk a B1 vitaminhoz (Thiamin) 
is. Itt malonsavdinitrilből indulnak ki, ami
hez acetonitrilt és ciánkloridot adagolnak 
magas hőmérsékleten, oldószer nélkül. 
A szükséges reaktorrendszert a CFD (Com
puter Aided Fluid Dynamics- Számítógép
segítette Folyadékdinamika) cég szakértői 
dolgozták ki és ezt is a Guangzhon-i üzem
ben építették fel.

Más cégeknek is van niacin eljárásuk; ez 
acetaldehidbó'l, formaldehidből és ammó
niából indul ki és piridinen és ciano-piridi- 
nen keresztül jut el a niacinamid prekur- 
zurhoz, amit nikotinsavvá alakítanak át.

[Forrás: Európa Chemie, Ausgabe 30. 
(befűzött melléklet) Die Chemische Indus
trie dér Schweiz, p 14-15]

A forróvíz a kritikus 
paraméterekhez közel fel tudja

oldani mind a sót, mind az olajat

Ha a folyadékok állapotjelzőit a kritikus 
értékekhez közelítjük, jellegzetes tulajdon
ságaik megváltoznak. Ehhez azonban pl. 
az szükséges, hogy a hőmérsékletük az at
moszférikus forrpontjuk háromszorosának 
közelébe kerüljön (víz esetében ez 250- 
300°C). A molekulák bomlásából ekkor io
nok keletkeznek (H30+ savas tulajdonságú 
hidronium és ennek ellenpontja, a bázikus 
hidroxilion). Ennek következtében változ
nak az oldószer-tulajdonságok, így a víz 
dielektromos állandójának az atmoszféri
kus forrponton érzékelhető 80-as értéke 
20-ra csökken, sűrűsége pedig 1 g/ml-ről 
0,7 g/ml-re változik. A víz a sókat és az 
olajokat ebben az állapotában egyaránt 
oldja, ami lehetővé tehet egyes eddig gá
tolt folyamatokat, pl. megszüntetni két el
különülő folyadékból álló közös fázist 
(amit csak állandó erőteljes keveréssel le
hetne fenntartani). A két folyékony fázis a

lehűlés hatására egymástól elválasztódik 
és az egyikből kiválik a só, ill. az olaj.

A folyamat együtt járhat azzal, hogy a 
berendezés egyszerűbb lehet, ill. csökken
thető az energia bevitel (mindkettő elő
nyösen hat a gazdaságosságra). A módszer
rel az USA Georgia állama műegyetemén 
Charles Eckert professzor vizes oldatban 
vitt végbe kondenzációt szerves kompo
nensek között, észtert tudott hidrolizálni 
és Friedel-Crafts módszere szerint acilál- 
ni. Tapasztalataik alapján az új eljárás 
gazdasági hatékonysága mindenekelőtt ki
sebb tömegű alkalmazáskor mutatkozik 
meg.

[Forrás: The Chemical Engineer, p 14. 
(1999. október)]

A személygépkocsik katalizátora 
az első ötezer kilométeres út 

megtétele után amortizálja gyártási 
költségét

Környezetvédelmi okokból mindinkább 
kötelező a személygépkocsik kipufogó gá
zának káros elemeit ártalmatlanítani. A ká
ros elemeket kb. 90%-ban kiküszöbölő ka
talizátor töltetét egy dobban, három-utas 
kerámiahordozóra felvitt formában, a plati
nafémek csoportjához tartozó nemesfémek 
elegyéből (pl. 2 g Pt + 0,4 g Rh) kell képez
ni. A katalizátor kiküszöböli az elégetés so
rán keletkezett savakat (kénsav és salét
romsav származékok). Az előállítás tech
nológiájától függ ennek az ártalmatlanítás
nak a mértéke. Ma jó esetben, Németor
szágban 4900 km út megtétele után a gyár
tási ráfordítások a haszonból megtérülnek. 
A nullszaldós egyensúlyig a legjobb eset
ben 1500 km megtétele is elegendő, de leg
rosszabb esetben is 10000 km után a befek
tetés megtérül.

A katalizátort általában a platinafémek 
bányászatával foglalkozó országokban 
gyártják, ezen belül a világigény 65%-át 
szolgáltatja Oroszország és Dél-Afrika 
együttesen.

[Forrás: VDI Nachrichten, p 26. (1999. 
november 15.)]

S.Gy.
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Új eljárások olefinek és aromások 
feldolgozására

A  jó l  ism ert e ljárások  m e lle tt új é s  
szok atlan  m eg o ld á so k  is  lé tezn ek  az  
o le f in ek  é s  arom ások  kon verziójára . 
A  C h em n itz i E g y e tem  kutatói h e te 
rogén  k a ta líz ises  g á z fá z isú  rea k ci
ókra teszn ek  ja v a sla to t. A  prop ilén  
o x id o t (ep o x id o t) m a fo ly a d ék fá z isú  
reak ciób an , k ö zv ete tt úton, k ö z b e n 
s ő  h id ro-p erox id ok on  k eresztü l á l
lítják e lő  (eg y éb k én t a v in il é s  az  
a llil h e ly ze tb e  is  o x ig é n  kerü lne). A  
szerző k  a v in il h e ly z e tű  sz e le k tív  
o x id á c ió h o z  N 20  tartalm ú o x id á ló 
szer t é s  s z i l íc iu m d io x id  á g y a s  
alkáli-prom otált v a so x id  katalizátort 
h asználnak . A  c ik lo h ex á n t ren d sze 
rint b en zo l te ljes h id r o g é n e z é sé v e l  
gyártják. E nnél so k k a l h atékonyabb  
eljárás leh et a b en zo l p arciá lis  h id- 
ro g é n e z é se  c ik lo h ex én n é , m ajd an
nak  to v á b b -fe ld o lg o z á sa  c ik lo -  
hexánná. A  b en zo l g á z fá z isú  p arciá
lis  h id ro g én ezése  k ü lö n ö sen  b o n y o 
lult, m ert a c ik lo h e x é n  n a g y o n  reak
tív. A  p arciá lis  o x id á c ió h o z  ruténi- 
um  katalizátort h aszn á ln ak  é s  az  
a la p a n y a g h o z  r e a k c ió  m ó d o s ító t  
adagolnak . A  reak ció  m ó d o s ító  a 
fe lté te le z é se k  szerin t v ék o n y  film et  
k ép ez  a kata lizátor fe lü le te  körül, 
a m ely  távol tartja a k e le tk eze tt c ik -  
lo h e x é n t a k ata lizá tor fe lü le té tő l, 
ak a d á ly o zza  az újra a d szorb eá lód ást  
é s  íg y  a to v á b b -h id r o g é n e z ő d é s t

cik lo h ex á n n á . (Forrás: 16. W P C *  
elő a d á sa i, V. D u m a , E. D ie tz s c h ,  D . 
H ö n ic k e : N e w  R o u tes fór  the P ro
c e ss in g  o f  O le fin s  and A rom atics).

Új koncepciójú pirolízis kemence

2000. k ö zep i b eje len tés  szer in t a 
fra n c ia  IF P  é s  a k an ad a i N o v a  
C h em ica ls  o ly a n  kerám ia k em en ce  
k if e j le s z té s é n  d o lg o z n a k , a m e ly  
90% -ot e lér ő  e tá n -etilén  k o n v erz ió 
v a l, é s  m agas e tilén  sze lek tiv itá ssa l 
ü zem elte th ető . A  h a g y o m á n y o s k e 
m en cék n é l a k o n v erz ió  6 5 -7 0 % -o s. 
A  kerám ia k em en ce  h atásfoka  75% , 
szem b en  a trad ic ion á lis 50% -kal. A  
kerám ia k em en ce  továb b i e lő n y e  a 
v issza szo r íto tt k o k szk ép ző d és  é s  a 
kom pakt terv ezés , am i k iseb b  beru
h á zá si k ö ltsé g e t , k e v e se b b  recir- 
k u lá ció t é s  k iseb b  h ű tési terh elést 
je len t. A  N o v a  10 k t/év  kapacitású  
d em o n strá ció s e g y sé g e t  ép ít 2 0 0 1 . 
é v i in d ítássa l. A  projek thez m e g h ív 
já k  az „etilén  k lu b ” kontraktorait, 
m int a K e llo g g  B row n  and R o o to t é s  
az A B B  L um m ust az új k em en ce  
p iacrav ite lén ek  m eg g y o rs ítá sa  c é l
já b ó l. (E uropean  C h em ica l N e w s ,  
10-1 6  Ju ly 2 0 0 0 . p. 2 5 .)

Innováció a tömeg műanyagok 
gyártásában

A  tö m eg  m ű an yagok  ér ték es íté sé 
ben  a j ó  m in ő ség  és  a v o n z ó  ár ö n 

m agában  m ár nem  e le g e n d ő  a siker
h ez , a gyártóknak  term ék- é s  s z o l
gáltatás in n o v á c ió k k a l k e ll m e g h ó 
d ítaniuk a v ev ő k e t. A  term ék in n o 
v á c ió k  során új kata lizátoros tech 
n o ló g iá k a t a lkalm aznak , a m ely ek  a 
v e v ő k  által a lak íthatók  a sp ec iá lis  
a lk a lm a zá so k h o z. íg y , a leg n a g y o b b  
v o lu m en b en  gyártott PE  é s  PP  e s e 
téb en  m e ta llo c é n , v a g y  Z ie g le r -  
N atta  kata lizá toros tech n o ló g iá k a t  
a lk a lm a zn a k  (a  D o w  é s  az  
E x x o n M o b il a lk a lm a zta k  e lő s z ö r  
k e r e sk e d e lm i m ére tek b en  m e ta l
lo c é n  katalizátort a PE  te ch n o ló g iá 
ban a k ile n c v e n e s  év ek b en ). Terjed  
az in te r p o lim e r e k  (p l. P P + P E , 
P P + P E T , P V C + H D P E ) gyá rtá sa . 
S zo lg á lta tá s in n o v á c ió n a k  m in ősü l 
az e lek tron ik u s k eresk ed e lem  a lk a l
m azása . E zze l az érték lánc rö v id íté 
se  m iatt k ö ze leb b  leh et kerülni a v e 
v ő h ö z  és  m in teg y  15% -os á rcsö k k e
n ést is  rem éln ek  b e lő le . M in d ezek  
m elle tt e le m z ő k  szerin t nem  kerül
h ető  e l a tö m eg term ék  szek tor  to 
vább i k o n szo lid á c ió ja  sem , és  e z á l
tal a m ére tg a zd a sá g o ssá g  é s  a k ö lt
ség h a ték o n y sá g  n ö v e lé se . (C h em i
ca l W eek , June 2 1 , 2 0 0 0 . p. 4 2 .)

* 1 6 . W P C  -  a W orld P etro leum  
C o n g ress 16. K o n g resszu sa , C a lg a 
ry, K anada, 2 0 0 0 . jú n iu s 11-15.
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A Magyar Kémikusok Lapjának médiaajánlata 2000. évre

A Magyar Kémikusok Lapja a Magyar Kémikusok 
Egyesületének 1945-ben alapított technológiai szak
lapja és hivatalos lapja, az egyetlen magyar nyelvű 
gyakorlati kémiával foglalkozó mérnöki szintű fo
lyóirat. Szerkesztésének legfontosabb célkitűzése a 
mérnöki szintű ismeretterjesztés és tapasztalatcsere a 
kémiai technológia valamennyi területén.

A Magyar Kémikusok lapjában megjelenő h i r d e t é 

s e k  é s  f i z e t e t t  k ö z l e m é n y e k  havonta mintegy 600 
lappéldányban és 2700 fekete-fehér különlenyo- 
maton jutnak el a Magyar Kémikusok Egyesületé
nek tagjaihoz és az egyéni előfizetőkhöz. Előfi
zetőink között találhatók az ország valamennyi 
vegyipari gyárának, illetve kémiával és kémiai 
technológiával foglalkozó intézeteinek és intézmé
nyeinek döntéshozói és véleményformálói.

A Magyar Kémikusok Lapja színes és fekete-fehér 
hirdetéseket egyaránt megjelentet. Kérjük, hogy a 
hirdetéseket az alábbi minőségi követelmények 
szerint küldjék meg szerkesztőségünknek.

Partnereink h i r d e t é s e i k e t  három változatban juttat
hatják el lapunkhoz:
-  grafikailag szerkesztett szedett szöveg és kép 

(színes dia vagy fotó) formájában;
-  4 színű color filmen 1/1 méretben. A kívánt rács

sűrűség fekete-fehér képnél 36-44, színesnél pe
dig 48-54, és mellékelni kérjük az analóg proof- 
ot (a cromalin néven ismert színes nyomatot). 
Kérjük, hogy ne adjanak számítástechnikai úton 
készült színrebontást;

-  kéziratban mellékelve a színes képet vagy nyo
matot vagy diát (ezek valamelyikét).

F e k e t e - f e h é r  hirdetésnél a kívánt rácssűrűség 36- 
44, vonalas ábra, vagy éles fotó (negatív vagy dia).

A hirdethető felület mérete egész oldalnál 245x170 
mm (max. 4400 karakter, beleértve a normál címet 
és az emblémát), fekvő oldalnál 120x170 mm, ál
ló féloldalnál 245x80 mm (max. 2200 karakter, 
beleértve a normál címet és az emblémát), és álló 
negyedoldalnál 120x80 mm (max. 1100 karakter, 
beleértve a normál címet és az emblémát).

A minimális hirdetési felület egynegyed oldal. 
Egész oldalas hirdetés esetén max. 3 db, félolda

lasnál max. 2 db, negyedoldalasnál max. 1 db szí
nes képeredetit fogadunk el. Színesben egy hirde
tőtől egy számban egy oldalra max. 2 db negyed
oldalas hirdetést fogadunk el.

Az ún. különlenyomatban a színes hirdetést fekete
fehérben tudjuk közzétenni.

A  s z ö v e g e k h e z  k a p c s o l ó d ó  e m b l é m á i k a t  két válto
zatban küldhetik be:
-  színrebontott pozitív filmen, vagy pauszon és 
- jó  minőségű fekete színű nyomaton vagy rajz

eredetin.

Lapunk a tárgyhó 5-ig jelenik meg. Megrendelésü
ket, ill. hirdetésüket és fizetett közleményük anya
gait a tervezett megjelenés előtt hat héttel kérjük 
szerkesztőségünk címére megküldeni (Magyar Ké
mikusok Lapja Szerkesztősége, 1027 Budapest Fő 
u. 68.). A leadott anyagokat (kéziratot stb.) csak a 
lapmegjelenés után tudjuk visszajuttatni. További 
felvilágosítással készséggel állunk rendelkezésre 
(telefon: 201-2535).

Hirdetési alapdíjaink a következők (ezer Ft-ban 
ÁFA nélkül):
Terjedelem Fekete- Színes Borító Borító

fehér belív III. IV.

Egész oldal 70 130 +20% +30%
Féloldal 40 80
Negyedoldal 30

Színrebontott film átadása esetén egész oldalanként 
12 eFt, féloldalanként 6 eFt és negyedoldalanként 
3 eFt engedményt adunk. Többszöri megjelenéskor 
fekete-fehér hirdetés esetén számonként 15%, szí
nes hirdetés esetén pedig számonként 25% enged
ményt biztosítunk.

A f i z e t e t t  k ö z l e m é n y e k  ( P R  c ik k )  megjelentetésé
nek díja megegyezik a fekete-fehér hirdetés alap
díjával. Megegyezés szerint A4 (205x290 vágott) 
méretű s z ó r ó l a p o t  é s  p r o s p e k t u s t  is elhelyezhetünk 
a Magyar Kémikusok Lapjában. A PR cikk kézira
tának leadási formája megegyezik az egyéb cikke
kével (1. az MKL útmutatóját).
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HORVÁTH CSABA PROFESSZOR 70 ÉVES

2000. január 25-ére virradó éjjel a new haveni Yale 
Egyetemen, a Woolsy Hall bankett-termében ünnepeltük 
Horváth Csaba professzor hetvenedik születésnapját. Az 
ünnepségre Horváth Csaba számos hajdani és jelenlegi ta
nítványa gyűlt össze, i hogy tiszteletével adózzon a tanító
nak, a mesternek, aki oly sokat tett és tesz munkatársaiért. 
Számos barát, tisztelő és kolléga jelenléte is emelte az ün
nepség fényét és az ünnepelt respektusát. Az ünnepség ré
sze volt annak a három napon át tartó eseménynek (Hor
váth Symposium 2000, A Symposium Recognizing the 
Contribution to Separation Science and Engineering of 
Professor Csaba Horváth, Yale University, January 23-25, 
2000), amely előadássorozatával, poszterbemutatóival és 
diszkusszióival az ember, a kolléga, a tanár, a kutató és a 
mester közel 50 éves szakmai munkássága előtt tisztelgett.

Horváth Csaba 1930. január 25-én, Szolnokon született. 
Szolnokon érettségizett 1947-ben, majd a Budapesti Mű
szaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán folytatta tanulmá
nyait, és kapta meg mérnöki diplomáját 1952-ben. Végzés 
után a Egyetem Szerves Kémiai Technológia tanszékére 
került, és 1956-ig ott dolgozott, mint egyetemi tanársegéd.

1956-ban került a Német Szövetségi Köztársaságba, 
ahol a következő négy évben az iparban dolgozott a 
Höchst (Frankfurt am Main) cégnél. Azután a frankfurti 
Goethe Egyetemen dolgozott, ahol fizikai-kémiából szer
zett egyetemi doktorátust (magna cum laude) 1963-ban. 
Még abban az évben az Amerikai Egyesült Államokba ke
rült, ahol először a Harvard Egyetemen dolgozott, 1964- 
től van a Yale Egyetemen. 1979-től a Yale Egyetem Ve
gyészmérnöki Intézete professzora.

Horváth professzor szakmai nagyságát az a sokoldalú
ság jellemzi, melyben a magas szintű elméleti és gyakor
lati tudás, tudományos alkotás, ismereteinek rendszeres 
átadása, iskolateremtés és szervezés egészíti ki egymást 
látványos, könnyed és évekkel előremutató előadásokká, 
publikációkká. Amint ezt a sok tanítvány megjelenése is 
mutatta, tevékenysége sohasem volt öncélú vagy önző, 
hanem eredményeit és sikereit mindig megosztotta mun
katársaival, megtanítva őket az alkotó munka élvezetére.

A kromatográfia területén mind elméleti, mind gyakor
lati tevékenysége közismert. Számos területen maradan
dót alkotott. A teljesség igénye nélkül új területeket nyitott 
mind a gázkromatográfiás, mind a folyadékkromatográfi
ás elválasztások területén, a mikrooszlopoktól [Anal. 
Chem., 39, 1422 (1967)] a preparatív kiszorításos kroma- 
tográfiáig [J. Chromatogr., 215, 295 (1982)]. Megfontolá-

T U  D Ú C A , T U  S IG N O R E  E T U  M A E S T R O  (D A N T E )

sait ma nemzedékeknek tanítják, mint a gyakorlati fel
használhatóság próbakövével bizonyított, magas szintű el
méleteket. Bár kutatási eredményeinek számos publikáci
ója közismert, prioritása talán leginkább a nagyhatékony
ságú folyadékkromatográfia tekintetében kétségtelen. O 
volt, aki megalkotta az első olyan nagynyomású folyadék
kromatográfiás berendezést, mely a ma használatos ké
szülékek paradigmája, előadásában elsőként ismertette a 
HPLC-t, illetve az első HPLC-vel kapcsolatos közlemé
nyek is az ő nevéhez fűződnek [Nature (London), 211, 
748 (1967) és Anal. Chem., 39, 1422 (1967)]. A HPLC- 
vel történő elválasztás biztosította azt a sebességet és ha
tékonyságot, amely addig csupán a gázkromatográfiás 
műveleteknél volt lehetséges. Mintegy 20 évvel ezelőtt 
megalkotta az ún. szolvofób elméletet [J. Chromatogr., 
125, 129 (1976)], mely az elmúlt két évtized alatt semmit 
sem vesztett jelentőségéből. Azon ritka elméletek egyike, 
mely nemcsak érthetővé teszi a fordított fázisú elválasztá
sok lényegét, hanem melynek alapján egyszerűen és biz
tosan lehet megtalálni egy elválasztási „feladat” sikeres 
megoldását. A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 
gyakorlati megvalósítása során is számos „újítás” fűződik 
nevéhez. Munkatársaival először választott el aminokat, 
aminosavakat és peptideket fordított fázisú folyadékkro- 
matográfiával [J. Chromatogr., 142, 623 (1977)], ezáltal 
az orvosi-biológia analízisek egy elképzelhetetlenül széles 
módszerének volt úttörője. A biotechnológiai ipar kezdeti 
lépéseinél az igen fontos preparatív elválasztások másod
perceken belül való követésére magas hőmérsékleten (kb. 
80°C-on) választottak el fehérjéket [J. Chromatogr., 398, 
335 (1987)], vizsgálták a frakciók tisztaságát. Mivel a 
HPLC az elválasztási művelet méretezése miatt néhány 
másodperc alatt lejátszódott, az elválasztási idő rövidebb 
volt, mint az időtartam, mely alatt a fehérjék kicsapódása 
bekövetkezhet. A 90-es években munkacsoportjának mű
ködési területei a nagyfeszültségű kapilláris elektro- 
forézissel történő vizsgálatok voltak. „Szubzéró” hőmér
sékleten is végezték vizsgálataikat, ahol az izomerek át
rendeződése nem, vagy csupán nagyon lassan következik 
be [Electrophoresis, 18, 871 (1997)].

Nemcsak tudományos eredményei, hanem mérnöki kép
zettsége, fizikai-kémiai tudása, találékonysága, az új iránti 
fogékonysága és előrelátása is szükségszerűvé tették, hogy 
Horváth Csaba a gyógyszerek túladagolását megszüntető en
zimreaktorok [The New Journal, October 24,1981] és az éb
redő elektrokromatográfia kifejlesztésének is „főszereplője”.
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Horváth professzor szervezőképessége legendás. Ő volt 
az elnöke és fő szervezője a nagyon sikeres, 1979-ben 
New Yorkban tartott „The 8th International Symposium 
on Column Liquid Chromatography” rendezvénynek, a 
hasonló címmel évente megrendezett kongresszusok ál
landó szervezőbizottságának is tagja.

A Horváth Csaba által szerkesztett „HPLC, Advances 
and Perspectives” (Academic Press, New York) könyvso
rozat mintegy 20 éve jelent meg, ennek ellenére ma is 
alapvető forrásmunka. Nehéz felsorolni azokat a folyóira
tokat, melyekben mint a szerkesztőbizottság tagja járult 
és/vagy járul hozzá a kiadvány színvonalának emelésé
hez, így csak a legismertebbeket említjük: Analytical 
Chemistry, Biochromatography, Biotechniques, Electro
phoresis, Genetic Engineering News, International Jour
nal of Biochromatography, Journal of Chromatography, 
Journal of Liquid Chromatography, Journal of Pharma
ceutical and Biomedical Analysis, LC*GC Europe, 
LC*GC North America, Magyar Kémiai Folyóirat, 
Separation Science and Technology.

Munkásságáért számos elismerést kapott, ideértve a kö
vetkezőket: Steven Dal Nogare Award (1978), Anniver-

sary Tswett Medal (1979), Tswett Chromatography Award 
(1980), Humbold Award for U.S. Senior Scientists (1982), 
American Chemical Society National Award in Chroma
tography (1983), van Slyke Award (1992), Merit 
Award (1993), A.J.P. Martin Gold Medal (1994), Dis
tinguished Contributions Award (1995), Halasz Medal 
Award (1997), National Chrom atography Award 
(1997), Golay Award (1999) és Medal of the Connec
ticut Separation Science Council (2000).

Horváth Csaba laboratóriumát számos magyar kutató 
látogatta meg, és többen dolgoztak ott hosszabb-rövidebb 
ideig. A hazai kutatók közül Fellegvári Irén, Kalász Huba, 
Ohmacht Róbert és Valkó Klára töltöttek el legalább né
hány hónapot a Yale Egyetemen Horváth Csaba laborató
riumában, és lényegesen bővítették kromatográfiás isme
reteiket és módszereiket az általa biztosított szellemi támo
gatás és ösztöndíj segítségével.

Horváth Csaba professzor úrnak 70. születésnapja 
alkalmából további sok sikert és jó  egészséget kívá
nunk mind a Magyar Kémikusok Egyesülete, mind az 
egész magyar kémikustársadalom nevében.

Kalász Huba -  Guttman András

^ . S j e m C e . . .  S j e m C e . , .

Bizonyították a harmadik generá
ciós neutrínó létezését

2000. július közepi bejelentés szerint a 
Fermi Laboratórium és a Nagoya-i Egye
tem tudóscsoportjai közvetlen bizonyíték
hoz jutottak arra vonatkozóan, hogy léte
zik tau neutrínó. A standard modell szerint 
az elemi részecskék hat kvarkból (up, 
down, strange, charm, bottom, top) és hat 
leptonból (elektron, rnüon és tau, valamint 
mindegyikükhöz kapcsolódó neutrínók) 
és négy erőátvivő részecskéből a bosonok- 
ból (foton, gluon, Z, W) állnak (Id. ábra). 
Az elektron- és a müon-neutrínót már 
1956-ben ill. 1962-ben kimutatták, a tau- 
neutrínó létezését a szuperszimmetria el
ve alapján feltételezték és hároméves ku
tatás eredményeképp bizonyították létezé
sét. A kísérlet során az első fázisban a 
Fermi Laboratórium Tevatron részecske- 
gyorsítójával nagy erejű neutrínó sugarat 
irányítottak egy három méter vastag, 
emulziós rétegeket közrezáró, vasleme

zekből készült középen lyukas „szend
vicsre”. A lemezeken áthaladó ezermilli- 
árd tau-neutrínó közül egy kölcsönhatás
ba lépett egy atommaggal és létrehozott 
egy tau-leptont. A tudósok a Nagoya-i 
Egyetemen különleges szkennerekkel és 
számítógépek irányította videokamerák
kal háromdimenziós képeket készítettek 
az emulziós rétegekben húzódó részecs
keútvonalakról. Hatmillió kölcsönhatás
ból ezer lehetséges esetet választottak ki, 
és négynél bukkantak az egymilliméte- 
res nyomot hagyó tau-leptonra.

[Forrás: Internet]

Fémes hidrogén előállítása

A szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú 
hidrogén folyadék ill. szilárd halmazállapo
túvá válik 20 K, ill. 14 K alatti hőmérsékle
teken. Ezekben az állapotokban a hidrogén 
elektromos szigetelő, de már a 30-as évek
ben feltételezték, hogy extrém nagy nyomás 
alatt a molekulák atomokra szakadnak és

Elemi részecskék (standard modell)

KVARKOK u C T foton

ER
Ő

Á
T-

V
IV

Ő
Kd S B gluon

LEPTONOK Ve Vmű Vtau Z
e Mű Tau w

Generációs
fokozat I. generáció 11. generáció III generáció

elektromos vezető fém keletkezik. Sőt, a 
60-as években ehhez azt is hozzátették, 
hogy a szilárd fémes hidrogén ellenállás 
nélkül vezeti az áramot. Ezért, ha a fémes 
állapot stabilizálható normál körülmények 
mellett, akkor szobahőmérsékletű szupra
vezetőként használható, de felhasználható 
kompakt energiaforrásként és könnyű épí
tőanyagként is. Eddig a fémes halmazálla
pot eléréséhez szükséges nagy nyomás elő
állítása jelentett technikai akadályt. W. J. 
Nellis és munkatársai a Lawrence Liver- 
inore National Laboratoryban kétfokozatú 
gázágyúval 100-180 GPa nyomást értek el 
úgy, hogy néhány csepp folyadék halmazál
lapotú hidrogénbe 7 km/s sebességgel löve
déket (dugattyút) röpítettek. így milliomod 
másodpercnyi időtartamra fémes halmazál
lapotú hidrogénhez jutottak, aminek mér
hették az ellenállását. Mérési eredményeik 
szerint a hidrogén 100 GPa nyomáson még 
félvezető állapotban van (ellenállása 0,1 
ohm-cm), de 140 GPa nyomáson már fé
mes állapotba kerül (ellenállása 0,0005 
ohm-cm-re esik). Az ellenállás ezen a szin
ten maradt a nyomás 180 GPa-ra történt 
emelésekor is. A tartós fémes állapot eléré
séhez a kutatók segédanyag felhasználását 
fontolgatják.

[Forrás: Scientific American, 
May 2000, p.60.] 

RL
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Súlyos ipari balesetek megelőzése 
és a kockázatkezelési program*

Z O L T Á N  C . M E S T E R * *

Bevezetés

Az Egyesült Államokban az 1999. június 21-i dátum jelentős 
mérföldkő a lakosság környezeti biztonsága terén. Ezen ha
táridővel országszerte arra köteleztek közel 70 000 létesít
ményt, hogy átfogó tervet készítsen a súlyos ipari balesetek 
megelőzésére és a kockázatok kezelésére. Az érintett létesít
mények [5] 3 évet kaptak a jogszabályban foglaltak teljesíté
sére. Törvényi alap az 1990-ben kiadott Tiszta Levegő Tör
vény Módosítása [2] megfelelő szakasza volt, amely az 
Egyesült Államok Környezetvédelmi Elatóságát [3] utasítot
ta a lakosság fokozott védelmét elősegítő szabályozás kidol
gozására a súlyos ipari balesetek következményeivel szem
ben. Hosszú, 6 évig tartó szabályalkotási folyamatban az 
Egyesült Államok Környezetvédelmi Hatósága kidolgozta és 
1996. június 21-én kiadta a Végső szabályt [4]. ASúlyos ipa
ri balesetek megelőzése és a kockázatkezelési program (a to
vábbiakban kockázatkezelési program) [5] előírásainak sike
res teljesítése jelentős erőkifejtést követel. A bonyolult tech
nológiai folyamatok értékelése gyakran több száz munkaórát 
is igényelhet. Igen költséges következményekkel jár a határ
idő elmulasztása, mert minden egyes szabály megsértéséért 
naponta 25 000 dollár késedelmi büntetést kell fizetni.

A kockázatkezelési program eredményei hozzáférhető
ek a lakosság számára és eleget kell tennie a felperes ügy
védek, környezetvédelmi szervezetek és különböző érdek- 
csoportok kívánalmainak is. Az előrelátó tulajdonosok és 
üzemeltetők [6] a kockázatkezelési programot kedvezően 
fogadták, mert ez a program nemcsak a lakosságot védi, 
hanem a baleseti kockázatok csökkentése révén csökkenti 
a termeléskiesést és a jövedelem ezzel járó csökkenését is.

A kockázatkezelési program háttere

Az elmúlt 25 évben bekövetkezett súlyos ipari balesetek 
mindig szomorúságot keltve emlékeztetnek az ipari biz
tonságban tapasztalt hiányosságokra. A legtragikusabb

* Elhangzott a Magyar Kémikusok Egyesülete Vegyipari Biztonságtech
nikai Szakosztály 1999. évi továbbképző tanfolyamán, május 22-én. 
Fordította és sajtó alá rendezte: Scheuring Imre, Íj Tanácsadó Bt. 1103 
Budapest, Gergely u. 40.
** Ph. D. QEP, REM. Environmental Science and Chemical Engineering 
25132 Via Bajo Cerro Laguna Miguel, CA 92677 , USA. Mester C. Zol
tán okleveles vegyészmérnök (Budapesti Műszaki Egyetem), a kémiai 
tudományok doktora (Massachusets Institute of Technology). Az Egye
sült Államokban él és saját konzultáns irodája van. Szakmai tevékenysé
ge: vegyi, olajipari és környezetvédelmi kutatás, üzletkötés és szervezés. 
A University of Southern California meghívott előadója és a Chapman 
University tudományos tanácsadója. Hivatalosan bejegyzett környezet
védelmi szakértő. (Registered Environmental Manager and Qualified 
Environmental Professional). Tagja több szakmai szervezetnek, mint az 
American Chemical Society, Society of American Military Engineers, 
Air and Waste Association, Risk Management Association.

példa a Bhopal-ban, 1984-ben történt baleset, ahol több 
mint 2 000 ember halt meg és 50 000 ember sérült meg sú
lyosan. Bhopal és más súlyos ipari balesetek (Flixborough 
1974-ben, Seveso 1976-ban) felriasztotta a közvéleményt 
és az nyomást gyakorolt a törvényhozókra valamint az 
iparra, hogy az ipari balesetekkel szembeni védelem/biz- 
tonság és hozzá kapcsolódva a környezetvédelem javítá
sára hatékony szabályokat és irányelveket hozzanak létre. 
Az Egyesült Államokban az elsődleges intézmények ezen 
a téren a Környezetvédelmi Hatóság [3] és a Munkavédel
mi és Foglalkozásegészség-ügyi Hatóság [8]. Érdemes 
megemlíteni, az Egyesült Államokban a Környezetvédel
mi Hatóságnak nincs hivatalos minisztériumi rangja, de 
lényegében minisztériumi döntési hatalommal rendelke
zik. A Munkavédelmi és Foglalkozásegészség-ügyi Ható
ság a Munkaügyi Minisztérium [9] egyik szervezete.

A kockázatkezelés szabályozását érintő jogszabályok a 
következők:

Veszélyhelyzet Tervezés és a Közösség Joga Megismer
ni Törvény [10],

Tiszta Levegő Törvény [2] módosítása,
Veszélyes Hulladékok Kezelése és Tevékenység Vész

helyzetben Törvény [11]
Ipari Folyamatok Biztonsága -  szabvány [12] 
Kommunikáció a veszélyről -  szabvány [13].

Néhány fontos ipari irányelv és útmutató : 
Felelősségteljes Gondoskodás Program (Vegyipari Üze
mek Szövetsége) [14]
Kémiai Eljárások Biztonsági Irányelvei (Amerikai Ve

gyészmérnökök Intézete) [15]
Kőolajipari Biztonsági Irányelvek (Amerikai Kőolaj In

tézet) [16].
Ezzel egy időben Európában az Európai Unió a Seveso 

direktívát alkotta meg, amelynek célkitűzései az ipari bal
esetek megelőzése terén hasonlóak az Egyesült Államok
ban létrehozott irányelvekhez.

A fent felsorolt intézkedések jelentősen javították a 
munkások biztonságát az üzemen belül, azonban nem vol
tak kielégítők a lakosság és a környezet védelmére az üze
men kívül. A kockázatkezelési program ezt a hiányosságot 
szándékozta kiküszöbölni. A feladat megoldása sikeres
nek mondható.

Ki köteles eleget tenni a kockázatkezelés 
szabályainak?

A kockázatkezelési program szabályait annak a tulajdonos
nak vagy üzemeltetőnek kell betartania, akinek a létesítmé
nyében egy folyamatban a küszöbértékén [17], vagy e felet-
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ti mennyiségben kezelnek szabályozott (veszélyes) anyagot 
[18]. Lényegében a következőket kell meghatározni:

Hol? (létesítmény),
Miben? (folyamat),
Mennyi? (küszöbérték),
Milyen anyag? (szabályozott).

A létesítmény fogalmat a szabályozás tág értelemben ke
zeli: olyan „nem mozgó” szerkezetet jelent, amelyben ve
gyi anyag van. Ez lehet például gyártó létesítmény, anyag
tároló, erőmű, vízmű, hűtőház stb. A veszélyes vegyi 
anyagok szállításával -  hasonlóan mint Európában és Ma
gyarországon -  más, nem a kockázatkezelési programhoz 
tartozó szabályok foglalkoznak.

A folyamat bármiféle olyan tevékenység, amely szabályo
zott anyag felhasználásával, tárolásával, gyártásával, kezelé
sével áll összefüggésben. A szabályozott anyagokat a Szabá
lyozott Anyagok Jegyzéke [18] tartalmazza két kategóriában:
-  a mérgező anyagok kategóriájába 77 vegyület tartozik, 

amelyeket akut toxicitásuk alapján választottak ki. Min
den egyes mérgező anyagra a toxicitás alapján állapítot
ták meg az adott anyag küszöbértékét. A küszöbértékek 
227 kg és 9090 kg között változnak. (Angol mértékegy
ségben: 500 -  20 000 font). Az 1. táblázat bemutat né
hány ismert mérgező anyagot és a hozzá tartozó küszöb
értéket;

-  a gyúlékony anyagok lehetnek gázok és folyadékok. Ebbe 
a kategóriába 63 anyag tartozik. Gyúlékony gázok példá
ul a metán, etán, hidrogén és vinil-klorid. Gyúlékony fo
lyadékok azok, amelyeknek lobbanáspontja kisebb, mint 
22,8 °C és forráspontja kisebb, mint 37,8 °C. Ide tartoznak

1. táblázat

Kivonat a Szabályozott anyagok jegyzékéből

Anyag megnevezése Küszöbérték, kg
Ammónia 4545
Klór 1136
Sósav > 30% 6818
Salétromsav > 80% 6818
Foszgén 227
Hidrogén-cianid 1136
Etilén-oxid 4545
Hidrogén-fluorid 4545
Vinil-acetát 6818
Kloroform 9090

Megjegyzések az A táblázathoz :
* Ammónium-nitrát (250/2500) ammónium-nitrát és ammónium-nitrát 
vegyületek esetében akkor alkalmazható, ha az ammónium-nitrátból 
származó nitrogéntartalom 28% súlyszázaléknál nagyobb, (más keveré
kek, mint amikre a ** megjegyzés utal), továbbá ammónium-nitrát vizes 
oldata esetében arra, amelyben az ammónium-nitrát tartalom 90 súlyszá
zaléknál nagyobb
** Ammónium-nitrát (1350/5000) alkalmazható egyszerű ammónium- 
nitrát műtrágyák esetében, amelyek megfelelnek a vonatkozó direktívá
nak és olyan műtrágyát alkotnak, amelyben az ammónium-nitrátból 
származó nitrogéntartalom 28 súlyszázaléknál nagyobb (egy összetett 
műtrágya ammónium-nitrátot, foszfátot és/vagy káliumot tartalmaz)
*** Poliklórdibenzo-dioxinok (CDD) és poliklórdibenzo-furánok (CDF) 
A CDD-k és CDF-k mennyiségének átszámításához terta CDD egység
re a Seveso II direktíva táblázatban közli az átszámítási tényezőket.

A. táblázat

I. rész. Megnevezett anyagok (Seveso II)

Veszélyes anyag
Mennyiség, t

amely felett alkalmazandó a
6. és 7. cikkely 6. és 9. cikkely

Bejelentés, 
biztonsági politika

Bejelentés, 
biztonsági jelentés

1 2 3
Ammónium-nitrát* 350 2500
Ammónium-nitrát ** 1250 5000
Arzén-pentoxid, arzén
sav és/vagy sók 1 2

Arzén-trioxid, arzénes 
savak és/vagy sók 0,1

Bróm 20 100
Klór 10
Nikkel vegyületek, 
belélegezhető 
por formájában (nikkel- 
monoxid, nikkel-dioxid, 
nikkel-szulftd, trinikkel- 
diszulfid, nikkel-trioxid)

1

Etilén-imin 10 20
Fluor 10 20
Formaldehid > 90% 5 50
Hidrogén 5 50
Sósav (cseppfolyósított 
sósavgáz) 25 250

Ólomalkilek 5 50
Cseppfolyósított 
rendkívül gyúlékony gáz 
(LPG is) és természetes 
gáz

50 200

Acetilén 5 50
Propilén-oxid 3000
Metilalkohol 500 50000
Metilén-bisz 
(2-klóranilin) és/vagy 
sók poralakban

0,01

Metil-izocianát 0,15
Oxigén 200 2000
Toluol-izocianát 10 100
Karbonil-diklorid
(Foszgén) 0,3 0,75

Arzén-trihidrid (Arzin) 0,2 1
Foszfor-trihidrid
(Foszfin) 0,2 1

Kén-triklorid 15 75
Kén-trioxid 0,001
Etilén-oxid 5 50
Poliklórdibenzo-dioxinok 
CDD és poliklórdibenzo- 
furánok CDF 
terta CDD-vel együtt és 
terta CDD egyen-értékre 
számítva***

0,01

RÁKKELTŐK
4 -  Aminobifenil és vagy 
sói, benzidin és/vagy sói, 
bisz (klórmetiléter), 
klórmetilmetiléter, 
metil-karbamoilklorid, 
dimetilnitrosoamin, 
hexametilfoszforsav- 
triamid, 2-Naftilamin 
és/vagy sói és 
propánszulton -  4 -

0,001 0,001

Kőolaj és kőolaj- 
származékok 5000 50000
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II. rész. A meg nem nevezett anyagok 
és készítmények veszélyességi kategóriái (Seveso II)

B. táblázat

Anyag,
veszélyességi kategória*

Mennyiség, t
amely felett alkalmazandó a

6. és 7. cikkely 6. és 9. cikkely
Bejelentés, 

biztonsági politika
Bejelentés, 

biztonsági jelentés
1 2 3

1 Nagyon mérgező 5 10
2 Mérgező 50 200
3 Oxidáló 50 200
4 Robbanó I 50 200
5 Robbanó II 10 50
6 Gyúlékony 5000 50000
7a Nagyon gyúlékony 50 200
7b Nagyon gyúlékony 
folyadék 5000 50000

8 Rendkívül gyúlékony 10 50
9 Környezetre veszélyes 
R 50. R 51 és R 53 200 500

10 Bármely kategória 
R 14
R 14/15 és R 29

100
50

500
200

Megjegyzés a B táblázathoz:
* A Seveso II direktívában a veszélyességi kategóriák jellemzőit a 

67/548/EEC direktívával összhangban, de attól részben eltérően hatá
rozták meg.

többek között a pentán, izopentén és etiléter. A gyúlékony 
anyagok küszöbértéke minden egyes anyagra 4545 kg.
(A fordító megjegyzése: Magyarországon az egyes ve
szélyes anyagok/anyagcsoportok határ/küszöb/minó'sító' 
mennyiségét a Katasztrófa Törvény IV. fejezetében ta
lálhatjuk meg. Mivel ez a fejezet a Seveso II direktíva 
honosítása, hazai változata, tájékoztatásul az A, B, táb
lázatban mutatjuk be az Európai Unióban elfogadott 
határmennyiségeket.)
Ha a veszélyes anyag, vagy anyagcsoport a B táblázat

ba is tartozik, a B táblázatban lévő határmennyiséget kell 
használni.

A kockázatkezelési program megjelenése óta néhány 
fontos változás történt. A Környezetvédelmi Hatóság ere
detileg a szabályozás hatálya alá kívánta vonni a robbanó
anyagokat is. Az utólagos megfontolás kiderítette, hogy 
más szövetségi szabályok, mégpedig az Alkohol, Dohány 
és Tűzfegyver Iroda [20] és a Bányabiztonsági és Egész
ségügyi Hivatal [21] által előzőleg már kiadott rendelke
zések megfelelően intézkedtek a robbanóanyagokat illető
en. Ezen okok miatt a Környezetvédelmi Hatóság kivonta 
a robbanóanyagokra vonatkozó részt a kockázatkezelés 
hatálya alól. Hasonlóképpen a benzin és a természetes 
szénhidrogén-keverékek sem fognak várhatóan a kocká
zatkezelési program alá tartozni.

Az Általános Kötelezettség [22], 
mint alapkövetelmény

A kockázatkezelési program fontos cikkelye az Általános 
Kötelezettség, amely előírja, hogy az üzemeltető, vagy tu

lajdonos [7] köteles azonosítani, meghatározni a súlyos 
ipari baleset következtében létrejövő lehetséges veszélye
ket, majd ezt követően a biztonságos létesítményt megter
vezni és üzemeltetni, továbbá a legkisebbre szorítani bár
mely vegyi anyag kibocsátásának következményeit. Ez 
azt is jelenti, hogy a kockázatkezelési program betű sze
rinti betartásán túlmenően egy célszerű, megfelelő kocká
zatkezelési programot kell kidolgozni minden jelenlevő 
veszélyes anyagra, tehát nem csak azokra, amelyek a koc
kázatkezelési programban szerepelnek.

A kockázatkezelési program elemei

A kockázatkezelési program elemei a következők: 
Veszélyfelmérés [23],
Megelőzés [24],
Vészhelyzeti Intézkedések [25],
Vészhelyzet Terv [26].
A kockázatkezelési programba eső tevékenységeket három 

fokozatba sorolva, 1., 2. és 3. program szerint osztályozták.
A fenti programelemeken belül a részletek attól függe

nek, hogy a szóban forgó folyamat melyik programba (fo
kozatba) tartozik.

Az üzemeltetőnek, vagy tulajdonosnak kell eldöntenie, 
hogy a létesítményre melyik program vonatkozik, az 1., a 2. 
vagy a 3. program. Ez a döntés meghatározó jellegű, mivel 
a kockázatkezelési program végrehajtásának költségei nagy
mértékben függenek az adott programhoz való tartozástól. 
Nem elképzelhetetlen, hogy a létesítményen belül az egyes 
különböző folyamatok különböző programokba esnek.

Veszélyfelmérés

Az 1. program végrehajtására kötelezett létesítménynek 
legelőször azt kell bizonyítania, hogy a megelőző 5 évben 
területén nem történt olyan baleset, amelynek hatása a léte
sítményen kívül súlyos személyi sérülést, vagy halálesetet 
okozott és a környezetet károsította. Amennyiben volt ilyen 
baleset, a folyamatra a 2. vagy 3. program vonatkozik.

Az 1. program tulajdonképpen a Veszélyfelmérést és a 
„legkedvezőtlenebb kibocsátási eset” elemzését foglalja ma
gában. A „legkedvezőtlenebb kibocsátási eset” elemzése azt 
feltételezi, hogy a vizsgált folyamatból -  függetlenül attól, 
hogy milyen körülmények között -  a benne levő anyag teljes 
mennyisége az átlagos, megszokott meteorológiai viszonyok 
mellett (pl. kis szélsebesség) szabadul ki. A mérgező anya
gok levegőben való terjedése (diszperzió) következtében az 
érintett terület nagyságát azon kör sugara (hatósugár) [26] ha
tározza meg, amelynek végpontjain (kerületén) az adott mér
gező anyag eléri a toxikus határértéket (végponthatár) [27].

A toxikus határérték azon -  adott anyagra jellemző -  
koncentrációérték, amely 1 órás expozíció után várhatóan 
még nem okoz maradandó egészségi károsodást. Példa
ként néhány toxikus határérték: 

ammónia: 200 ppm, 
hidrogén-szulfid: 30 ppm, 
klór: 3 ppm, 
foszgén: 0,2 ppm.
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A gyúlékony anyagok határértékeit a robbanási túlnyo
más és a hősugárzás nagysága határozza meg: a robbaná
si túlnyomás határértéke 0,07 bar, a hősugárzás határérté
ke 5 kW/m2/40 sec. Ilyen nagyságú túlnyomástól az abla
kok betörhetnek és az ilyen mértékű hősugárzás pedig má
sodfokú égési sérülést okozhat.

Az 1. program alá eső létesítményeknél a „legkedvezőt
lenebb kibocsátási eset” hatókörében lakóhely nem en
gedhető meg!

A 2. és a 3. programban a „legkedvezőtlenebb kibocsátá
si eseten” túlmenően ki kell dolgozni az „alternatív kibocsá
tási eseteket” is. Az utóbbi esetek vizsgálata valószerűbb ké
pet ad a szóban forgó vegyi anyag kibocsátásáról, mivel fi
gyelembe veszi a kibocsátás körülményeit és valószínűsé
gét. Az „alternatív kibocsátási esetek” elemzése a folyamat 
és a készülékek, berendezések potenciálisan „gyenge pont
jait” (szeleptörést, korrózió okozta kilyukadást, tartály túl- 
töltést stb.) vizsgálja. Az ilyen vizsgálatból származó ható
sugár általában kisebb, mint a „legkedvezőtlenebb kibocsá
tási esetből” származó. Az „alternatív kibocsátási eset” vál
tozatainak kiderítése komoly műszaki és az üzemeltetéssel 
kapcsolatos felkészülést igényel. Az ilyen esetek vizsgálatá
nál megengedett figyelembe venni a szennyezést csökkentő 
berendezések (például gázmosó) szerepét és hatását. Ennek 
következtében a kibocsátott anyagok koncentrációja várha
tóan alacsonyabb lesz és a hatósugár így tovább csökkenhet.

Megelőzés

Megelőzést illető kötelezettség az 1. programba eső folya
matokra vonatkozóan nincs.

A 2. programban 7 pontból, a 3. programban 12 pontból 
álló Megelőzést kell teljesíteni. A 2. program Megelőzés 
elemei a következők: 

biztonsági információ, 
folyamatveszélyesség felülvizsgálata, 
műveleti előírások, 
betanítás-gyakorlás, 
karbantartás, 
balesetek kivizsgálása, 
belső szabályzatok felülvizsgálata,
A 3. programban a Megelőzés elemei szigorúbbak, mint 

a 2. programban és lényegében megegyeznek a Munkavé
delmi és Foglalkozásegészség-ügyi Hatóság Ipari Folya
matok Biztonsága c. szabványával [11]. A 3. programban 
a Megelőzés elemei a következők: 

biztonsági információ, 
folyamat veszélyelemzés, 
műveleti előírások, 
berendezések megfelelő állapota, 
külső vállalkozók, 
belső szabályzatok felülvizsgálata, 
balesetek kivizsgálása, 
változások kezelése, 
felülvizsgálat beindítás előtt, 
munkavállalók részvétele, 
betanítás-gyakorlás,
tűzveszéllyel járó munkavégzés engedélyezése.

mkl

Különlegesen nagy súlyt kell fektetni a folyamat ve
szélyelemzésére, mert ez képezi alapját az „alternatív ki
bocsátási esetek” különböző változatai kidolgozásának. A 
folyamat veszélyelemzésére több módszer áll rendelke
zésre, amelyek közül a HAZOP (Hazard Operability 
Study) különösen széles körben alkalmazott.

Vészhelyzeti intézkedések [25, 26]

A kockázatkezelési programba eső létesítmények Vész- 
helyzeti intézkedéseket is kötelesek kidolgozni. A létesít
mények nagy része már rendelkezik ilyen programokkal. 
A Vészhelyzeti intézkedések főbb pontjai:
-  a balesetelhárítás (első beavatkozás) és a következmé

nyek csökkentésének megszervezése,
-  a belső és a külső balesetelhárítók (beavatkozók) mun

kájának koordinálása,
-  a lakosság értesítése és a kiürítés,
-  a veszélyes zóna meghatározása és lezárása. 

Kulcsfontosságú a lakosság nyílt informálása az esetle
ges veszély bekövetkezésének lehetőségeiről és annak kö
vetkezményeiről. A lakosság véleményét figyelembe kell 
venni és javaslatait mérlegelni szükséges a Vészhelyzeti 
intézkedések kidolgozásánál és megvalósításánál.

Milyen tájékoztatást kell adni a kockázatkezelési program
ról a hatóság számára? A kockázatkezelési program végered
ményét összegezi a Kockázatkezelési Terv [29], amelyet 
1999. június 21-i határidővel a Környezetvédelmi Hatóság
hoz kellett benyújtani. A Kockázatkezelési Terv viszonylag 
rövid és áttekinthető dokumentum, amely megbízható „pilla
natképet” ad a szóban forgó létesítmény állapotáról. A kocká
zatkezelési program részletes dokumentációja a létesítmény
nél marad és felszólításra felülvizsgálat tárgyát képezi.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Zoltán C. Mester: Súlyos ipari balesetek megelőzése és a koc
kázatkezelési program

Az Egyesült Államokban a veszélyes anyagok ipari balesettel ösz- 
szefüggő kibocsátásával kapcsolatos tennivalók kiterjedten szabá
lyozottak. Az üzemeltetőnek, vagy tulajdonosnak alapos és rész
letes intézkedéseket kell tennie, ha a létesítményben szabályozott 
(veszélyes) kémiai anyag küszöbértéken szerepel egy folyamat
ban. A kötelezettségek, tennivalók bonyolultsága attól függ, hogy 
a létesítményre a kockázatkezelési program melyik programja vo
natkozik. Ezt az üzemeltető dönti el! A kockázatkezelési program 
folyamatos jellegű és minden 5. évben áttekinteni és módosítani 
kell. Azonnal módosítandó a kockázatkezelési program újonnan 
bevezetett veszélyes anyagok használata esetén.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 367 (2000)]

S U MM ARY

Z. C. Mester: Accidental Release Prevention and Risk Man
agement Programme in the United States

The provisions conceming accidental release of hazardous mate- 
rials due to industrial accidents are properly regulated in the 
United States. The owner or operator should take well based and
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preventive actions if there are regulated substances present above 
a certain threshold limit in a process. The requirements and 
responsibilities are depending of the Risks Manegement Program’s 
level approbate to the situation given. It should be decided by the 
owner or operator. The Risks Manegement Program is a procedure 
without finishing and should be revised and amended in each five 
year or urgently if new substances or processes would be used.

I R O D A L O M

[1] Accidental Release Prevention. Az EU szabályozásban “major acci
dent”, a magyar szóhasználat: “súlyos ipari baleset”

[2] Risk Management Program
[3] Clear Air Act 1990 -  CAA -  Section 112 (R)
[4] US Environmental Protection Agency -  US EPA
[5] Final Rule 40CFR Part 68
[6] owner or operator -  EU szabályozásban operator, magyar szóhasz

nálat “üzemeltető”
[7] stationary source -  helyhezkötött forrás. Az EU szabályozásban 

„establishment”, magyar szóhasználat „létesítmény”, egy olyan kö
rülhatárolt ipari egység, amelyen belül több üzem (installation) 
vagy technológiai folyamat (process) található

[8] Occupational Safety and Health Administration -  OSHA
[9] Departement of Labor -  DL

[10] Emergency Planning and Right to Know Act -  EPCRA 1986
[11] Hazardous Waste and Emergency Operation -  HAZWOPER 1994 
[ 12] Process Safety Management Standard -  OSHA-PSM 1992
[13] Hazard Communication Standard -  OSHA-HAZCOM 1994
[14] Responsible Care (Chemical Manufacturer’s Association)
[15] Chemical Process Safety Guidelines (American Institute of Chemi 

cal Engineers)
[16] Safety Guidelines (American Petroleum Insitute: Oil Industry)
[17] Process Threshold Limit
[18] Regulated Substances
[19] List of Regulated Substances (40 CFR Part 9, 68), 1994
[20] Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearm
[21] Mine Safety and Health Administration
[22] General Duty Clause
[23] Hazard Assessment
[24] Prevention
[25] Emergency Response Program 
[261 Emergency Plan
[27] Impact radius
[28] Toxic End Point (End Point Limit)
[29] Risk Management Plan

S j e n t C e . . .  ., S ^ e a t C e .,,

2000 első félévében a vegyipar tar
totta második helyét a kereseti listán

A KSH jelentése szerint 2000. első félévé
ben a reálbérek növekedése 1,5%-kal ha
ladta meg az egy évvel korábbit. A bruttó 
átlagkeresetek 13,2, a nettó bérek pedig 
11,1%-kal nőttek. A nemzetgazdaságban

az első félévben a teljes munkaidőben al
kalmazásban állók bruttó nominális átlag
bére 82 370 Ft (ezen belül a versenyszfé
rában 83 730 Ft). Legjobban változatlanul 
a pénzügyi tevékenységet végzők keres
tek (184 630 Ft), a második a vegyipar 
(122 370 Ft), amit a villamosenergia-, 
gáz-, gőz- és vízellátás (109 740 Ft) és a 
bányászat (98 150 Ft) követ.

Nem módosult a sereghajtók mezőnye 
sem. Az első félévben a nemzetgazdaság 
legalább öt főt foglalkoztató vállalkozá
sainál, valamint a költségvetési és társa
dalombiztosítási intézményeknél 0,8%- 
os létszámbővülést regisztráltak.

(Világgazdaság, 2000. augusztus 21. p. 3.)
RL

Az Rt. székhelye:
1023 Budapest 

Bécsi út 4.
Telefon: 345-7171 
Telefax: 335-3561 

Kereskedelmi Iroda:
Telefon: 345-7141 
Telefax: 335-0684

Az Rt. fióktelepe:
2443 Százhalombatta, Pf. 10

Telefon: (23) 553-353 
Telefax: (23) 354-009

DUNASTYR
Polisztirolgyártó Rt.

Áruszállítási cím: 
Százhalombatta,

MÓL Rt. Dunai Finomító 
Gyártelep

A DUNASTYR Rt. olasz-magyar 
vegyes vállalat.
Az EniChem S.p.A. licence alap
ján ütésálló (EDISTIR®) és ha- 
bosítható (EXTIR®) polisztirol- 
granulátumokat gyárt és forgal
maz. Elsőrendű alkalmazástech
nikai szolgáltatás!
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A veszélyes üzemek vezetésének támogatása*
G Y IM Ó T H Y  A N T A L **  

K A R A P  G É Z A **

Bevezetés

A veszélyes anyagok jelenlétében végzett tevékenysége
ket végzőknek a jogszabályok meghatározott megelőzési 
intézkedések kialakítását, illetve védelmi tervek készítését 
írják elő. Ebben a feladatsorban a felkészülést és a helyi 
védelmet a veszélyes üzem védelmi vezetője irányítja, 
vagy szakértőként segíti a tűzoltóságot, a polgármestert. 
Eközben olyan szervezetek munkáját kell tervezniük, irá
nyítaniuk, amelyek tényleges tevékenységéről nincsenek 
kellő mélységű ismereteik. A szakemberek ez irányú tevé
kenységének segítésére készült egy védekezést támogató 
számítógépes rendszer, amely segíti a veszélyes üzem ve
zetőit, illetve a védekezésben részt vevő szervezeteket ab
ban, hogy a probléma megoldása érdekében szakszerű 
kérdéseket tegyenek fel és azokra csak a szakszerű vála
szokat fogadják el. A Katasztrófa Terjedési Intézkedési 
Tervezés számítógépes rendszerét (továbbiakban: KAT
TINT®) a Magyar Biztonságtudományi Társaság a vegyi 
katasztrófák elleni védekezés vezetésének támogatására 
fejlesztette ki.

A Magyarországon előforduló, katasztrófa jellegű esemé
nyek valójában nem érik el a katasztrófa-nagyságrendet. El
végeztük az utóbbi években hazánkban bekövetkezett ese
mények (elsősorban vegyi balesetek) elhárításhoz szüksé
ges és bevetésre került erők és eszközök elemzését. Alap
adatokként használtuk a nyugat-európai katasztrófavédeke
zések publikált adatait is. Fenti adatok alapján a beavatko
zási folyamatot a KATTINT® rendszerben modelleztük.

A katasztrófamegelőzés támogatása

A megelőzés minden olyan tevékenység, vagy rendszabály 
alkalmazása, amely a katasztrófát előidéző okokat megszün
teti, vagy minimálisra csökkenti, a károsító hatás valószínű
ségét a lehető legkisebbre korlátozza. Veszélyes létesít
ményre építési engedély, használatba vételi engedély, továb
bá a veszélyes tevékenység megkezdésének engedélyezési 
jogosultsága csak a Belügyminisztérium Országos Kataszt
rófavédelmi Főigazgatóságnak (továbbiakban: OKF) van.

A biztonsági elemzés és a biztonsági jelentés készítésének 
támogatása

A  biztonsági elemzés az üzemeltető által készített okmány, 
amely tartalmazza a veszélyes létesítmény üzemeltetőjének 
a súlyos balesetek megelőzésére vonatkozó általános célki
tűzéseit, továbbá annak az irányítási, vezetési és műszaki 
eszközrendszernek a bemutatását, amely biztosítja mind az

* A Biztonságtechnika ’2000 szemináriumon (Siófok, 2000. május 31.
-június 2.) elhangzott előadás szerkesztett szövege
** Magyar Biztonságtudományi Társaság, Budapest, 1536. Pf. 245.
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ember, mind a környezet magas szintű védelmét. Amennyi
ben a veszélyes létesítményben a veszélyes anyagok meny- 
nyisége eléri a jogszabályban meghatározott alsó, de nem 
haladja meg a felső küszöbértéket, az üzemeltetőnek biz
tonsági elemzést kell készítenie, melyet az illetékes ható
ságnak be kell mutatnia. A biztonsági elemzés megelőzésre 
vonatkozó előírásait úgy kell kialakítani, hogy képesek le
gyenek biztosítani az egészség és a környezet magas fokú 
védelmét. Ezért tartalmaznia kell az eszközökre, a szerve
zési és vezetési rendszerre vonatkozó elgondolásokat is. Az 
elemzéseknél szükséges a felvetett alternatívák hatásainak, 
feladatainak azonnali modellezése, amihez nagy fontosságú 
a KATTINT® rendszer használata.

Amennyiben a veszélyes létesítményben a veszélyes 
anyagok mennyisége eléri, vagy meghaladja a jogszabály
ban meghatározott felső küszöbértéket, ezt a veszélyes lé
tesítmény üzemeltetőjének be kell jelentenie a hatóság
hoz. A bejelentéshez mellékelni kell a külön jogszabály
ban meghatározott tartalmú biztonsági jelentést. A bizton
sági jelentés az üzemeltető által készített dokumentum, 
mely annak bemutatására szolgál, hogy az üzemeltető ren
delkezik a jelentős baleseteket megelőzésére szolgáló po
litikával és az annak végrehajtását szolgáló biztonsági, 
irányítási módszerrel, a jelentős baleseti veszélyeket be
azonosította, megelőzésükre a szükséges intézkedéseket 
megtette, kellő mértékű a létesítmények biztonsága, meg
bízhatósága, a létesítmény rendelkezik működőképes bel
ső vészhelyzeti tervekkel. Szükséges tehát minden ve
szélyforrás beazonosítása, ezért a tervezés nagy mennyi
ségű alapadatot és sok alternatívát alkalmaz. Ez a munka 
elképzelhetetlen nagy számú külső szakértő bevonása, 
vagy a KATTINT® alkalmazása nélkül. Ajelentésnek ele
gendő információt kell szolgáltatnia a külső vészhelyzeti 
tervek elkészítéséhez, és a hatósági, szakhatósági vélemé
nyek kialakításához. Ezért a KATTINT® az OKF, illetve 
az önkormányzati tűzoltóság mentési szervezetei által al
kalmazott adatlapokat használja. A biztonsági jelentés nyil
vános és a polgármesternek biztosítania kell, hogy abba bár
ki betekinthessen. A polgármester a lakosság egyedi kérdé
seire, vagy a „közmeghallgatásra” csak a veszélyes üzem 
képviselőinek válaszait kérheti. Az ilyen fórumokon szük
ség lehet arra, hogy a felvetett alternatívák hatásait, felada
tait azonnal be lehessen mutatni, amihez elengedhetetlen a 
KATTINT® rendszer használata.

A biztonsági jelentést működő veszélyes létesítmény 
esetén a külön jogszabályban meghatározott időszakon
ként, de legalább ötévenként az üzemeltetőnek felül kell 
vizsgálnia és ha szükséges, korszerűsíteni kell. Ez a mun
ka ismételten elképzelhetetlen nagy számú külső szakértő 
bevonása, vagy a KATTINT® alkalmazása nélkül. A fe
lülvizsgált jelentést a hatóság részére meg kell küldeni. 
Ezért is jelentős előny az, hogy a KATTINT® az OKF, il
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letve az önkormányzati tűzoltóság mentési szervezetei ál
tal alkalmazott adatlapokat használja.

Az üzemeltető köteles gondoskodni a belső védelmi tervek 
kidolgozásáról, amely tartalmazza azoknak az eszközöknek 
és annak az üzemi vezetési rendszernek a leírását, amellyel 
az emberi egészség és a környezet védelme magas színvona
lon biztosítható. Ennek megfelelően a belső védelmi terv a 
katasztrófahelyzetek megelőzésére, vagy a bekövetkezett ka
tasztrófák esetén a létesítményeken belüli élet- és vagyon
mentésre, a kimenekítésre, valamint a károk enyhítésére vo
natkozó terv. A tervek egy-egy példányát meg kell küldeni a 
hatóságnak, valamint a megyei, illetőleg a fővárosi védelmi 
bizottságnak. A polgármester a belső védelmi tervek alapján 
külső védelmi tervet készít, amelyek tartalmi összekötésének 
lehetőségét a KATTINT® megteremti.

A katasztrófavédelmi hatóság feladatainak támogatása

Veszélyes tevékenységnek minősül az olyan ipari, bioló
giai (mezőgazdasági), kémiai eljárások felhasználásával 
végzett tevékenység, amely ellenőrizhetetlenné válása 
esetén tömeges méretekben veszélyezteti, illetve károsítja 
az emberi egészséget, a környezetet, az élet- és vagyon
biztonságot. A tevékenység engedélyezéséhez az üzemel
tetőnek az OKF-hez kérelmet kell benyújtani. A benyúj
tott kérelemhez csatolni kell a biztonsági jelentés, vagy 
elemzés egy-egy példányát. A hatóság a biztonsági jelen
tés, elemzés valóságtartalmát ellenőrizheti. Köteles vizs
gálni, hogy az üzemben bekövetkezett változások nem 
eredményeznek-e dominóhatást. Amennyiben dominóha
tás bekövetkezése várható, intézkedni kell az érintett üze
mek, illetve létesítmények balesetmegelőzési politikájá
nak, biztonsági irányítási rendszerének, belső vészhelyze
ti terveinek összehangolására, a lakosság tájékoztatására, 
illetve a külső vészhelyzeti tervek elkészítésére. A bizton
sági jelentés, vagy elemzés értékelésében jelentős többlet- 
munka takarítható meg, ha a veszélyes üzem adatszolgál
tatásaiban a KATTINT® rendszert használja.

A katasztrófavédekezés támogatása

A káresetfelvételi lap használata

A katasztrófa jellegű események többségénél a tűzol
tóságot riasztják, de segélyhívás esetén az adatfelvételt a 
112-es nemzetközi segélyhívó rendszer ügyeletese is vé
gezheti. A bejelentő rendszerint -  különösen a közúti 
baleseteknél -  nem rendelkezik a szükséges adatokkal. A 
beavatkozás a tűzoltóságnál a rendszeresített káreset
felvételi lap kitöltésével kezdődik és megvizsgálja, hogy 
az adatbázisában lévő és a beérkező adatok megegyez- 
nek-e a bejelentő által elmondottakkal. A szoftver az ese
ményről az előre megfogalmazott kérdések segítségével 
információkat ad.

A KATTINT® által használt Ipari Katasztrófaelhárítási 
Információs Rendszert (IKIR) a Gazdasági Minisztérium 
működteti. Ez a rendszer kezeli az ország területén tárolt, 
szállított és raktározott veszélyes anyagok adatbázisát, bi

zonyos mértékben a balesetek bekövetkezésekor bevethe
tő vállalati erők és eszközök adatait, ily módon adva kel
lő hátteret a súlyos balesetek gyors felszámolásához.

Az ipari vállalatokat kormányrendelet kötelezi, hogy je
lentést nyújtsanak be a veszélyes technológiai folyama
tokban szereplő anyagok mennyiségéről, a tárolásukról, 
valamint a potenciális veszély elhárításába bevonható esz
közökről és személyi állományról. A jelentést évente kell 
benyújtani, illetve, ha a technológiai folyamatban jelentős 
változtatás történik, a lehető legrövidebb időn belül. A 
nyilvántartásba vett veszélyes anyagok köre összhangban 
van az Európai Unió SEVESO irányelveivel. A KAT
TINT® megfelelő infrastrukturális kiépítettség mellett 
biztosítja, hogy bármely hálózati számítógépről a szüksé
ges adatokat bármikor lehívhassák, sőt az országos adat
bázisba is bejuthassanak. Ezen programok közül az egyik 
legjelentősebb a PVSZA 41 (Polgári Védelmi Számítógé
pes Adattár), amely tartalmazza a mentőerők, technikai 
eszközök, veszélyes üzemek és települések adatait. Kap
csolat teremthető a hazánkban is már operatívan működő 
komplex katasztrófainformációs rendszerekkel, illetve a 
nyugat-európai védelmi szolgálatokkal.

A katasztrófa által veszélyeztetett terület modellezése

A KATTINT® részét képezik a Magyar Honvédség által 
elkészített digitális térképszelvények. Ezek az országos, il
letve megyei, városi térképrészietek mellett tartalmazzák a 
nagyobb mennyiségű veszélyes anyagokat tároló kiemelt 
ipari létesítmények térképrészleteit is. A térképrészietek 
tetszőleges méretre nagyíthatóak, illetve kicsinyíthetőek. 
A veszélyes anyag terjedésének aktuális határait a KAT
TINT® Magyarország térképén vagy térképrészletén, illet
ve az üzemi terület térképén grafikusan jeleníti meg.

A KATTINT® fő eleme a Magyarországon ismert ve
szélyes anyagok terjedését modellező modul. A terjedési 
modell alapján meghatározza a veszélyeztetett terület ki
terjedését. (A polgári védelem szervezeteinél, illetve a me
gyei védelmi bizottságoknál ez a modul rendelkezésre áll.) 
A veszélyes anyagok terjedését a modell részletezi. A tűz
és robbanásveszélyes terület kiterjedését a gázkoncentrá
ció ARH, FRH értékei, a tűz által érintett területet kiterje
dését a hősugárzás alapján számítja. A veszélyes gázkon
centráció kiterjedését a halálos és engedélyezett értékek, il
letve a környezeti terhelést a szennyezést elérő értékek 
alapján modellezi. Ehhez figyelembe veszi -  ha a veszé
lyes anyag nyomás alatti tartályban van -  a kifújási ke
resztmetszetet, illetve nyomásértékeit, -  nyomás nélküli 
tartály esetén pedig -  a kifolyt anyag tócsaméretét, mint 
párolgási felületet (lásd 1. ábra).

A KATTINT® a veszélyeztetett terület kijelölésekor a 
veszélyes anyag azonosított ismérvei mellett figyelembe 
veszi Magyarország átlagos időjárásának a káreseményre 
aktualizált adatait. A kapcsolt adatbázis ugyanis tartal
mazza Magyarország általános időjárási adatait is, ame
lyek az átlagolt értékeknek felelnek meg. Az időjárási, il
letve a veszélyes anyag adatai tetszőlegesen pontosíthatók 
és az alapadatokkal kicserélhetők. A KATTINT® a vészé-
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1. ábra. Egy tényleges kiömlés térképes modellezése, 
a három zóna (ellipszis):

-  külső kör: sérülést okozó koncentráció területe
-  középső kör: halált okozó koncentráció területe

-  belső kör: tűzveszélyes zóna

lyeztetett terület kijelölésekor a megadott területén lévő 
más veszélyes üzemek azonosított ismérveit és a kárese
ményre aktualizált adatait is figyelembe veszi.

A katasztrófa elleni védekezés erőinek 
és eszközeinek modellezése

A KATTINT® terjedési modellje alapján meghatározott 
veszélyeztetett terület, illetve a veszély jellege alapján ki- 
választhatók a szükséges beavatkozást segítő erők, eszkö
zök összetételét bemutató adatlapok. Az adatlapok a tűz
oltóságnál rendszeresített Káreset Adatszolgáltatási Prog
ramrendszer részét képezik.

A katasztrófajelenség és a védekezés feladatainak azono
sítása

Az egyik adatlap a veszélyes anyag jellemzői alapján a je
lenség azonosítását segíti (pl. katasztrófa vagy tűzoltás, 
vagy műszaki mentés). Ezen adatlapon az érintett védeke
zésre kötelezett szervek az általuk irányított szakterület ve
szélyességi és védekezési jelenségeit saját adataik szerint is 
azonosítják (pl. járványveszély, kitelepítés szükségessége 
stb.) (2. ábra).

A másik adatlapon a veszélyes anyag jellemzői alapján 
a KATTINT® javaslatot tesz a védekezésbe bevonandó 
szervezetekre, illetve védekezési feladatokra. A javasolt 
adatokat minden egyes védekezést folytató szerv pon
tosíthatja a védekezésben általa szükségesnek tartott in
tézkedésekkel.

A veszély és a védelem feladatainak azonosítása alapján 
a KATTINT® a veszélyes anyag ismérveit figyelembe vé
ve önmaga javaslatot tesz a helyszínre irányított erők ada
taira (pl. vonulási idő, erők, eszközök darabszáma stb.). 
Ehhez a saját adatbázisaiban meglévő adatokat a tűzoltó
ság (Tűzeseti-Műszaki Mentési Jelentés) adatlapjain jele
níti meg (3. ábra). Ez azért fontos, mert a polgármester 
ugyan a katasztrófavédekezés helyi feladatainak végrehaj
tásánál minden szükséges jogosítvánnyal rendelkezik

mkl

A k a ta sz tró fa  k ia lak u lá sán ak  
s z ü k s é g e s  é s  e lé g s é g e s  feltételei

A k a ta sz tró fa  e t iá r í tá s  
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2. ábra. A katasztrófa kialakulásának és elhárításának szükséges és 
elégséges feltételeinek csillagábrái

(igénybe veheti a rendvédelmi szervek állományát, hon
védelmi igazgatási jogosítványaival mozgósíthatja a terü
leten működő gazdálkodó szervezetek erőforrásait, továb
bá kérheti a fegyveres erők közvetlen segítségét), a tűzol
tóság, rendőrség, a mentők, a polgári védelem ügyelete 
azonban nem egységes rendszerben gondoskodik a men
tésekkel kapcsolatos statisztikai programrendszer működ
tetéséről, nem egységesen vezeti egységei vonuló szerei
nek nyilvántartását. Az egyes eszközök elnevezései, azok 
csereszabatosságának adatai, riasztási beavatkozások nin
csenek országosan egységes fokozatokban meghatározva, 
így a vonuló erők és eszközök nagysága, teljesítménye, 
felszereltsége szervenként váltakozik. Ezeket az adatokat 
a KATTINT® rendszer kompatibilitása számukra is bizto
síthatja.

Katasztrófa kockázatelemzések készítése

A  hatályos törvények és végrehajtási rendeletek (a kör
nyezetvédelemről, a katasztrófavédelemről, a kémiai 
biztonságról, a munkavédelemről stb.) előírják kocká
zatelemzés készítését a veszélyes üzem üzemeltetője 
számára. A veszélyen, kockázaton alapuló megközelí
tés általában úgy határozza meg a kockázatot, mint a le
hetséges balesetek sorából származó következmények 
és ezen balesetek valószínűségének összességét. A 
nemzetközi gyakorlatban az egyéni kockázat kritériumát 
a veszélyes anyagok veszélyeivel szemben minden 
egyes személy védelme érdekében alkalmazzák. Ez a 
kritérium nem függ a létesítmény körüli népességtől, 
vagy a lehetséges baleset áldozatainak számától. Ez egy 
adott hatóság által megállapított kockázati szint, pl. évi 
10~6, amely alatt egyetlen egyén sem lehet veszélynek 
kitéve. A szociális kockázat kritériumát a társadalom vé
delmére hozták létre a „nagymértékű balesetek” esetére. 
Kiszámításához nem csupán a létesítmény körüli lakos
ság sűrűségét kell számításba venni, hanem a lakosság 
változását is a nap folyamán, és a (külső és belső) vész- 
helyzeti intézkedések eredményeit is. A szociális kocká-
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íny (A keletkezés körülményeinek rövid leírása, a károsodott anyagok, tárgyak, b k, megmentett tulajdon

3. ábra. A karitatív szervezetekre vonatkozó TMJ lap, 
minden, a mentésben részt vevő szervezetre vonatkozik 

egy ilyen adatlap a saját adataival feltöltve

zat kritériuma rendszerint kiegészítés az egyéni kockázat 
kritériumához. A krétai és a londoni konferenciák hason
ló módszer, elképzelés kiterjedt alkalmazását mutatták. 
E változat szerint három kockázati zónarészt lehet meg
határozni a következők szerint: belső zóna, amelyben a 
veszélyes, vagy rosszabb dózis megkapásának az egyéni 
kockázata az évi 10"5 felett van; középső zóna, ahol a ve
szélyes, vagy rosszabb dózis megkapásának az egyéni 
kockázata az évi 10'6 felett van; külső zóna, amelyben a 
veszélyes, vagy rosszabb dózis megkapásának az egyéni 
kockázata az évi 10'7 felett van. Ez a kritérium nagyon 
sérülékeny, vagy nagyon nagy nyilvános helyekre vonat
kozik. Az előzetesen megállapított kockázati szint sze
rint évi 10'6, 10'5 nagyságrend között a hatóságnak van 
mérlegelési jogköre. Az elfogadott értéknél veszélytele
nebb üzem működtetéséhez nem kell engedély, de az el
fogadott értéknél veszélyesebb üzem működését nem en
gedélyezik. A KATTINT rendszer meghatározza a koc
kázatok számszerű értékeit a nemzetközi jogszabályok
ban (pl. SEVESO II egyezmény) elfogadott számérté
kekkel, majd azokat az egyszerűsített kockázatbecslési 
táblázatok használatával összefoglalja (7. táblázat).

A kárhelyparancsnok tevékenységének támogatása

A kárhelyszín veszélyességének, illetve az ember veszélyez
tetettségének értékelése a védekezésre kötelezett szerveze
tek képviselőinek felelős döntésein alapul. A helyi veszé
lyek meghatározása prognózisokon, illetve méréseken ala
pulhat. Az ezekhez szükséges eszközök beszerzése, rend
szeresítése a szervezetek saját kezdeményezése és saját 
pénzügyi forrásai alapján történik. Ezek korlátjai miatt teljes 
körű megoldásra egyik szervezet sem törekszik. A felderítés 
tehát többnyire szemrevételezést jelent. Ennek során meg 
kell állapítani a veszélyes anyag jellemzőit, veszélyei jelle
gét és mértékét, fel kell kutatni az emberek kimenekítésé
nek, a romok eltávolításának lehetőségét, a tartalék vízforrá
sokat stb. Ez nehéz feladatot jelent. A KATTINT® rendszer 
kompatibilitása biztosíthatja a veszélyes anyag adatbáziso
kat, terjedési modelleket, illetve az erő- és eszközprognózi
sokat. Az OKF Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportjainak (to
vábbiakban: VFCS) alaprendeltetése a veszélyes anyagok
kal (vegyi-, tűz- és robbanásveszélyes, valamint radioaktív) 
bekövetkezett balesetek, természeti és civilizációs katasztró
fák esetén a kárhely felderítése, felmérése és közvetlen élet
veszély esetén a mentésben, mentesítésben (fertőtlenítés
ben) és az elsősegélynyújtásban vegyész szakértőként való 
közreműködés. Helyszíni tevékenységük azonban csak a ri
asztás utáni 3 óra után várható, ezért a KATTINT® rend
szerben az adatok módosításában van szerepük.

A katasztrófavédekezés külső segítsége

A kormányhatározat alapján, a belügyminiszter felügye
lete alatt, a BM OKF hivatali szervezeteként jött létre az 
Ipari Balesetei Nemzeti Központ. A Központ szervezi és 
összehangolja az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Ipa
ri Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló Egyez-

mkl2000. 55. ÉVFOLYAM. 10. SZÁM 375



A z  ü z e m e n  k ív ü li te r ü le te k e n  a  S e v e so  II sz e r in t  ta lá lh a tó  a n y a g o k  sz e r in ti  
a m u n k a e g é s z sé g -ü g y i k o c k á z a ti s z in t  b e c s lé se

1. táblázat

K issé ártalm as Á rtalm as K ülönösen ártalm as

N agyon valószínűtlen szokásos kockázat < 1.00E-10 elviselhető kockázat < I,00E-09 mérsékelt kockázat <I,00E-08
Nem  valószínű elviselhető'kockázat <l,00E-09 mérsékelt kockázat <I,00E-08 lényeges kockázat <I,00E-07
V alószínű mérsékelt kockázat Termék <l,00E-08 lényeges kockázat

„A” veszélyes anyag <l,00E-07
elviselhetetlen kockázat <l,00E-06

A z üzem en  b e lü li te rü le te k  Seveso II sz e r in t a  m unkaegészség -ügy i k o ck áza ti sz in t becslése

K issé ártalm as Ártalm as K ülönösen ártalm as

N agyon valószínűtlen szokásos kockázat < 1.00E-10 elviselhető kockázat < I.00E-09 mérsékelt kockázat <l,00E-08
Nem  valószínű elviselhető kockázat 

„ B ” veszélyes anyag <l,00E-09
mérsékelt kockázat 
Segédanyagok <l,00E-08

lényeges kockázat 
<l,00E-07

V alószínű mérsékelt kockázat <l,00E-08 lényeges kockázat Termék <l,00E-07 elviselhetetlen kockázat
„A ” veszélyes anyag <l,00E-06

A z em b eri tevékenységek  k o ck áza ti sz in t becslése

K issé ártalm as Á rtalm as K ülönösen ártalm as

N agyon valószínűtlen szokásos kockázat ellenőrzés 
<l,00E-07

elviselhető kockázat oktatás 
< 1.00E-06

mérsékelt kockázat vis maior 
<l,00E-05

N em  valószínű elviselhető kockázat szakvizsgák 
<l,00E-06

mérsékelt kockázat rendkívüli üzem 
<l,00E-05

lényeges kockázat <l,00E-04

V alószínű mérsékelt kockázat <I,00E-05 lényeges kockázat <l,O0E-04 £lviselhetetlen kockázat <l,00E-03

ményben vállalt kötelezettségekből eredő hazai feladato
kat. Ennek keretében biztosítja az Egyezmény részes felei
vel a normál időszaki és a veszélyhelyzeti kapcsolattar
tást, az információcserét, valamint végzi a tervezési és 
szervezési feladatokat. A Nemzeti és a Nemzetközi Köz
pont is meghatározta a riasztásával, értesítésével kapcso
latos feladatokat, biztosítja azok végrehajtásának feltéte
leit, továbbá képviseli a Magyar Köztársaságot az ENSZ- 
EGB ipari balesetekkel kapcsolatos ügyeletéinél. Az 
egyezménynek a nemzetközi kapcsolattartó pontja az 
ENSZ-EGB Ipari Balesetmegelőzési Regionális Koordi
nációs Központ. A Központok felé adandó jelentések ada
tait a KATTINT® rendszer létrehozza és továbbíthatja.

A katasztrófavédelm i tervek gyakoroltatása

A veszélyes üzemnek, de a polgármesternek is a véde
kezési szervezeteit gyakoroltatnia kell. Ennek érdekében 
a gyakorlati tervnek tartalmaznia kell a bevonandó erők
re, eszközökre, a szervezési és vezetési rendszerre vo
natkozó elgondolást is. A gyakorlatok egy része vezeté
si gyakorlatként is levezethető, más részéhez az erők és 
eszközök mozgatása is szükséges. Minden gyakorlatnál

Ö S S Z E F O G L A L Á S

G yim óthy A nta l -  K arap Géza: A  veszélyes vegyi üzem ek  veze
tésén ek  tám o g a tá sa

A vegyi katasztrófák elleni védekezés vezetésének támogatására 
kifejlesztett KATTINT® számítógépes rendszer felhasználható a 
katasztrófamegelőzés és védekezés támogatására, a védekezés
hez szükséges erők és eszközök modellezésére, a keletkező koc
kázatok elemzésére. Jó szolgálatokat tesz a védelmi tervek gya
koroltatásban és a katasztrófa eredményeinek vizsgálatakor is.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 372 (2000)]

előny az, hogy a felvetett alternatívák hatásait, feladata
it azonnal lehessen modellezni, amihez hasznos a KAT
TINT® rendszer használata.

A katasztrófa esem én yek  vizsgálata

Az üzemeltető köteles a veszélyes tevékenységgel ösz- 
szefüggő súlyos balesetről, vagy rendkívüli eseményről a 
megyei katasztrófavédelmi (fővárosi polgári védelmi) 
szerv ügyeleti szolgálata útján a hatóságot, továbbá az il
letékes védelmi bizottság elnökét, valamennyi érintett te
lepülési önkormányzat polgármesterét haladéktalanul tá
jékoztatni. A tájékoztatás tartalmazza a súlyos baleset, 
rendkívüli esemény körülményeit, a súlyos balesetben, 
rendkívüli eseményben szereplő veszélyes anyagokat, a 
lakosságra, az anyagi javakra és a környezetre gyakorolt 
hatások értékeléséhez szükséges adatokat, továbbá a meg
tett intézkedéseket.

A vizsgálat ugyan független a katasztrófavédelmi ható
ság vizsgálatától, de nyilvánvaló előnyöket rejt az, hogy a 
KATTINT® rendszer adatlapjai megegyeznek a hatóság 
adatlapjaival, továbbá az, hogy a vizsgálatnak a veszély- 
helyzet és a védekezés bemutatásával kapcsolatos adatlap
jai automatikusan létrejönnek.

S U M M A R Y

A. G yim óthy  -  G. Karap: M a n ag em en t S u p p o r t fo r  D an g e r
ous C hem ical P lan ts

The software KATTINT® is developed for the management sup
port in case of protection against chemical disasters. It can be 
used up for the support of prevention and protection as well as for 
the modelling of the human and other sources necessary for the 
prevention and for the risk analysis. The software also serves well 
at exercising of the protection plans and at the inspection of the. 
disaster’s consequences.
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Biodízel: álom vagy valóság?
A L M Á S I M IK L Ó S *  

H Á N C S O K  J E N Ő * *

Bevezetés

A Magyar Kormány 2010-ig terjedő energiatakarékossá
gi és energiahatékonyság növelési stratégiát hirdetett 
meg a 1107/1999.(X.9.) számú Kormányhatározat értel
mében. E határozat szerint a hagyományos energiahor
dozókkal takarékoskodni kell, továbbá a környezeti ár
talmak csökkentésére a megújuló energiahordozók jelen
legi 28 PJ/év felhasználását 2010-ig 50 PJ/év értékre kell 
növelni. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz
térium (FVM) e stratégia megvalósítására és a vidék jö 
vedelemtermelő képességének növelése céljából nö
vényolaj alapú biodízel programot indított be.

A program célja az, hogy a mezőgazdaság által jelenleg 
felhasznált 350-400 kt/év kőolaj alapú dízelgázolajnak 
mintegy 50%-át biodízellel váltsák ki. E cél elérésére több 
különböző kapacitású üzem létesítését határozták el.

A mezőgazdaság a biodízel gyártását és értékesítését zárt 
körben kívánja megoldani. Ez azt jelenti, hogy az ágazat 
maga termeli meg a gyártás növényi alapanyagát, feldol
gozza hajtóanyaggá és a kialakítandó saját elosztó hálóza
tán át forgalmazza a mezőgazdasági fogyasztók részére.

Ehhez a Parlament megszavazta a biodízel jövedéki áfa 
adómentességét. Tervek szerint a költségvetésnek pedig 
az adómentességen kívül literenként 60 forint támogatást 
kell biztosítania.

Ahhoz, hogy a címben feltett kérdésre válaszolni tudjunk, 
röviden át kell tekinteni az előzményeket, a növényolaj- és 
ebből a hajtóanyag gyártásának lehetőségét, továbbá össze 
kell hasonlítani a biodízel és a dízelgázolaj tulajdonságait.

Előzmények

Az a törekvés, hogy a megújuló energiaforrásokból üzem
anyagot állítsanak elő, már a belső égésű motorok szaba
dalmaztatása idején ismert volt. August Ottó a robbanó
motorját alkoholra készítette el és szabadalmaztatta [1].

Rudolf Diesel 1912-ben benyújtott egyik szabadalmi le
írása azt az érdekes megállapítást tartalmazza, hogy a gáz
olajok és a növényi olajok között sok a hasonlóság: „A nö
vényolaj üzemanyagként való felhasználása ma még je
lentéktelen. Azonban az idő múlásával a hasonló termé
kek éppen olyan fontosak lehetnek, mint ma a kőolaj és a 
kőszén-kátrány termékek” [2].

A fentiekből látható, hogy a megújuló energiaforrásokból, 
mezőgazdasági anyagok bázisán előállítható üzemanyag 
(szesz -  benzin, növényolaj -  gázolaj) gondolata nem új.

Az 1973-as első olajárrobbanás a kutatók figyelmét a 
kőolajtól független -  többek között a mezőgazdaságban

* MÓL Rt., Budapest
Veszprémi Egyetem, Veszprém

előállítható -  energiahordozók felé fordította. Ennek elle
nére a folyamatosan háttérbe szoruló szénbányászat, a 
korlátozott atomenergia-termelés miatt a kőolaj-finomítók 
továbbra is jelentős szerepet játszottak és játszanak a haj
tóanyag és energia szektorban. Versenyképességüket a 
technológiai és energia racionalizálási programok végre
hajtásával tudták megőrizni. Az 1979-es második olajkrí
zis tovább erősítette különösen a jó mezőgazdasági adott
ságokkal rendelkező országokban az alternatív hajtó
anyagokkal foglalkozó kutató-fejlesztő programok bein
dítását. A kezdeti célkitűzés -  a kőolajtól független nyers
anyagforrás megtalálása -  kibővült a motorhajtóanyag
gyártás és -felhasználás környezetvédelmi problémaköré
vel, és számos országban egybeesik a mezőgazdasági túl
termelés megoldásának igényével.

Az Európai Unió mezőgazdaságában a túltermelés, en
nek következtében a nyomott árak miatt Brüsszel kényte
len a termelőket jelentős támogatásban részesíteni. Ennek 
keretében megköveteli a tagországoktól a termőterület 
10%-ának élelmiszer-ipari célú termesztésből történő ki
vételét (parlagon hagyását, vagy ipari célú növényter
mesztésre történő használatát). (Magyarország EU csatla
kozásával kapcsolatban az alapvető problémák a mező- 
gazdasággal és a környezetvédelemmel vannak.) A támo
gatás egyik formáját testesíti meg az EGK 93/500 számú, 
a közösségi megújuló energiaforrások támogatásáról szó
ló tanácsi határozata, amely általában Altener program
ként ismert. E program előírja, hogy a teljes energiafel
használáson belül a megújuló energiaforrások részarányát 
az 1991. évi 4%-ról 2005-re 8%-ra, későbbi kiegészítés 
szerint 2010-re 12%-ra kell növelni. 2005-ig biztosítani 
kell a gépjárművek teljes üzemanyagigényében a bioüze
manyag 5% piaci részesedését. A közlekedési szektorban 
kísérleti akciókat kell szervezni a közlekedési eszközök 
átállítására a hagyományos kőolajtermékek felhasználás
ról a bioüzemanyag felhasználásra [3]. Hogy hogyan, ar
ról hivatalos közleményt egyik szerv sem adott ki.

Az Altener program nem azt írja elő, hogy a gázolajba 
5% biodízelt kell keverni, hanem azt, hogy a bioüzem
anyag értékesítése 5%-a legyen a teljes üzemanyag fel- 
használásának.

Mi is az a biodízel? Az EU-ban, ennek következtében 
Európában biodízelnek nevezik a metilalkohollal átészte- 
rezett különböző mezőgazdasági eredetű olajokat -  főként 
a repceolajat és a napraforgóolajat. Az USA-ban -  a fő
ként szójaolaj, kisebb mértékben napraforgóolaj mellett -  
e célra felhasználják a konyhai használt étolajokat is. 
(USA-ban a mezőgazdasági lobby szorgalmazza az 
átészterezéshez az etilalkohol használatát.) Más országok
ban alapanyagként a nagy olajtartalmú növényi magvakat 
használják [pálma, gyapot, kókusz, olíva, len, fenyőpulp- 
olaj („talloil”) stb.].
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Növényolajok

A növényolajokat alapvetően természetes gliceridek al
kotják, azaz a háromértékű alkohol, a glicerin különböző 
zsírsavakkal alkotott észterei. A repceolajat alkotó 
trigliceridek felépítésében több telítetlen karbonsav vesz 
részt. A repceolajokban általában olajsav, linolsav és lino- 
linsav, továbbá 22 szénatomot és egy kettős kötést tartal
mazó erukasav van. Ez utóbbi mennyisége döntő. Van 
olyan repceolaj, amelyben a glicerin-észterét alkotó olaj
savak közel 50%-a erukasav. Étkezési és üzemanyag cél
ra a kis erukasav (3% körül) tartalom a megfelelő.

Ennek oka részben az említett sav vegyes észtereinek ne
gatív hatása a repceolaj kezelhetőségére és égési jellemzőire, 
részben pedig az, hogy az erukasav rosszul emészthető, lera
kodva az izom- és májsejtekben káros elváltozásokat okoz. 
Ezenkívül a sajtoláskor keletkező magpogácsában maradva 
állati takarmányozáskor szintén negatív hatással van az állat 
gyarapodására, sőt, annak elpusztulását is okozhatja.

A molekulák szerkezeti elemei alapvetően meghatároz
zák a repceolaj fizikai-kémiai tulajdonságait. Például a 
kettőskötések a molekulák hő- és oxidációs stabilitását 
hátrányosan befolyásolják. Az észtercsoport miatt a mole
kulák vízre nagyon érzékenyek, könnyen felhasadnak 
(hidrolizálnak), és az észterek alkotóelemeire bomlanak. 
Mindkét folyamatban savak is keletkeznek, amelyek a 
hajtóanyag-ellátó rendszerben, a motorelemeken korrózi
ót okozhatnak, és roncsolják a tömítéseket. Bizonyos he
lyeken ezek a savas komponensek a motorolajjal is köz
vetlen kölcsönhatásba kerülnek. Ennek következtében je
lentősen csökken a motorolaj bázikus tartaléka, és az ada
lékkal antagonisztikus kölcsönhatások alakulhatnak ki. 
Ezek hatására jelentős mértékben (50-70%-ra) lerövidül a 
motorolajok csereperiódusának az ideje [5].

Az észterek többségét, így a repceolajat is -  elsősorban 
a viszonylag labilis észterkötések miatt -  a mikroorganiz
musok jó hatásfokkal bontják a természetben, és tárolás 
közben is.

A tiszta növényi olajoknak, mint motorhajtó anyagoknak 
nincs gyakorlati jelentőségük. Ugyanis egyik részük, ilyen 
a napraforgóolaj, eredeti formában nem használható fel 
motorhajtásra. Másik kategória a repceolaj, velejár a mo
tor, azonban induláskor és leálláskor hagyományos gázola
jat kell használni, csak az üzemi hőmérséklet elérése után 
lehet áttérni a repceolaj használatára. A növényi olajokkal, 
növényi olaj-gázolaj elegyekkel folytatott gépkísérletek ada
tainak értékelése igen kedvezőtlen képet mutatott. A növé
nyi olaj sem önmagában, sem gázolajjal elegyítve nem 
ajánlott üzemanyagként való felhasználásra.

Nem elhanyagolható az sem, hogy amíg egy hagyomá
nyos, régebbi dízelmotor mintegy 40 000 Ft ráfordítással 
alakítható át RME-vel (repceolaj-metil-észterrel) való üze
melésre (tömítések, műanyag vezetékek stb. cseréje), ad
dig a tiszta növényi olaj esetén az átalakítás költsége en
nek legalább tízszerese, mivel motorkonstrukciós változ
tatások is szükségesek.

A növényolajokat olajmalmokban sajtolással -  esetleg 
őrléssel összekötve -  és/vagy extrakcióval nyerik ki a

magvakból. Az extrakció kedvelt oldószere a n-hexán. Az 
oldószer visszanyerése után az olajat finomítják. Ennek 
keretében szűrik, nyálkaanyag-mentesítik, a zsírsavakat 
semlegesítik. (A főként foszfatidokból, lecitinből, vitami
nokból álló nyálkaanyag víz hatására megduzzad, és olaj
ban oldhatatlanná válik.) Ha étolaj gyártása a cél, további 
műveletekkel -  derítés, szagtalanítás -  lehet csak a telje
sen finomított olajat előállítani.

Növényolaj-metil-észter

Ahhoz, hogy a növényolaj gázolaj helyett üzemanyagként 
használható legyen, úgy kell átalakítani, hogy kielégítse a 
korszerű, sorozatgyártású dízelmotorok által támasztott 
követelményeket. Erre a jelenlegi ismeretek szerint két le
hetőség van: a növényi olaj átalakítása kőolaj-finomítóban 
katalitikus technológiákkal, főként hidrogénezéssel, vagy a 
növényi olajok, a trigliceridek átészterezése alkohollal 
(előnyösen metanollal, ritkábban etanollal) a megfelelő 
zsírsav-metil-észterré. Ez utóbbi az elterjedt megoldás.

Hazánkban a repce mellett jelentős szerepet szánnak a 
napraforgónak is. (Az irodalomban a napraforgóolaj ese
tében eddig nem találtunk utalást a repcénél említett 
erukasav problémára.)

A biodízel hajtóanyagok előállítására napjainkban a lú
gos katalizátorral (főként KOH, NaOH) történő átészte- 
rezési eljárásokat részesítik előnyben -  különösen gazda
ságossági megfontolások miatt. A gyártási feltételek eb
ben az esetben nagyon kedvezőek:
-  alacsony hőmérséklet (20-70°C), kis nyomás

(0,2-0,5 MPa),
-  nagy konverzió,
-  rövid reakcióidő,
-  nincs különleges szerkezetianyag-igény.

A szakirodalmi közlemények szerint a legtöbb tapaszta
latot eddig repceolajjal, annak metil-észterével szerezték. 
Ezért az egyszerűség kedvéért a továbbiakban vagy bio
dízelt, vagy RME-t említünk

Az RME általános technológiája szerint a repcemagot 
rostálás után préselik. A repceolajat külön választják a kis 
olajtartalmú darától. Az olajat keretes szűrőprésen átvezet
ve szűrik, majd összekeverik a metil-alkohol és kálium- 
hidroxid katalizátor eleggyel. A reakció során olyan elegy 
képződik, amely könnyen két fázisra választható szét. A 
felső fázisban van az RME, a reagálatlan metil-alkohol és 
egyéb szennyező anyagok. Az alsó fázist „glicerin fázis”- 
nak nevezik. Ebben maradnak az alkalmazott katalizátor 
fémionjainak zsírsavakkal alkotott vegyületei, a szappanok 
és a reagálatlan kis mennyiségű növényolajok. Az alkohol- 
tartalmú RME-t metanolkinyerő kolonnába vezetik, ahol 
levegő befúvásával az alkoholt a kolonnafejen távolítják 
el, és fenéktermékként az RME-t tárolják ki.

A reakció körülményeinek ismeretében megítélhető, 
hogy az RME szintézis első lépése, az észterezés és a ter
mék szétválasztása metanolos RME-re és glicerines fázis
ra könnyen megvalósítható, kis műszaki felkészülést 
igénylő technológia. (Mindamellett a németországi ta
pasztalatok szerint akkor tudtak megfelelő minőségű, a
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1. táblázat

A repceolaj, RME és dízelgázolaj fontosabb minőségi jellemzői, továbbá a CEN szabványtervezet előírásai

Jellemző Repceolaj RME Dízelgázolaj CEN tervezet
EU 2000 EU 2005

Sűrűség, 15°C, g/cm3 0,905-0,930 (0,915) 0,865-0,895 (0,880) 0,815-0,860(0,830) 0,825-0,837 0,860-0,900
Kinematikai viszkozitás 
20°C-on, mm 2/s 68-90 (78) 6-9 (7) 2,0-6,0 (4,0) - 3,5-5,0 (40°C-on!)

Fűtőérték, MJ/kg 
MJ/1

37,0-37,2(37,1) 
33,7-34,0 (33,8)

36,7-37,7 (37,2) 
32,4-33,1 (32,7)

40-44 (43,1) 
35,7-35,8 (357)

- -

Cetánszám 40-44 (42) 
finomított: 50 56

48-59 (52) 47-58 (52) >53 >51

Poliaromástartalom (di+), %( V/V) <0,01 <0,01 11 2-6 -
Kéntartalom, ppm 9-120(100) 20-100(30) 10-350(250) 50 <10
Lobbanáspont, “C 317-325 (321) 110-175(160) 65-80 (75) - >110
Szűrhetőségi határhőmérséklet, °C 5-18(10) -12-től-5-ig (-8) -35-től-15-ig (-20) - EN 590
Conradson-szám, % 
(10% deszt. maradékból) 0,15-0,5 (0,3) 0,4-0,05 (0,05)0 0,01-0,3 (0,02) - -0,3

Kezdőforrpont, °C -210 -320 -180 - -
Végforrpont, °C -320-tól bomlik -360 -350 350 -
Víztartalom, ppm 100-1000 (500) 100-1000 (300) 10-200(30) - <500
Összes glicerintartalom, % - 0,05-0,25 (0,15) - - <0,25
Szabad glicerintartalom, % 0,001-0,03 (0,01) - - <0,02
Metanoltartalom, % 0,001-0,3 (0,01) <0,2
Foszfortartalom, ppm 1-10(3) <10
Jódszám, gl 2/ 1 OOg - - - - <115

motorok problémamentes üzemelését biztosító üzemanya
got gyártani, ha az RME-nek a melléktermékektől való el
választását sikerült tökéletesen megoldani.)

A glicerines fázis feldolgozása azonban már bonyolult, 
magas műszaki ismereteket és költséges berendezéseket 
igénylő műveletek sora. Különösen gyógyászati tisztasá
gú glicerint nem célszerű, nem gazdaságos kisüzemekben 
előállítani. Ebben az esetben a glicerines fázist előnyö
sebb energetikai célra hasznosítani.

Németországban, Leerben létesült egy 80 kt/év kapaci
tású üzem 1995-ben. Az RME mellett tiszta glicerint is ál
lítanak elő. Az üzem repceigénye 80 000 hektárnyi termő- 
területről elégíthető ki. Az üzem beruházási költsége 18 
millió DEM volt. Az üzem önfenntartó, vagyis az ugarol
tatási támogatáson és a jövedéki adómentességen kívül 
nem kap más támogatást, (az áfa 5%; az EU-ban nincs 
áfa-mentes termék) [5].

Csehországban 1998. évi adatok szerint 1 kg RME elő
állítása 18 korona volt. Az üzemeket kamatmentes köl
csönből építették. Az RME jövedékiadó-mentes, 5% áfa 
terheli) [6].

Az RME, mint motorhajtóanyag

Az RME tulajdonsága főleg az előállításnál alapanyag
ként felhasznált repceolajban lévő vegyületek szerkezeté
től, felépítésétől, tulajdonságától függ. Az 1. táblázatban a 
repceolajok, a belőlük előállított RME-k, valamint a dízel
gázolajok fontosabb fizikai-kémiai jellemzőit foglaltuk 
össze. Az egyes mutatókra megadott tartományok után zá
rójelben a jellemző értékeket is megadtuk. A táblázatot ki
egészítettük az Európai Szabványügyi Szervezetben a ké
szülő biodízel szabvány tervezetének megfelelő előírásai

val [4]. A szabványtervezet több fontos, az előzőkben nem 
vizsgált mutatót is tartalmaz. Ezek közül kiemeltük a jód- 
szám értékére utaló előírást. Mint ismeretes, a jódszám a 
telítetlen karbonsavak tartalmára utaló mutató.

A táblázat adatai jól érzékeltetik, hogy a repceolajnak a 
metil-alkohollal történő átészterezése eredményeként a 
termék-elegy minőségi jellemzői miként javulnak az alap
anyaghoz képest. Lényegesen csökken a sűrűség, a visz
kozitás, a kéntartalom és a lobbanáspont. Egyértelműen 
nő a cetánszám. A kémiai átalakítás hatására az RME mi
nőségi adatai már megközelítik, esetenként elérik, sőt, 
meghaladják a dízel-gázolajok minőségi mutatóit. Ez azt 
jelenti, hogy az RME átlagos összetétele már lényegesen 
jobban megközelíti a dízelgázolajét, mint a repceolaj.

Az RME sűrűsége, viszkozitása, hidegszűrhetőségi ha
tárhőmérséklete és a Conradson-száma továbbra is egyér
telműen rosszabb a dízelgázolajénál, a cetánszámok kö
rülbelül azonosak, a lobbanáspont lényegesen magasabb. 
Az RME kéntartalma ugyan kisebb, azonban ez -  az EU 
egyes tagországainak a szakirodalomban közzétett törek
véseinek figyelembe vételével -  hosszabb távon nem je
lent olyan nagy előnyt a dízelgázolajjal szemben.

Az RME víz-, glicerin-, metanol- és foszfortartalma 
számos probléma forrása lehet. Különösen kedvezőtlen a 
mérgező metanol és a környezetet, valamint az oxidáló- és 
nitrogén-oxid átalakító katalizátorokat, továbbá a lamb- 
daszondát károsító foszfor megjelenése a termékekben.

Az RME fűtőértéke is egyértelműen kisebb a dízelgáz
olajénál (8-14%-kal), ami fő oka az RME-vel üzemeltetett 
gépjármű-motorok nagyobb hajtóanyag-fogyasztásának.

Az RME-t alkotó vegyületeknek a dízelgázolajétól elté
rő szerkezete előnyös is lehet. A zsírsav-metilészter mole
kulák jó kenőképességgel rendelkeznek. Ismert, hogy a
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gázolajok kéntartalmának 0,05% alá csökkentése esetén a 
hajtóanyag-adagoló szivattyúkban kopási károsodást 
okoz. Az RME-nek a gázolajhoz történő kis mennyiségű 
adagolása jelentősen megnöveli annak kenőképességét.

Nagyon fontos figyelembe venni azt a tényt, hogy az 
Amerikai, Európai és Japán Autógyártók Szövetsége 
(AAMA, ACEA, JAMA) által kiadott World Wide Fuel 
Charter szerint az autógyártók tiltják a növényolajok és 
származékainak alkalmazását a legfeljebb 30 ppm és a 
„nulla” kéntartalmú dízelgázolaj minőségekben [7].

Következtetések

A cikk címében feltett kérdésre, hogy a biodízel álom 
vagy valóság, azt kell válaszolnunk: mindkettő.

Tény, hogy a hazai motorhajtóanyag-paletta kibővül a 
növényolaj-alapú biodízellel: a növényolaj-metil-észterrel. 
Ezt azonban -  kis mennyisége miatt -  csak zárt körben, a 
mezőgazdaságban tudják felhasználni.

Néhány most felépülő üzem működésének gazdaságos- 
sági elemzése után célszerű a további üzemek építéséről 
dönteni. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a növény
olajok más energetikai célú -  hőenergia termelési -  fel- 
használásának a lehetőségét sem.

Az előttünk álló évtizedben várhatóan EU tagok le
szünk. Tagságunk időpontjától kezdődően a mezőgazda- 
sági támogatást át kell értékelni.

Az eddig már megismert, és az irodalomban most ki
bontakozó európai dízelgázolaj minőségi fejlesztési célki
tűzések megvalósítása lehetetlenné teszi a biodízelnek a 
kőolajalapú dízelgázolajba való bekeverését.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Almási Miklós -  Háncsok Jenő: B io d íz e l:  á lo m  v a g y  v a ló s á g

Rövidesen kibővül a magyar üzemanyag-paletta a biodízel megje
lenése következtében. A közlemény ismerteti a növényolaj-alapú 
motorhajtóanyag-gyártás lehetőségeit. Hazánkban a mezőgazdaság 
zárt körben használja fel az általa termelt biodízelt. Ennek követ
keztében széles körű forgalmazása nem jöhet szóba. A dízelgáz
olajba való bekeverését a gázolajjal szemben a jövőben támasztott 
igen szigorú követelmények nem teszik lehetővé.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 377 (2000)]

S U M M A R Y

M. Almási -  J. Háncsok: B io d ie s e l:  D r e a m  o r  R e a lity

The Hungarian range of fuels widens out shortly with the enter
ing of biodiesel. The article outlines the possibilities of the veg
etable-oil based propellant fuel production. In Hungary the agri
culture could consume exclusively the self-produced biodiesel. 
Therefore the wide-range distribution of biodiesel is not an 
issue. The future strict requirements of the diesel prohibit the 
biodiesel mixing with diesel.

S^eatCe.,, SyentCe... SjentCe..,

Dízelesítés Európában

A Ricardo független gépkocsi 
konzultáns cég értékelése szerint az EU 
gépjárműparkban a jelenlegi 25%-os 
dízelmotor-részarány 40%-ra emelkedhet 
az évtized végére. A dízelesítés fő moz
gatói a CO2 kibocsátás csökkentése irán
ti EU igények (a kedvezőbb üzemanyag 
gazdaságosság), a dízelmotorok teljesít
ményének és vezetési tulajdonságainak 
jelentős javulása. A jelenlegi motorben- 
zines-dízeles gépkocsiállomány 180 
g/km feletti CO2 emisszióval jelle
mezhető, amit az EU környezetvédelmi 
miniszterei és a gépkocsigyártók megál-

lapodása alapján 2008-ra 140-re kell 
csökkenteni és az EU 2010-re 120 g/km 
értéket szeretne elérni. A dízel gépkocsi 
eladások az EU-ban az utóbbi két évben 
évi 20%-kal nőttek: a hat legnagyobb EU 
tag közül növekedés Franciaországban, 
Németországban, Spanyolországban, 
Olaszországban és Belgiumban követ
kezett be és várható, míg az Egyesült 
Királyságban a trenddel ellentétes 
csökkenést várnak (lévén az egyetlen 
nagyobb európai piac, amely árszem
pontból a benzint preferálja a dízellel 
szemben).

[Petroleum Review, August 2000. p. 10.]

Robbanás a Rocks Quebec telepén

Július második felében robbanás és tűz 
keletkezett a Regent Chemical Products 
Montreal (Kanada) közeli elosztótelepén, 
ahol 50 m3-nyi anyagot (egyebek között 
sósavat, salétromsavat, kénsavat, foszfor
savat, ammóniát) tároltak. A tűzoltók arra 
hivatkozva, hogy az oltóvízzel elfolyó 
anyagok szennyezhetik a közeli vízi 
utakat és csatornákat, hagyták kiégni a 
vegyi termékeket és a telepet és 5 000 
lakost telepítettek ki többórányi időtar
tamra.

[Chemical Week, July 26, 2000. p. 15]
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75 éve indult meg a termelés az Ipari Robbanóanyaggyár Rt. 
feketelőpor üzemében

A feketelőpor -  mint ismeretes -  faszén, kén és kálium
nitrát finom porának a keveréke. Meggyújtva robbanássze
rűen ég el, jelentős gázfejlődés kíséretében. A kínaiak már 
ismerték és pirotechnikai célokra, rakéták, petárdák, tűzi
játék töltésére használták. A feketelőpor híre valószínűen a 
keleti kereskedelem révén jutott Európába. 1257-ben 
Albertus Magnus szerzetes már beszámolt a salétromtartal
mú robbanó keverékek összetételéről; ezek megközelítően 
7 rész salétromból, 2 rész kénből és 1 rész faszénből álltak. 
1320-ban Schwarz BertolcL szerzetes alkalmazta először a 
lőport fegyverekben hajító töltetként. Az első bányászati 
célú robbantást 1627. február 8-án hajtották végre Selmec
bányán, Weindl Gáspár tiroli bányász irányításával [1].

A peremartoni Ipari Robbanóanyaggyár Rt. története 1919. 
december 16-ra nyúlik vissza. Ekkor -  a várható határmódo
sítások miatt -  leszerelték a bécsi székhelyű Dynamit Nobel 
zurányi (Zumdorf) dinamit-gyárának a berendezéseit és a 
Weisz Manfréd Fémművei Rt. csepeli telephelyére szállítot
ták. A trianoni békekötést követően az országban nem maradt 
ipari robbanóanyagot előállító üzem, ezért a csepeli gyártele
pen rövid idő alatt üzembe helyezték a zurányi gépeket.

Az ideiglenes üzem „Magyar Robbanóanyaggyár” néven 
működött és ammonsalétrom alapú, por alakú robbanóanya
got gyártott. A hazai bányaüzemek -  megfelelő mennyiségű, 
biztonságos -  robbantóanyag ellátása érdekében új, korsze
rű gyár építését határozták el. Az alapító okiratot 1921. má
jus 10-én írták alá. A Magyar Kincstár 250 kataszteri hold 
földet jelölt ki építési területnek a Veszprém megyei 
Berhida, Vilonya, Papkeszi községek között, Peremarton 
helység határában. A társaság alapítói -  Magyar Kincstár, 
Weisz Manfréd Lőszer-, Acél- és Fémművei Rt., Dynamit 
Nobel A.G. (Wien), Magyar Általános Kőszénbánya Rt., 
Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. és a Rimamurány Salgótarjá
ni Vasmű Rt. - , 1922. április 17-én, Ipari Robbanóanyag
gyár Rt. néven új ipartelepet hoztak létre.

Először -  a csepeli ideiglenes üzemből átvett gépekkel föl
szerelt -  ammon-salétromos robbanóanyag (“Paxit”) gyártó 
üzem kezdte meg a termelést 1923. április 22-én. 1923. no
vember 15-én indították a nitroglicerin, majd november 20-án 
a dinamit üzemet. 1924. szeptember 10-én készült el a gyúj
tózsinórüzem, aminek Bickford rendszerű fonógépeit Dörner 
Emil aradi gyárából hozták Peremartonba. A gyújtózsinórok 
töltete feketelőpor, ezt kezdetben külföldről vásárolták.

A hazai gyártást az 1925. március 1-jén üzembe állított 
lőporüzem oldotta meg. Az üzem termelése 500 kg/nap 
volt, termékei a különböző összetételű és szemcseméretű 
robbantó lőporok, az ún. gyújtózsinór-lőpor, a finomszem
csés, pirotechnikai célú vadász- és lisztlőpor voltak [2].

A különböző lőportípusok robbantástechnikai tulajdonsá
gait alapvetően a kémiai összetétel, a szemcseméret és a

* Magyar Vegyészeti Múzeum, Várpalota
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szemcsék szilárdsága, formája határozza meg. A hagyomá
nyokon alapuló gyártási eljárás során állították be az alkalma
zási területnek megfelelő paraméteregyüttest. A ma már ipar- 
történeti érdekességnek számító technológia röviden a követ
kező (a szemléltető képeken német berendezések láthatók).

Első lépésként az egyes alapanyagokat különböző mó
dokon előkészítették. A kálium-nitrátot kalapáccsal apró
ra törték, majd a mágneses vaskiválasztást követően egy 
szitán át aprítógépbe töltötték és megfelelő szemcsemére
tűre aprították. A gyártáshoz felhasznált égerfából és 
bükkfából készített faszenet kézzel válogatták át, mert 
csak az egyenletesen szenesedett, vékony darabok alkal
masak lőpor készítéséhez. A kénből is eltávolítottak min
den idegen szennyeződést (kavicsot, fémet stb.). A műve
letsor a kén és a faszén összeőrlésével folytatódott, amit 
fából készített, bronzgolyókkal töltött golyósmalomban 
végeztek.

1. kép. Ló'porörlő dob (golyósmalom, elegyítő).

Az előre kimért kén-szén keverék és salétromadagokat fá
ból készült, bükkfagolyó töltetű elegyítő malomban kever
ték össze, ezzel kialakult a szükséges összetétel (1. kép). A  
keveréket ezután faasztalra szórták és fagereblyével kever- 
gették, miközben kevés vizet permeteztek rá. A nedvesített 
porkeveréket ezután öntöttvas tányéron gördülő, vashenge
res kollerjárat segítségével nagyobb szemcsékké préselték 
össze (2. kép). Aszemcsézett anyagot fából készített, pock- 
fa golyókkal töltött golyósmalomban újra megőrölték.

Az így nyert, úgynevezett „morzsolt” lőport rézlemezek 
közé terítették, lenvászonnal letakarták és az egymásra he
lyezett lemezek között hidraulikus préssel vékony lapok
ká sajtolták (3. kép). A lőporlemezeket bronzból készített, 
egymással szemben forgó, tüskés hengerpárok között ap
rították a megfelelő robbantás technikai tulajdonságok ki
alakításához szükséges szemcseméretűre (4. kép).

A töréskor képződött por kiszitálása után az anyagot fá
ból készített, forgó, úgynevezett „fényező” dobba töltöt
ték, amiben a szemcsék lekoptatták egymásról a törési éle
ket, formájuk szabályosabb lett. Egyes lőportípusok gyár
tásakor a fényező dobba kevés grafitport is adagoltak, ami 
a szemcsék felületére rákenődött. A bevonat a szemcsék 
nedvességfelvevő képességét csökkentette, a lőpor tárol-
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2. kép. Ö n tö ttva s k o lle r já ra t (görgó'ző)

hatóságát javította. A gyártási eljárás fűtőköpennyel ellá
tott fahengerekben történő szárítással fejeződött be. Az 
egységes szemcseméretű frakciókat lengővályús sziták se
gítségével különítették el.

3. kép. Hidraulikus lőporsajtoló

4. kép. Lőporőrlő (törő hengerpárokkal)

A XX. században a feketelőport már csak pirotechnikai 
célokra és nemes kőzetek (márvány, gránit) kitermelésére 
használták, mert kis detonációsebessége következtében 
törőhatása csekély, így nagyméretű kőzettömbök bányász
hatok ki. Az Ipari Robbanóanyag Rt. profilja később 
újabb tevékenységekkel bővült, 1929-ben kénsavgyárat és 
szuperfoszfát műtrágya üzemet, 1936-ban hidroszulfit 
üzemet építettek. Az 1950-1970 közötti időszakban mű
trágya, növényvédőszer és szervetlen vegyianyag-gyártó 
kapacitások létesültek. 1973 májusától a vállalat elneve
zése „Peremartoni Vegyipari Vállalaf’-ra változott. Ipari 
robbanóanyagok közül, 1968 után az ammon-salétromos 
robbanóanyag gyártása maradt meg.

A gyújtózsinórüzemet 1975 után már csak időszakosan 
(honvédségi megrendelésre) működtették. 1989-90-ben a 
feketelőpor és gyújtózsinórgyártás megszűnt.

A ’90-es évek elején a Peremartoni Vegyipari Vállalatot 
gazdasági nehézségei miatt felszámolták. A felszámolás 
alatt az életképes tevékenységeket önálló gazdasági társa
ságokba vitték és az évtized első felében privatizálták. 
Napjainkban a gyártelep ipari parkszerűen működik, ahol 
több mint 20 társaság telepedett le. A robbanóanyagok 
gyártását 1992-től az Ipari Robbanó Kft. folytatja új kor
szerű technológiák bevezetésével.
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[3] PVV: Lőporok gyártásának technológiai előírása. (Kézirat) 
Peremartongyártelep, 1978.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

F orgács L ászló : 75 éve indult meg a termelés az Ipari Robba
nóanyaggyár Rt. feketeló'por üzemében

A feketelőpor gyártása 1925. március 1-jén kezdődött meg a 
peremartoni ipartelepen. A társaság történetének rövid áttekinté
se mellett az írás megemlékezik a ma már ipartörténeti kurió
zumnak tekinthető technológia fontosabb elemeiről.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 381 (2000)]

S U M M A R Y

L. Forgács: Black Gunpowder Manufacturing was Started 75 
Years ago at Industrial Explosive Factory Co.

On the 1st March 1925 was started the manufacturing of black 
gunpowder at Peremarton Industrial Plant. The paper gives a 
brief survey of the history of the company and describes the mo
re important elements of technology which is regarded as an 
industrial technical curiosity today.
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Átlagkeresetek a magyar vegyiparban
Z S O M B O R I J Á N O S

Bevezetés

Cikkünkben bemutatjuk a hazai átlagkeresetek alakulását 
a rendszerváltást követően. Összehasonlítást teszünk a 
vegyipar, a nemzetgazdaság és még néhány jellemző ága
zat kereseti adatai között. Foglalkozunk az országos vegy
ipar és a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szak
mákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (röviden: 
VDSZ) hatókörébe tartozó munkavállalók jövedelmi vi
szonyaival és a foglalkoztatottak számának alakulásával. 
Rávilágítunk néhány vegyiparon belüli foglalkozás átlag- 
kereseteinek alakulására.

A közölt adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
és az Országos Munkaügyi Módszertani Központ (OMMK), 
valamint a VDSZ által közreadott forrásokból vettük.

Fontosabb statisztikai fogalmak

Vegyiparon értjük a 23-25. KSH osztályokba sorolt terü
leteket. Ettől eltér a VDSZ nyilvántartása, mivel utóbbi 
tartalmazza az alumíniumipar, gázipar, gumiipar, gyógy
szeripar, rokon szakmák, valamint a vegyipar szervezett 
munkavállalóit foglalkoztató munkáltatókat.

Aktív kereső a keresőtevékenységet folytató, keresettel, 
jövedelemmel rendelkező, vállalkozásoknál, intézmények
nél főállású munkaviszony keretében alkalmazásban álló 
személy, a szövetkezeti és a társas vállalkozás tagja, az 
egyéni vállalkozó, a segítő családtag (a mezőgazdasági se
gítő családtag esetében az, aki az év folyamán legalább 90 
napot dolgozott), az alkalmi munkás, a napszámos. Nem 
tartozik az aktív keresők közé a nyugdíja mellett dolgozó 
és a gyermekgondozási ellátásban részesülő személy.

Alkalmazásban álló a munkajogi állományi létszámba 
tartozó személy a munkából meghatározott okokból átme
netileg távollévő (szülési szabadság, gyermekgondozási 
ellátás, sorkatonai szolgálat, három hónapot meghaladó 
betegség, fizetés nélküli távoliét stb.) kivételével, vala
mint a munkajogi állományba nem tartozó, de meghatáro
zott feltételekkel a munkáltatónál folyamatosan munkát 
végző személy (szünidőben foglalkoztatott diák, más 
munkáltatótól kölcsönvett munkavállaló stb.).

Alkalmazott az a 15-74 éves személy, aki a megfigyelt 
héten vállalkozással, költségvetési, társadalombiztosítási, 
illetve non-profit szervezettel munkaviszonyban vagy be
dolgozói jogviszonyban állt, illetve azoknál szóban vagy 
írásban történt megállapodás alapján munkát végzett.

Bruttó átlagkereset a munkáltatóknál főállásban, teljes 
munkaidőben alkalmazásban állóknak a bérköltség terhé
re kifizetett összeg (alapbér, bérpótlékok, kiegészítő fize
tés, prémiumjutalom, 13. és további havi fizetés) egy fő
re jutó havi átlaga.

Foglalkoztatott az a 15-74 éves személy, aki a megfi-
* Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ), Budapest

gyeit héten legalább 1 órányi jövedelmet biztosító munkát 
végzett, vagy munkájától átmenetileg (betegség, szabad
ság, gyes, gyed, sorkatonai szolgálat stb. miatt) volt távol.

Fogyasztói árindex: az infláció mérőszáma. A kiválasz
tott áruféleségek árai indexértékeinek súlyozott átlaga, 
amit a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően számít KSH. 
A megfigyelés kb. 8000 gazdasági egységre (üzlet, szer
viz, piac stb.), kb. 1800 termékre, szolgáltatásra (úgyneve
zett reprezentánsra) terjed ki. Havonta reprezentánsonként 
30-150, összesen pedig százezernél több árat gyűjtenek.

Gazdaságilag aktív népesség a foglalkoztatottak és a 
munkanélküliek (a munkát végzők és a munkavégzésre 
rendelkezésre állók) együttes száma.

Kereset az a jövedelem, amelyben a munkavállaló mun
kavégzésével kapcsolatban részesül, a munkavállaló által 
fizetett jövedelemadóval és társadalombiztosítási hozzájá
rulással együtt.

Nettó átlagkereset a mindenkor érvényes jövedelemadó
kulcsok alapján a munkavállaló által fizetett jövedelemadó
val, az egészségbiztosítási- és a nyugdíjjárulékkal, valamint 
a munkavállalói járulékkal csökkentett bruttó átlagkereset.

Reálkereset index a nettó átlagkereset index és a fo
gyasztói árindex hányadosa.

A nemzetgazdaság és a vegyipar

A KSH adatai szerint [1] a nemzetgazdaságban 1990. év
ben a bruttó átlagkereset 13 446 Ft, a nettó átlagkereset 
10 108 Ft volt (a továbbiakban az ez évi adatokat tekint
jük viszonyítási alapnak, azaz 100%-nak). 1991. évben a 
fogyasztói árindex (infláció) 135,0%, az egy keresőre ju
tó nettó átlagkereset index 125,5% és a reálkereset index 
93% volt az előző évihez képest. 1999-ben a bruttó átlag- 
kereset 77 187 Ft, a nettó átlagkereset 50 076 Ft; a fo
gyasztói árindex 569,6%, az egy keresőre jutó nettó átlag- 
kereset index 499,4% és a reálkereset index 87,8% volt 
1990. évihez képest. A mutatók időbeni alakulásátjelző 1. 
ábrán látható, hogy a fogyasztói árindex és a nettó átlag- 
kereset index évről-évre növekszik, de a reálkereset index 
a bázis évhez viszonyítva csökkent. A reálkereset index
nek maximuma 1994. évben, minimuma 1996. évben 
(vélhetően a Bokros csomag hatására) volt.

1. ábra. A nemzetgazdasági keresetindex, a reálkereset index és a 
fogyasztói árindex alakulása (1999=100%)

mkl2000. 55. ÉVFOLYAM. 10. SZÁM 3 8 3



2. ábra. A nemzetgazdasági keresetindex, a reálkereset index és a fo 
gyasztói árindex alakulása (előzőév=IOO%)

Az előző év adatát véve alapnak (bázisnak), azaz 100%- 
nak (ld. 2. ábra) kitűnik, hogy a fogyasztói árindex 1991. 
óta 135,0%-ról 1999. végéig 110,0%-ra csökkent. A csök
kenés nem volt folyamatos, 1993. évben érzékelhető volt 
egy megtorpanás, majd 1994. évben következett be a mély
pont (118,8%). 1995. évben ismét emelkedett (128,2%) a 
fentebb említett szigorítási program hatására, ezt követően 
fokozatosan csökkent 1999 végéig. A nettó keresetindex 
1991. évben 125,5%-ról változott 1999. évvégére 112,7%- 
ra, 1994-1995. évben a fogyasztói árindextől ellentétes 
irányban nem csökkent, hanem nőtt 127,3%-ra, illetve 
112,6%-ra. A csökkenés után 1997. évben 124,1%-on meg
állt a növekedés, majd ismét csökkenés tapasztalható. A nö
vekedésekben szerepet játszhatott a jövedelemadó-törvény 
változása, az 1997 utáni csökkenés lehetséges oka az adó- 
kedvezmények fokozatos elvonása, valamint az, hogy a 
bruttó keresetek növekedésével az adózók adósávokat lép
nek át és így magasabb az adó mértéke.

A vegyipar és a néhány ágazat bruttó átlagkeresetének 
alakulását mutatja a 3. ábra. A grafikonból az a következ
tetés szűrhető le, hogy az idő előrehaladtával, a bérek emel
kedésével az ágazatok közötti különbségek nem csökken
nek, hanem inkább növekednek. Az is jól látható, hogy a 
pénzügyi ágazat után a vegyiparban tevékenykedők kerese
te is meghaladja a nemzetgazdasági átlagot. A textil-, a ru
házati- és a bőripar jövedelmi helyzete a legrosszabb, mert 
a nemzetgazdasági átlag alatt van. Az ábrán nem mutatjuk 
be az átlag feletti zónába tartozó bányászatot és a közigaz
gatást, továbbá az átlag alatt teljesítő gépipart, oktatást és az 
egészségügyet. Az 1. táblázat a felsorolt területek átlagke
reseti adatait tartalmazza, és mutatja, hogy az elmúlt évti
zedben javult a vegyiparban dolgozók kereseti pozíciója.

A 4. ábra a bruttó és a nettó átlagkereseteket hason
lítja össze. Látható, hogy ezek különbsége egyre nő.

3. ábra. A bruttó átlagkeresetek alakulása (Ft) és a fogyasztói 
árindex változása (%)

Az 1995-1996. évi törés a gazdasági korrekció, a nagyobb 
növekedés a keresetek nagyobb arányú emelése, ami a gazda
sági növekedés eredménye. Az 1999. évhez is tartozik egy 
megtorpanás, amelyet az infláció mérséklése miatt megfogott 
keresetkiáramlással magyaráznak a pénzügyi szakemberek.

A reálkeresetek alakulását jelző 5. ábrából jól kivehető, 
hogy 1997-ig a fogyasztói árindex és a reálkereset index 
ellentétesen mozgott. 1997-től a két index együtt megy le
felé, bár a reálkereset index negatív mozgása nagyobb. A 
vegyipar reálkereseti indexe általában nagyon közel mo
zog a nemzetgazdasági indexhez és néhány esetben 
(1994-ben és 1995-ben) meghaladja a pénzügy indexét. 
Az is megállapítható, hogy az elmúlt közel tíz év után elő
ször került ilyen közel egymáshoz a fogyasztói árindex és 
a reálkereset index és ez a vegyiparra is igaz. A vegyipar 
és a gépipar kereseti index adatai összehasonlításából 
megállapítható, hogy a vizsgált időszakban az egyébként 
általában nagyobb teljesítményt nyújtó gépipar kereseti 
index értékei csupán a következő néhány évben haladták 
meg a vegyipari adatokat [első helyen a bruttó kereset in
dex (bi) a második helyen a nettó kereset index (ni), a har
madik helyen a reálkereset index (ri) különbözetet jelöl
jük]: 1992-ben bi=l,l% , ni=0,9%, ri=0,8%; 1996-ban 
bi=0,5%, ni=0,8%, ri=0,6%; 1997-ben bi=0,3%; 1998- 
ban bi=3,4%, ni=2,2%, ri=2%; 1999-ben bi=0,5%.

Az alkalmazásban állók száma 1990. januárban a nem
zetgazdaságban összesen 3.824.900 fő volt, ebből a vegy
iparban 102.700 fő. 2000 januárjában a nemzetgazdaság
ban az összes alkalmazásban állók száma 2.680.500 fő, 
ebből a vegyiparban 79.800 fő dolgozott. A számok azt 
mutatják, hogy a vegyiparban foglalkoztatottak száma az 
elmúlt tíz évben jelentősen (22%-kal) csökkent ugyan, de 
azért kisebb mértékben, mint a teljes nemzetgazdaság egé
szében (30%).

Ágazati és nemzetgazdasági átlagkeresetek 1999-ben és 1991-ben
I. táblázat

Ágazat 1999. évi helyezés 1999. évi bruttó 1999. évi nettó 1991. évi helyezés 1991. évi bruttó 1991. évi nettó
Pénzügy 1. 165 327 97 089 1. 32 453 20 683
Vegyipar 2. 111 072 68 375 4. 22 725 15 711
Bányászat 3. 95 762 60 240 3. 23 840 16 257
Közigazgatás 4. 92 821 58 427 2. 26 205 17 563
Gépipar 5. 84 497 54 248 6. 16 668 12 284
Nemzetgazd. ári. 6. 77187 50076 5. 17 934 12 948
Textil-, ruházati-, bőripar 7. 47 546 33 756 7. 12 122 9 570
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A magyarországi munkaerő a megváltozott 
gazdasági környezetben

Nemrégen jelent meg Vanicsek Mária, a Növekedéskuta
tó Intézet igazgatójának „A tudás társadalom kiépítésének 
forrásai Magyarországon” című kötete [2], amelyben tu
dományos vizsgálódása eredményeit publikálja a Magyar- 
országon működő külföldi nagyvállalatok munkaerő-piaci 
viselkedéséről. Az alábbiakban a kötet néhány megállapí
tását ismertetjük.

A multinacionális cégek a nagysorozat-gyártást és a tömeg- 
termelést hozták magukkal, ami alapvetően egyszerű szak
munkát és betanított munkát igényel. Leginkább az egyszerű 
fizikai munkaigényes termékek és tevékenységek kerülnek a 
magyarországi egységekbe. A korszerűbb berendezések ma
gasabb általános képzettséget igényelnek, ugyanakkor egy
szerűbb, könnyebben betanulható munkaköröket jelentenek.

5. ábra. A reálkereseti indexek és a fogyasztói árindex alakulása (%)

Ezért a fizikai munkakörökben kedveltebb a magasabb (kö
zépfokú) végzettségű munkás, mert könnyebben mozgatható 
a különböző, de szakmailag igénytelen munkakörök között. A 
nem fizikai munkakörökben gyakori, hogy a konkrét szakis
meretekkel szemben a rugalmas alkalmazkodóképességnek 
van előnye, hiszen itt is fontos a különböző munkakörök kö
zötti mozgathatóság. Általánosan jellemző, hogy a néhány 
éves gyakorlattal rendelkezőket keresik, de van példa pálya
kezdők és saját (át)neveltek alkalmazására is. Az angol nyelv
tudás és a számítógépes ismeretek alapkövetelménynek minő
sülnek. A munkaidő rugalmas, ami legtöbbször azt jelenti, 
hogy elvárt a túlmunka. A juttatások rendszere újjáépülni lát
szik (ezen belül nő a cégorientált továbbtanulás lehetősége) és 
kiegyenlítődik a cégek között. A fiatalokat részesítik előny
ben, a felvehető jelöltek köre 28-35 év. A 35 éven felüliek a 
munkaerőpiacon már nem kelendőek.

A feltétlenül szükséges szakirányú képzettségen, angol- 
és számítógépes ismereten felül elvárják, hogy az alkal
mazott legyen adaptív, önálló, kommunikatív, illeszked
jen be a csoportba, és el tudja magát adni. A túlképzettség 
inkább hátrány, mint előny. Kevésbé működik a szerveze
teken belül a vertikális előremenetel, de gyakoribbá vált 
az oldalirányú áthelyezés, elsősorban a vezetői szinteken. 
A multik a felső szinteken 3-5 évente tudatosan cserélik 
a vezetőket, amely alsóbb szinteken is folytatódik.

Vegyipari szakágak jövedelmei

A következőkben azt vizsgáljuk, hogy a VDSZ hatóköré
be tartozó munkáltatóknál és a nemzetgazdaság egészében 
vett vegyiparban milyenek a kereseti viszonyok [3].

A 6. ábrán megmutatjuk a VDSZ vonzáskörébe tarto
zó fizikai és szellemi munkavállalók bruttó átlagkerese
tének alakulását az utóbbi években. A szakág szerinti 
bontást vizsgálva, az alumíniumiparba az előállítók és 
feldolgozók; a gáziparba a forgalmazók, szolgáltatók; a 
gumiiparba az alapanyag-előállítók, feldolgozók; a 
gyógyszeriparba a nagy gyógyszerelőállítók; a rokon 
szakmákba a vegyiparhoz közel álló gazdálkodók (vegy
ipari gépgyártás, kutatás, kereskedelem stb.); és végül a 
vegyiparba a nagy vegyipari alapanyag-előállítók, fel
dolgozók tartoznak. Az ábra szerint a VDSZ-hez tartozó 
vállalatok közül a legnagyobb bruttó átlagkeresetet a 
gyógyszergyártók, a legkisebbet a vegyipari munka- 
vállalókat foglalkoztatók biztosítják. A szakági átlagke
resetek közel együtt mozognak, de feltűnő a gumiipari 
kereseteknek a tendenciát meghaladó növekedése.

A 2. táblázatban a vegyiparra jellemző átlagkeresete
ket mutatjuk be, egyrészt vegyipari foglalkozásonként. 
A táblázat az Országos Munkaügyi Módszertani Köz
pont 1998. évi adataiból származnak [4], a feldolgozás 
mintavétel alapján készült. A mintavétel során az év egy 
előre meghatározott napján született munkavállalók ada
tait kellett a munkáltatóknak beküldeniük.

A táblázat adatai szerint a legjobb átlagkeresetet a 
(vélhetően műszakban dolgozó) kőolaj-feldolgozó gép
kezelő kapja, megelőzve a vegyészmérnöki kereseteket. 
A legszerényebb a gumitermék-gyártó, vulkanizáló és a 
vegyésztechnikus keresete. A legjobb kereset több mint 
dupláját teszi ki a legkisebbnek.

6. ábra. Fizikai és szellemi munkavállalók havi keresetének 
alakulása a VDSZ területén (Ft)
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2. táblázat

Megnevezés
Létszám Teljes átlag 

KeresetMinta Tény

2115 Vegyészmérnök 112 1 059 152 366
2144 Vegyész 31 340 140 084

3115 Vegyésztechnikus 74 684 74 531
7540 Laboráns (minősítés nélkül) 321 6 488 80 419

8131 Kőolaj-feldolgozó gépkezelő 82 1 335 156 934

8132 Gázgyártó, -feldolgozó gépkezelő 49 713 96 841

8133 Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gépkezelő 291 7 414 97 315

8134 Gyógyszergyártó gépkezelő 95 1 375 85 539

8135 Műtrágya- és növény védőszer-gyártó gépkezelő 29 291 120 402

8136 Műanyag-feldolgozó 566 7 770 90 240
8137 Gumitermék gyártó, vulkanizáló 35 3 088 74 019
813 Vegyipari alapanyag- és termékgyártók, gépkezelő 1 315 21 795 87 664

Az oktatásban dolgozók bére állandó, jogos kritika tár
gya. Bár e területről nem rendelkezünk átfogó és meg
bízható felméréssel, nagyon szomorúnak tartjuk egyik 
vegyészmérnökképzéssel is foglalkozó egyetemünk ön
kéntes adatszolgáltatáson alapuló belső felmérésének 
eredményét, miszerint a negyven év alatti egyetemi ok
tatók jövedelmének csupán 27%-a származik az egye
temtől. Ez arra utal, hogy különösen a fiatalabb oktatói 
gárda -  nyilván megélhetési gondjai miatt - elszakad az 
oktatástól és a kutatástól, és nagyobb jövedelmet nyújtó 
vállalkozásokba lép be. A folyamat sajnálatos következ
ménye lehet a képzési színvonal visszaesése.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Zsombori János: Átlagkeresetek a magyar vegyiparban

Magyarországon a vegyipari keresetek az elmúlt évtizedben kö
vették a nemzetgazdasági tendenciákat, mindvégig a nemzetgaz
dasági átlag felett alakultak, csaknem végig megelőzve a gép
ipart, de folyamatosan elmaradva a pénzügyi szféra kereseteitől. 
A vegyiparban dolgozók száma a népgazdasági tendenciánál ki
sebb mértékben csökkent. A multinacionális cégek megjelenése 
megnövelte a középfokú végzettségűek iránti keresletet. A vegy
iparon belül az utóbbi években a gyógyszeriparban dolgozók át
lagkeresete vezeti a mezőnyt és a vegyipari munkavállalók áll
nak a mezőny végén; és feltűnő a gumiipari keresetek átlagot 
meghaladó ütemű növekedése. A vegyészmérnökök és vegyé
szek fizetését egy reprezentatív felmérés szerint meghaladja a 
kőolaj-feldolgozó gépkezelő átlagkeresete. Sürgős rendezésre 
szorul az oktatásban dolgozók jövedelme is.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 383 (2000)]
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S U M M A R Y

J. Zsombori: Average Payments in the Hungarian 
Chemical Industry

In the past decade the average payments in the Hungarian che
mical industry have been followed the tendencies of the national 
economy. They have been situated above the national economy’s 
average and during nearly the whole period above the machine 
industry’s average, but have been continuously lagging behind 
the financial sector’ payments. The number of the employees in 
the chemical industry has decreased to a lesser extent than the 
national economy’s ones. The multinational companies in Hun
gary have increased the demand for middle grade specialists. In 
the past years in the chemical industry the pharmaceutical indus
try’s average payments lead the field and the chemical feedstock 
producers are the laggards and it is remarkable the rubber indus
try’s payments’ steep increase. According to a representative sur
vey, salaries of the chemical engineers and the chemists are lower 
than the wages of the machine-operators in the oil-refining indus
try. Teachers also need urgent salary corrections.
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S Z E R K E S Z T I: K ALLÓ  D É N E S

Átmenetifém-komplexek alkalmazása szerves szintézisekben*
K O L L Á R  L Á S Z L Ó **

A közlemény anyagának összeállításánál azt az elvet követ
tem, hogy az utóbbi néhány év meglehetősen szerteágazó ku
tatómunkájának eredményeit gyűjtöttem össze és rendeztem 
egyfajta -  nem mindig teljesen következetes -  sorrendbe.

Arra törekedtem ugyanis, hogy munkámban bemutassam a 
koordinációs kémia és a fémorganikus kémia napjainkban 
megfigyelhető két lényeges kutatási irányát: egyrészt ismert 
reakciók új, hatékonyabb átmenetifém komplex katalizátorai
nak kifejlesztése, szerkezetének és reaktivitásának vizsgálata 
figyelhető meg, másrészt egyre nagyobb erők kutatják egy
szerű modellvegyületek esetén már alkalmazott katalizátorok 
felhasználási lehetőségeit gyakorlati fontosságú új vegyület- 
családok átalakítására [1-3].

A kilencvenes évek közepétől végzett munkám az alábbi 
szervesen egymásra épülő fejezetekre bontható, a) Átmeneti
fém-komplexek (platina, rádium, palládium) szintézise, szer
kezetének vizsgálata [4-12]. b) Homogénkatalitikus reakciók 
mechanizmusának vizsgálata [13-17]. c) Királis építőelemek 
előállítása aszimmetrikus hidroformilezés mint kulcsreakció 
felhasználásával [18-29]. d) Gyakorlati szempontból jelentős 
alapvázak új funkciós csoportjainak kiépítése homogénkatali
tikus reakciók segítségével [30-44].

A továbbiakban a fenti fejezetek csupán néhány fontosabb 
eredményének vázlatos bemutatására van lehetőség.

Platina -  foszfin -  ón(ll)-klorid rendszerek 
koordinációs kémiai vizsgálata

Már a platinakatalizált hidroformilezési reakció vizsgálata 
előtt ismert volt az a tény, hogy a platinakomplexek kataliti
kus aktivitásának kialakításában fontos szerepe van az ón(II)- 
kloridnak. A PtX2(foszfin)2 + SnCL rendszerek aktívnak bi
zonyultak izomerizálási [45—47], hidrogénezési [48, 49] és 
karbonilezési [50,51] reakciókban.

PtCl2(foszfm)2 komplexek SnCl2 hatására PtCl(SnCl3) 
(foszfin)2 származékká alakulnak. Triaril-foszfinokkal főként 
cisz, trialkil-foszfmokkal transz geometriájú, triklorosztannáto 
ligandumot tartalmazó komplexek állíthatók elő [52-54].

A katalitikus szempontból jelentősebb PtCl2(ditercier fosz
fin) + SnCl2 rendszerekben egyetlen termék, a PtCl(SnCl3) 
(ditercier foszfin) komplex keletkezik [55, 56]. Míg mono- 
foszfinok esetén SnCl2 felesleg hatására a második SnCl2 
inzerciója is lejátszódik transz-Pt(SnCl3)2(foszfin)2 komplex 
keletkezése közben, addig difoszfinok jelenlétében csak kis
mértékű további reakció figyelhető meg.

* Az 1998. évi Oláh György-díj átvételekor, a Tudomány Napján (1998.
11. 03.) elhangzott előadás szerkesztett változata.

** Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Pécs

Szisztematikusan vizsgáltam Pt(difoszfin)Cl2 komplexek 
reakcióját mono- és ditercier foszfinokkal, ón(II)halo- 
genidek jelenlétében és azok távollétében. A platina-di- 
foszfin-monofoszfin-ón(II)-klorid rendszerek NMR spekt- 
roszkópiás vizsgálata során ionos komplexek keletkezését 
figyeltem meg. Míg ón(II)-klorid hiányában a [PtCl(mono- 
foszfin)(difoszfin)]+CK komplex -  a továbbiakban a 
[PtCl(P)(P-P)]+ rövidítést alkalmazom -  a foszfinok jellegé
től függően 20-50% konverzióval keletkezett, ekvivalens 
mennyiségű SnCl2 hozzáadásával az ionos komplex képző
dése kvantitatív [57]:

P SnCl2
PtCl2(P-P) -> [PtCl(P)(P-P]+CL -> [PtCl(P)(P-P]+SnCl3-
A fenti komplex kationok3 'P NMR spektruma lehetővé te

szi a foszforatomok egyértelmű hozzárendelését. A kapott 
7/(Pt,P) és 2./(P,P) csatolási állandók diagnosztikai jelentősé
gűek. A 3500 Hz körüli 7/(Pt,P) csatolási állandók transz po
zíciójú kloroligandumra, a 2500 Hz körüliek transz foszfor 
jelenlétére utalnak. A 15-20 Hz körüli cisz-2J(P,P) és a 400 
Hz körüli transz-2J{P,P) kölcsönhatások ugyancsak segítik az 
egyértelmű hozzárendelést. A ll7Sn és 119Sn szatellitek hiá
nya jelzi, hogy a komplexben Pt-Sn kötés nem található.

Kizárólag nagy bázicitású és kis térkitöltésű foszfin 
(trimetil-foszfin) valamint ón(H)-klorid feleslegben történő 
alkalmazása esetén észleltem a második foszfin koordináció
ját, [Pt(P-P)P2]2+ típusú ionos komplexek kialakulását.

A keláteffektusnak köszönhetően két vagy több ekvivalens 
difoszfin hatására elérhető a fentiekhez hasonló halogénmen
tes komplex kationok kialakulása. így például PtC12(bdpp) 
sztöchiometrikus mennyiségű chiraphos és ón(II)-klorid je
lenlétében a két azonos kelátképző foszfint tartalmazó katio
nok elegyét, két ekvivalens ón(II)-klorid alkalmazásával a 
„vegyes kationt” adja (bdpp = 2,4-bisz(difenil-foszfino)pen- 
tán, chiraphos = 2,3-bisz(difenil-foszfino)bután):

PtCl2(bdpp) + chiraphos + SnCl3 —>
—> 0,5 [Pt(bdpp)2]2+ Cl-(SnCl3-)

+ 0,5 [Pt(chiraphos)2]2+ Cl-(SnCl3-)

PtCl2(bdpp) + chiraphos + 2 SnCl2 
—> [Pt(bdpp)(chiraphos)]2+(SnCl3-)2

Ezen utóbbi komplex kation 3,P NMR spektruma tipikus 
AA’XX’ másodrendő spinrendszert alkot, melynek csatolási ál
landóit szimulációval határoztuk meg (7. ábra). Az ábrán az 
eredeti és a spin-szimulációval nyert spektrum nagy térerősség 
irányában jelentkező -  a bdpp foszforatomjaihoz tartozó -  spekt
rumrészletet tüntettem fel.
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1. ábra. A [Pt(bdpp)(chiraphos)]2+ kation 3,P NMR spektruma. (PA = 
a chiraphos foszforatomjainak jele; Px = a bdpp foszforatomjainak jele)

Kelátképző difoszfinokat tartalmazó PtCl2(P-P) komple
xek és Snl2 reakciójában a fentiekkel analóg PtI2(P-P) mel
lett PtI(SnCl2I)(P-P) és PtI(SnCl3)(P-P) (2. ábra) komplexe- 
ket mutattam ki. A 31P NMR tanúsága szerint az utóbbi ve
gyidet a kizárólagos termék abban az esetben, ha 0,5-0,5 ek
vivalens SnCl2-t és Snl2-t alkalmazunk;

(skew) és két -  azonos fenil-elrendeződést eredményező -  
szék (chair) konformer jelenlétét (3. ábra). (E komplex eseté
ben sikerült krisztallográfiás módszerrel is igazolni a közvet
len Pt-Sn kötés jelenlétét.)

PtCl2(bdpp) + 0,5 SnCl2 + 0,5 Snl2 -» PtI(SnCl3)(bdpp)
A PtI(SnCl3)(bdpp) komplexet röntgendiffrakciós szer- 

kezetmeghatározásra alkalmas formában elkülönítettem. A 
szilárd állapotban végzett vizsgálatok igazolták a katalitikus 
eredmények (ld. c) pont) birtokában feltételezett ‘csavart’

2. ábra. A PtI(SnCI3)(bdpp) komplex 31P NMR spektruma. 
(A, B = központi jelek; A, B = platina-szatellitek; a, b = transz 

és cisz ón-szatellitek)

3. ábra. A PtI(SnCl3)(bdpp) komplex szék (’chair’) és csavart (’skew’) 
konformerének ORTEP diagrammja

A platinakatalizált hidroformilezési reakció 
mechanizmusának vizsgálata

A platinakatalizált hidroformilezés egyik legvitatottabb kérdé
se az ón(II)-klorid szerepe. Általában elfogadott, hogy a Pt-Cl 
kötéssel reagálva triklorosztannát-aniont képez, amelynek ka
talitikus ciklusban játszott szerepe korántsem nyilvánvaló.

A reakciómechanizmus részlépéseinek vizsgálatához 
PtCl-,(bdpp) és Sn(CH3)4 reakciójában szintetizáltuk a 
PtCl(CH3)(bdpp) komplexet, majd ezen alkil-intermedier mo
dell alkalmazásával nagynyomású NMR (HP NMR) segítsé
gével vizsgáltuk a szén-monoxid aktiválását, valamint 
Pt-CH3 kötésbe történő beékelődési reakcióját. Megállapítot
tuk, hogy alacsony hőmérsékleten (193-213K) mind SnCl2 
jelenlétében, mind annak távollétében [Pt(CH3)(CO)(bdpp)]+ 
kation keletkezik. Előbbi esetben a reakció kvantitatív, míg 
utóbbi esetben 8 óra után is csupán 30%-os hozammal játszó
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dik le. A fenti karbonilszármazék az első, amely katalitikus 
szempontból jelentős ditercier foszfint tartalmaz. A vegyüle- 
tet nemcsak 31P NMR, hanem 13CO -val dúsított szén-mono- 
xid felhasználásával végzett szintézis után 13C NMR spektro
szkópiával is jellemeztük.

A szén-monoxid Pt—alkil kötésbe történő beékelődése SnCI-, 
jelenlétében, szobahőmérsékleten ionos terminális karbonil lig- 
andumot is tartalmazó karbonil-acil származékot eredményez. 
E vegyület szén-monoxid-hidrogén atmoszférában acetalde- 
hiddé hidrogenolizál, miközben stabilis, hídhelyzetű hidrido 
ligandumokat tartalmazó kétmagvú platinakomplex keletkezik.

Egyszerű királis építőelemek szintézise enan- 
tioszelektív hidroformilezési reakcióban

Vinilaromás szubsztrátumok hidroformilezése

A vinilaromás kiindulási anyagok olyan 2-aril-propanal-szár- 
mazékok szintézisét teszik lehetővé, melyek közvetlen oxi
dációjával ’nemszteroidális’ gyulladásgátló hatású anyagok 
(Ibuprofen, Naproxen, Suprophen) állíthatók elő. Nem vélet
len tehát, hogy a sztirol az enantioszelektív hidroformilezési 
reakciók kedvelt modellvegyülete [58].

Ezen teszt-szubsztrátum PtCl2[(25,45)-bdpp] + SnCl2 katali
zátorrendszer jelenlétében szokatlan viselkedést mutatott (4. áb
ra). A hidroformilezés enantioszelektivitása erősen hőmérsék
letfüggő. Míg alacsony hőmérsékleten az (S)-2-fenil-propanal, 
magasabb (>85-90°C) hőmérsékleten az (R)-enantiomer képző
dése kedvezményezett. A görbe lefutása rendkívül hasonló a re
akciókörülmények változtatása esetén is. Az alapkísérletekben 
használt toluolt xilolra cserélve, vagy a katalizátorrendszerben 
ón(II)-klorid felesleget alkalmazva lényegében azonos „S” gör
béhez jutunk. A nagyobb hőmérsékleten kapott optikai hozam- 
csökkenés (a görbe „letörése”) a 2-fenil-propanal enol tau- 
tomeren keresztül lejátszódó racemizációjával magyarázható.

A sztirol bdpp ligandum jelenlétében végzett hidrofor
milezése során fellépő enantioszelektivitás-függés alapvető
en két módon magyarázható: a) a szubsztrátum re, illetve si 
enantiooldalról koordinálódva olyan diasztereomer átmeneti 
állapotokhoz vezet, amelyek a hőmérséklet függvényében el
térő sebességgel reagálnak (kinetikus hatás), b) a hattagú Pt- 
bdpp kelát konformációjának megváltozása, azaz alacsony 
hőmérsékleten a diekvatoriális metilcsoportokkal rendelkező 
8-skew, magas hőmérsékleten az axiális-ekvatoriális metil- 
elrendezést biztosító Á-skew konformer dominál és felelős a 
nagy, illetve kis enantioszelektivitásért. (A szék konformáci
ókban a fenilgyűrűk akirális elrendezésűek.)

Az utóbbi időben egyes merev szerkezetű ferrocénvázas 
difoszfinok platinakomplexeivel végzett enantioszelektív 
hidroformilezési reakcióban hasonló viselkedést figyeltünk 
meg. Mivel a kelátgyűrű konformációs változásai ebben az 
esetben gyakorlatilag kizárhatók, a jelenség a diasztereomer 
átmeneti állapotok továbbalakulásának erőteljes hőmérsék
letfüggést mutató sebességi állandóival magyarázható.

Deltaciklén hidroformilezése

A norbornadién és acetilén 2+2+2 cikloaddíciós reakciójában 
előállított deltaciklén (I) hidroformilezése során kitűnő exo- 
szelektivitást értünk el. Az enantioszelektív reakció érdekes
sége, hogy egyetlen lépésben hét új aszimmetriacentrumot 
tartalmazó származék (II) szintézise vált lehetővé (5. ábra).

s
e.e.%

30-
e.e.%
R

4. ábra. Sztirol platinakatalizált enantioszelektív hidroformilezésének 
hőmérsékletfiiggése (o = PtCl2{(S,S)-bdpp)) + SnCl2 diklórmetánban; 

+ = PtCl(SnCl3){(S,S)-bdpp) toluolban; x =  PtCl2{(S,S)-bdpp)
+ SnF2 toluolban)

Különböző királis difoszfinok alkalmazásával sem sikerült 
22%-nál nagyobb optikai hozamot elérni. Az exo-formil- 
deltaciklán abszolút konfigurációját a megfelelő karbonsav 
(/Sj-mentil-észterének NMR analízisével határoztuk meg.

Oxazolinvázas vegyületek hidroformilezése

A heteroatomot tartalmazó gyűrűs származékok hidro
formilezése egyéb módszerekkel nehezen előállítható királis 
építőelemek szintézisét biztosíthatja.

Az oxazolinvázas metil (2/?)-2-íerc-butil-A4-l,3-oxazolin- 
3-karboxilát ( III)  ródium- és platinakatalizált hidro- 
formilezésével 4-formil- (IV) és 5-formil-regioizomereket 
(V) állítottunk elő kitűnő sztereoszelektivitással (6. ábra). Az 
aszimmetriacentrumhoz kapcsolódó 2-íBu-csoport jelenléte 
a reakció sztereoszelektivitása szempontjából döntő jelentő
ségűnek bizonyult, minden esetben kitűnő (>98%) transz
szelektivitást adva.

Míg a ródiumkomplexek jelenlétében végrehajtott hidro
formilezés a két regioizomer elegyét eredményezi, a plati
nakomplexek által katalizált reakció kizárólag az oxigén mel
letti szénatomon formilezett (5-formil) származékot adja. A 
termékek a nagyértékű (nem természetes) D-szerin, valamint 
az (5)-isoszerin intermedierjének tekinthetők.

Biológiai jelentőségű alapvázak új funkciós csoportjai
nak kiépítése homogénkatalitikus reakciókban

Terpének ródium- és platinakatalizált hidroformilezése

A terpének az aminosavak és a szénhidrátok mellett a legfon
tosabb természetes királis anyagok. Királis építőelemként, 
vagy az alapváz további funkcionalizálásával pl. a parfüm
ipar számára fontos termékek állíthatók elő [59].
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5. ábra. Formil-deltaciklán sztereoizomerjeinek előállítása deltaciklén 
hidroformilezési reakciójában

A hidroformilezéssel nyerhető formilszármazékok kitűnő 
lehetőséget kínálnak az alapváz továbbépítésére. Elméleti 
szempontból is érdekes, hogy az egy vagy több aszimmetria
centrumot tartalmazó szubsztrátumok milyen diasztere- 
oszelektivitással hidroformilezhetők, a katalizátor szerkezete 
milyen hatással van a reakció sztereokémiájára.

6. ábra. (2R)-2-t-butil-D4-l,3-oxazolin-származék hidroformilezése

Izopropenilcsoportot vagy exociklusos kettőskötést tartal
mazó monociklusos monoterpének (limonén (VI), 
isolimonén (VIII), kamfén (X) (7. ábra), karvon, dihidrokar- 
von) platinakatalizált regiospecifikus hidroformilezése során 
kizárólag a megfelelő lineáris formil regioizomerek (VII, IX, 
XI) keletkeznek, a molekulákban található egyéb funkciós 
csoportok érintetlenül hagyása mellett. A szubsztrátumok re
akciókészségének növekedése figyelhető meg az izoprope- 
nilcsoporthoz kapcsolódó gyűrű planáris jellegének növeke
désével. így a karvon formil terméke lényegesen jobb kon
verzióval állítható elő, mint a limonén vagy dihidrokarvon li
neáris formil regioizomerje [60].

Bár a katalizátor foszfinkomponensének szerkezete módo
sítja a termék epimer-összetételét, optikailag tiszta termékek 
előállítása optikailag aktív foszfinok alkalmazásával sem vált 
lehetségessé. Míg platina -  (2R,4R)-bdpp -  ón(II)-klorid kata
lizátorrendszerrel limonén esetén a formil epimerek 70/30 
arányban keletkeztek, a hasonló (25,45)-bdpp-tartalmú rend
szerrel 44/56 arány érhető el.

Szteroidok homogénkatalitikus átalakítása

Bár a szteránvázas vegyületek -  éppen a homogén katalizátorok 
kitűnő szelektivitása révén -  a homogénkatalitikus folyamatok 
ígéretes modellvegyületei, csupán az utóbbi időben, elsősorban a 
szabadalmi irodalomban találkozunk gyakrabban ilyen típusú 
közleményekkel. A szteroidok biológiai aktivitása közismerten 
leggyakrabban csupán egyik epimerhez kötődik, így a nagy 
sztereoszelektivitású -  és emellett jó kemoszelektivitású -  kata
lizátorok kifejlesztése ezen a területen is alapvető fontosságú.

Szteroidokkal végzett munkám kezdetén az egyik legré
gebben és legsikeresebben vizsgált homogénkatalitikus reak-

mkl

VIII IX

(fc -  Cí> 0# 1 *
X XI

7. ábra. Monoterpének hidroformilezése

ciót, a ródium-katalizált hidrogénezést vizsgáltam telített 
androsztánvázas vegyületek előállítására [60]. A 3-keto-4-én 
szerkezeti egységgel rendelkező származékok (androszt-4- 
én-3,17-dion (XII), androszta-1,4-dién-3,17-dion, 17a- 
metil-tesztoszteron stb.) hidrogénezésével 5a- (XIV) és 5(3 
(XlII)-androsztánok (A/B transz-, illetve cisz-anellált termé
kek) előállítása vált lehetővé (8. ábra). Az 5a/5(3 arány jelen
tős mértékben függ a ródium-tercier foszfin in situ katalizá
torrendszer foszfinkomponensétől.

Szteriodális enol-triflátok (pl. XV) acetamido-akrilátokkal 
palládiumkomplexek által katalizált kapcsolási reakcióban a 
megfelelő szteroidális dehidroaminosav észtereket (XVI) ad
ják. Ródium—foszfin „in situ” katalizátorokkal a D-gyűrű- 
höz 17-helyzetben kapcsolódó dehidroaminosav részlet ese
tén a A16 kettőskötés is redukálódik a 9. ábrán látható módon 
17(3-oldalláncot tartalmazó telített származékot (XVII) adva.

Az acetamido-akrilát részletet 3-helyzetben tartalmazó szár
mazékok PPh3 tartalmú katalizátor jelenlétében diasztere- 
oszelektivitást nem mutatnak. Optikailag aktív foszfin (diop) 
enantiomerjeit alkalmazva az epimerarány a várakozásnak 
megfelelően ellentétes irányba mozdul el. 17-Acetamido- 
akrilát-származékoknál már akirális foszfinok alkalmazása is 
számottevő diasztereoszelektivitást eredményezett, mely a 
királis foszfin megfelelő enantiomerének hatására tovább nőtt.

Szteránvázas vegyületek aszimmetriacentrumot tartalmazó 
a-formil-etil oldalláncának kialakítására palládiumkatalizált 
homogénkatalitikus vinilezési és hidroformilezési reakció 
kombinációját alkalmaztam. 17-Jód-androszt-16-én vinil- 
tributil-sztannánnal, palládium(0)-katalizátorok jelenlétében 
kitűnő hozammal pregna-16,20-diént ad, melynek hidro
formilezése -  elsősorban a D-gyűrű Aló kettőskötésének hid- 
rogéneződése miatt — bonyolult termékelegyhez vezetett.

3-Vinil-ösztronból (XIX, sztirol-analóg szteroid) — melyet 
3-trifiloxi-ösztronból (XVIII) a fenti vinilezési módszerrel állí
tottam elő -  kiemelkedően magas diasztereoszelektivitással 
nyertem a kívánt elágazó formil regioizomert (XX) mind plati
na-, mind ródiumkomplexek jelenlétében (10. ábra). A 80% fö
lötti kemoszelektivitás értékek lehetővé tették a formilszár- 
mazék izolálását. A formil-epimerek különböző kémiai eltoló
dásnál jelentkező CHCH3 metin protonjai lehetőséget adtak a 
sztereoszelektív reakció mennyiségi értékelésére. Az esetek 
többségében meglepő módon csupán egyetlen 3’-epimer kelet
kezett, így a reakció szintetikus alkalmazása is ígéretes. A PPh3 
jelenlétében kapott 98/2 epimerarány jelzi, hogy alapvetően a
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90 %

8. ábra. Androszta-4-én-3,17-dion sztereoszelektív hidroformilezése

királis alapváz aszimmetrikus indukciójának tudható be a ki
emelkedő diasztereoszelektivitás.

A szteroidok funkcionalizálása területén egyik legnagyobb 
érdeklődésre számot tartó vegyületcsalád a 17-karboxamido- 
androsztán-származékoké, melyek farmakológiai fontosságú 
5cc-reduktáz inhibitorok intermedier]ei.

17-Jód-16-én (‘jódvinil’) funkciós csoportot tartalmazó 
androsztánvázas származékokat jó hozammal (>80%), kitűnő 
kemoszelektivitással aminokarbonileztük Pd(OAc)2 + PPh3 
(vagy ditercier foszfinok, pl. dppp, dppb) rendszerekben in 
situ előállított Pd(0) komplexek jelenlétében (77. ábra).

X V II

9. ábra. Szteránvázas dehidroaminosav-származék sztereoszelektív 
hidrogénezése

A reakció -  a Pd-acil katalitikus intermedier nagy reaktivitá
sának köszönhetően -  olyan gátolt szerkezetű 17-karbon- 
savamidok előállítását is lehetővé teszi, amelyek klasszikus 
módszerekkel (pl. 17-karbonsav — karbonsavklorid — karbon

savamid átalakítással) nem szintetizálhatok. (A homogénkatali
tikus karbonilezés várhatóan az egyéb 17-karbonsav-szár- 
mazékok kialakításában is egyre nagyobb jelentőséget kap, hi
szen a 17-helyzetben egy szénatomot tartalmazó vegyületek 
szintézise eddigi módszerek alkalmazásával kis hozamokkal, 
melléktermékek keletkezése mellett valósítható meg.)

10. ábra. 3-Vinil-ösztron előállítása és sztereoszelektív 
hidroformilezése

Legújabb kísérleti eredményeink azt igazolják, hogy meg
felelő N- és N/O-nukleofil (szubsztituált hidrazin, ill. hidrox- 
ilamin) felhasználásával hasonlóan szelektív reakcióban állít
hatók elő a szteránvázas hidrazidok, hidroxamátok. A kar- 
bonilezési reakciók további előnye, hogy az A és B gyűrűben 
funkciós csoportokat is tartalmazó származékok nagy 
kemoszelektivitással, mellékreakciók nélkül alakíthatók át.

Terjedelmi okokból a szerkesztőség a közleményhez ké
szült irodalomjegyzéket megjelentetni nem tudja. A szerző a 
hivatkozási listát az érdeklődők rendelkezésére bocsátja.

CO, H N R 'tt'

[m' i

CONR'R2

NRIR! = NEt2; NH'Bti; N 'Bu,; NH(CHj'Bu);

NH(2-OMc-C6H4); NHU.Ő-ÍPi-j-C j H ,); N11(2,3,S,6-M t4-C6H)

t r  ö  Ö
77. ábra. 17-Karboxamido-androszta-16-én származékok előállítása a 

megfelelő jódalkén aminokarbonilezési reakciójában

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Kollár László: Átmenetifém-komplexek alkalmazása szerves 
szintézisekben

A Magyar Tudomány napján, az Oláh György-díj átvételekor el
hangzott előadás rövidített, szerkesztett anyagát közli a szerző.

Vizsgálja az átmenetifém-komplexek (közülük is elsősorban a 
platina-foszfin-ón(II)-klorid rendszerek komplexeinek) szintézi
sét, szerkezetazonosításuk néhány módszerét (NMR, röntgenkrisz- 
tallográfiás szerkezetmeghatározás). Ismerteti a platinakatalizált 
homogénkatalitikus hidroformilezés mechanizmusának vizsgálata 
területén elért eredményeit, különös tekintettel az ón(II)-klorid sze
repére. Aszimmetrikus hidroformilezés mint kulcsreakció felhasz
nálásával királis építőelemeket állít elő vinilaromások, poli- és he
terociklusos szubsztrátumok alkalmazásával. Gyakorlati szem
pontból jelentős alapvázak (mono- és szeszkviterpének, szteroi
dok) új funkciós csoportjainak kiépítési lehetőségét (’funkciona- 
lizálását’) vizsgálja homogénkatalitikus reakciók segítségével.

[Magy. Kém. Lapja 55, 387 (2000)]

S U M M A R Y

László Kollár: The Application of Transition Metal Com
plexes in Organic Syntheses

The author presents the edited form of his lecture delivered on 
the Day of Science on the occasion he has been awarded the 
George Olah-Prize.

The synthesis, structural characterization (NMR, x-ray) of 
some transition metal complexes (mainly those of platinum— 
phosphine—tin(II)chloride system) are briefly discussed. The 
reaction mechanism of platinum-catalysed hydroformylation is 
investigated regarding especially the role of tin(II)chloride. 
Chiral building blocks were synthesised from vinylaromatics, 
poly- and heterocyclic substrates by using asymmetric hydro
formylation as a key-reaction. Skeletons of biological impor
tance (terpenes, sesquiterpenes, steroids) were functionalized 
in homogeneous catalytic reactions.
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SZ E R K E S Z T I: K E G L E V IC H  G Y Ö R G Y  
É S  K Ö R T V É L Y E S S Y  G Y U L A

P E T R Ó  J Ó Z S E F *

A CSŰRÖS-ISKOLA

A tanszéket 1938-ban Goldberger és Tsai cég 
alapította Textilkémia Tanszék elnevezéssel 
és ennek első professzoraként dr. Csűrös 
Zoltánt nevezték ki. A tanszék neve, a kuta
tás és oktatás széles körű bővülésének meg
felelően 1946-ban változott Szerves Kémiai 
Technológiára, mert a textilkémián kívül a 
műanyagok és lakkok, a gyógyszerek és nö
vényvédő szerek, a szerves intermedierek és 
a katalízis is a tárgykörébe került.

A fejlődés irányainak kijelölője és motor
ja Csűrös Zoltán volt. Jónevű szerves 
preparatív iskolából (Zemplén Géza) indult, 
de érdeklődése hamarosan az akkor még fej
lődőiéiben lévő területek felé irányult. így 
formálódott az országban elsőnek egy szer
ves technológiai irányzat. О hívta fel először 
itthon a figyelmet a műanyagok jelentőségé
re [1]. Textilkémiában a színezés, kikészí
tés, a szálasanyagok szerkezete voltak a 
fontosabb területek [2, 3]. Az országban az 
elsők között állt a heterogén katalitikus ku
tatások élére [4, 5]. Főként folyadékfázisú 
heterogén katalitikus hidrogénezés és oxidá
ció voltak a témakörök.

Kezdetben a tanszék létszáma 5 fő, alapte
rülete alig 300 m2 volt.

Csűrös Zoltán iskolateremtő képességét 
jelzi, hogy olyan munkatársakat tudott kivá
lasztani, akik az elkezdett területeket nem
csak továbbvitték, hanem fejlesztették és bő
vítették is:
-  a textilkémia területén a reaktív színezés és 

színezékek irányába [6, 7],
-  a polimerek és szálasanyagok kémiai fizikai 

módosítása, alkalmazási területük széles 
körű kibővítése (különös tekintettel az égés
gátlásra folyt és folyik kutató munka )[8], 
Jelentős kutatás folyt és folyik a szerves 
szintézisek területén több irányban is:

-  gyógyszerkémia: piretroidok szintézise, 
reszolválás [9], poláris fémorganikus vegyü- 
letek regio és sztereoszelektív reakciók [10],

* BMGE Szerves Kémiai Technológiai Tan
szék, Budapest

-foszfortartalmú növényvédő szerek [11], 
foszfor-heterociklusos vegyül etek [12],

-  koronaéterek [13].
A katalízis témakörében folyadékfázisú 

hidrogénezés a fő terület. Nikkel és nemes
fém katalizátorok szerkezete és katalitikus 
sajátságai közötti összefüggést tanulmányoz
ták mágneses, elektrokémiai és röntgenvizs
gálatokkal [14]. Újabban enantioszelektív és 
királis katalizátorokkal kapcsolatos vizsgála
tok folynak [15] és egy nempiroforos Raney- 
nikkel típusú katalizátort is kifejlesztettek. 
További terület: szilárd savakkal katalizált 
reakciók tanulmányozása.

A fentiekben -  a teljességre törekvés 
igénye nélkül -  talán sikerült a fontosabb 
irányzatokat bemutatni és érzékeltetni a 
Csűrös Zoltán által megalapozott iskola ki
terjedését és valóban iskolává válását.

A létszám az utóbbi évtizedekben hul
lámzó volt. A kezdeti 5 főből a 60-as évek 
végére mintegy 70 főre duzzadt (ebből 
mintegy 40 oktató és kutató). Jelenlegi lét
szám pedig mintegy 30 alkalmazott (ebből 
24 oktató-kutató).

Az oktató munka célja az ipari jellegű 
szerves szintézisek, a szerves vegyipar és 
eljárásainak bemutatása előadások és gya
korlatok keretében.

E széles terület a szervezeti forma átala
kítását is szükségessé tette, így a Tanszé
ken belül csoportok alakultak a könnyű
ipar, a gyógyszer-növényvédőszer-gyártás 
és a szerves intermedier-katalitikus iparok, 
a műszaki fejlesztés bemutatására.

Fontos oktatási tevékenység volt a szak- 
mérnökképzés (fenti területeken), az esti és 
levelező oktatás, a mérnöktovábbképzés, a 
doktoránsképzés és az ötvenes években esti 
technikumok és a laboránsképzés segítése.

Kezdetben a társadalmi tevékenység, kap
csolattartás külföldi intézményekkel kizáró
lag Csűrös Zoltán feladatkörébe tartozott. A 
fejlődés folyamán jelentősen megnőtt a kan
didátusok, akadémiai doktorok száma.

A minősítettek különböző bizottságokban 
és szervezetekben végzik társadalmi tevé
kenységüket, amelyek közé ma már a kül
földi kapcsolatok ápolása és a magyar kuta
tási eredmények bemutatása is beletartozik. 
A Csűrös-iskola ezeken a területeken is szép 
eredményeket ért el az utóbbi évtizedekben.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Petró József: A Csűrös-iskola

Röviden áttekintjük a Csűrös professzor ál
tal alapított BME Szerves Kémiai Techno
lógia Tanszék fejlődésének történetét, 
melynek irányát és távlatait ő szabta meg 
elsőként és ezzel iskolát teremtett. Nyomon 
követjük tudományos, ipari, oktatási, társa

Hírek az iparból

Egis Rt.

Igen jelentősen növelte a tavalyi év azo
nos időszaka óta az eredményét a cég: az 
első féléves adat 4,57 Mrd forint.

Humán Rt.

Várhatóan csak jövő évben kerül a hazai 
piacra a cég új rákellenes gyógyszere, a 
Taxalbin. A magyarországi kutatásokra és 
a bevezetésre eddig mintegy 150 MFt-ot 
költöttek. Az európai és az USA regisztrá
ciók 10-20 MUSD-bc kerülnek. Kezdet
ben itthon folyik majd a gyártás, de a kül
földi engedélyek megszerzése után a 
szükséges nagyobb kapacitást valószínű
leg a Teva hollandiai gyára adná, de erről 
végleges döntés még nem született. Jól si
került a vérkészítmények idei exportja, a 
cég 20-25 %-kal nagyobb eredményre szá
mít 2000-ben, mint 1999-ben.

Nitrokémia 2000 Rt.

Meghirdette a cég 4,65 Mrd forint névér
tékű, állami tulajdonban lévő részvényeit 
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő 
Rt., ennek 85%-át hazai és külföldi, egyé
ni és jogi személyiségű befektetőknek. A 
15%-nyi részvénytulajdont a cég dolgo
zóinak kedvezményesen ajánlják fel, 
amennyiben ebből is marad, akkor ugyan
olyan feltételek mellett a befektető azt is

dalmi és munkatársakat nevelő tevékenysé
gét, melynek hatása napjainkig érezhető. 

[Magy. Kém. Lapja, 55, 392 (2000)]

S U M M A R Y

J. Petró: The School of Csűrös

A short historical survey is presented on the 
development of the Department of Organic

köteles megvenni a pályázati felhívás sze
rint. Az ÁPV Rt. az értékesítéssel együtt 
meg kívánja szüntetni azt a készfizető ke
zességi kötelezettséget, melyet az ÁPV 
Rt. a NIKE által felvett 2 Mrd forintos hi
telre adott.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

A Concorde Rt. elemzése szerint a MÓL 
2000-ben és 2001-ben -  tekintetbe véve a 
tervezett áremeléseket -  160 Mrd forintot 
is veszíthet a gázüzletágon. Ekkora vesz
teséget az olajüzlet nem tud kompenzálni. 
Hernádi Zsolt, a Takarékbank vezérigaz
gatója lett a MÓL elnöke.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

Június végén átadták az évi 140 kt kapaci
tású polipropilén IV gyárat. A beruházás 
közel 25 Mrd forintba került és ezzel 
megduplázódott a cég PP kapacitása. Az 
ebből származó bevétel mintegy 16-18 
Mrd forinttal nő az idén. Figyelembe kell 
venni, hogy a TVK visszafogja majd a ke
vésbé korszerű PP I. és II gyárak termelé
sét. A TVK a régió 700 kt-s éves igényé
nek ezzel a 40%-át képes biztosítani, a ha
zai igénynek (125 kt/év) pedig jelenleg 
70%-át innen veszik. Eladta júliusban a 
TiszaTextil Kft.-ben lévő 50%-os tulajdo
ni részét a TVK. A vásárlók a másik 50%- 
ot birtokló Ibiscus Trading Co. Ltd. (Cip-

Chemical Technology (of the Technical 
University of Budapest) founded by Profes
sor Z. Csűrös. The framework, directions 
and perspectives were first formulated by 
Professor Csűrös. The scientific work, 
industrial contacts and teaching activities 
are summarised, as well as his support of 
the co-workers that has consequently lead 
to the formation of the Csűrös-school at the 
Technical University of Budapest.

rus) és a Ttex Invest Vagyonkezelő és Ke
reskedelmi Kft. (tiszaújvárosi cég). Az ér
tékesítés 895 MFt-ért történt, a TVK 
könyveiben a TiszaTextil Kft. 50%-a a 
könyv szerinti értéken, 396,3 MFt szere
pelt, tehát közel 500 MFt rendkívüli ered
ményt könyvelhet el idén a TVK. A másik 
értékesítéssel, a Columbian Tiszai Carbon 
Kft.-ben lévő rész eladásával együtt már 
5,2 Mrd-os az eredmény, igaz, hogy ez 
volt a két legrégebbi Kft.-je a TVK-nak.

Pannonplast Rt.

Előszerződést kötött a cég a Punch 
Internationallal annak székesfehérvári le
ányvállalatának megvásárlásáról. A 
Punch Manufacturing Székesfehérvár 
Kft. műanyag és fémalkatrészeket gyárt a 
Philips részére. Mintegy 4 Mrd forintos 
éves forgalma van.

Festékipari Kutató Kft.

Szeptember 1-jétől új helyen működik a 
dolgozók tulajdonában lévő, fejlesztési 
munkával, vizsgálatokkal és kisvolumenű 
speciális termékek előállításával foglalko
zó intézmény. A Váci út melletti, Buda- 
lakk területről a Budapest X. kerületi Ve
nyige u. 3-ba költöztek.

Gyógyszerpiac

Az elmúlt hét év adatai alapján, Magyar- 
országon, a gyógyszerpiac fogyasztói áron 
28%-kal nőtt, de a gyógyszerfogyasztás 
csak 15%-kal emelkedett.

K. Gy.

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK
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A MAKROGAZDASÁG HÍREI

Az EU nagy emissziócsökkentés 
mellett kötelezte el magát

Az EU környezetvédelmi miniszterei 2000. 
június 22-ei találkozójukon drasztikus emisz- 
sziócsökkentés mellett kötelezték el magukat. 
Az EU célja, hogy 2010-re az 1990. évihez 
képest 77%-kal csökkentse az SO2, 51 “fo
kai az NOx, 54%-kal a VOC és 14%-kal az 
ammóniaemissziót. A tagországok valószí
nűleg saját emissziócsökkentési követelmé
nyeket fognak elfogadni az EU cél teljesíté
se érdekében. A módosított nagy égetőbe- 
rendezések direktíva szerint az erősen 
szennyező berendezések 2007-ig üzemel
hetnek. A brüsszeli Center fór European 
Policy Studies szerint az EU tagságra jelent
kezett 13 országnak (köztük Magyarország
nak) 120 milliárd Euro-t kell költenie az EU 
környezetvédelmi előírások kielégítésére. 
(Chemical Week, July 5/12, 2000. p. 92.)

További EU környezetvédelmi hírek

Az EU 2000. közepén elfogadott víz keret- 
irányelve (direktívája) szerint a tagállamok
nak , jó víz státuszt” kell elérniük 15 éven 
belül belföldi, szigeti és talajvizeikre. A , jó 
víz státusz” definiálásához az Európai Bi
zottságnak egy sor környezetvédelmi szab
ványt kell biztosítani és vita tárgya az is, 
hogy milyen vonatkozásban legyen jogilag 
kötelező a jó víz státusz elérése. Elfogadták 
a Parlament azon felhívását, hogy 20 éven 
belül meg kell szüntetni 32 veszélyes anyag 
(higany, kadmium, nikkel) kibocsátását.

Az Európai Bíróság két eredménytelen 
figyelmeztetés napi 20 ezer EURO bünte
téssel sújtja Görögországot, amíg az nem 
valósít meg két európai hulladékkezelési 
irányelvet. Ez az első alkalom, hogy a bí
róság büntetést szabott ki.

Az EU Integrált Termékpolitikát (Integ- 
rated Product Policy -  IPP) tesz közzé ősz 
után, amelynek célja a hulladékprobléma 
elkerülése a jobb terméktervezés útján. A 
dokumentum kiadása az EU Környezetvé
delmi és Vállalkozási Igazgatóságok vitája 
miatt késik. (European Chemical News, 
10-16 July 2000. p. 24.)

Az egyeztetés alatt álló felülvizsgált hul
ladékégetési irányelv három korábbit he
lyettesít és kiteljed a veszélyes és nem ve
szélyes hulladékokra. Az új jogszabály sze
rint a hivatalosan veszélyesnek minősített 
nagy klórtartalmú hulladékokat a PVC ki
vételével megemelt hőmérsékleten kell el

égetni. Az irányelv előírja néhány szennye
ző emissziójának csökkentését is, szigorítja 
a hulladékégetők emisszió monitorálását és 
kötelezi a vállalatokat a monitorálási felül
vizsgálatok eredményeinek publikálására. 
A felülvizsgált direktíva várhatóan 2003- 
ban lép életbe az új égetőberendezésekre és 
2006-ban a meglevő üzemekre. (Chemical 
Week, July 26, 2000. p. 22)

Az Európai Bizottság USA mintára euró
pai szennyező emisszió regisztert (European 
Pollutant Emmissions Register -  EPER) ké
szít, amely az EU kb. 20 000 önálló ipari léte
sítményéből származó 50 szennyezőre terjed 
ki. Az 1996. évi EU Integrált szennyezés 
megelőzési és szabályozási irányelv által 
érintett létesítmények lesznek az adatszolgál
tatók. Az EPER-hez standardizált formában 
fogják begyűjteni a három éves időszakokat 
lefedő emissziós adatokat, először 2003. júni
usáig a 2000-2002. évekről, majd 2006-ban 
és 2008-ban. A regiszter célja a nyilvánosság 
jogának érvényesítése, hogy megismerhesse a 
szennyezőket (vállalatokat és anyagaikat), va
lamint bátorítása a különböző ipari létesítmé
nyek, szektorok eredményeinek összevetésé
re és a szennyezők megnevezésére és meg
szégyenítésére. (European Chemical News, 
31 July-6 August 2000. p. 34)

Az Európai Bizottság közös európai 
szabadalom 2001. végétől

történő bevezetésére tett formáli
san is javaslatot

A 15 EU tagországban alkalmazandó sza
badalom csökkenteni fogja a szabadalmi 
költségeket és egyszerűsíti a jogi vitákat. 
Jelenleg a társaság a szabadalmat vagy a 
nemzeti szabadalmi hivatalon keresztül, 
vagy a müncheni székhelyű Európai Sza
badalmi Hivataltól kérhet. Az európai sza
badalomkérelem 49 ezer Euro-ba kerül, 
aminek a 25%-a a fordítási költség. Ez az 
összeg 3-5-szöröse a japán, vagy USA-be- 
li szabadalmazási költségnek. (European 
Chemical News, 10-16 July 2000. p 4.)

Európa tanácsi határozat Európai 
kutatási és innovációs térség 

létrehozásáról

A tanács bátorítja a nemzeti és a közös kuta
tási programok önkéntes alapú, szabadon 
választott célok mentén történő hálózatba 
kapcsolását, amihez az információcserét ja
vítani kell és meg kell nyitni a nemzeti kuta

mkl

tási programokat. Felszólítja a Bizottságot, 
hogy 2000. októberéig nyújtson be mutató
sort és módszert az európai kutatási politika 
összevetéséhez a világ más részein folytatott 
kutatási tevékenységgel (benchmark). Sür
geti az igen nagy sebességű (100 gigabit/s) 
transz-európai kutatási hálózat létrehozását 
az Európai Bemházási Bank támogatásával. 
Szükségesnek tartja a kutatói mobilitás aka
dályainak megszüntetését a valóságos euró
pai kutatóközösség megteremtése céljából. 
Felkéri a Bizottságot, hogy 2000. végéig ad
ja meg a tanácsnak a tagállamok kiválósága
inak felmérési célját és módszerét (mutató
kat és benchmarkot), amit 2001. végéig kell 
elvégezni. Támogatja a KKV-kon és az in
duló vállalkozásokon alapuló globálisan ver
senyképes gazdaság kialakítását a technoló
gia transzferre és innovációra vonatkozó 
legjobb gyakorlat megosztása útján. Üdvözli 
a közösségi szabadalom 2001. végéig törté
nő megteremtését. Szorgalmazza a nők és a 
fiatalok bevonásának bővítését a tudomá
nyos területre, a kutatási intézmények, isko
lák és központok európai szintű együttmű
ködését, és kezdetektől a tagjelölt országok 
bevonását is. Üdvözli a Bizottság szándé
kát az Unió jövőbeni kutatási akcióinak le
hetséges kiegészítésére és elkészítésére 
2000. kora őszére az Európai kutatási térség
hez. (Official Journal of the European 
Communities, C, 19 July 2000. p. 1.)

Megjelent az EU irányelv az 
elektronikus kereskedelemről

Az Európai Parlament és Tanács 2000/31/ 
EC számú irányelve (2000. június 8.) az in
formációs társadalmi szolgáltatások, külö
nösen az elektronikus kereskedelem belső 
piacot érintő bizonyos jogi aspektusairól 
szól. Célja, hogy hozzájáruljon a belső piac 
megfelelő működéséhez a tagállamok közti 
információs szolgáltatások szabad áramlá
sának a biztosításával. Kimondja, hogy a 
tagállamok általánosságban nem korlátoz
hatják az információszolgáltatás szabadsá
gát egy másik tagországból és nevesíti a ki
vételeket. Az elvek között rögzíti
-  az alapítás elvét (az információ szolgálta

tó tevékenysége nem lehet előzetes enge
délyezés tárgya), az információs kívánal
makat (a szolgáltató által megadandó ál
talános információk jegyzékét, pl. név, 
földrajzi és elektronikus cím);

-  a kereskedelmi kommunikáció szabálya
it (a kötelező információval szembeni el
várásokat, pl. világosan beazonosítható
ságot feladó és tartalom tekintetében; az 
önkéntes kereskedelmi kommunikáció 
kitételeit; és a szakmai elvárásokat);

-  az elektronikus eszközökkel kötött szerző
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dések előírásait (az ilyen szerződések jogi 
befogadását; a szolgáltató által a megren
delés előtt a fogadónak-vevőnek nyújtandó 
információ részletezését, így pl. a szerző
dés létrehozásának technikai lépéseit, az in
puthibák beazonosításának és javításának 
szerződéskötés előtti technikai eszközeit, 
az ajánlott nyelvet, valamint az információ 
szolgáltatásának módját, így pl. a szerződé
ses feltételeket a fogadó-vevőnek tárolható 
és reprodukálható formában kell megkap
nia; továbbá a megrendelés elhelyezésének 
a szabályait, vagyis a szolgáltatónak késle
kedés nélkül elektronikus úton el kell is
mernie a megrendelés vételét, de a megren
delést akkor tekintik átvettnek, amikor a 
címzett ahhoz hozzájut);

-  a közbenső szolgáltatók felelősségét 
(csupán átvitel, elrejtés, befogadás, álta
lános felelősségmentesség az információ 
figyelésére).

Az irányelv a megvalósítás terén előírja a 
vitás kérdések rendezésének elveit, az 
együttműködés kötelezettségét, és szank
ciók alkalmazását. Az irányelv honosítását 
a tagországoknak 2002. január 17-éig kell 
elvégezniük. Az irányelvet 2003-ban, és 
azután kétévente felülvizsgálják. (Offtcial 
Journal of the European Communities, L, 
17.7.2000. p. 1.)

Európai kisvállalkozási kárta 
készül

Az EU-ban az 50-nél kevesebb alkalmazottat 
foglalkoztató kisvállalkozások létrehozásá
nak bátorítására és helyzetének javítására 
kárta készül. (Offtcial Journal of the 
European Communities, C, 18.7.2000. p. 57.)

Az amerikai Vegyipari Szövetség 
(CMA) új kommunikációs stratégiája

Az új kommunikációs stratégiát, amely kiterjed 
a névváltozásra (az új név: American 
Chemistry Council - ACC) és a kémiai kutatá
sok és tesztelések hangsúlyának növelésére 
(több mint 2000 nagy volumenű vegyi anyag 
tesztelésére), a környezetvédelmi csoportok 
óvatos optimizmussal figyelik. A Szövetség és 
ma a Tanács erőfeszítéseket tett (tesz) a vegy
ipar pozitív arcának bemutatására, felvázolva a 
kémia által a társadalom számára nyújtott elő
nyöket. Az ACC a felelős gondoskodás 12 év
vel ezelőtt céljaira (a jobb EBK teljesítmény 
bátorítása és a vegyipari társaságok megítélésé
nek javítása) alapozva növeli a nyitottságot, 
közzéteszi tagvállalatai EBK céljait és beszá
molóikat a teljesítésről. (Chemical Week, July 
5/12, 2000. p. 38.)

A fenntartható fejlődésről a 
vegyiparban

A Brutland Bizottság fenntartható fejlődés 
definíciója szerint „A jelen igényeit úgy kell 
kielégíteni, hogy a soron következő generá
ció ne kényszerüljön megalkuvásra saját 
szükségletei kielégítésében". Az elért glo- 
balizációs szintet és a még nem megoldott 
problémákat Evert Henkes vezérigazgató 
(Shell Chemicals) a következőképp körvo
nalazta: „A múlt évszázadban a gazdasági 
eredmények megbízható értékelhetőségét 
(accountability) definiáltuk; most még két 
hasonlóan fontos fejlesztési feladatunk van:
-  az éppen hogy elkezdett környezetvéde

lem hasonló szintű fejlesztése,
-  ugyanez a következő néhány évtizedben 

a társadalmi elfogadtatás érdekében.
így a fenntartható fejlődésnek ez a három 
alapkövetelménye.” A világ vezető vegy
ipari cégeitől erednek még a következő 
stratégiákat megcélzó tevékenységek:
-  a profil részleges módosítása (DuPont, 

Shell),
-  fordulat az élettudományok (life Sciences) 

és a megújuló energiaforrások irányába,
-  a fejlődési periódusok befoglalása a ter

vekbe, ezekhez rendelt saját műveleti- és 
eljárási erőfeszítésekkel; ezek ellenőrzé
si kritériumainak megállapítása és nyil
vánosságra hozatala, mert különben nem 
hiszi el a fenntartható fejlődést a militáns 
közvélemény (pl. a Greenpeace; Henkes, 
Shell Chemicals).

A következő táblázat a szükséges straté
giai lépéseket sorolja fel azok relatív súlyá
nak sorrendjében.

A vállalatok azonosulása a megvalósít
ható fejlődés koncepciójával verseny- 
előnnyé válik, hiszen az érintettekkel 
(stakeholderekkel) való kapcsolattartással, 
folyamataik és akcióik átláthatóbbá tételé
vel értékes információkat szerezhetnek ve
vőikről, piacaikról és versenytársaikról.

(European Chemical News, 70. No. 
1865, pp 15, 24 ff.,1999. június 14-20.; 71. 
p 16. 2000. május 1-7.)

A globalizációval változik a nagy 
vegyipari cégek 

szerződéspolitikája

A feladatok volumenének és komplexitásá
nak bővülésével mind a termelő vegyipari 
cég, mind a mémökcég kockázata nő és kö
zös érdekeltségük szerződéses kifejezése szo
rosabbra módosul. Öt évvel ezelőtt a gazdasá
gilag vezető országokban a fixáras vegyipari 
mérnöki szerződések részaránya még csupán 
5% volt; ez jelenleg már 50%. A globalizáció 
fejlődése azt is jelentette, hogy a vegyipari cé
gek igénybe vették a jelentős gyakorlattal, az
az ismételt megvalósítással rendelkező mér
nökcégeket, viszont a helyi, vagy saját 
országukbeli mérnök, de beszállító cégeket 
sem akarták cserbenhagyni. Az ajánlatok ki
írói ma már hajlanak arra, hogy a versengő jó 
színvonalú megoldási ajánlatok elkészítési 
költségét utólag részben visszatérítsék. A 
vesztesek esetében ez az ajánlat vállalási árá
nak 25-30%-a, ami azonban az ajánlati ösz- 
szeg 1-2%-ára rúg. Ezzel azt érik el, hogy a 
versenyben mindenki legjobb tudásával vesz 
részt. Úgy tűnik, ma már fontos, hogy az 
együttműködő felek egyike sem érezze magát 
megrövidítve. Talán ez a globalizáció jelentős 
pozitív eredménye. (Chemical Engineering, 
106. No 6. P 5; 1999. június)

Amerikai előny a vegyipari 
világtermelésben

Az ENSZ Európai Bizottsága adatai szerint
1998-ban a világ vegyipari termeléséből 
Nyugat-Európa 35%-kal, Észak-Amerika 
pedig 29%-kal részesedett. Nyugat-Euró- 
pában Németország vezet, de a világ összes 
országai közül az USA jár az élen. A fajla
gos vegyipari termék felhasználásban 
ugyanez tükröződik: az USA vezet 1300 
dolláros egy lakosra jutó 1998. évi igényé
vel, Nyugat-Európa pedig a második 1000 
USD/fő fogyasztásával. A növekedési ráták 
(%) a következőképp alakultak:

Régió 1997 1998 1999
Nyugat-Európa 4,7 3,0 2,2
Észak-Amerika 4,1 3,5 4,0

(Europa Chemie, Ausgabe 22-23, p. 3, 9;
1999. augusztus 10.)

Stratégiai lépés Fontossági súlyarány,%
Vízió és stratégiai javaslat 75
Új technológia 60
Munkaszervezés és állománymotiváció 55
Új termékek 38
A vevők és beszállítók igényeinek kielégítése 35
Társadalmi-erkölcsi ellentmondások feloldása 28
Egyes üzletágak elidegenítése 15
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A magyar vegyipar és kémiatudomány

Veszélyben az USA fejlett technoló
giatámogatási programja (ATP)

Az USA képviselőház kereskedelmi részle
ge megszüntetné az ATP finanszírozását
2001-ben. A most tízéves ATP vegyipari és 
más vállalatoknak biztosít évente összesen 
143 MUSD támogatást pénzügyileg kocká
zatos, de kereskedelmileg ígéretes K+F pro
jektjeik korai fázisaiban. Az ellenzők véle
ménye szerint a jelenleg 185 projektet tá
mogató program nem nyújt elegendő értéket 
az adófizetőknek. A szenátusi szavazás még 
hátra van. Az ATP támogatásával fejlesztet
ték ki az utóbbi három évben a Dow 
Chemical propilén-propilénoxid közvetlen 
oxidációs eljárását, vagy a BP Amoco 
Chemicals kettőscélú kerámia membránjait. 
(Chemical Week, July 26, 2000. p. 19)

Változik a speciális vegyi termék- 
gyártók befektetői megítélése

A 90-es években csaknem valamennyi 
vegyipari cég növelte a speciális vegyi ter
mékek arányát a portfoliójában, ami a be
fektetők szemében és ténylegesen növelte a 
társaságok részvényeinek értékét. A pénz
ügyi szektor mindig is nagy hangsúlyt fek
tet a bevételek előreláthatóságára és a növe

kedésre, és a specialitások mindezt biztosí
tották. Mára a pénzügyi elemzők már szi
gorúbban nézik a specialitásokat, több ok
ból is. A specialitásgyártók csoportjának 
tőzsdei piaci értéke tíz évvel ezelőtti értéké
re zsugorodott. E piacon korábban a szállí
tók diktáltak, de ma már -  mint az alap- 
anyagárak mostani emelkedésekor tett spe
cialitás áremelési kísérletek egy részénél 
megmutatkozott -  a vevők ellenállnak. Ma 
már egyes gyártók igyekeznek termék he
lyett értéket (terméket és szolgáltatást) 
ajánlani, többen költségcsökkentő intézke
déseket tesznek, megszabadulnak felesle
gesnek ítélt gyártási ágaiktól. A befektetők 
véleménye szerint azonban a specialitás
gyártás konszolidációra szorul, mert az ösz- 
szeolvadások gazdaságosabb üzemmére
tekhez, nagyobb likviditáshoz és a vevők
kel való szorosabb kapcsolatokhoz vezet
nek. Megítélésük szerint a valóságos speci
alitásokat szabadalmak, know-how és más 
belépési korlátok védik, és e területeken a 
marzsok védelme mindig is viszonylag 
könnyű lesz. Vannak azonban kvázi speciá
lis termékek, amelyeknél a marzs nem iga
zán a termék unikális értékéből adódik és 
ha elszáll a füst, vége a varázslatnak. Egy 
másik befektetői félelem abból táplálkozik, 
hogy az Internetes kereskedelem által elő
idézett megnövekedett átláthatóság a speci

Az „Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért” 
közhasznú szervezet 1999. évi működésének 
közhasznúsági jelentése

Az ,Alapítvány a Magyarországi Gyógy
szerkutatásért” közhasznú szervezet 1999. 
évi működésének közhasznúsági jelentése 

Az 1996-ban alapított és a Cégbíróság 
végzése alapján 1998. január 1. óta 
közhasznú szervezetként működő „Ala
pítvány a Magyarországi Gyógyszerku
tatásért” 1999-ben tovább folytatta ado
mányokból alaptőkéjének gyarapítását. 
Az alaptőke évi kamatát a hazai gyógy
szerkutatás és gyógyszertechnológiai ku
tatások és ezekhez kapcsolódó tudo
mányterületek fejlesztésének támogatá
sára fordítják.

Az alapítvány vagyona 1999. december 
31-én 5 427 285 forint, amelyből 3 890 000 
forint értékpapírokban (részben MATÁV 
részvényekben, részben CA Rt. különböző 
befektetési alapjaiban), 1 529 302 forint az 
OTP-nál vezetett forintszámlán van befek
tetve. 1999-ben az alapítvány vagyona a 
Richter Gedeon Rt., az Egis Gyógyszergyár 
Rt., a Chinoin Rt., a Cyclolab Kft., a Biogal 
Rt., a Merck Kft., a Phylaxia-Sanofi Rt. és a 
Reanal Rt. gyógyszergyárak támogatása 
nyomán 1 960 ezer forinttal gyarapodott.

1999-ben az alapítvány keretein belül ren
dezték meg Dobogókőn a „Gyógyszerkémi
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alitásokat a tömegtermékeknél erősebben 
fogja érinteni, árcsökkenést idéz elő és ero
dálni fogja a szektor profitját. (Chemical 
Week, May 24/31, 2000. P. 35.; European 
Chemical News, 10-16 luly 2000. p. 15.)

Az e-business elszipkázza a tehet
séges vegyipari csúcsvezetőket

Sok vezető elhagyja a márkaneves vegyipari 
vállalatokat az induló, gyakran vegyiparon kí
vüli dot-com cégekben meglátott potenciális 
lehetőségek és a vegyipari összeolvadások/ki- 
vásárlások miatti bizonytalan helyzet miatt, 
így a Honeywell (korábban AlliedSignal), a 
Dow Chemical és a Chevron Chemical cé
gektől tehetséges vezetők mentek át az Ama
zon, Fob Chemicals és CheMatch társaságok
hoz, aminek egyik oka a vegyipari vezetői fi
zetések 1999. évi csökkenése. Konzulensi vé
lemény szerint a vegyipar a következő három 
évben nagyobb változáson fog keresztül men
ni, mint a megelőző ötven évben; a tranzakci
ók jelentős része átkerül az e-businessbe. Az 
e-business növekvő számú tehetséges vegy
ipari vezetőt igényel vezérigazgatói, főtech- 
nológusi, üzletfejlesztési vezető és szállítá
si lánc vezető tisztségekbe.
(Chemical Week, July 26, 2000. p. 33)

S. Gy. -  R. L.

ai és Gyógyszertechnológiai Szimpózium 
’99” rendezvényt, amelyen 122 kutató vett 
részt, és megemlékeztek Földi Zoltán, a 
Chinoin gyógyszergyár kutatójának életútjá- 
ról, tevékenységéről. A rendezvény 21 400 
forintos eredménye az alapítvány vagyonát 
gyarapította. Az alapítvány működtetésére 
1999-ben 149 494 forintot fordítottak.

Az alapítvány 1999. évi működését és 
gazdálkodását a kuratórium 2000. május 
18-án tartott ülésén tekintette át, ahol a 
pénzügyi mérleget egyhangúlag elfogad
ták. Az alapítvány 2000. évi támogatáspo
litikájáról a kuratórium 1999. szeptember 
24-i ülésén határoztak, melyet szakmai la
pokban (Magyar Kémikusok Lapja, 
Gyógyszerészet) közzétettek és az érde
kelt egyetemeknek is megküldték.

H. I.



SyyeMcCeti étet
MKE hírek

Pályázati felhívás

A M agyar K ém ikusok E gyesülete pályá
zatot hirdet nyugdíjazás m iatt m egürese
dő ügyvezető igazgatói állás betöltésére.

A je lö lt feladata a M K E alapszabályá
nak keretén belül az Intéző B izottság ha
tározatainak végrehajtása és a T itkárság 
m unkájának közvetlen irányítása. M un
káltatói jogokat gyakorol a T itkárság dol
gozói felett, tanácskozási jo g g a l vesz 
részt az IB m unkájában.

A z állás m egüresedésének időpontja:
2001. szeptem ber 1. E ddig az időpontig  a 
kiválasztott pályázó a M K E-nél dolgozik, 
m int szervező titkár. Eddig születik közös

m egegyezéssel döntés arról, hogy a pá
lyázó határozatlan időre az M K E ügyve
zető  igazgatója lesz. Fizetés m indkét idő
szakra m egegyezés szerint.

A pályázatok beadásának határideje: 
2000. novem ber 15.

A pályázatok elbírálásának határideje:
2000. decem ber 15. A döntést az IB véle
m ényének m eghallgatása után a Főtitkár 
egyetértésével az Egyesület E lnöke hozza 
meg.

A m unka m egkezdésének időpontja:
2001. első negyedéve, m egegyezés szerint.

BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL

A harmadik „Hőgyes Délután”
(Budapest, 2000. május 2.)

A Sem m elw eis Egyetem  H őgyes töm bi 
előadójában a nagyszám ú hallgatóság két, 
igen magas színvonalú előadást hallgatha
tott végig.

E lsőként Eckhardt Sándor  (O rszágos 
O nkológiai Intézet) „A daganatellenes 
gyógyszerek kutatásának aktuális kérdé
sei” cím ű előadása volt hallható. A z e lő 
adó elm ondta, hogy a korszerű  daganat
kezelés három  alappillére a  sebészi, a  su
garas és a gyógyszeres terápia. E  m odern, 
három ágú, „kom plex” kezelés a  betegek
nek m integy felét m eggyógyítja, 25% - 
ának életét pedig jelentősen m eghosszab
bítja, de a  fennm aradó hányadban hatásta
lan. Érthető tehát, hogy a terápia hatásfo
kának növelési igénye a rákkutatás égető 
problém ája, s ezen belül főként a gyógy
szeres hatástól várják a m egoldást. Jelen
leg a rákos betegek kb. 40% -a részesül -  
betegségének valam elyik szakaszában -  
kém iai kezelésben. E rre főként azért van 
szükség, m ert a d aganatok  többsége  
ugyan eltávolítható állapotban kerül felis
merésre, de az esetleges szóródás elkerü
lésének érdekében kiegészítő, daganatel
lenes, „adjuváns” kezelést kell alkalm az
ni. M áskor eleve szóródott, többgócú da
ganatról van szó, am ely vagy kem o- 
szenzitív, s ilyenkor eredm ényes a keze
lés, vagy kem orezisztens, vagyis a be
avatkozás kudarccal jár. É rthető  tehát,

hogy a gyógyszeres kezelés állandó m eg
újulásának szüksége napirenden van.

M elyek a kem oszenzitív  daganatok? 
G yerm ek- és felnőttkori akut és krónikus 
leukém iák, H odgkin-kór, non-H odgkin  
szarkóm ák, m yelom a m ultiplex, csont- 
szarkóm a, chorionepitheliom a, pe tefé
szek daganatok, a here csírasejtes rákjai, 
em lőrák , k is-se jtes tüdőrák . H orm on- 
szenzitívnek bizonyultak a prosztatarák, 
em lőrák és a m éhtestrák egyes esetei. 
Ezekben a daganatos kórképekben kuratív 
(gyógyító), vagy palliatív (tüneti) terápia 
egyaránt lehetséges. U gyanakkor növek
szik azon daganatok szám a, am elyek az új 
gyógyszerekkel -  a hagyom ányos gyógy
szerek m ellett -  m ég eredm ényesebben 
kezelhetők. Ezzel egyidejűleg a „kem o
rezisztens” daganatok közül is ném elyek 
„kem oszenzitívvé” válnak.

M elyek ezek az új gyógyszerek? A z el
m últ évtized term éséből az alábbi vegyü- 
letek em elhetők ki: (a) az antim itotikum ok 
közül a taxanok (petefészek-, emlő-, tüdő- 
gasztrointesztinalis rákok stb.), a vinorel- 
bin (emlő-, tüdőrák); (b) a topoizom eraze 
- gátlók közül a topotecan, irinotecan és a 
h idroxycam pto thecin  (petefészek-, co- 
lorectalis rák); (c) az antim etabolitok kö
rében a fludarabin, a pentostatin, a 2-CDA 
(idült limfoid illetve bizonyos akut leuké
miák), a gem citabin (tüdő-, hasnyálm i

A pályázat elnyerésének feltételei:

angol nyelvism eret (önálló levelezés,
tárgyalás stb.),
oki. vegyész, vagy oki. vegyészmérnöki
végzettség és/vagy közgazdaság i
m enedzseri felsőfokú végzettség.
E lőnyben részesülnek azok a pályázók, 

akiknek:
• vezetői tapasztalatuk van,
• szám ítógépes program  (word, excel, 

access, Internet stb.) kezelési ism ere
tekkel rendelkeznek,

• gépjárm ű-vezetői engedélyük van,
• jó  kapcsolatterem tő készséggel bírnak,
• részt vettek az M K E eddigi életében, 

ism eretséggel és ism ertséggel rendel
keznek a hazai kém ikusok között,

• ném et nyelvism erettel is rendelkeznek.

rigyrák) és a capecitabin (emlőrák); (d) az 
enzim gátlók  csoportjában a raltitrexed 
m int tim idilátszintetáz gátló -(colorectalis 
rák); (e) az alkilező szerek osztályában az 
oxaliplatin, m int az első, hatékony „trans” 
sztereoizom ér (colorectalis rák), vagy a 
tem ozolom id (gliom a, melanom a), amely 
D TIC  származék.

Szám os hatékony horm onkészítm ény is 
forgalom ba került. K ém iai kasztráció a 
G N-R H  analógoktól várható (buserelin, 
goserelin , typ to re lin , leup ro lid ), aro- 
m ataze enzim gátlás pedig vorozol, fadro- 
zo l, le trozo l, anasz trozo l, fo rm estan , 
exam estan alkalm azásával érhető el. A 
tam ox ifén  szárm azék o k  csoportjában  
m egjelen t többek  között a to rem ifen , 
vagy a raloxifen. A  felsorolt gyógyszerek 
lényegesen jav ítják  az em lőrákos betegek 
túlélési esélyeit. K ialakult a prosztatarák 
k ezelésében  a  cen trá lis  és perifériás 
androgén gátlás eredm ényes stratégiája. 
E lőbbi G N R H  analógokkal, utóbbi flu- 
tam id szárm azékokkal végrehajtható fel
adat. R endelkezésre állnak SN -RH  analó
gok is (octreotid, lanreotid), am elyek a 
carcinoid és az apudom ák kezelésében bi
zonyulnak ígéretesnek.

A z új gyógyszerek m ellett fontos szere
pet játsz ik  új kutatási elképzelések k lin i
kai használhatósága is. A m onoklonalis 
ellenanyagok közül kezdetben a Panorex 
(colorectalis rák), újabban a H erceptin 
(H ER-2 pozitív  em lőrák) tűnik a jö v ő  
gyógyszerének. A gyógyszerrezisztencia 
letörése ugyan régi törekvés, am ely eddig 
nem  já rt sikerrel. Ú jabban a cyclosporin, 
vagy a staurosporin típusú vegyületek 
használata látszik ígéretesnek. A kem o-
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Egyesületi élet

prevenció a karotinoidok sikeres alkalm a
zásával vette kezdetét, de tam oxifen (em 
lőrák), finasterid (prosztatarák), sulindac 
(colorectalis rák), és szintetikus retino- 
idok (etretinát, feuretidin) sikeres alkal
m azásával gazdagodott.

Felm erült legújabban az antiangio- 
genetikus terápia lehetó'sége is, amely nem a 
primér daganat kialakulásának gátlását tűzte 
ki céljául, hanem a daganat áttételezését. 
Mivel az áttét keletkezésének viszont előfel
tétele az érképzó'dés, m inden vegyület, 
amely ezt a tevékenységet gátolja egyben 
nemcsak érképződés-gátló, hanem 
antimetasztatikus hatású anyag is. Számos 
ilyen gyógyszer kifejlesztésén dolgoznak vi
lágszerte. Közülük a thalidomid (glioma el
len), a marinastat (tüdőrák ellen) és az egyes 
metalloproteinázék érdemelnek figyelmet.

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy 
az előttünk álló évtizedben a rák gyógysze
res kezelésében jelentős előrelépés várható.

Ezután Görög Sándor  (R ichter Gedeon 
Rt) „Gyógyszer-analitika: igények, lehető
ségek, perspektívák” cím ű előadására ke
rült sor. A z előadásának első  részében az 
előadó a gyógyszer-analitikával szemben 
a gyógyszeres terápia valam int a  gyógy
szeripar és -kereskedelem  oldaláról m eg
fogalm azott igényekkel foglalkozott. Ezek 
az igények elsősorban a gyógyszeres terá
pia biztonságának fokozását célozzák, de 
az analitika a nem zetközi gyógyszer-ke
reskedelem ben m egnyilvánuló konkuren
ciaharc színterévé is vált. R endkívüli m ér
tékben kiszélesedett a gyógyszer-analitika 
területe: m eghatározó szerepet tölt be a

Biztonságtechnika ’2000
(Siófok, 2000. május 3 1 -  június 2.)

H agyom ányainkat követve, egyesületünk 
vegyipari biztonságtechnikai szakosztálya és 
környezetvédelmi szakosztálya együtt ren
dezett biztonságtechnikai konferenciát a ké
miai iparban dolgozó szakemberek részére.

A biztonság, m unkavédelem  és környe
zetvédelem  területén elért eredm ényeket, 
változásokat, elképzeléseket, nehézségeket 
és term észetesen a  jó l bevált üzem i gya
korlatot ism erhették és tárgyalhatták meg a 
résztvevők. M int a korábbi években m in
dig, m ost is a legilletékesebb állam igazga
tási szakem berektől kaphattak tájékozta
tást a tervezett intézkedésekről. Ennek ke
retében az első előadás a m unkavédelem  
nemzeti program jával és a végrehajtást irá
nyító elképzelésekkel (Lantos Géza) fog
lalkozott. Ezt követte a kém iai biztonsági 
törvény végrehajtási rendeletéirő l szóló 
beszám oló (Dr. N agy Imre), m elyek közül 
a veszélyes anyagok m agyarországi jeg y 

m k l

gyógyszerek kutatásában, fejlesztésében, 
gyártásában, terápiás alkalm azásukban és 
kereskedelm ükben. A gyógyszer-analiti
kus kooperációs tevékenysége kiterjed a 
szerves kém ikusokkal, technológusokkal, 
gyógyszertechnológusokkal, farm akoló
gusokkal, toxikológusokkal, klinikusokkal 
és a hatósági, törzskönyvező szakem be
rekkel közösen végzett m unkára. A 
gyógyszer-analitika területének kiszélese
désén kívül a gyógyszer-analitikával 
szemben tám asztott igények növekedése a 
m érések szám ának és m inőségének nagy 
m értékű növekedését is jelenti (validált 
m ódszerek alkalmazása, a szelektivitás és 
érzékenység em elése iránti igény).

A következőkben az előadó áttekintést 
adott azokról a lehetőségekről, amelyeket 
ki kell használni, ha a gyógyszer-analitika 
sikerrel akar eleget tenni a vele szemben 
tám asztott követelményeknek. Először a 
tárgyi feltételekről beszélt: az eredményes 
és korszerű gyógyszer-analitika eszköztára 
felöleli az analitikai módszerek széles kö
rét: a klasszikus, spektroszkópiai (UV, IR 
(Rámán), NM R, MS, ORD/CD, diffrakci
ós, krom atográfiás (TLC, GC, HPLC), 
elektroforetikus, termoanalitikai és elek- 
troanalitikai módszereket ill. az ezek ösz- 
szekapcsolásával k ialakított nagy haté
konyságú módszereket. M egem lékezett a 
komputerizálás, autom atizálás és robotizá- 
lás egyre növekvő jelentőségéről is. A 
technikai feltételek biztosítása mellett a 
korszerű gyógyszer-analitikában változat
lan, sőt növekvő jelentősége van a humán 
tényezőnek. Jellem ezte azt, hogy milyen

zékének és a különböző tiltó listák kiadása, 
továbbá a m egengedett m unkahelyi kon
centrációkat tartalm azó előírás m egjelené
se hozhat különösen jelentős változást.

Az ipar előtt álló feladatok megoldásában 
adtak segítséget azok az előadások (dr. Erdős 
Pétemé, dr. Farkas Jenő, Sógor András), 
amelyek az alkalmazott vezetési-irányítási 
rendszereket mutatták be. Jelentőségének 
megfelelően foglalkozott sok előadás a külön
böző kockázatértékelési eljárásokkal és mód
szerekkel és az ipari kockázatok környezetvé
delmi vonatkozásaival (dr. Czakó Sándor, dr. 
Pásztor Zsolt, Pélerjy Lajos, Sógor András). 
A nagyobb ipari balesetekről (katasztrófákról) 
sajnos nem volt lehetőség az illetékes hatóság 
véleményét és elképzeléseit meghallgatni. A 
katasztrófák elleni védekezésről érdekes tájé
koztatást nyújtott Kalifornia állam veszélyel
hárító rendszerének bemutatása (Ph.D. Mes
ter Zoltán). Rendkívül nagy érdeklődés kísér-

ism eretanyaggal, emberi tulajdonságok
kal, alkalm azkodó és kooperációs kész
séggel kell rendelkeznie egy jó  gyógyszer
analitikusnak feladatai sikeres ellátásához.

A gyógyszer-analitika perspektíváit is 
elsősorban a m ár ism ertetett igények és le
hetőségek határozzák meg. Fel kell ké
szülni az analitikai mérésekkel szemben 
tám asztott igények további növekedésére, 
m ind a m érések számát, m ind pedig azok 
m inőségét illetően, valam int a követelm é
nyek további szigorodására. A lehetősé
gek oldaláról közelítve meg a kérdést, a fi
zikai, fizikokém iai alapokon álló m ódsze
rek, a kom puter- és robottechnika további 
térnyerése prognosztizálható. Az előadó a 
perspektívák vonatkozásában is kiem elte a 
humán tényező, a gyógyszer-analitika kor
szerű oktatásának jelentőségét.

Az elm ondottakat az előadó egyetlen 
példával illusztrálta. Bem utatta, hogy a 
m azipredon  és a belőle előállított Deper- 
solon  készítm ények m inőségével szem 
ben tám asztott igények hogyan növeked
tek a 60-as évek közepén történt beveze
tésüktől napjainkig és m ilyen m ódon si
került a lehetőségek javulásával egyre 
m agasabb színvonalú analitikai inform á
cióhoz ju tn i a term ékek m inőségét és sta
bilitását illetően.

Végül -  a Szervezőbizottság nevében -  
M átyus Péter  lezárta a „Hőgyes D élután” 
előadássorozat tavaszi sorozatát. H ozzá
tette, hogy a nyári szünet után, szeptem 
berben hallgathatunk újra színvonalas elő
adásokat az előadássorozat keretein belül.

N agy Tamás

te azt a beszámoló, amelyet a Borsodchem 
üzemében történt, súlyos következményekkel 
járó és komoly tapasztalatokkal szolgáló klór- 
ömlésről a kárelhárításban közvetlenül részt 
vevő kollégánk (Bihari Gyula) előadásában 
hallgathattunk meg.

A környezet védelmére kialakított elkép
zelésekről (Fehérvári Pál), valamint a Tisza 
folyó súlyos szennyezéséről és a tett intézke
désekről (Rakics Róbert) tartott előadások 
erősítették a résztvevők elkötelezettségét a 
kémiai biztonság átfogó, egyetemes értelme
zésének elfogadására.

Az egyéni védőeszközök, munkavédelmi 
eszközök, különféle felvilágosító és jelző
táblák kiállítása és bemutatása a hazai vá
lasztékot ismertette meg a felhasználókkal.

M int m inden eddigi konferencián, most 
is volt alkalom  arra, hogy a régi és új m un
katársak és barátok szakm ai feladataikról 
és terveikről kötetlenül beszélgethessenek.

L apunk egyes előadások szerkesztett 
változatát fo lyam atosan közli.

Seuring Imre
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Grafitkemencés Spektrometriás
(Budapest, 2000. június 20.)

A szem inárium  a M agyar K ém ikusok  
Egyesülete, Analitika i Szakosztály, Érc- 
K őzet és F ém analitikai Szakcsoportjának  
rendezvénye volt, m ely a M agyar Á llam i 
Földtani Intézetben  (M AFI) került lebo
nyolításra. M int a Szakcsoport és az Inté
zet A nalitikai O sz tá lyának  vezető je, 
Bartha András  végezte a rendezés teendő
it és látta el a házigazda szerepét.

A szeminárium szervezése Boris L ’vov 
professzor (Szentpétervári Állami Egye
tem) meghívásához kapcsolódott, aki a gra
fitkemencés atomabszorpciós spektromet- 
ria feltalálójaként, elméleti megalapozója
ként és kiem elkedő fejlesztőjeként vált 
nem zetközileg ism ertté. M eghívását az 
M KE már korábban is tám ogatta (1998), de 
realizálására most kerülhetett sor. Két to
vábbi előadás megtartására kértünk fel ha
zai szakem bereket az atom abszorpciós 
spektrom etria tém akörében. M indhárom  
előadás angol nyelven folyt, de kívánatos
nak bizonyult az egyes előadásrészek m a
gyar nyelvű összefoglalása is. A szem inári
umot m egelőző napon L ’vov professzor 
megtekintette a M ÁFI spektroszkópiai la
boratóriumait; az atomabszorpciós spek
trometriás, az induktív csatolású plazma 
(ICP) optikai emissziós spektrometriás és 
az ICP tömegspektrometriás laboratóriu
mokat, valamint az újonnan berendezett 
elektronmikroszondás laboratóriumot.

L ’vov professzor előadását megelőzte 
életrajzának és tudományos pályájának  rö 
vid ismertetése, m elyből a következők 
emelendők ki. Leningrádban, 1931. július
9-én született és tanulmányait a Leningrádi 
Állami Egyetemen folytatta, az első két év
ben fizikus hallgatóként, majd pedig ve
gyészként. Diplomát 1954-ben szerzett és a 
Leningrádi Alkalmazott Kémiai Intézetben 
helyezkedett el, ahol 1962-ben a kémiai tu
domány kandidátusa és 1975-ben a kémiai 
tudomány doktora tudom ányos fokozato
kat érte el. Ugyancsak 1975-ben lett a L e
ningrádi Műszaki Egyetem Analitikai K é
miai Tanszékének professzora. Az első, hí
ressé vált közlem ényét a grafitkemencés 
atom abszorpciós tém akörben 1959-ben 
publikálta orosz nyelven (28 éves korában), 
mely 1962-ben je len t m eg angolul a 
Spectrochimica Acta Part B folyóiratban. 
Pár évvel később (1965) könyvet írt a lán
gok és a grafitkemence alkalmazásával 
végzett atomabszorpciós spektrometriáról 
orosz nyelven, melyet angol nyelven az 
A dam  H ilger Ltd. adott ki 1970-ben, 
Atom ié Absorption  Spectrochem ical

Szeminárium

Analysis címmel. E  könyv alapvető m unká
nak bizonyult a szakterületen. Tudományos 
munkáját változatlan intenzitással folytatta 
és közleményeinek száma közel 300-ra nö
vekedett.

Tudományos munkásságának és eredm é
nyeinek elismeréseként számos kitüntetést 
nyert el: Talanta Gold Medál (Anglia, 1974) 
Cardinal Lerne M edál (R io-de-Janeiro, 
1988), Strathclyde Egyetem tiszteletbeli 
doktora (Glasgow, 1989), K irchhoff- 
Bunsen Prize (Németország, 1993), Marcus 
Marci Medál (Prága, 1995) és Colloquium 
Spectroscopicum  Internationale M edál 
(Melbourne, 1997). Az eddigiekben meghí
vottként 35 országban tartott tudományos 
előadásokat.

L ’vov pro fesszor  60 perces előadása két 
részből állt, az alábbi címekkel:

(1) Introduction and developments of 
graphite furnace atomié absorption spec- 
trometry

(2) Mechanism of action of palládium 
Chemical modifter: from facts and fictions 
to Science

A történeti visszatekintés szerint, az e l
sőként kifejlesztett atom abszorpciós gra
fitkem ence felépítése m eglehetősen bo 
nyolult volt amiatt, hogy a nyom ás vál
toztatását, valam int a grafitcső és a m inta
tartó elektród elválasztott hevítését egy
aránt lehetővé tette. A z elválasztott heví
tés koncepciója szerint, első lépésként 
egy nagyhőm érsékletű abszorpciós teret 
létesítünk a grafitcsőben, m elybe m ásodik 
lépésként ju ttatjuk  be a m intagőzt a m in
tatartó elektród késleltetett hevítésével. 
Az előadó elism eréssel em lékezett meg 
H ans M assm an  ném et kutató m unkássá
gáról, aki 1960-tól elsőként kapcsolódott 
a grafitkem encés atom abszorpciós m ód
szer fejlesztéséhez, és az általa publikált 
(1967) egyszerűsített kem encetípus szol
gált alapul az első kereskedelm i készülék 
m egtervezéséhez (Perkin Elmer, 1970). A 
konstrukciós egyszerűsítés azonban  a 
„késleltetett párologtatás” elvének feladá
sához vezetett, ami a kémiai zavaró hatá
sok fokozott érvényesülését hozta m agá
val. E  problém a áthidalására, L ’vov ja 
vaslatára, alkalm asnak bizonyult a m intá
nak a grafitcsőbe helyezett grafitlapról 
történő elpárologtatása (L ’vov platform ), 
miáltal a M assm an-típusú kem ence széles 
körben alkalm azhatóvá vált. A történeti 
v issza tek in tés k itért B ernhard  Welz 
(Ü berlingen) és Walter Slavin  (USA) kez
dem ényező szerepére a grafitkem encés

atom abszorpciós spektrom etria m etodikai 
fejlesztésében.

A m etodikai fejlesztés fontos módszere 
a m eghatározandó és m átrix elem ek elvá
lasztása az előhevítés alatt, ami a m intá
hoz adagolt kém iai m ódosítókkal segíthe
tő  elő. A palládium -nitrá t m eglehetősen 
„univerzális” kém iai m ódosítónak bizo
nyult, m elynek  hatásm echanizm usával 
foglakozott az előadás m ásodik része. Az 
előadásban ism ertette a kíséleti eredm é
nyek term odinam ikai szám ításokkal alá
tám asztott értelm ezését egy olyan m echa
nizm us igazolására, mely szerint az előhe
vítés alatt a m eghatározandó elem ek m ig
rációja a fém  palládium  felületére a nitrát
sók párolgásával megy végbe. A palládi
um felületéről pedig az atom gőzök felsza
b adu lása  d isszo c ia tív  kem iszo rpc ióval 
történik az atom izálás hőm érsékletén.

A sorrendben m ásodik előadást Posta  
József, (D ebreceni Egyetem , Szervetlen 
és A nalitikai K ém iai Tanszék) tartotta a 
következő cím m el: Formation, m orphol
ogy and  transport o f  aerosols produced  
by electrotherm al vaporization.

Az elektroterm ikus párologtatás (elec
trotherm al vaporization: ETV ) a legutób
bi időben vált jelentős m intabeviteli m ód
szerré az analitikai lángok és plazm ák al
kalm azásán alapuló optikai atom spektro
szkópiában és töm egspektroszkópiában. 
Az ETV  m ódszernél a m inta hevítésével 
nyert gőznek egy hideg gázzal történő 
elegyítésével szilárd aeroszolt nyerünk, 
m elyet a spektroszkópiai észlelési forrás
ba áram oltatunk. A z előadó és m unkatár
sai a korai 70-es évektől kezdődően fog
lalkoztak e m intabeviteli m ódszer kutatá
sával és alkalm azásával, és jelen  előadás
ban foglalták össze az elért eredm énye
ket. A grafitkem encés elektroterm ikus pá
rologtatás sok vonatkozásban kapcsoló
dik a grafitkem encét alkalm azó atom ab
szorpciós m ódszerhez, mely utóbbi tém á
val a m egelőző előadás foglalkozott.

A szem inárium  harm adik tém ája Gás
p á r  Attila, (Debreceni Egyetem , Szervet
len és Analitikai Kémiai Tanszék) előadá
sában hangzott el: Beam injection flam e  
furnace fo r  atom ic absorption spectrome
try címmel.

Az előadó az analitikai lángokhoz alkal
m azható új m intabeviteli eljárást ism erte
tett, m elyet tanulm ányútja során (Spektro- 
kémiai és A lkalm azott Spektroszkópiai 
Intézet, D ortm und, Ném etország), tém a
vezetőjével, H arald Berndt neves kutató
val együtt dolgoztak ki. Az újdonság lé
nyege, hogy egy nagynyom ású pum pa se
gítségével nyert folyadéksugarat közvetle-
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nül a lánggal hevített kerám ia küvettába ve- ságrenddel javu l a szokásos pneum atikus 
zetünk, m iáltal 100%-os m intabeviteli ha- porlasztást alkalmazó m ódszerhez képest, 
tásfok és a mintagó'z hosszú tartózkodási Professzor L ’vov és fe lesége  ezen első' 
ideje érhető el az észlelési zónában. Ennek budapesti látogatásuk alkalmával, a hivata- 
eredm ényeként, a viszonylag könnyen pá- los teendőkön túl, maximálisan törekedtek 
rolgó elem ekre (pl. Hg, Cd, Zn, Bi, Se, Te, arra, hogy a főváros nevezetességeivel és 
Pb, TI, Rb) a kim utatási képesség 1-2 nagy- term észeti adottságaival m egism erkedje-

A Magyar Kémikusok Egyesülete keretében működő Nyugdíjas Kör 
működéséről

A M K E N yugdíjas K öre 1961-ben alakult 
m eg dr. Ötvös D ániel javaslatára és szerve
zésével. 84 olyan vegyészkolléga vett részt 
ezen kezdem ényezésen, akik  ekörüli idő
szakban kerültek nyugállom ányba. A M K E  
keretei között ezáltal a nyugdíjas vegyé
szek rendszeresen találkozhattak, ami sike
res úttörő tevékenységnek szám ított.

A  N yugdíjas K ém ikusok K öre (NyKK) 
első elnöke Proszt János  akadém ikus, őt 
követte Lockka Lajos  egyetem i tanár, majd 
hosszú éveken át Ötvös D ániel fogta egybe 
a nyugdíjas tagokat.

A N yK K  tagjai hetenként egyszer, csü
törtökön 11 órakor találkoztak a M K E által 
rendelkezésre bocsáto tt klubterem ben (II.,

Fő  u. 68. sz. I. em. 109. sz.). A kezdeti ta 
lálkozókon rendszeresen 40-45 fő  jelent 
m eg, köztük olyan akkori neves szem élyi
ségek, m int Freund M ihály, Jáky Miklós, 
Ú jhelyi Zoltán, Vass Zoltán  stb. A heti ta 
lálkozókon az élénk szakm ai eszm ecsere 
m ellett érdekes előadások is elhangzottak, 
am elyeken a felkért szem élyek -  így Ipolyi 
K ároly, K abar Zoltán, P roszt János, 
Vastagh Pál, Zom bori László, Kálmán A la 

jo s  és m ások -  a saját szakterületük egy- 
egy fontosabb esem ényéről szám oltak be. 
Ezenkívül a hetenkénti összejöveteleket 
kiegészítették az időszakonkénti szakmai 
kirándulások és üzem látogatások.

A korábbi nyugdíjas kém ikus találkozók

nek. Ezúton is tolm ácsolni szeretném kö- 
szönetüket az ittlétük során kapott anyagi 
tám ogatásért az M K E Analitikai Szakosztá
lyának, a Perkin E lm er Hungária  cégnek és 
a M agyar Á llam i Földtani Intézetnek.

K ántor Tibor

jó l szolgálták a kém ia és az ipar fejlődését. 
Éppen ezért sajnálattal kell m egállapítani, 
hogy a tagok korosodásával, ill. elhunyté
val a N yK K  összejövetelein való m egjele
nés a m inim álisra csökkent.

A  M agyar K ém ikusok Egyesülete -  a jó l 
m űködő szám os szakosztálya m ellett -  
szeretné a mai nehezebb körülm ények kö
zött is a  N yugdíjas K ém ikusok K örét m eg
újítani és a korábbihoz hasonló m értékben 
m űködtetni. Ezért felhívással fordul a ha
zai nyugdíjas vegyésztársadalom hoz, hogy 
szívesen lát m inden régi és új nyugdíjas ta
got a  II., F ő  u. 68. sz. I. em. 109. klubhe
lyiségében, akik szám ára külön tájékozta
tó t is nyújt a hónap első  csütörtökjén a 
m últbani sikeres találkozókról és a jö vőbe
ni elképzelésekről.

Tóth Béla  
az N yK K  elnöke

Sietnie. ..Sjemfe. ..S jem te...
Zöld műanyagok

Clinton USA elnök 1999 augusztusában 
elnöki rendeletben szorgalmazta a kutatá
sokat termőföldi term ények energetikai és 
nyersanyagként történő hasznosításának az 
előm ozdítására. A zöld termőföldi m ű
anyagok két szem pontból is zöldek: 
megújítható energiaforrásokból készülnek 
és biológiailag lebomlanak.

A lkalm azásuk azonban m a még aggá
lyos, m ert kivonásukhoz fosszilis ener
giára van szükség, és lebom lásuk során 
üvegházi gázok (szén-dioxid és metán) 
keletkeznek. M a a biotechnológiában és a 
m ezőgazdaságban  a k o nvencioná lis  
m űanyagok  term őfö ld i a lte rna tívákkal 
történő helyettesítésére három  m egközelí
tés tapasztalható: a term őföldi cukor áta
lakítása műanyaggá, m űanyag előállítása 
a m ik roorgan izm usok  b e lse jében  és 
m űanyagok term elése kukoricában és más 
term ényekben. A Cargill-D ow  a kukori
ca-cukrot laktidsavvá alakítja m ikroorga
nizm usokkal, és a következő lépésben a 
lak tidsav  m oleku lák  kém iailag  ö ssz e 

kapcsolódnak polilaktiddá  (PLA), amely 
a PET-hez hasonló tulajdonságokkal ren
delkez ik . A gyakorla tban  ő rö lt nyers 
kukoricából indulnak ki. M ás társaságok, 
m int az ICI, a Ralstonia eutropha  baktéri
um ot h asználják  a cu k o r közvetlen  
m űanyaggá  a lak ításához; a kele tkező  
polihidroxialkanoát (PH A) granulátum 
ként gyűlik össze a m ikrobák belsejében 
(sejttöm egük 90% -át teszi ki).

A M onsanto a PHA előállítását m agában 
a term ényben végzi el annak genetikai 
módosításával. A zöld műanyagok előál
lítására tehát léteznek technológiák, azon
ban ezek környezeti előnyét beárnyékolja 
az indokolatlan  energiafogyasztás (az 
elválasztáshoz) és a gázem isszió (a lebom
láskor). A felsorolt termékek közül a PLA 
term elhető a legkisebb energiaráfordítás
sal, amely azonban még m indig másfél- 
szerese a fosszilis alapú PET-gyártás ener
giafogyasztásának. M egoldásnak k ínál
kozik a megújítható biom assza energiafor
rásként történő használata.

(Forrás: Scientific A m erican, A ugust 
2000 p. 25.)

mkl

A Dow Chemical új etiléngyártási 
eljárása

A hírek szerint a D ow  C hem ical szabadal
m aztatott, autoterm ál körülm ények m el
letti új katalitikus oxidatív dehidrogénező 
e ljá rása  csökken ti a beruházási k ö lt
ségeket. A z etán/oxigén/hidrogén alapa
nyagot (2,3/1/1 v/v) 275°C-ra előm ele
gítve fixágyas M gO  vázas Pt/Cu katalizá
torra viszik 1,35 bar nyom áson és 125 752 
h 1 térsebesség mellett.

A katalizátorral érintkezve a hőm érsék
let néhány m ásodpercen belül 925°C-ra 
nő. A z etilént 81% -os szelektivitással és 
75% -os konverzióval kapják (a hagyom á
nyos pirolízises konverzió 65%).

U g yancsak  szabadalm azta tták  a flui- 
d iz á lt ág y as  te c h n o ló g ia i v á lto za to t, 
am ely  m egkönny íti a h ő v isszanyerést és 
valam ivel m agasabb , 83% -os sze lek tiv i
tással m űködik .

(EC N , 24-30  Ju ly  2000. p. 25.)
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A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍREI

A FECS (Federation of European Chemical Societies) 
1999. évi tevékenysége*

Elnök:
Dr. R. Battaglia , M igros Scien tific
Serv ices, P .O .Box, C H -8031 Z urich ,
Sw itzerland
Tel.: +41 1 277 3140
Fax: +41 1 277 3170
e-m ail: R eto.B attaglia@ m gb.ch
Előző elnök:
P rofessor L. N iinistö, H elsinki U niversity
o f Technology, K em istintie 1, FIN -02150
Espoo, Finland
Tel.: +3589 451 2600
Fax: +3589 462 373
e-m ail: Lauri.N iinisto@ hut.fi
Főtitkárok:
M s E. K. M cEw an, R oyal Society o f
Chemistry, Burlington H ouse, Piccadilly,
London W 1 V O B N
Tel.: +44 20 7440 3303
Fax: +44 20 7437 8883
e-mail: m cew ane@ rsc.org

A n ta l Is tvánná , M ag y ar K ém ikusok  
Egyesülete, H -1027 B udapest, Fő  u. 68. 
T e l: +36 1 201 6883 
Fax: +36 1 201 8056 
e-mail: m ail.m ke@ m tesz.hu

World Wide Web:
w ww .chem soc.org/fecs

A F E C S  e lő ad á st „How A TP is m a d e ” 
(Hogy készül az ATP) cím m el S ir John  
Walker (a Dunn N utrition U nit o f the 
M edical Research C ouncil, C am bridge, 
U K  igazgatója) tartotta augusztusban B er
linben a N ém et K ém ikusok Egyesülete 
(G DCh) éves kongresszusán. A F E C S  k i
tü n te té s t  a S zerveze t szo lg á la táért 
Ingenieur Bauke te N ijenhuis, a  H olland 
K irályi K ém ikusok Egyesülete tag ja  és 
Professor A lberto P. M asia, a Spanyol K i
rályi K ém ikusok Egyesülete tagja kapta.

* Szerkesztőségi megjegyzés: a FECS éves jelen
tésének késedelmes megjelentetése a követke
zőkkel magyarázható: a két titkárság által össze
állított jelentéstervezetet a Vezetőség április ele
jei, brüsszeli ülésén fogadta el. A publikálásra 
szánt, nyomtatott változatot az angol titkárság 
június végén postázta a nemzeti egyesületeknek. 
A nyári szabadságok miatt a magyar nyelvű vál
tozat csak júliusban került Szerkesztőségünkbe. 
Az eredeti, angol nyelvű jelentések hozzáférhe
tők az MKE Titkárságán.

A F E C S  K özgyűlése szeptem berben H el
sinkiben vo lt a Finn K ém ikusegyesületek 
Szövetsége meghívására.

Reto Battaglia elnök üzenete

A FECS m egalakulása óta eltelt 30 év so
rán jelentős politikai változás m ent végbe 
Európában, és jelenleg számos más cso
portnál is aktív együttm űködés folyik. 
M indazonáltal hiszem, hogy a FECS még 
m indig fontos szerepet játszik  Európában 
a kémia és a vegyészek erőteljes képvise
letében. Értékes fórum ot biztosít az euró
pai szintű inform ációcseréhez, és tám ogat
ja  a nemzeti egyesületekből eredő elkép
zeléseket az összes FECS tagországban. A 
legutóbbi K özgyűlésünkön elkezdődött 
vita olyan stratégia kialakítására irányul, 
amely növeli a FECS szerepét, és képessé 
teszi az európai vegyészetet és vegyésze
ket hozzáadott érték előállítására.

Analitikai Kémiai Divízió 
Elnök:
Professor M. Valcarcel, D epartm ent o f
A naly tical C hem istry , U n iv ers ity  o f
C ordoba, A vanida M ed ina  A zahara,
14004 C ordoba, Spain
Tel.: +34 957 21 86 16
Fax: +34 957 21 86 06
E-mail: qalm eob@ lucano.uco.es

Szeptemberben Bécsben rendeztek szimpó
ziumot ,Analytical Chemistry and  Law” 
címmel, és Pozsonyban pedig egy munka
ülést „The Status o f  Tracebility o f  Chemical 
M easurement” címmel. Előkészítették az 
Euroanalysis Xl-ct, amelyet 2000 szeptem
berében tartottak meg Lisszabonban. 
B efejeződött a „Who is Who in A nalytical 
C hemistry in E urope"  c ím tár első  k iadá
sa, am ely hozzávetőleg 800 adatot tartal
maz. K ezdem ényezték az ipar szerepének 
növelését a D ivízió tevékenységében, va
lam int egy definíciógyűjtem ény kifejlesz
tését az analitikai kém iai m egnevezések 
egységesítésére.

Élelmiszer-kémia Divízió 
Elnök:
Dr. R. F enw ick, In s titu te  o f  Food 
R esearch, N orw ich N R4 7U A, UK

Tel.: +44 1603 255 277 
Fax: +44 1603 507 723 
E-mail: roger.fenw ick@ bbsrc.ac.uk

Szeptem berben tartották N orw ichben, az 
E g y esü lt K irá lyságban  a „Food and  
Cancer Prevention III"  szim pózium ot. A 
szintén szeptem berben B udapesten m eg
rendezett EU RO FO O D C H EM  X  szim pó
zium  350 résztvevőt vonzott 40  ország
ból. E lőkészíte tték  a 2000 m ájusában 
V eldhovenben m egtartott EuroResidue IV, 
valam int a szeptem berben Prágában m eg
rendezett C hem ical Reactions in Food IV  
konferenciákat.

A Who is Who in F ood Chemistry  2. ki
adása  ta rta lm azza  a tanácsadó/analiti- 
ka i/szo lgá lta tó  laborató rium ok  adatait. 
C D -rom on jelen tetik  m eg a H andbook o f  
F ood Components-t. A D ivízió tám ogatta 
a  L engyel T udom ányos A kadém ia 
O lsztyn-i É lelm iszertudom ányi O sztálya 
pályázatát abban, hogy az „É lelm iszer és 
Egészségügy K iválósági IN C O  C entru
m a” lehessen.

Fémorganikus Kémia Divízió 
Elnök:
P ro fesso r S. P asynkiew icz, W arsaw,
T echnical U niversity , F acu lty  o f
C hem istry , K o szykova  75, PL -00662
Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 628 6599
Fax: +48 22 660 5462
E-m ail: pasvn@ ch.pw .edu.ol

A z 1999 augusztusában L isszabonban tar
to tt X III. F E C H E M  C onference on  
O rganom etallic C hem istry  35 országból 
426 résztvevőt vonzott. Az „Organo
m etallic Research C entres in Europe"  
köny v ecsk e  több , m in t 2000 fém or
ganikus vegyész adatait sorolja fel: 
http:w w w tw .vub.ac.be/ond/ao.sc/eoc/defa 
ult.htm

Kémia és Környezet Divízió 
Elnök:
Dr. A. A stru p  Jen sen , dk-T E K N IK  
Energy and Environm ent, 15 G ladsaxe 
M pllevej, D K -2860 Spborg, Copenhagen, 
D enm ark
Tel.: +45 39 555 904 
Fax: +45 39 696 002 
E-m ail: aaiensen@ dk-teknik.dk 
Á prilisban tartották B ayreuth-ban a „The 
F irs t In tern a tio n a l S ym posium  on  
A tm ospheric Reactive Substances"  ren
dezvény t. A „17th In tern a tio n a l 
Sym posium  on P o lycyc lic  A rom atic
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C om pounds (ISPA C )’’ októberben volt 
B ordeaux-ban. D olgoztak a még a „Zöld 
és Fenntartható K ém ia” , a környezeti ké
miai oktatás, valam int a levegőkém ia és a 
légszennyezés/ atm oszférikus reaktív ve- 
gyületek területén is.

E lőkészítették a 7th F EC S C onference on 
C hem istry in The Environm ent, Trace 
M eta l Specia tion  in the A q u a tic  
Environm ent m egrendezését Porto-ban, 
2000. augusztus 2 7 -3 0 . között, valam int 
egy m unkaülést a környezeti kém ia ok ta 
tása  tém akörben, szintén 2000-ben.

Kémiaoktatás Divízió 
Elnök:
Dr. J.M.F. G agan , Open U niversity, 70 
M anchester Road, C horlton cum  Hardy, 
M anchester M21 9UN, UK 
Tel.: +44 161 861 9823 
Fax: 344 161 956 6811 
E -m ail:i.m .gagan@ open.ac.uk

A 5th European Conference on Research in 
Chemical Education szeptemberben volt 
Ioannina-ban, Görögországban, 23 európai 
ország 140 résztvevőjével. Az Empirical 
Research into Chemical Education: the 
motivation, research domains, methods and  
infrastructure o f  a maturing scientific disci
pline  m ár hozzáférhető olasz, lengyel, an
gol és német nyelven. A Socrates program 
által támogatott Kémiaoktatási Eurokurzus 
2000 júniusában volt Lublinban, Lengyel- 
országban.

Elektrokémia Divízió 
Elnök:
P ro fessor A. F ernando  Silva, 
D epartam ento de Q uim ica, Faculdade de 
Ciensias do Porto, R. C am po A legre 687, 
P-4150 Portugal 
Tel.: +351 2 608 2913 
Fax: +351 2 608 2959 
E-mail: afssilva@ fc.up.pt 
K özzé te tték  az E urocurricu lum  on  
Electrochem istry  k iadványt; a tantervvel 
kapcsolatban együttm űködtek a European  
C hem istry  T hem atic  N etw ork-ke l. A z 
elektroaktív polim erek  tém akörében 2000 
szeptem berére m egszerveztek egy m un
kaülést Poraj-ba, Lengyelországba.

Kémiatörténet Munkabizottság 
Elnök:
Professor H. A. Deelstra, U niversity o f
A ntw erp (ULA), Universiteitsplein 1,
B-2610 W ilrijk, Belgium
T e l.:+32 3 820 2715
Fax: +32 3 820 2734
E-mail: Labrom @ uia.ac.be
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Ö sszeállították a 2000-ben m egünnepe
lendő kémiai évfordulók listáját, m egjelöl
ve az 50, 100, 150 stb. évvel ezelőtt történt 
esem ényeket. Júliusban B udapesten ren
dezték meg a H arm adik N em zetközi K é
mia- és Vegyipartörténeti Konferenciát.

A FE C S M illenn ium i P ro jek t-je , a 
C elebra tion  o f  100 d is tin g u ish ed  
European Chemists fro m  the C hem ical 
Revolution to the 21st C entury  a követke
ző interneteim en olvasható eredetiben: 
w w w .chem soc.org/netw oks/enc/fecs/10Q  
chem ists.htm  (M agyarul a M agyar K ém i
kusok Lapja 2000. évi 3. szám ában olvas
ható.)

Nukleáris és Radiokémiái Munkabi
zottság 
Elnök:
Professor A. R. Ware, Avoncastle, South 
Lane, Sutton Valance, M aidstone, Kent 
M E17 3AZ, UK 
Tel.: +44 1622 842 627 
E-mail: tonvw are@ com puserve.com  
A FECS újonnan alakult m unkabizottsága 
első ülését Svájcban, Pontresina-ban, 
2000. szep tem ber 3 -8 . közö tt a 5th  
International Conference on N uclear and  
Radiochem istry  keretében tartotta. V árha
tó, hogy e konferenciasorozat további 
rendezvényei igénylik  m ajd a FE C S 
szponzorálását. A m unkabizottság felm éri 
a nukleáris és radiokém ia területén szer
vezendő egyéb szim pózium ok és tovább
képzések szükségességét.

Komputeres Kémia Munkabizottság 
Elnök:
N áray-Szabó G ábor  professzor, M agyar 
K ém ikusok Egyesülete, 1027 B udapest, 
Fő  u. 68.
Tel.: 201 6883 
Fax: 201 8056
E-mail: narav@ para.chem .elte.hu 
A z 1999-ben Perugia-ban, O laszország
ban m egrendezett első  kom puteres kém iai 
nyári iskola  után továbbiak kétévenkénti 
m egszervezését tervezik. A FECS honlap
ján  m egtalálható az Európai K om puteres 
Vegyészek Címjegyzéke.
A  3. E urópai K om puterkém iai K onferen
cia -  E U C O -C C3 -  2000 szeptem berében 
Budapesten volt.

Kémia a kulturális örökség konzer
válásában Munkabizottság 
Elnök:
Professor F. Piacenti, U niversita di F iren
ze, D ipartim ento di C him ica O rganica 
„Ugo S c h if f’, Via G ino Capponi 9, I-

50121 Firenze, Italy 
Tel.: +39 55 2757 647 
Fax: +39 55 2757 660 
E-m ail: piacenti@ cscoa.fi.cnr.it

Program ot indítottak a „Kövek, Fémek, 
Festm ények: K onzerválási A d a tb a n k’’ lét
rehozására. Ebből a  célból form anyom tat
ványokat közölt a CNR, R óm a által ki
ado tt „Science a n d  Technology fó r  
Cultural H erita g e”, 6 (1), 1997. Interak
tív adatbankban gyűjtötték össze a m űem 
lék ép ü le tek  konzervá lási e ljá rása inak  
adatait.

EUCHEM Konferenciák

A EU C H EM  K onferenciák kis létszám ú 
összejövetelek, és a kém ia újonnan kiala
kuló területein kötetlen vitákra serkentő 
alkalm ak. E lőnyben részesítik  a poszter
előadásokat.
Az itt közölt információt az előadók bele
egyezése nélkül sehol sem  szabad felhasz
nálni. EUCH EM  Konferenciákat szervez
tek Stockholmban, 2000 szeptemberében a 
következő témakörökben: Bioinformatics, 
Cheminformatics, Datamining, M QSAR és 
Chemometrics (BCDC).

European Communities Chemistry
Council
Elnök:
Dr. L. Carlsen, N ational Environm ental 
R esearch Institute, Frederiksborgvej 399, 
PO  B ox 358, D K -4000  R oskilde, 
D enm ark
T e l.:+45 46 30 12 00 
F a x :+45 46 30 11 14 
E-mail: lc@ dm u.dk

Az ECCC mind tudományos, mind szak
mai szervezetek nemzeti egyesületeit töm ö
ríti, mintegy 150 000 vegyész képviselője 
van, akiknek 50% -a 35 évesnél fiatalabb. 
Vitát kezdem ényeztek az Európai B izott
sággal a „European C hem ist” megneve
zésről azzal kapcsolatban, hogy a Bizott
ság egy Európai kutatási terület kifejlesz
tését tervezi. M egkezdték az oktatási anya
gok felm érését azzal a céllal, hogy m eg
osszák az inform ációt a legjobb gyakorlat
ról, és adaptálják más országok sikeres öt
leteit. Folytatták a  párbeszédet a European 
Chemistry Thematic Netw ork-kel (ETCN) 
abból a célból, hogy felbecsüljék az ETCN 
önfelm érő vizsgálati program jához adható 
támogatást.
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EurChem -  az „Európai Vegyész” 
megnevezése

Az E u r ó p a i Vegyész" (EurC hem ) szak
mai m egnevezés nyitott a FECS tagegye
sületek tagjai szám ára. K örülbelül 700 ve
gyésznek adom ányozták m ár a cím et. Az 
A -ka tegóriá jú  v égzettség i b eso ro lásnak  
megfelelő, elfogadott akadém iai m inősíté
si követelm ények listájának internetcím e a 
következő: h ttp ://w w w .chem soc.org/net- 
w orks/enc/ecccaualifintro.htm

AllChemE^.
A Chemistry working fó r  Europe új kiad
vány munkaüléseire építve júniusban kon
ferenciát szerveztek The university/industry

interface (egyetem i/ipari érintkező terüle
tek) címmel. A konferencia összehozta a tu
dom ány és az ipar képviselőit. Az új kiad
vány kiemeli, hogy az egyetem ek, az ipar, 
valam int a korm ányok együttm űködése ta
lálkozhat a társadalom  igényeivel, és előse
gítheti Európa népeinek jobb  egészségét és 
boldogulását. A z A llChem E projektek al
kalm at adnak az öt A llChem E-tagszervezet 
szakm ai tapasztalatainak kiaknázására.

A z A llC hem E  m egelőző  k iadványa , a 
Chemistry: Europe and the Future  m ár an
gol, francia, német, olasz és spanyol nyel
ven is m egjelent, alcíme: ‘Science and  
technology to improve the quality o f  life in 
E urope’. B em utatja azt a kutatási tevé-

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK 
TARTALMÁBÓL

Magyar Kémiai Folyóirat

(106. évfolyam  7. szám, 2000. jú liu s)

N ém eth  R ichárd, B arkó  G yörgy  és 
H lavay József: P iezoelektrom os kémiai 
érzékelők stabilitásának vizsgálata 

László Krisztina, A nnus Sándor, Erdé
lyi J ó zse f és Rohrsetzer Sándor: C ellulóz
rostok fajlagos felületének m eghatározása 
m olekulaadszorpcióval

Műszaki újdonságok

Tolnai Balázs, G elencsér András, B ar
kó György és H lavay József: K ülönböző 
adszorbensek alkalm azhatóságának vizs
gálata illékony szerves légszennyezők 
diffúziós m intavételére

Kémiai Közlemények

Székfoglaló előadás:
Tőke László: Szupram olekuláris kémia, 

koronaéterek 
PhD -tézisek
Szalai István: Az 1,4-cikIohexándion- 

bromát-kénsav oszcilláló reakció vizsgálata 
Im rik Krisztina: B róm atom ok gázfázi

sú elem i reakcióinak kinetikai vizsgálata 
K önyvism ertetés

Műanyag és Gumi
(37. évfolyam  6. szám, 2000. jú n iu s)

dr. N emes Sándor; dr. Borbély János: A  
polimerizációs módszerek fejlődési esélyei 

dr. Rácz Ilona; Hargitai Hajnalka: Ter

mészetes szálakkal erősített termoplasztikus 
polimerek I. Irodalmi áttekintés 

H egedűs Ildikó: M űanyagok időjárás
állóságának vizsgálata 

dr. M acskási Levente: A Teológiai duzza
dás, mint a polimerömledékek nagyrugal
mas tulajdonságának megjelenési formája 
II. A duzzadásmérés kritikai áttekintése

Korróziós Figyelő
(40. évfolyam  4. szám, 2000.)

Szabó Sándor -  B akos István: A korró
ziógyorsító felületi katalizátorok 

Érsek László: Füstgáz-kéntelenítő  tor
nyok szerelésénél felm erülő hegesztési és 
korróziós problém ák 

H antos László: A  tervezői, beruházói, 
üzem eltetői tevékenység egym ásra hatása 
a korrózióvédelem ben

Varjas P é ter  -  K ő szeg i S zilv ia  -  
Göblyös Béla: A  tüzihorganyzás hatása a 
hegesztési varratok tulajdonságaira 

Várhelyi Csaba -  Griinwald Ernő -  Vár
helyi Csaba jr.: Komplex vegyületek a 
galvántechnikában V. Komplexképzők és 
komplex vegyületek a galvánszennyvizekben

Magyar Vegyipar
(10. évfolyam  6-7. szám,

2000. június-jú lius)

V áltozás a M agyar Vegyipar Szerkesz
tő  B izottságában

M AVESZ közgyűés a m egszokottnál 
ünnepélyesebben 

Hol tart a M AVESZ átalakulása? 
Szövetségi aranyérem

kenységet az egészségügy és a  m ezőgazda
ság, az új anyagok, az energia és a környe
zetvédelem  területén, am ely valószínűleg 
jelen tős találm ányokhoz fog vezetni. A ki
advány interneteim é: 
http://w w w .allchem e.org

1 Az AllChemE (Alliance fór Chemical Sci
ences and Technologies in Europe - A kémiatu
dományok és technológiák Szövetsége Európá
ban) tömöríti a következő szervezeteket: 
FECS/ECCC, CEFIC, COST Chemistry (Mű
szaki Kémiai Bizottság), CERC3 (Az Európai 
Kémiai Bizottságok Kutatási Tanácsainak Elnö
kei), EFCE (Európai Vegyészmérnök Szövet
ség), és koordinálja a közös érdekekre irányuló 
tevékenységet, segíti az európai vegyészetet és 
vegyészmérnökséget.

A felsőoktatás a vegyipar jövő jéért 
Egyetem i kitüntetések 
Ü lésezett az Európai Vegyipari Tanács 
SEV ESO  II W orkshop 
G lobalizáció: áldás, vagy átok?
A z alkohol a vegyiparban alapanyag 
A hónap körkérdése: EU -csatlakozás 
Szakszövetségeink m unkájából: 
Szám otevően bővült a m űanyaggyártás 
A növényvédőszer ágazat a m ezőgaz

daság helyzetének javulásában bízik 
É lesedik a verseny a stagnáló piacon 
A z Európai M osó- és T isztítószer Ipari 

Szövetség közgyűlése B udapesten

Olaj Szappan Kozmetika
(49. évfolyam  3. szám,
2000. m ájus-jún ius)

Jan Pokorny: L ipoftl an tioxidánsok az 
élelm iszerekben

H orváth Zoltán, Vecseri C saba: A z  
o lajretek kártevői

Csop Veronika: N éhány m agyar és im 
port étolaj összehasonlító  vizsgálata 

László  Elemér, Réczey Istvánné: A  nö
vényolajok, m int m egújuló nyersanyagok 
felhasználása nem  élelm iszer célokra 

L akner Zoltán, M arecskó A ttila: A da
lékok a kozm etikai cikkek piaci viszo
nyainak m egism eréséhez I. rész 

H éth ely i B. Éva, P á lfiné-L edn iczky  
M ária, K iss Béla, D om okos János: A  
m akadám ia- és m ustárolajok kém iai ka
rak terén ek  v izsg á la ta  GC és G C /M S 
m ódszerrel

Sallay Péter, Farkas László, Rusznák Ist
ván, Víg András: Zsírsav bázisú nemionos 
tenzidek. Cukorészterek előállítása 

Wilde G yörgy: A  b io-gázolaj 
D o lesch a ll F ruzsina : S zak irodalm i 

szem le
Vitéz Ferenc: Szabadalm i szem le
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Egyesületi élet

Olaj Szappan Kozmetika
(49. évfolyam  különszám )

Sim ánál Béla, Saw insky János: A  szu
perkritikus o ldószerek új alkalm azási le 
hetőségei: kém ia és biokém iai reakciók 

Z eljko  K ncz: N agynyom ású  m ikro- 
nizálás

Thom as G amse: Szuperkritikus o ldó
szerek alkalm azása

Illés Vendel, D aood Hussein, M észáros 
Balázs, Biacs Péter: O lajextrakció csípős 
fűszerpaprika-ő rlem énybő l szuper és 
szubkritikus állapotú szén-dioxid és propán 
oldószerekkel

Hamdan Sammer, Illés Vendel, D aood  
Hussein: O lajextrakció narancs- és m andu
lahéjból és ezek sárgarépával alkotott keve
rékéből

Then Mária, Illés Vendel, D aood Hussein, 
Szalai Ottó, Bertalan Lóránt: M áknövények 
és különböző gyógynövények mákm aggal 
alkotott keverékeinek extrakciója szuperkri
tikus és Soxhlet módszerrel 

Berta lan Lóránt, D. Szabó Ferenc, 
D aood Hussein, Then M ária, Illés Vendel: 
E rdélyi fekete ribizli m ag zsíros olajának 
kinyerése hagyom ányos és szuperkritikus 
extrakcióval

Sim ánál Béla, Saw insky János, Deák  
András, Kemény Sándor, Sass-K iss Ágnes, 
D aood Hussein, Vásárhelyiné Perédi Kata
lin, Czukor Bálint, D om okos János, H éthe
lyi Éva, Pálinkás János: Növényi ható
anyagok kinyerése szuperkritikus extrak
cióval, a kivonatok felhasználása élelm i
szerekben és kozm etikum okban 

Kéry Ágnes, Sim ándi Béla: A szuperkri
tikus extrakció, m int lehetőség fitogyógy- 
szerek alapanyagainak előállításában 

Vásárhelyiné Perédi Katalin, Sim ándi 
Béla, B eczner Judit, Hajdú Vera: Szuperkri
tikus extrakcióval előállított fűszernövény 
kivonatok antioxidáns hatásainak vizsgálata 

Készéi Sándor, Sim ándi Béla, Fogassy  
Elemér, S zékely  Edit, K m ecz Ildikó, 
Saw insky János, Kem ény Sándor, B álint 
József: R acém  savak reszolválása szuper- 
kritikus szén-dioxidban 

K assai Csaba, K észéi Sándor, Székely  
Edit, Kozma Dávid, Sim ándi Béla, Fogassy  
E lem ér: R acém  alkoholok  reszo lválása  
szuperkritikus extrakcióval 

Juvancz Zoltán, Márkidé s K ar in E., X ic Q.
L., Payne Kent M., Lee Milton L :  Többdi
menziós szuperkritikus halmazállapotú kro- 
matográfia (SFC) forgócsapos kapcsolással 

Dinya Zoltán: SFC-M S és alkalmazási 
lehetőségei

mkl

Pál Róbert: A  szuperkritikus flu id  kro- 
m ato g rá fia  a lk a lm azása  pe tro lkém ia i 
elem zésekben

H o lló sy  Ferenc, Id e i M iklós, K éri 
György, Szókán Gyula: A R ubia tinctorum  
L. an trak inon  v együ le te inek  k inyerése  
szuperkritikus extrakció alkalm azásával 

H orva to v ich  Péter, F arkas József, 
M a rch io n i Eric, H asse lm ann  C laude: 
T rigliceridekbol besugárzás hatására ke
letkező 2-alkil-ciklobutanonok és szénhid
rogének szuperkritikus extrakciója 

P luhár Zsuzsanna, H ennándy-B erencz 
Judit, Am tm ann M ária, K orány Kornél, 
K osáry Judit: A z A lkanna tinctroa (L.) 
Tausch (báránypirosító) gyökerében lévő 
naftokinon színanyagok extrakciós lehető
ségeinek vizsgálata

Kristo T. Szidónia, Terdy Péter, Sim ándi 
Béla, K éry Ágnes: Szuperkritikus extrakció 
alkalm azása Taraxacum  officinale (gyer
m ekláncfű) hatóanyagainak előállítására 

O szagyán  M arianna, S im á n d i Béla, 
K éry Ágnes, Lem berkovics Éva: Szuper- 
k ritikus á llapo tú  C 0 2 -dal g y ó g y n ö v é
nyekből extrahálható kom ponensek 

Rónyai Erika, Sim ándi Béla, D eák A n d 
rás, K em ény  Sándor, C ostan tinos  
P anaiotou, Lam brou  C haralam bros, 
M isopolinou Doukanie, Töm ösközi Sándor, 
Sam u Zsuzsa: É rtékes növényi olajok elő
állítása szuperkritikus C O j extrakcióval 

Prechl Anita, Sim ándi Béla, Kéry Ágnes, 
Lem berkovics Éva, Kriszto Tita Szidónia, 
Balázs Andrea, D eák András, Keve Tibor: 
Illatos barátcserje szuperkritikus extrakciója 

H ajdú  Vera, S im á n d i Béla, 
Vásárhelyiné Perédi Katalin, C zukor B á 
lint, H é th e ly i Éva, N o b ikn é  K ovács  
Alojzia: R ozm aring szuperkritikus fluid 
extrakció ja és antioxidáns hatása 
Töm ösközi Sándor, Veress Tibor, B aticz  
Orsolya, Sim ándi Béla, O rsi Ferenc: Szu
p erk ritik u s flu id  ex trak c ió , m in t 
m intaelokészítési m ódszer é lelm iszerek  
koleszterintartalm ának k ivonására

MÓL Szakmai Tudományos 
Közlemények
(2000. 1. szám)

dr. Rácz László: Vegyipari versenystraté
giák

Csegezy Zsolt: Felvásárlások, egybeol
vadások

Tóth Péter: A kvizíciók az értékterem tő 
növekedés szolgálatában 

B artha  László , C segezy  Zso lt: A 
D ow nstream  értéknövekedésének útja, a

\í» i>

kőolaj-fe ldolgozás hatékonyságának és jö 
vedelm ezőségének jav ítása  kapcsán 

K onrád Zoltán: Töltőállom ások útkap
csolatának v izsgálata a befektető  szem szö
géből

dr. Rácz László, dr. Wilde György: Az 
M TB E

A lm ási M iklós, dr. Wilde György: A 
biogázolaj

M arton Zsolt: N övényolaj-alapú d ízel
m otor-hajtóanyag

dr. H áncsok  Jenő, H egedűsné Róka  
Irén, dr. P erger József, Varga Zoltán: 
B iodízelgyártás: illúzió vagy realitás?

K ovács Tibor: B ázisolajok  előállítása 
enyhe hidrokrakkolással 

Sm id László: K is viszkozitású, kis p á 
ro lgásveszteségű SN -100 bázisolaj e lőállí
tása

Tóth  G ábor: A jö v ő  ko rszerű  
M aleinsavanhidrid-üzem e a D unai F ino
m ítóban , avagy  az  M S A -g y ártástech - 
nológiák fejlődése

B ondár Imréné, d r  B orsa György: G u
m iőrlem ény, m int bitum enm odifikálószer 

B ondár Imréné, H orváthné dr. Fantó  
Erika, Erki Attila, D urgó Rudolf: H idegen 
felhasználható építőipari bitum enes segéd
anyagok fejlesztése és kísérleti gyártása 

B o d n á r  G yörgy, K e re k  Is tvá n , dr. 
T akácsné K ro m p a szky  C silla: In teg rá lt 
k é tfo k o za tú  fák ly aég ő k  n éh án y  a lk a l
m azása

M árton Viktória: K örnyezeti te ljesít
m ényértékelés

dr. Wilde György, dr. Wilde Róbert: A 
2,5 m ikrom éter alatti lebegő részecskék 
egészségre gyakorolt hatása 

K eresztényi István, Isaák György, ifj. 
Sim or László, Vargáné F ischer M ária: L a
boratórium i k ísérletek  kőolajipari szenny
vizek kom plex kezelésének m odellezésére 

A szta los Tivadar: Energiam egtakarítás 
dugattyús kom presszoroknál 

dr. Juhász M iklós: K őolajfrakciók ké
m iai analízise

K iss G ábor: Partnereink  a m inőségben 
M ocsáryné N. Erika, Tolvaj Gáborné, 

dr. Juhász M iklós: Ú jabb eredm ények a 
különböző technológiai eredetű  benzinek 
összetéte lének gázkrom atográfiás v izsgá
latában

Á dám  Sándor: A M Ó L Rt. kártyarend
szerének fejlődése 

K önyvism ertetés
Á ttekintés az eddig m egjelent közlem é

nyekről
A Szerkesztőbizottság közlem énye
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A Magyar Kémikusok Lapjának médiaajánlata 2000. évre

A Magyar Kémikusok Lapja a Magyar Kémikusok 
Egyesületének 1945-ben alapított technológiai szak
lapja és hivatalos lapja, az egyetlen magyar nyelvű 
gyakorlati kémiával foglalkozó mérnöki szintű fo
lyóirat. Szerkesztésének legfontosabb célkitűzése a 
mérnöki szintű ismeretterjesztés és tapasztalatcsere a 
kémiai technológia valamennyi területén.

A Magyar Kémikusok Lapjában megjelenő h ir d e 

té s e k  é s  f i z e t e t t  k ö z le m é n y e k  havonta mintegy 600 
lappéldányban és 2700 fekete-fehér különlenyo- 
maton jutnak el a Magyar Kémikusok Egyesületé
nek tagjaihoz és az egyéni előfizetőkhöz. Előfi
zetőink között találhatók az ország valamennyi 
vegyipari gyárának, illetve kémiával és kémiai 
technológiával foglalkozó intézeteinek és intézmé
nyeinek döntéshozói és véleményformálói.

A Magyar Kémikusok Lapja színes és fekete-fehér 
hirdetéseket egyaránt megjelentet. Kérjük, hogy a 
hirdetéseket az alábbi minőségi követelmények 
szerint küldjék meg szerkesztőségünknek.

Partnereink h ir d e t é s e ik e t  három változatban juttat
hatják el lapunkhoz:
-  grafikailag szerkesztett szedett szöveg és kép 

(színes dia vagy fotó) formájában;
-  4 színű color filmen 1/1 méretben. A kívánt rács

sűrűség fekete-fehér képnél 36-44, színesnél pe
dig 48-54, és mellékelni kérjük az analóg proofot 
(a cromalin néven ismert színes nyomatot). 
Kérjük, hogy ne adjanak számítástechnikai úton 
készült színrebontást;

-  kéziratban mellékelve a színes képet vagy nyo
matot vagy diát (ezek valamelyikét).

F e k e te - f e h é r  hirdetésnél a kívánt rácssűrűség 36- 
44, vonalas ábra, vagy éles fotó (negatív vagy dia).

A hirdethető felület mérete egész oldalnál 245x170 
mm (max. 4400 karakter, beleértve a normál címet 
és az emblémát), fekvő oldalnál 120x170 mm, ál
ló féloldalnál 245x80 mm (max. 2200 karakter, 
beleértve a normál címet és az emblémát), és álló 
negyedoldalnál 120x80 mm (max. 1100 karakter, 
beleértve a normál címet és az emblémát).

A minimális hirdetési felület egynegyed oldal. 
Egész oldalas hirdetés esetén max. 3 db, félolda

lasnál max. 2 db, negyedoldalasnál max. 1 db szí
nes képeredetit fogadunk el. Színesben egy hirde
tőtől egy számban egy oldalra max. 2 db negyed
oldalas hirdetést fogadunk el.

Az ún. különlenyomatban a színes hirdetést fekete
fehérben tudjuk közzétenni.

A  s z ö v e g e k h e z  k a p c s o ló d ó  e m b lé m á ik a t  két válto
zatban küldhetik be:
-  színrebontott pozitív filmen, vagy pauszon és 
- jó  minőségű fekete színű nyomaton vagy rajz

eredetin.

Lapunk a tárgyhó 5-ig jelenik meg. Megrendelésü
ket, ill. hirdetésüket és fizetett közleményük anya
gait a tervezett megjelenés előtt hat héttel kérjük 
szerkesztőségünk címére megküldeni (Magyar Ké
mikusok Lapja Szerkesztősége, 1027 Budapest, Fő 
u. 68.). A leadott anyagokat (kéziratot stb.) csak a 
lapmegjelenés után tudjuk visszajuttatni. További 
felvilágosítással készséggel állunk rendelkezésre 
(telefon: 201-2535).

Hirdetési alapdíjaink a következők (ezer Ft-ban 
áfa nélkül):
Terjedelem Fekete- Színes Borító Borító

fehér belív III. IV.

Egész oldal 70 130 +20% +30%
Féloldal 40 80
Negyedoldal 30

Színrebontott film átadása esetén egész oldalanként 
12 E Ft, féloldalanként 6 E Ft és negyedoldalan
ként 3 E Ft engedményt adunk. Többszöri megjele
néskor fekete-fehér hirdetés esetén számonként 
15%, színes hirdetés esetén pedig számonként 25% 
engedményt biztosítunk.

A f i z e t e t t  k ö z le m é n y e k  ( P R  c ik k )  megjelentetésé
nek díja megegyezik a fekete-fehér hirdetés alap
díjával. Megegyezés szerint A4 (205x290 vágott) 
méretű s z ó r ó l a p o t  é s  p r o s p e k tu s t  is elhelyezhetünk 
a Magyar Kémikusok Lapjában. A PR cikk kézira
tának leadási formája megegyezik az egyéb cikke
kével (1. az MKL útmutatóját).
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Balázs Tibor -  Nagy Iván: Egységesítési törekvések szakaszos üzemek 
irányítására

Az Európai Batch Fórum együttműködve a NAMUR, ISA és IEC megfe
lelő szervezeteivel a szakaszos gyártás irányításával (Batch Control) kap
csolatosan egységes terminológiát és modell koncepciót fejlesztett ki, 
amelyet röviden ismertetünk. Számos szabványosítási testület foglalkozik 
a gyártásirányítás és az üzleti információs rendszerek integrációjával, az 
egységesítési törekvések felerősödtek, A vállalati rendszert szemléltető el
vi hierarchiai modellen ismertetjük a kapcsolódó szabványokat.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 405 (2000)]

Bánhegyesy István -  Gerencsér József -  Kertesy Gábor -  Lévai Lóránt -  
Németh János: A katalitikus krakkoló üzem reak torának  átalakítása

A cikk a Dunai Finomító katalitikus krakkoló üzemének 1999. évi nagyle
állásával, ezen belül a reaktor átépítésével foglalkozik.

A bevezetőben röviden ismertetjük a tárgyban szereplő reaktor műszaki pa
ramétereit, működését, felépítését (átalakítás előtt és után), a lehetséges meg
hibásodásokat, illetve ezek javítási módját. Külön fejezetben részletezzük a 
kopásálló falazat leírását, bedolgozási módját, az ezzel kapcsolatos előíráso
kat. Foglakozunk azokkal a tevékenységekkel, amelyeket a nagyleállás meg
kezdése előtt, ennek előkészítéseként végeztünk. A kivitelezésről szóló feje
zetben azokról a módszerekről, feltételekről, intézkedésekről írtunk, amelyek 
szükségesek voltak a munkálatok zökkenőmentes lebonyolításához, a várat
lan, előre nem tervezhető események, műszaki problémák megoldásához.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 409 (2000)]

Próder István: 150 éve kezdődött hazánkban  az ó lom kam rás kcnsav- 
gyártás

Magyarországon Pozsony vármegyében, Bazinban (Bösing) kezdődött 
1850-ben az ólomkamrás kénsavgyártás. A gyártás nyersanyaga pirít volt, 
ezért különleges pörkölő kemencét alakítottak ki. A közlemény leírja az 
ipartörténeti előzményeket, az alapítás körülményeit és a gyár értékesítését.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 413 (2000)]

Marton Gyula: Fejlesztési irányzatok a finomkémiai reakciótechnika 
elméletében és gyakorlatában

A finomkémiai termékek előállítása számos kihívást támaszt, amelyeknek 
való megfelelés mind a vegyészektől, mind a vegyészmérnököktől tudásuk 
legjavát kívánja.

Bár nincs általános recept, úgy tűnik, hogy a homogén fázisú reakciók át
alakítása kétfázisú reakciókká gyakran számos előnnyel jár. Olcsóbb reagen
sek, enyhébb reakciókörülmények alkalmazhatók, nagy szelektivitás érhető 
el. A PTC is új lehetőségeket nyújt, az új katalizátorok magasabb hőmérsék
leten való üzemelést tesznek lehetővé, lehetővé válik a királis szintézis is.

A kívánt termék szelektivitása befolyásolható a mikrokörnyezet micel
lákkal, mikroemulziókkal, hidrotrópokkal való alakításával. Jelentősen nö
veli a szelektivitást a zeolitok, molekuláris réteges szerkezetek és a cik- 
lodextrinek alkalmazása. Ipari folyamatokban a szelektivitás ily módon 
való befolyásolása igen hasznos lehet. A fotokémiai módszerek előnyösen 
alkalmazhatók a szabad gyökös láncreakciókban.

A reaktorok üzemeltetési stratégiáinak kiválasztásakor egyre inkább gazda
sági szempontokat kell szem előtt tartani.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 415 (2000)]

Szabó Lajos: N ehézfém tartalm ú m ellékterm ék kinyerése ú jrahaszno
sítható form ában

Az ipari termelés számos területén képződik krómtartalmú anyalúg, illetve 
szennyvíz, melynek feldolgozása és hasznosítása a króm környezetszennyező, 
illetve mérgező hatása miatt elengedhetetlen.

Ipari méretekben is megvalósítható megoldásunk alkalmazásával ezek
ből az anyalúgokból, illetve szennyvizekből a bőriparban hasznosítható 
bázikus króm-szulfát állítható elő.

[Magy. Kém. Lapja 55, 423 (2000)]

Szolgai István -  Tóth Gábor -  Trócsányi Zénó: A monoklór-ecetsav- 
gyártás korszerűsítése

A monoklór-ecetsav gyártásával kapcsolatos mennyiségi igények növeke
dése és a minőségi, valamint a környezetvédelmi előírások szigorodása 
szükségessé tette a technológia felülvizsgálatát. A módosításokat úgy kel
lett bevezetni, hogy az együtt járjon a termelés gazdaságosságának javulá
sával. A szűk keresztmetszetek feltárása és bővítése után egyes műveleti lé
pések optimalizálására kerül sor, amelyek mérsékelt beruházási ráfordítás 
mellett jelentősen javítják a fajlagos anyag-és energiafelhasználást, egyide
jűleg csökkentik a kömyezetterhelő kibocsátásokat.

[Magy.Kém.Lapja 55, 425 (2000)]

Jeges György -  Nagy Lajos -  Dukai József: O ptikailag  aktív  m etalaxil 
technológiájának kidolgozása

Racém metalaxil előállítási módok között ismertetjük a Nitrokémia 2000 
Rt. eljárását. Bemutatjuk az optikailag aktív metalaxil előállításának mód
ját ródiumkatalizátor melletti enantiomer szelektív hidrogénezéssel, vala
mint rezolválás segítségével. A Nitrokémia 2000 Rt. által kifejlesztett el
járás nagy előnye, hogy olcsó, fermentált tejsavból kiindulva az egyes ké
miai lépések racemizáció nélkül végrehajthatók.

[Magy. Kém. Lapja 55,429 (2000)]

Nagy Lajos -  Horváth Zsuzsanna: Izatosavanhidrid  technológiájának 
kidolgozása

Ismertetjük az izatosavanhidrid tulajdonságait és előállításának módozata
it. A lehetséges előállítási módok közül ftálimidből való előállítására fo
lyamatos nagylaboratóriumi kísérleti berendezést készítettünk. Kísérleti 
munka során meghatároztuk az optimális paramétereket. Kísérleti gyártás 
alapján megállapítottuk az anyag és energia fajlagosokat. A fajlagos érté
kek alapján gazdasági becslést végeztünk.

[Magy. Kém. Lapja 55, 432 (2000)]

Szántay Csaba: Rezolválás, k irá lis  szintézis, vagy m i a jó  m egoldás?

A tapasztalat szerint fontos biológiai hatással rendelkező természetes szerves 
anyagok aktivitása szorosan összefügg azok abszolút konfigurációjával, 
ezért azok a módszerek, amelyek alkalmasak a kívánt enantiomerek előállí
tására, igen nagy elméleti és gyakorlati jelentőséggel búnak. Kérdés, melyek 
a legalkalmasabb eljárások a kívánt cél elérésére? E fontos kérdés megvála
szolására kíván az előadás választ keresni azon tapasztalatok ismertetésével, 
amelyeket számos alkaloid totálszintézise során szereztünk. A szerző a tár
gyalt példákból azt a végkövetkeztetést vonta le, hogy majdnem valamennyi 
probléma egyedi megoldást igényel.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 435 (2000)]
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Rezoválás, királis szintézis, vagy mi a jó megoldás?*

SZ Á N T A I C S A B A *

1. ábra. Az emetin és a johimbin

A királis természetes anyagoknak többnyi
re egyetlen enantiomeijük lelhető fel. Ez a 
helyzet az alkaloidok esetében is. Totál
szintézisük csakis akkor tekinthető befeje
zettnek, ha ez az enantiomer forma van a 
kezünkben. Tapasztalataink szerint fontos 
biológiai hatások is szorosan kapcsolódnak 
adott vegyület abszolút konfigurációjához, 
ezért azok a módszerek, amelyek a kívánt 
enantiomert szolgáltatják, rendkívül fonto
sak a gyógyszeripar szempontjából is.

„Tanúi voltunk az egyetlen enantiomert 
tartalmazó gyógyszerek értékének 5 milli
árd USD-ró'l (1985) 55 milliárdra (1997) 
történő növekedésének. Ez az érték 2000- 
re valószínűleg eléri a 100 mllliárdot. A 
teljes gyógyszerforgalomban pedig 10%- 
ról (1985) 25%-ra (1995) emelkedett [1].

Kérdés, melyek a legjobb ismert mód
szerek a kívánt egyetlen enantiomer forma 
előállítására? Rezolválás, enantioszelektív 
szintézis, vagy valami más? A kérdés meg
válaszolása előtt szeretnék felidézni né
hány példát az alkaloidok totálszintézise 
során szerzett tapasztalatainkból.

*Az 1999 évi Vegyészkonferencián Egerben, 
június 22-én elhangzott előadás rövidített szö
vege. BMGE Szerves Kémiai Tanszék és MTA 
KKKI, Budapest

Az ipecacuana alkaloidok szintézise

Az ipecacuana alkaloidok között az emetin 
a legfontosabb, amelyet az amőbás dizen
téria és más betegségek gyógyítására hasz
nálnak a század eleje óta, így iparilag is 
megvalósítható totálszintézise igen vonzó 
cél. Ezen a területen Brossi, Openshaw és 
Whittaker nevét kell említeni.

Igen előnyös módszert találtunk a kulc
sintermedier benzokinolizidin keton (1. áb
ra) előállítására. Ez az első molekula a szin- 
tétikus szekvenciában, amelyet deracemizál- 
nunk kell egy gazdaságos szintézis megva
lósítása érdekében. A ketont az igen olcsó 
borkősavval acetonban forralva másodfajú 
aszimmetrikus indukció valósul meg és a 
kívánt enantiomert 90% feletti kitermeléssel 
nyerhetjük. Ez azon ritka esetek egyike, 
amelyeknek során két sztereogén centrum 
konfigurációja változik meg egyidejűleg.

Yohimbin alkaloidok szintézise

Amennyiben az 1. ábrán látható reakciót 
dihidroizokinolin helyett 3,4-dihidro-P- 
karbolinnal hajtjuk végre, úgy indolokino- 
lizidinekhez juthatunk. Ahhoz, hogy a 
johimbin alkaloidok vázrendszerét felépít
hessük egy újabb funkciós csoportra van 
szükség az oldalláncban. Ezért az 1. ábrán 
látható telítetlen keton helyett rokon felépí
tésű ketoésztert használtunk reakciópart
nerként. Az emetin szintézisénél használt 
technikához hasonlóan a racém P-kar- 
bolin-származék közbenső terméket má
sodfajú aszimmetrikus transzformációval 
optikailag aktív termékké alakítottuk (e.e. 
90%). Az így nyert ketoészter az összes 
johimbin alkaloid szintézisére alkalmas 
abszolút konfigurációval rendelkezett.

Catharanthus roseus alkaloidjainak 
szintézise

A vinblasztin és a vinkrisztin alkaloidot 
széleskörűen használják a rák kemoterápiá
jában. Ezek az alkaloidok a növényben fel
tehetőleg a katarantin és vindolin összekap
csolódása révén képződnek. Ennek a kap
csolódási mechanizmusnak alapján a dimer 
alkaloidok szintézise laboratóriumban is 
megvalósult számos kiváló szintétikus ve
gyész (Potier, Kutney, Kuehne, Atta-ur- 
Rahman és mások) munkájának eredmé
nyeként. Mivel a növényben jóval több vin
dolin található, mint katarantin, az utóbbi 
totálszintézise igen fontos kihívást jelent.

A 3-etil-piridin redukciója, acilezése, 
majd ezt követő Diels-Alder-reakciója a- 
klór-akriloil-kloriddal fontos közbenső ter
méket szolgáltatott. Észterezés, a védőcso
port eltávolítása és újabb acilezés a kívánt 
amidot eredményezte, amely besugárzással 
a ciklizált amidot adta.

Az amid funkció redukciója 
(NaBH^/BFj) egy lépésben, közel kvali
tatív kitermeléssel szolgáltatta a racém 
katarantint (2. ábra). Ebben az esetben a 
klasszikus rezolválás használata bizonyult a 
leggazdaságosabb megoldásnak, amelyet a 
szintézis igen korai szakaszában, az indol 
rész bekapcsolása előtt jó kitermeléssel le-

(-t -) -c a th a ran th in e

2. ábra. A (+)-katarantin szintézise
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hetett végrehajtani. Az izokinuklidin bázist 
(+)- dibenzoil-D-borkó'savval lehetett kom 
ponenseire szétválasztani. Ez a rövid és gaz
daságos reakciósor egyúttal a természetes 
(-f)-katarantin első szintézisét is jelentette.

A z epibatidin szintézise

A z  E cuadorban  é lő  m érges béka  
(Epibetobates tricolor) bőrének extraktu- 
mából 1992-ben D ali és m unkatársai izo 
lálták az epibatidin nevű alkaloidot, am ely 
sok százszor hatékonyabb analgetikum nak 
bizonyult, m int a morfin, m éghozzá nem - 
opioid m echanizm ussal.

Stratégiánk fő  célja az epibatidin nagy 
lép tékben  is m egvalósítható , p rak tikus 
szintézisének kidolgozása volt, ezért a ke
reskedelem ben könnyen hozzáférhető  rea
genseket és jó  kontrollálható reakció lépé
seket igyekeztünk alkalm azni. A prokirális 
prekurzoron királis bázissal indukált enan- 
tioszelektív, intram olekuláris M ichael-ad- 
dició volt a kulcslépésünk, am ely az op ti
kailag aktív királis ketonhoz vezetett (3. 
ábra). A  m egvizsgált anyagok közül az a -  
fenil-e tilam in  egyik enantiom erje b izo
nyult a  leghatékonyabb kata lizátornak , 
am elynek segítségével 80%  körüli enan- 
tiom erfelesleg elérhető  [2].

A  vinkamin szintézise

A V inca m inor-ból izolált (+)-vinkam in al
kaloid hasznos gyógyszernek bizonyult és 
m int specifikus agyértágító van a piacon. 
E gyik szintétikus m egközelítésünk során 
term észetes L -triptofánból indultunk ki, 
am elyet (+)-vinkam inná konvertáltunk [2].

Egy másik út kezdőpontja az akirális, de 
prokirális enamin (4 ábra). Az Oppolzer ál
tal leírt izobomeol származékot etil-malonil- 
kloriddal acileztük. Az így képződő vegyü- 
letet formaldehiddel és az enaminnal hoztuk 
össze etanolban, szobahőmérsékleten. H á
rom  napi állás után az addukt 82% -os kiter
meléssel kikristályosodott az oldatból. Az

utóbbi termék katalitikus redukciója hidroxi- 
m etil-szárm azékot eredm ényezett nagy 
diasztereoszelektivitással. A hidroxi-metil- 
csoportot könnyen és közel kvantitatív kiter
meléssel el lehetett távolítani szilikagéles 
kezeléssel. A z észter hidrolízisét követő par
ciális dekarboxilezés a vinkamin szintézis 
prckurzorát szolgáltatta 96% -os enantiomer 
tisztaságban. Az enaminra vonatkoztatott 
kémiai összkitermelés 78%. A királis segéd
anyag jó l visszanyerhető volt [3].

K övetkeztetések

A  fentiekben diszkutált szintézisek során az 
alábbi technikákat alkalm aztuk az egyetlen 
enantiom er form a előállítása érdekében:

A) M ásodfa jú  asz im m etrik u s indukció  
(Ipekakuana alkaloidok, pl. (-)-em etin, 
(-)-cephaelin , (-)-protoem etin; yohim - 
b in-alkaloidok, pl. (+)yohim bin, (-)-P- 
yohim bin).

B) K lasszikus rezolválás korai stádium 
ban (pl. (-)-katarantin).

C) P rek u rzo r v á lasz tása  a term észetes 
k irá lis  any ag o k  körébő l (pl. (+)- 
v inkam in szintézise L -triptofánból)

D) Királis segédanyag felhasználása (pl. (- 
)-m entol vagy bom ánszárm azék alkal
m azása a (+)-vinkam in szintézisében)

E) K atalitikus enantioszelektív  szintézis 
(R -a-fen il-etilam in  katalizátorként tör
ténő alkalm azása az (-)-epibatidin szin
tézisé során).

A tárgyalt példákból azt a következ te tést 
vonhatjuk  le, hogy  m ajdnem  valam ennyi 
prob lém a egyedi m egoldást igényel. Az 
a lkalm azandó  m ódszer k iválasztásánál az 
ado tt szin tézis gazdaságosságát, gyakor
lati k iv ite lezhetőségét és egyéb szem pon
tokat is m érlegeln i kell.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Szántay Csaba'. R ezo lv á lás , k irá lis  sz in 
tézis, vagy m i a jó  m eg o ld ás?

A tapasztalat szerint fontos biológiai ha
tással rendelkező  term észetes szerves 
anyagok aktiv itása szorosan összefügg 
azok abszo lú t konfiguráció jával, ezért 
azok a m ódszerek, am elyek alkalm asak a 
kívánt enantiom erek előállítására, igen 
nagy elm életi és gyakorlati jelentőséggel 
bírnak. Kérdés, m elyek a legalkalm asabb 
eljárások a k ívánt cél elérésére? E fontos 
kérdés m egválaszolására kíván az előadás

választ keresni azon tapasztalatok ism erte
tésével, am elyeket szám os alkaloid totál
szintézise során szereztünk. A szerző a tár
gyalt példákból azt a végkövetkeztetést 
vonta le, hogy m ajdnem  valam ennyi prob
lém a egyedi m egoldást igényel.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 435 (2000)]

S U M M A R Y

Csaba Szántay: R eso lu tio n , C h ira l 
Synthesis, o r  w hat is the  B est A pproach?

Experiences show that im portant bio logi
cal activities o f chiral natural products are

related w ith their absolute configuration 
therefore the m ethods providing single 
enantiom ers are o f  u tm ost im portance. 
T he question is, w hat are the best known 
m ethods to  produce them ? To try to 
answ er that essential question the lecture 
is going to p resen t som e experiences 
gained while w orking on the total synthe
sis o f  several im portant alkaloids.

Helyreigazítás
A lapunk ez évi júniusi számában Kiss László tollából megjelent “Az Erdey-Grúz-iskola” című írás [Magy.Kém.Lapja, 55,233,(2000)] 234. oldalán a 7. 
számú irodalmat a 6. számmal jelzett második fele tartalmazza:
Kiss L.: Az elektrokémiai fémoldódás kinetikája, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 206. old. (angol: Elsevier, 1988; orosz: Mir, 1990.)
A 13. számú irodalom pedig helyesen a következő:
[13] Martinusz, K. -  Láng, G. -  Inzelt, G.: J. Electroanal. Chem., 433, 1, (1997); Inzelt, G. -  Láng, G.: ibid., 378. 39, (1994); Láng, G. -  Kocsis, L. - 
Inzelt, G.: Electrochim. Acta, 38, 1047, (1993); Láng, G. -  Bácskai, J. -  Inzelt, G.: ibid., 38, 773, (1993); Láng, G. -  Inzelt, G.: ibid., 36, 847, (1991). 
Az érintettektől elnézést kérünk. A szerkesztőség

HÍREK, a d a t o k , in f o r m á c ió k

Hírek az iparból

E gis R t.
Egis díjat kapott Lukács Gyula  a Deram cic- 
lane fum arát laboratóriumi előíratának kidol
gozásáért, Takácsné M ajor Hajnalka  pedig a 
„Granulátumok gyors nedvesség mérése” c. 
munkájáért. A második negyedévben újabb 1 
miihó U SD licencdíjat fizetett ki a Orion cég 
a deramciclane szerződés elemeként.

H u m á n  R t.
Féléves árbevétele 14,8 M rd forint volt, 
16% -kal több, m in t tavaly első  félévben, 
azonban ennél nagyobb arányban csökkent 
a konszolidált eredm ény az elm aradt hazai 
árem elés következtében.

H ű m e t R t.
Galam b Vilmos, a tiszavasvári A lkaloida 
kutatási igazgatója, majd a G yógyszerkuta
tó Intézet ügyvezető igazgató ja a H űm et 
R t.-nél vállalt m unkát: a H um et-R  term ék 
am erikai törzskönyvezését irányítja.

IC N  M a g y a ro rsz á g  R t.
A tiszaújvárosi cég m érlegzáró közgyűlé
sének adatait az Á PV  Rt. m egtám adta a b í
róságon és az úgy döntött, hogy felfüg
geszti a döntés eket. A jú liusi közgyűlésen 
új vezérigazgatót választottak, a  jugoszláv

Peta M ilankovics szem élyében, aki eddig 
az IC N  cseh vállalatát irányította. A z ICN 
R t. je len leg  pénzügyileg  egyensú lyban  
van, 2000-re nullszaldót várnak.

M ed im p ex  G yógyszer
n ag y k eresk ed e lm i R t.

24 Mrd forintos nettó árbevétel mellett 54 
MFt-os mérleg szerinti eredményt ért el a 
Richter és a M edimpex Kereskedelmi Rt. 50- 
50%-os tulajdonában lévő kereskedő cég. 
Ősszel néhány százalék további részvény 
megvásárlásával többségbe kerültek a pécsi 
Pannonm edicina G yógyszerkereskedelm i 
Rt. tulajdoni hányadában.

R ic h te r  G edeon  R t.
N yár közepén m egvédte akadém iai dokto
ri disszertációját ifj. Szántay Csaba  (41), a 
K utatási-analitikai osztály helyettes veze
tője N M R spektroszkópiai tém akörben. A 
gyárban m ég ketten, G örög Sándor  és Löw  
M iklós rendelkeznek ilyen m agas tudom á
nyos fokozattal.

M a g y a r O la j- és G á z ip a r i R t.
A M Ó L Rt. féléves jelentése szerint az 
egyes üzletágak eredm énye a következő
képpen alakult (kerekítve, M rd forintban):

Ü zletág 1999 I. félév 2000 I. félév
K utatás-term elés 10 42
Gáz és energetika 15 -38
Feldolgozás
és kereskedelem  14 48
K özpont és egyéb -5 -4
Ö sszesen 35 49
Az adatokból jó l látható, hogy minden üz
letág fokozta eredm ényességét, de ezt jó 
részt elvitte a gáz üzletágon a gázár veszte
sége m iatti több mint 50 M rd-os eredmény- 
csökkenés a tavalyi év hasonló időszaka óta.

A M Ó L Rt. igazgatóságának új elnöke, 
H ernádi Zsolt (40) közgazdász. A K ereske
delm i Banknál, m ajd a Takarékbanknál töl
tött be vezető pozíciókat, utóbbinál 1994 
óta vezérigazgató. Tavaly februárban lett a 
M Ó L Rt. igazgatóságának tagja. Idén m á
jusban a M A LÉV  igazgatóságának elnöké
vé választották, de erről a posztjáról jú lius
ban lem ondott, m ivel a M Ó L  Rt. igazgató
ságának elnökévé választották.

Dr. Tóth Józsefet, az E llátás-Feldol- 
gozás-Logisztika divízió vezetőjét bevá
lasztották a Kőolaj V ilágkongresszusok el
nökségébe alelnöki posztra. Ó az egyetlen 
európai alelnök.

G ábor Zsolt (36) lett a Beszerzés igazga
tója. Gábor úr villamosmérnök, eddig a GE 
Lighting hazai és külföldi vállalatainál dol
gozott m inőségügyi, gyártásfejlesztési és be
szerzési területeken. Fő feladatának a hozzá
adott érték növelését tartja, de az üzleti etika 
abszolút elsőbbségét tekintetbe véve.
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A z egy év alatt elkészült H idrogéngyár 
próbaüzeme augusztusban zajlott a százha
lombattai Dunai Finomítóban. Az üzem  köz
ponti, vízelőkésztő-sómentesítő, gáztisztító, 
kompresszor és egyéb részekből áll, a Linde 
szállította. A központi üzemben 860 °C-os a 
reakcióhó'mérséklet, csúcstartó az olajipar
ban. A hőhasznosító kazánból 450 °C-on és 
45 bar túlnyomáson lép ki a gőz. M űszakon
ként 2-2 fő felügyeli a folyamatokat.

T iszai Vegyi K o m b in á t R t.
Az augusztus végi közgyűlésen az új tulajdo
nosok átrendezték a TVK Rt. vezető testüle
téit. A 20,1%-os tulajdoni hányaddal rendel
kező M Ó L Rt.-n és a 29,9% -kal bíró 
BorsodChem Rt.-n kívül más tulajdonos 
szinte nem jelent meg. A megválasztott új 
igazgatóság tagjai: Kovács F. László  (58) ve
gyészmérnök, mérnök-közgazdász, a BC Rt. 
elnök-vezérigazgatója, akit az új igazgatóság 
-  az előzetes várakozásoknak megfelelően -  
elnökké választott, Nagy László (61) vegyész
mérnök, petrolkémiai szakmérnök, a Colum 
bián Tiszai Carbon Rt. vezérigazgatója, akit 
az igazgatóság a TVK Rt. vezérigazgatói te
endőivel bízott meg. Nagy László 1962-1993 
között dolgozott a  TVK-nál, 92-93 között ve
zérigazgatói beosztásban. További tagok: 
Szoboszlai László (56), a  M arktop KG  Bt. 
ügyvezetője 1992 és a P+M  Polim er Kft. ter
melési igazgatója 2000 óta, Varga Béla  (39) 
gépészmérnök, a BorsodChem Rt. beszerzé
si és beruházási igazgatója 1997 óta, Olvasó 
Árpád  (41) vegyészmérnök, aM O L R t. vegy
ipari divíziójának főosztályvezetője, Artúr  
Warzyszynski (32) közgazdász, aki eddig is 
tag volt és a BBT lengyel kereskedelmi társa
ság alapítója és elnökhelyettese 1992 óta, 
M ark William Hudson (47) közgazdász, an
gol pénzügyi szakember, a  fejlődő piacok 
független tanácsadója. (Szoboszlai László 
több alkalommal dolgozott a  TVK-ban, jelen
legi munkahelye, a P+M  Polimer Kft., a 
MÜKI soroksári Kísérleti üzeméből alakult ki 
a rendszerváltás során és epoxigyanta mono
mereket gyárt.) Az igazgatóság szeptemberi 
ülésén Olvasó Árpádot választotta elnökévé.

A felügyelő bizottságban -  a  két dolgozói 
tag mellett -  m inden tag új: M olnár Jó zse fe  
BC Rt. gazdasági igazgatója, Zdeborsky  
György a  CIB elnök vezérigazgatója és Bán
hegyi Ilona  a M Ó L jog i igazgatója.
Az igazgatóság leváltotta Pálfi Sándor  ed
digi vezérigazgatót, aki korábbi bejelenté
se szerint ez év végén egyébként is m eg
válni készült a társaságtól.

B o rso d C h em  R t.
A z első félévben nagyobb nyereséget ért el 
a cég (8,3 M rd forint), m int tavaly a teljes

évben. Ennek döntő  oka a  PV C-n lévő 
nagy fedezet.

Közel 25%  tulajdoni részesedést szerzett 
a B orsodC hem ben a M ilford H oldings, egy 
ír off-shore cég. Nagy valószínűséggel a 
Tem pleton, a  Croesus és a M organ G reen
field adta el (tovább) a részvényeit.

Pászty György, a Borsodi Vegyi K om bi
nát fejlesztési igazgatója, majd a M agyar 
Viscosa vezérigazgatója lett a BorsodChem  
osztravai M C H Z anilingyártó cégének a 
m agyar vezetője.

B u d ap esti V egyim űvek R t.
A m int hírül adtuk, a Sipcam -O xon olasz 
vegyipari cég kezébe került a BV Rt. több
ségi tulajdona. 18,8% van önkorm ányzati 
tulajdonban, a  többi a m enedzsm ent kezé
ben van.
2000-re több m int 4 M rd forintos árbevé
telt várnak, amiből az első félévben 2,3 
M rd-ot é rtek  el. Ez 36% -kal nagyobb, m int 
az előző év azonos időszakában.
Folyik a gyógyszeripari beszállítói profil 
kiépítése, a negyedik negyedévben több új 
interm edier term ék gyártását kezdik meg.

N itro k ém ia  V egyipari R t.
A z Á llam i Privatizációs és V agyonkezelő 
Rt. tulajdonában lévő cég a tavalyi évet 3,8 
M rd forint árbevétellel és 542 M Ft veszte
séggel zárta. Ezzel szem ben a N itrokém ia 
2000 R t., m ely a “vegyipari” tevékenysé
get végzi, tavaly 9,5 M rd-os árbevétel m el
lett nyereséget produkált. A m int hírül ad
tuk, a N itrokém ia 2000 Rt. teljes tulajdonát 
értékesítésre ajánlotta fel az Á PV  Rt, m íg a 
N itrokém ia Vegyipari Rt. tovább küszkö
dik a hozzá került szolgáltató és egyéb vál
lalatok értékesítésével, és a teljes terület 
környezetvédelm i kárelhárításával. U tób
bira tavaly 1 M rd forintot költöttek, idén is 
ugyanennyit terveznek.

G ra b o p la s t R t.
A nagykereskedők  és az üzletláncok 
Interneten keresztül vásárolhatnak decem 
bertől kezdve. A  szolgáltatás kifejlesztése 
első lépcsőben kevesebb, m int 50 M Ft-ba 
kerül, az első évben a forgalom  legfeljebb 
5% -a bonyolódik majd a honlapon keresztül 
a m enedzsm ent becslése szerint (ez az idén
re tervezett 18-18,5 M rd forintos árbevétel
ből szám ítva megközelítheti az 1 Mrd-ot).

50 éves a  G y ó g y sze rk u ta tó  In téze t K ft.
Kétnapos ünnepi tudom ányos ülést tartottak 
a M agyar Tudományos Akadém ia N agyter
mében szeptem ber 11-12-én. Az első, angol 
nyelvű szakmai napon m integy 250, a m á
sodik, inkább az Intézet történelm ét bem u

tató, m agyar nyelven tartott napon mintegy 
200 fő  vett részt. Jelen voltak nem csak a ha
zai szakmai élet kiválóságai, hanem  számos 
külföldi vendég az Intézet együttm űködő 
partnereitől. Az előcsarnokban kiállítás m u
tatta be az elm últ 50 év esem ényeit, azokat 
a gyógyszereket, m elyek fejlesztésében az 
Intézet kutatói részt vettek.

M indkét napon Nicholas Bodor, az Intézet 
ügyvezető igazgatója, a kizárólagos tulajdo
nos, az IVAX Corporation amerikai gyógy
szergyártó cég kutatásért felelős elnökhelyet
tese elnökölt. Bajusz Sándor, a szakmai nap 
első előadója a GYKI világhírnevet szerzett 
peptidkutatásait foglalta össze. Ezt követően 
Jawed Fareed új antikoaguláns és trombózis
ellenes gyógyszerekről és az Intézettel való 
együttműködésről számolt be, majd Andrási 
Ferenc előadásában a fekélyellenes szerek 
területét ismertette, ahol az Intézet szolgáltat
ta az egyik legnagyobb forgalmú szer, az 
omeprazol lead vegyületét. A mikrobiológiai 
eljárásfejlesztés sikeres megoldásai volt a té
mája Ambrus G ábor előadásának. A délelőt
ti szekció végén Kuszmann János az egyik 
legsikeresebb terület, a rákellenes szerek ku
tatás-fejlesztésének történetét m utatta be. 
Vargha professzor munkássága nyomán szá
mos új rákellenes szer került piaci forgalom
ba az ötvenes és a hatvanas években.

M átyus Péter a kardiovaszkuláris szerek, 
Horváth Katalin  és Sólyom  Sándor  pedig a
2 ,3-benzodiazepin  család  fejlesz tésének  
történetét ismertette. A két utolsó előadás 
látszólag a G Y K I területén kívülről jött: 
Lechoslaw  Turski a glutam át antagonis- 
tákról, m íg N icholas B odor  a  retrom etabo- 
likus gyógyszertervezés új megoldásáról 
szám olt be. A z első  esetben azonban a 
G Y K I egy m olekulája adott k itűnő eredm é
nyeket, m íg a m ásodik a G Y K I jövőben fej
lesztési útjait határozta meg.

A m ásodik napon Sim ay Antal, az Intézet 
cégvezető igazgatója a G yógyszerkutató 
Intézetnek a m agyar gyógyszerkutatásban 
betöltött szerepét m éltatta. Az ezt követő 
hozzászólásokban először Pálinkás József, 
az O ktatási M inisztérium  politikai állam tit
kára tisztelgett az eredm ények elő tt és kö
szönte m eg a kutatók elért eredm ényeit. 
R em ényét fejezte ki, hogy a kutatás m egha
tározó m arad a világ e részén, am iben a 
Széchenyi program  is segítséget nyújt majd 
Vizi E. Szilveszter, a M agyar Tudom ányos 
A kadém ia alelnöke is Széchenyit idézte, 
m iszerint az ország nagyságát a kim űvelt 
em berfők szám a határozza meg.

B endzsel M iklós, a M agyar Szabadalm i 
H ivatal elnöke á tad ta N icholas Bodornak  
az idén m egalapíto tt „A M agyar M illenn i
um  évében alap íto tt intézm ényi innováci
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ós és iparjogvédelm i erőfeszítéseket” elis
m erő díjat.

Ez követően Orbán István, a M agyaror
szági G yógyszergyártók Országos Szövet
sége elnöke elm ondta, hogy a gyógyszer- 
gyártás elm últ 50 éves története határozta 
meg az Intézet történelm ét is, am ire a for
ráshiány volt a jellem ző. Borvendég János, 
az Országos Gyógyszerészeti Intézet fő 
igazgató helyettese szem élyes tapasztalatait 
ismertette és m egköszönte m indazt, amit a 
munkatársaitól tanult, am íg az Intézetben 
dolgozott. Ezután Jinn Wu, a Xenobiotics 
Inc. elnöke a G yógyszerkutató Intézetet ki
em elkedő kutatóközpontként és az IVAX 
csoport koronáján egy gyém ántként értékel
te. Jack F isbnan, az IVAX Corporation 
igazgatóságának tagja és egyik alapítója el

mondta, hogy szem ben a G YK I-val az 
IVAX egy fiatal cég. Úgy tervezték, hogy 
először a generikus gyógyszergyártásban 
megerősödnek, és aztán kezdenek új gyógy- 
szerm olekulák fejlesztéséhez. Ez az idő 
m ost érkezett el, és ebben szám ítanak az In
tézet eredményeire. Isaac Kaye, az IVAX 
Corporation és a  Norton Healthcare Ltd. el
nöke és ügyvezető igazgatója is m inden jó t 
kívánt a GYKI-nek az elkövetkező évekre.

Kedves mom entum a volt a hozzászólá
soknak, am ikor váratlanul bejelentették, 
hogy Pillich Lajos, a  m agyar gyógyszeripar 
doyenje, a Richter Gedeon Rt. igazgatóságá
nak tavaly még elnöke is jelen van, és üdvö
zölni akaija az Intézetet. Szavaiban kiemelte 
mindazt a segítséget, amit az 5 évtized során 
a GYKI a Richter Gedeon Rt.-nek nyújtott.

A makrogazdaság hazai és külföldi hírei

A m erik a i v eg y ip ari c so p o rto k  n év v ál
to z ta tá sa i A z A m erikai Vegyipari G yártók 
Szövetsége -  m int arról m ár hírt adtunk -  
az A m erikai K ém iai Tanács nevet vette fel. 
M ost újabb U SA -beli szövetségek tervez
nek névváltoztatásokat. A “vegyipari” és a 
“gyártó” elnevezések m egszüntetése és a 
“kém ia” , vagy a “kém iai technológia” ne
vek felvétele része annak a kom m unikáci
ós stratégiának, am elynek célja, hogy pozi
tívabb képet m utasson a vegyiparról. A zt is 
rem élik, hogy a „technológia” szó szere
peltetése sugallni fogja, hogy a vegyipar 
high-tech iparág és korm ányzati tám oga
tás t érdem el. (Forrás: C hem ical W eek, 
A ugust 16, 2000. p. 10.)

A C E F IC  (E u ró p a i V egy ipari T anács) 
kezdem ényezései és tém ái A lain Perroy, a 
CEFIC  új vezérigazgatója az értékterem 
tésre fókuszál a tanács m űködésében, le
gyen szó reform okról, vagy törvénykezési 
tém ákról. A szervezet három pilléres felépí
tése [nem zeti szövetségek, tagvállalatok és 
üzletek (a szektorcsoportokon, vagy csatla
kozó szervezeteken keresztül)] a működés 
alapja m arad. A CEFIC  önkéntes kezdem é
nyezései: felelős gondoskodás, hosszú távú 
kutatási kezdem ényezés, nagy volum enű 
vegyi term ék kezdem ényezés, m egvalósít
ható technológ ia p rogram , és önkéntes 
energiahatékonysági program . A CEFIC-et 
foglalkoztató témák: az elővigyázatossági 
elv, term ék szabályozás, egészség és b iz
tonság, környezet, energia és klím aválto
zás, világ kereskedelem , logisztika, ver
senypolitika, intellektuális tulajdon, EU

bővítés, és oktatás-ipar partnerség. (Forrás: 
European C hem ical News, 21 August-3 
Septem ber 2000, p. 16.)

Ú ja b b  á rf ix á lá s i v á d a k  a z  U S A -b an
Szorbit árkartell létesítésével a  Hoechst, a 
N ippon G ohesi és az Eastm an C hem ical 
után a japán D aicel céget és három  vezető
jé t vádolták meg. A négy társaságra együt
tesen kirótt büntetés 121 M U SD, ebből a 
D aicel 53 M U SD -t fizet. A D aicel-lel 
szem ben m egfogalm azott vád szerint há
rom  vezetője a verseny elnyom ására és 
m egszüntetésére törekedtek úgy, hogy rög
zítették az USA területén eladandó szorbit 
árait és mennyiségeit. Ezzel az U SA-n kí
vüli szorbit árak em elését, ill. fenntartását 
is m egcélozták. A nagyobb szorbit term e
lők évi két alkalom m al az U SA -n és Euró
pán kívül találkoztak az U SA-beli értékesí
tési árak  és vo lum enek  m egvitatására. 
Bróm vegyiilet (láng-gátló és füstö lőszer) 
árkartell vádat fogalm aztak m eg az izraeli 
D ead Sea Bromine-al szem ben és a társa
ságot 7 M U SD  büntetéssel sújtották. (For
rás: European C hem ical N ews, 21 A ugust- 
3 Septem ber 2000, p. 6,8.)

Bó'vül az  e u ró p a i v eg y ip ari te rm elés  A
CEFIC  becslése szerint az európai vegy
ipar teljes kibocsátása az 1999. évi 3,5 Ve
rői az idén 4,5 % -ra nő, N ém etország és 
H ollandia vegyiparának bővülése átlag fe
letti lesz. 2001-re ism ét 3,5% -os em elke
dést prognosztizálnak. A z idei erős növe
kedés m ögött három  tényezőt látnak: a jó  
világgazdasági helyzet; az erős európai

m k l

S zú n y o g riasz tó  szerek
A hazai szúnyog- és kullancsriasztó szerek 
forgalm a 1999-ben 400 M Ft volt, idén 
20% -os csökkenést várnak a száraz nyár 
miatt. A piacvezető a SC Johnson 53% -kal, 
őt követi a B ábolna-B io, 23%  részesedés
sel. O lasz term éket forgalm az a B iocorp 
Kft., és 15% -nyi a piaci részesedése.

E u ró p a i M inőség i D íj 2000
A z Opel M agyarország Kft. és a Westel Rt. 
a nagyvállalati, valam int a Columbián Ti
szai Carbon Kft. és a  Burton-Apta Tűzálló- 
anyag-gyártó Kft. a leányvállalatként m ű
ködő kis- és középvállalati kategóriában be
került az európai döntőbe összesen 23 válla
lat közé. Döntés szeptemberben várható.

belföldi igény; a  fennm aradó előnyös euró
pai üzleti ciklus, am inek összetevői között 
van az erős (7 % -os) exportbővülés és a 
vegyipar versenyhelyzetét jav ító  gyenge 
Euro. (Forrás: H ydrocarbon Processing, 
July 2000. p. 27.)

E u ró p a i B izo ttság i h a tá ro z a t a  n ém et 
L in d e-n e k  n y ú jta n d ó  n ém et á llam i t á 
m o g a tá sró l Az Európai Bizottság augusz
tusban publikált jan u ár közepi határozata 
kötelezi N ém etországot, hogy kam atostól 
szerezze vissza a Linde A G-nek a Leuna-i 
új szénm onoxid üzem  építéséhez nyújtott 9 
M D EM -es állam i tám ogatás nagy részét. A 
szénm onoxidot a Leuna-i gyár területén 
m űködő UCB (U nion Chim ique Belge) 
am in üzem e használja, am elynek „piaci 
áron történő” ellátására a ném et vagyon
ügynökség (TH A) az 1993. évi privatizá
ció során 10-éves m egállapodást kötött. A 
T H A  a privatizációs szerződés m egkötése
kor abban bízott, hogy fog találni befekte
tőt a m eglevő szénm onoxid üzem hez is, ez 
azonban nem  vált valóra. A magas szén
m onoxid term elési költségek és a vesztesé
ges m űködés m iatt 1997. közepén m egálla
podást kötött a L inde A G-vel, hogy az 3 
M D EM  saját tőkéből és 9 M D EM -es va
gyonkezelői hozzájárulással 18 hónap alatt 
új szénm onoxid üzem et létesít, és az építés 
ideje alatt a m eglevő üzem ből a m egálla
podott piaci áron szállítja a term éket az 
U CB-nek. A z Európai Bizottság széleskö
rű vizsgálat után határozatában m egállapí
totta, hogy a beruházási tám ogatás nem  ha
ladhatná meg a Saxonia-A nhalt-ra (Leuna 
környékére) m egállapított nemzeti regio
nális tám ogatási plafont, ami a teljes beru
házási összeg 35% -a (4  M D EM  feletti

439 2000. 55. ÉVFOLYAM. 10. SZÁM



A magyar vegyipar és kémiatudomány

sum m a), és így az e feletti tám ogatás elfo
gadhatatlan. A határozat egyik  tanulságos 
m egállapítása szerint az Európai B izottság 
elism eri, hogy az 1990. jú lius 1-je elő tt (a 
volt N DK -ban) okozott ökológiai károk ál
lami elhárítása nem  jelen t állam i segélye
zést. (Forrás: O ffic ia l Jou rna l, L , 
22.8.2000. p. 7.)

Az E u ró p a i K örnyeze tvédelm i Ü gynök
ség k ó d ja  a  jó  h iv a ta li v ise lkedésrő l A 
Tanács által 1990-ben alapított Ü gynökség 
ez év m ájusi (augusztusban publikált) ha
tározatával saját stábja részére fogalm azza 
m eg a publikum m al szem beni viselkedési 
elveket. Ezek: törvényesség, diszkrim iná
ció m entesség, arányosság, m entesség a 
hatalom m al való visszaéléstől, pártatlan
ság és függetlenség, objektivitás, törvé
nyes elvárások és következetesség, kor
rektség (fairness), udvariasság (courtesy), 
levélválaszok a m egkeresés nyelvén, a 
nem azonnal elintézhető m egkeresések vé
telének (két héten belüli) v isszaigazolása 
az illetékes hivatalnok nevének és telefon
szám ának m egjelölésével, kötelezettség a 
m egkeresések illetékeshez történő késede
lem  nélküli eljuttatására, lehetőség biztosí
tása a publikum  részére a  döntés előtti 
m eghallgatásra és nyilatkozattételre, éssze
rű, de két hónapon belüli döntéshozatali 
határidők, kötelezettség a döntés alapjai
nak ism ertetésére, a fellebbezési lehetősé

gek jelzése, a döntés írásos közlése az érin
tett részére, adatvédelem , adatszolgáltatás 
a publikum  szám ára, adekvát adm inisztrá
ció. A kódot 2002-ben vizsgálják felül. 
(Forrás: O fficial Journal o f  the European 
Com m unities, L, 26.8.2000, p. 15.)

EU  h u llad ék - és veszélyes h u llad ék  je g y 
zék A z E U  szeptem ber elején publikálta a 
B izottság m ájus elejei határozatát a je g y 
zékről. A hulladékokat 20 fejezetbe sorol
ják, a besorolásnál a veszélyes hulladéko
kat külön jelö lik . A tagállam oknak 2002 
e lejétő l kell adap táln iuk  a határozato t. 
(Forrás: O fficial Journal o f the European 
Com m unities, L, 6 Septem ber 2000, p. 3.)

Z ö ld eb b  k o rm á n y z á s t sü rg e t a  k ö rn y e 
zetvédelem m el és a  m egvalósítha tó  fejlő
déssel foglalkozó EU  E u ró p a i K o n zu lta 
tív F ó ru m  (E C F ) A m ost közzétett beszá
moló indítványozza, hogy az ipar, beleértve 
a vegyipari term előket is hozzon létre m eg
állapodásokat a környezetvédelm i csopor
tokkal köm yezetbarátabb term elési eljárá
sok kifejlesztésére. Javasolja az Európai 
m egvalósíthatóság i tanács létrehozását, 
am ely felügyelné a környezetvédelm i in
tézkedések integrálását az EU  politikájába 
és k ivizsgálná a m egvalósítható fejlődéssel 
ellentétes gyakorlatról szóló bejelentéseket. 
A tanács tagjai lennének a tagállam ok füg
getlen “m egvalósíthatóság” ombudsm anjai

EU PARTNERKERESÉS A KÉMIAI KUTATÁSBAN

Technológiai ajánlatok

p2193. TO Szilárd tüzelőanyag használt 
gum iabroncsból
p2260. TO  C hitosan, új szennyvízkezelő 
anyag
p2266. TO  A nalitikai m érőm ódszer és 
ellenőrző m űszerek a környezetkém iai és 
biotechnológiai növényvédelem ben 
p2573. TO  K om plett szennyvízm inősítés 
és -elválasztás
p2576. TO  Á sványolaj/víz elválasztás 
p2612. TO  E lektronikai term ékek  vis- 
szacirkuláltatható analízise 
p2622. TO  Új levegőtisztító eljárás nanon 
részecskék részére
p2688. TO  E L M I -  E lek trokém iai 
m ikroreaktor
p2734. TO  E ljárások  g um ihu lladék  
recirkulálására
p2779. TO  N em  nem esfém  kata lizátor

szénm onoxid  szelek tív  ox idác ió jára
hidrogéndús gázelegyekben
p2783. TO  A szilárdtest tulajdonságainak
k ia lak ítása  funkcionális  po lim erréteg
rávitelével
p2814. TO  U ltra  nagy aktivitású, nem 
fém es m eta llocén  e lőkata lizá to rok , és 
eljárás az alfa-olefin m onom erek polim er- 
izációjára
p2828. TO  Szerves anyagok m egvédése a 
szilárd és cseppfolyós fázisok elválasztásá
val
p2829. TO  Vas-oxid pigm entek előállítása 
biooxidációval vasreszelékből 
p2837. TO  H ővezető  ragasztó, vagy tech
nológia a ragasztó előállítására 
p2856 . TO  M ódszerek  em berek 
foglalkozási ártalom nak történő expozí
ció jának  m on ito rozására
(nyom onkövetésére) -know  how 
p2903. TO  K em ényítő-alapú gyógyszer

is. A beszám oló szerint a B izottság által ter
vezett valam ennyi jogforráshoz “m egvaló
síthatóság i b eszám o ló t” kell csato ln i, 
am ely a javaso lt törvény szélesebb társa
dalmi és környezeti kihatásaival foglalko
zik. (Forrás: C hem ical Week, Septem ber 6. 
2000. p. 17.)

N em zeti k u ta tá s i és fejlesztési p ro g ra 
m o k  A K orm ány 2000. augusztus végi ha
tározatával öt főirányt je lö lt ki: az életm i
nőség javítása, kom m unikációs és infor
m ációs technológiák, környezetvédelm i és 
anyagtudom ányi kutatások, agrárgazdasági 
és biotechnológiai kutatások, a nemzeti 
örökség és a jelenkori társadalm i kihívások 
kutatása. A z oktatási m iniszter feladat, 
hogy a program ok lebonyolításának m ód
já t  szabályozó korm ányrendeletet 2000. 
novem ber végéig előkészítse. (Forrás: M a
gyar K özlöny)

M a rk e tlin e  h u . R t. a la k u lt szeptem ber 
közepén  800 M F t-os a lap tőkével a 
MATÁV (52% ), a  SA P H ungary (16% ), a 
C om paq C om puter Kft. (16% ) és az A n
dersen C onsulting Kft. (16% ) részvételé
vel. A z elektronikus kereskedelem m el fog
lalkozó nyitott R t.-ben az alapítók szám íta
nak az OTP, a  M Ó L  Rt. és a M agyar Posta 
befektetői részvételére is. (Forrás: Világ- 
gazdaság, 2000. szeptem ber 19. p. 6.)

R L

adagoló m ikrokapszulák
p2914. TO  C sato ló  reagensek szilárdfázisú
peptidszin tézishez (SPPS) és oligonuk-
leotidok előállításához
p2936. TO  K em ényítő-alapú gyógyszer
hordozó rendszer
p2949. A ktua lizá lt TO  K om pozit anyag 
textilekhez, cipőkhöz és labdákhoz 
p2961. A ktualizá lt TO  U ltra  nagy aktivitá
sú nem  m etallocén előkatalizátor és eljárás 
alfa-olefin m onom erek polim erizációjára 
p2991. A ktua lizá lt TO  Szorbciós anyag 
(szorbens) a kőolajhoz és a  kőolaj m ellék- 
term ékekhez
p3014. TO  B evonó anyag poliolefin  bázi
son, m int PV C  helyettesítő  
p3017. TO  B erendezés cseppfo lyós és 
poralakú elektrosztatikus bevonat alkalm a
zására
p3018. Új TO  V onaljelző játékterekhez 
p3060. TO  Tisztítási technológia rágógum i 
szennyezés eltávolítására 
p3034. TO  Ezüsttövis bogyó és kakukkfű 
alapú term észetes kozm etikum ok
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Technológiai igény

p2142. TR N agytisztaságú víz pirogén- 
m entesítése (U F m em brán kérés) 
p2709. TR  Fejlett ragasztók és töm ítések 
p2747. TR  Technológiák a nitrogén-oxigén 
elválasztáshoz
p2749. TR Fekete színű kémiai nikkel (NIP) 
p3053. TR  Igény  gyorsan  k ö tő  nem 
gyúlékony ragasztóra

K+F partnerkeresés

p2245. R& D  P S  M em brán m ikroreaktor 
gázfázisú reakciókhoz

WEB FIGYELŐ

A C am bridgeSoft által kifejlesztett ingye
nes C hem Finder szolgáltatás révén gyor
san hozzájuthatunk közel 75 000 vegyület 
adataihoz pl.: képlet, összegképlet, vagy fi
zikai tu la jdonságok  (sűrűség, olvadás-, 
forráspont), illetve egyéb, többek között 
biztonságtechnikai m utatókhoz ingyenesen 
is. A C hem Finder server csak  a fizikai tu 
lajdonságokhoz közel 100 adatbázist in 
dexszel, így egy adott vegyület esetén a 
felkínált linkek segítségével további infor
m ációkhoz férhetünk hozzá. K ereshetünk 
kém iai név, CA S szám , összegképlet, 
m oltöm eg és egyéb param éterek alapján, 
illetve a m egfelelő plug-in telepítést köve
tően szerkezet bázisán is. A ta lált vegyüle- 
tek elérhetőségét pl. a C hem A CX -en ke
resztül tudhatjuk meg.

p2276. R& D  PS  B io-elválasztás szilárd 
kom m unális szem ét feldolgozására 
p2346. R& D PS  Know-how  elektrom echa
nikai erőátalakításra
p2585. R& D  P S  P iezoelektrom os kerám i
ák  új felhasználása
p2639. R& D  P S  M elanin szintézis m ikro
organizm usokban
p2711. R& D  PS  M em brán m ikroreaktor 
gázfázisú reakciókhoz 
p2713. R& D  PS Extrakciós eljárás mik- 
rokeverő/m ikroülepítő  rendszerek  a lkal
mazásával
p2736 . A k tu a lizá lt R& D  P S  Ú jszerű  
gyógyszer szállító rendszerek fejlesztése

1. C hem AC X (http:/w ww .chem acx.com/ )

Szintén a CambridgeSoft programcsaládba 
tartozó Chem ACX (Available Chemicals 
eXchange) oldal segítségével megtudhatjuk, 
hogy szerepel-e a keresett vegyület valamely 
forgalmazó katalógusában. Jelenleg 210 for
galm azó katalógusából válogathatunk, és 
összehasonlíthatjuk pl. a termékek árait is.

2. AC D  íhttn://chcmweb.com/databases/acd/l 
A z M D L  által lé treh o zo tt A vailable 
Chem icals D irectory™  (A CD) közel 500 
forgalm azó 641 000 term ékéről, illetve 
240 000 vegyülctről adja meg, hogy keres
kedelm i forgalom ban m egtalálható-e. Jól 
használható  keresőprogram  segítségével 
találhatjuk m eg az adott vegyületeket. A 
keresés 30 napig ingyenes, a részletes in-

p2802. R& D  PS  CBN -fém , fém -karbid, - 
nitrid és -oxid kom pozíciók: kém iai, fiz i
kai és m echanikai vizsgálatok 
p2905. A ktualizá lt R& D  PS  B IO D IA PER  
-  b iodegradálható szuperadszorbens pelen
kák stb. készítéséhez
p2910. A ktualizált R & D  P S  C R A FT 2. lé
pés -  CHITO FO O D

További fe lv ilágosítás: Szabó  Eszter, 
O M IK K  IRC HU, 1088 B udapest, M úze
um  u. 17. tel.: 429-0624, 429-0625

Sz. G.

form ációkért viszont fizetni kell. ChemW eb 
tagok részére az alapszolgáltatás korlátlan 
ideig elérhető.

3. Beilstein A bstracts
(http: //www. chemweb. com /databases/be  
ilste in )

2000. augusztus közepén történt meg a 
méltán népszerű Beilstein A bstracts adat
bázis frissítése, és jelen leg  140 vezető ké
miai újság több, m int 650 000 abstract-ja 
érhető el ingyenesen a hálózaton keresztül. 
K ereshetünk szerző szerint, vagy cím ben, 
abstract-ben szereplő szavak szerint, de 
sajnos képlet, vagy m ás kém iai tulajdonság 
alapján nem. A keresés szűkíthető fo lyó
irat, vagy időszak alapján.
A z előző két adatbázis legegyszerűbben a 
Chem W eb íhttp://w w w .chem w eb.com ') o l
daláról érhető el, am elyről az előző rész
ben [Magy. Kém. Lapja, 55, 350 (2000)] 
található részletesebb tájékoztatás.

Árva Péter

Információgyűjtés vegyületekről
C hem Finder (httn://www. chemfínder. c o m )

Az Rt. székhelye:
1023 Budapest 

Bécsi út 4.
Telefon: 345-7171 
Telefax: 335-3561 

Kereskedelmi Iroda: 
Telefon: 345-7141 
Telefax: 335-0684

Az Rt. fióktelepe:
2443 Százhalombatta, Pf. 10

Telefon: (23) 553-353 
Telefax: (23) 354-009

DUNASTYR
Polisztirolgyártó Rt.

Áruszállítási cím: 
Százhalombatta,

MÓL Rt. Dunai Finomító 
Gyártelep

A DUNASTYR Rt. olasz-magyar 
vegyes vállalat.
Az EnlChem S.p.A. licence alap
ján ütésálló (EDISTIR®) és ha- 
bosítható (EXTIR®) polisztirol- 
granulátumokat gyárt és forgal
maz. Elsőrendű alkalmazástech
nikai szolgáltatás!
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BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL

16th International Conference on Chemical Education és 
XIX. Magyar Kémiatanári Konferencia
(Budapest, 2000. augusztus 5-10.)

A IUPAC CTC (Oktatási B izottság) két
évenként jelö li ki a  világkonferenciát szer
vező  országot. A M agyar K ém ikusok  
E gyesü le te  K ém iatanári S zakosztá lya
1996-ban adta be részle tes pályázatá t, 
am elyre 1998-ban kapta m eg a kedvező 
választ, a 2000. évre vonatkozó m egbízást.

A z Eötvös Loránd Tudom ányegyetem  
Duna-parti épületében ideális körülmények 
között, augusztus 5-én nyílt meg a K onfe
rencia, amely a világtalálkozó m ellett helyt 
adott az ugyancsak kétévenként rendezett 
magyarországi K ém iatanári K onferenciá
nak is. A hat napra tervezett program  zárása 
augusztus 10-én, a déli órákban volt. Az 
ELTE rendezvényt szervező irodája m inden 
igényt kielégítő körülményeket, technikát és 
példás tisztaságot biztosított folyamatosan. 
A helyszínen berendezett étterem és az álló
fogadásra alkalm assá te tt üvegkupolás 
göm baula valamint a felszolgálók udvarias 
m agatartása a magyar vendéglátást dicséri.

A K onferencia első  szám ú rendezője, 
szervezője a  M agyar K ém ikusok E gyesü
lete, és a M K E Kém iatanári Szakosztálya 
volt. A  szervezési m unkát segítette az EL 
TE K ém ia Tanszékcsoportja és a  V eszpré
mi Egyetem  Á ltalános és Szervetlen Tan
széke. A z ELTE-ről kaptuk azokat az an
golul is beszélő fiatalokat, akik az előadó
term ekben biztosították az előre igényelt, 
vagy a váratlanul kért feltételeket. A szol
gálatkész és a zökkenőm entes lebonyolí
tást m egvalósító ifjúsági csoport m inden 
tagja elism erést érdem el nyilvánosan is, 
vezető jük  M ihucz V iktor dok to randusz 
volt. A Veszprémi Egyetem  a szakm ai 
szinkrontolm ácsolásra és az angol nyelvű 
idegenvezetésre alkalm as fiatalokat adta. 
K iváló m unkájuk segítségével vált hasz
nossá a konferencia az angolul nem  értő 
m agyarországi kém iatanároknak is. K i
em elkedő volt Vigh Krisztina  to lm ácsolá
sa, akinek m ár szakm ai végzettsége is van 
a szinkrontolm ácsoláshoz, de dicséret ille
ti a csoport valam ennyi tagját Szintay G er
gely  doktorandusz vezetésével.

A szervezőm unkát m ás form ában tám o
gató intézm ények, vállalatok nélkül nem 
tudtuk volna m egrendezni a konferenciát

olyan szinten, am ilyenre a N ém etországtól 
Japánig folyam atosan érkezett és érkező 
írásos visszajelzések m inősítik. K öszönet
tel ta rto zu n k  védnökeinknek , úgym int 
Pokorni Zoltán  oktatási m iniszternek, L i
getvári Ferenc környezetvédelm i m inisz
ternek, M atolcsy György gazdasági m i
niszternek és Kroó N orbertnek  a  M agyar 
Tudom ányos A kadém ia főtitkárának, vala
m int további tám ogatóinknak: H atáron T ú
li M agyarok H ivatala, Ipar M űszaki Fej
lesztéséért A lapítvány, O rszágos M űszaki 
M úzeum , M agyar M illennium  K orm ány- 
biztos H ivatal, EGIS G yógyszergyár Rt., 
R ichter G edeon Vegyészeti G yár R t., G yő
ri Szeszgyár és Finom ító R t., Győri Keksz 
Kft., Pannonplast M űanyagipari Rt.

A  V ilágkonferencia szervezését nem zet
közi és hazai szervezetek és bizottságok is 
segítették, ú.m. IUPAC, U NESCO, FECS, 
ICA SE, N em zetközi Tanácsadó Bizottság 
(13 fő), Nem zeti Tudom ányos Bizottság 
(16 fő), Szervezőbizottság (14 fő).

A véglegesnek tekinthető jelentkezési 
lapok alapján 554 főt regisztráltunk 53 or
szágból. A z országonkénti m egoszlás a kö
vetkező:

K özbejött akadályok m iatt nem  tudott 
m egjelenni a regisztráltak 7% -a. A tényle
gesen részvett 515 fő-ből 36 volt a kísérők 
száma, 271 volt a külföldi és 208 a magyar. 
A határon túl m agyarul kém iát tanító taná
rok közül 26-an vehettek részt díjm entesen 
a teljes program on.

A m agyarországi kém iatanárok részére 
akkreditált továbbképzésnek szám ított e 
konferencia, am iről hivatalos tanúsítványt 
kaptak.

A hatnapos program  tartalmát egyrészt a 
felkért előadók, m ásrészt a bejelentett elő
adásokból válogatott szerzők munkái adták. 
M inden nap plenáris előadással kezdődött, 
m ajd 5-6 párhuzam os szekcióban voltak 
szimpóziumok. Ebéd után 2-2 nagyelőadás
sal folytatódott a program , és 9 párhuzam os 
helyen workshopok fejezték be a napot. A 
poszter szekciót augusztus 6-án délután nyi
tottuk meg, ez a konferencia ideje alatt ál
landó kiállításként látogatható volt. A reggel
9-től délután 6 óráig tartó szakmai m unká
ban 6 plenáris előadást tartottak, m elyeket 
szinkron tolm ácsok fordítottak magyarra. 
Valamennyi kiem elkedő értékű volt, úgy
m int a N obel-díjas H arold Kroto előadása 
„A tudomány, egy kerek rész a szögletes v i
lágban” cím mel, az ugyancsak Nobel-díjas 
Paul Crutzen előadása „Az ózonlyuk: Az 
atm oszféra kémiai instabilitása, amit az em 
ber okozott. M it tanulhatunk ebből?” címen, 
Viktor O bendrauf “M ikro méretű kísérletek 
gázokkal” cím ű látványos, kísérletekben 
gazdag előadása, Zrínyi M iklós “Egyetemi 
kém iatanítás az anyagtudom ány szem pont
jábó l” című, Hans-Jürgen Schm idt “M it ta
nulhatunk a diákok téveszm éiből” , valam int
D.J. M iyamoto  előadása “Környezettudo
m ány” címen. A vitaindító “keynote” elő
adásokat ugyancsak szinkrontolm ácsok tet

ték  érthetővé a m agyar kémiatanároknak. A 
14 előadásból 2 előadás m agyar nyelvű volt 
és az oktatásban hasznosítható fontos té
m ákról szólt: Papp Sándor  „A tiszai cianid- 
katasztrófa a kém ikus szem ével” és Tóth 
Béla  „Nukleáris technológiák és a környe
zet” cím mel. M eg kell említeni Pais István

Magyarország 247 USA 40 Japán 28 Anglia 21
Dél-Afrika 20 Finnország 20 Svédország 15 Románia 13
Jugoszlávia 13 Szlovénia 10 Szlovákia 10 Izrael 9
Németország 9 Portugália 9 Ausztrália 8 Kína 7
Hollandia 6 Ausztria 5 Egyiptom 5 Kanada 5
Oroszország 5 Belgium 4 Brazília 3 Spanyolország 3
Svájc 3 Thaiföld 3 Törökország 3 Franciaország 2
Görögország 2 Horvátország 2 Olaszország 2 Argentína 1
Chile 1 Ciprus 1 Csehország 1 Észtország 1
Fülöp-szigetek 1 Hawaii 1 Írország 1 Kolumbia 1
Korea 1 Lengyelország 1 Libanon 1 Marokkó 1
Norvégia 1 Puerto Rico 1 Szaúd-Arábia 1 Új-Zéland 1
Tunézia 1 Kenya 1 Luxemburg 1 Ghána 1
Ukrajna 1
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professzor úr előadását, aki a M K E kereté
ben 38 évvel ezelőtt alapította m eg a hazai 
K ém iatanári K onferenciát. Szim pózium i 
előadás 120 volt, amiből 15 volt magyar 
nyelvű. A 18 w orkshopból 7 helyen folyt 
m agyar nyelven a műhelym unka. Poszter 
154 készült, amiből 28 volt m agyar szerzőé.

Az előadások, műhelymunkák összességé
nek 72,7 %-a tartalmazta az oktatási eljáráso
kat. Ezen belül módszertanról 32,1 %, általá
nos és középiskoláról 10,6 %, felsőoktatásról
6,6 %, a  multimédiás, internetes lehetőségek
ről 18,1 %, a mikrotechnikai kísérletekről 5,3 
% szólt. „Zöld kémiával” 10,6 %, az iparés 
a kémiatanítás kapcsolatával 9,4 %, a kémia 
szaktudományával 7,3 % foglalkozott.

A magyar m illennium i évhez kapcsolód
va a m agyar tudósokról kértünk kiállítást az 
Országos M űszaki M úzeum tól. A „M agyar 
alkotók a  kém ia tudom ányában ” cím ű kiál
lítást a m úzeum  főigazgatója, Vámos Éva  
nyitotta meg. A tudom ány nem zetköziség
ének érzékeltetésére is készített a  M űszaki 
M úzeum  kiállítást L iebig életéről „Justus 
von Liebig -  m inden kém ia"  cím mel, amit 
Szabadváry Ferenc  professzor úr nyitott 
meg. K ülönleges része volt a kiállításoknak 
Vízi Béla, a Veszprémi Egyetem  oktatója 
„Kémia szobrokban"  cím ű vitrinje. C sodá

ACE 2000 Szimpózium
(Eger, 2000. augusztus 30-szeptem ber 1.)

A M agyar K ém ikusok Egyesülete K rom a
tográfiás Társaságának rendezésében került 
sor az ACE 2000 (A dvances in Chrom a
tography and E lectrophoresis, An Interna
tional Sym posium  on C hrom atography, 
E lectrophoresis and R elated  Separation 
M ethods) rendezvényre. A z előkészítés so
rán igyekeztünk az elektronikus kom m uni
káció által nyújtott lehetőségeket is kihasz
nálni: a szim pózium  hirdetését m egjelentet
tük, a beérkezett előadás-bejelentések által 
adott előzetes program ot hirdettük, a honla
po t íh ttp ://xen ia .so te.hu /bpchr2000 .h tm li 
további rendezvényeink ism ertetésénél is 
igénybe fogjuk venni.

A szim pózium ot K örtvélyessy Gyula, a 
M agyar K ém ikusok Egyesülete (M KE) fő 
titkára nyitotta meg, majd Szűcs László  a 
M K E Heves M egyei csoport elnöke üdvö
zölte a  résztvevőket. A helyszűke m iatt csak 
az előadások szerzőit és a cím eit részletez
zük, a szerzők m unkahelye a kongresszus 
honlapján adott program ban található.

mkl

latos volt egy szívgyógyszer tenyér alakú 
szoborrá form ázása „Segítő kéz a sz ívn ek” 
elnevezéssel. A vegyész és a m olekulákat 
szoborrá alakító m űvész egyesített képessé
gét csodálhatták m eg a világ m inden részé
ről Budapestre jö tt oktatók.

Egy másik vitrinben Peter Towse (Leeds) 
kiállítását láthattuk „A kémia oktatásával fo g 
lalkozó folyóiratok" gyűjteményéből, benne a 
magyar Középiskolai Kémiai Lapokkal. Ez 
az anyag a konferencia alkalmával megjelent 
floppyn, CD-n és nyomtatásban is.

A M agyar Kémikusok Egyesülete szerve
zésében több mint 3 évtizede folyó tanulmá
nyi verseny, az Irinyi Jánosról elnevezett Kö
zépiskolai Kémiaverseny 27 év alatt feldol
gozott feladataiból készített gyűjtem ényt 
M aleczkiné dr. Szeness M árta „Kémiai fe l 
adatok és megoldások" címmel. A gyűjte
ményt angol és magyar nyelven készített ki
adványként megkapták a  résztvevők.

Látványos és nagy érdeklődést kiváltó be
mutatót tartottak a magyarországi kékfestés 
eszközeiből, technológiájából, amit egy régi, 
győri kékfestéssel foglalkozó család hagyo
mányt őrző leszármazottai mutattak be.

A  konferenciák hagyom ányához tartozik 
az ipar és a könyvkiadás kiállítóinak m eg
jelenése, az újdonságok bem utatása. A k i

A szim pózium  első napján Bose, R., 
Dudones, L.P. és Wagner, M. (Kent, OH, 
U SA) a cisz-platin DNS kötődés m értéké
nek H PLC  és M EK C  segítségével történő 
m eghatározásáról, becsléséről (An estim a
tion o f  the extent o f D NA  binding to anti
cancer drugs, cis-platin, in sim ulated cellu
lar environm ent by H PLC  and M EK C 
m ethods), K alász H. és G ulyás A. a 
planáris elektrokrom atográfiáról tartott be
szám olót (Planar electrochrom atography).

A szimpózium második napjának délelőtt
jén Blaschke, G. gyógyszerek és gyógyszer- 
metabolitok kapilláris elektroforézissel és ka
pilláris elektrokromatográfiával való elvá
lasztását mutatta be (Assay o f drugs and drug 
metabolites in biological samples by capil
lary electrophoresis and capillary elec
trochrom atography). Blaschke professzor 
előadása ötvözte a magas színvonalú elméle
ti beszámolót és a klinikai gyakorlatban nél
külözhetetlen példák bemutatását. Guttman 
A. az ún. „Chip-kromatográfiá”-ról, a leg

állítók között 6 m agyar és 3 külföldi volt.
A záróünnepségen a kínai delegáció ve

zetője, Wenxiang Zhu  professzor bejelen
tette, hogy a IUPAC CTC  B udapesten, au
gusztus 7-én tartott ülésének határozata 
szerint a 2002-ben esedékes 17. ICCE-t 
Pekingben rendezik meg.

Ö sszefoglalva a  16. ICCE Budapesti ese
ményeit, az előző 4 világkonferencia tükré
ben, méltó folytatói voltunk Bangkoknak, 
Puerto Riconak, B risbanenak, Kairónak. 
M egtiszteltetése volt a m agyar kém iaokta
tásnak, hogy két N obel-díjas tudós m ellett a 
világ legkiválóbb kém iaoktatási szakem be
rei fogadták el meghívásunkat. N evük m el
lé pedig ugyancsak színvonalas oktatók je 
lentkeztek előadást, w orkshopot tartani, 
posztert készíteni. Ennek eredm ényekép
pen a m integy 500 résztvevőből m indenütt 
volt m egfelelő szám ú érdeklődő. A nem zet
közi találkozó értékes esem ény volt a m a
gyarországi kém iatanároknak is. E lső  ízben 
vehettek részt ilyen létszám ban, egyenran
gú félként egy világtalálkozón és gyűjthet- 
tek ism eretanyagot, tudást.

M indezért köszönet illeti a külföldi és 
belföldi segítőket, szem élyeket és intézm é
nyeket.

Várnai György

újabb elválasztási lehetőségekről tartott elő
adást (Integrated microfabricated separation 
devices). Rónai Zs„ Sasvári-Székely, M. és 
Guttman A. a DNS fragmensek kapilláris 
elektroforézissel és chip-kromatográfiával 
való vizsgálatáról beszéltek (DNA fragment 
analysis by capillary electrophoresis and by 
m icro-fabricated channels), m íg Sasvári- 
Székely A., Nemoda Zs., Boór K , Staub M., 
Kalász H. és Székely A. dopamin receptorok 
polimorfizmusának a DNS fragmensek ana
lízise és genotipizálás segítségével való vizs
gálatát tárgyalták (Dopamine receptor poly
morphism : D NA  fragm ent analysis and 
genotyping). A délutáni előadások során Szö
k ő  É., Gyimesi J., Szakács, Z. és Tamai M. 
királis m icelláris kapilláris elektrokro
matográfiával történő, epesavak hozzáadásá
nak kihasználásával való egyensúlyi kötődés 
modelljét ismertették (Equilibruim binding 
model for chiral M EKC separations using 
bile salt additives). Visi É., Solymosné Majzik
E., Károly G., Bercziné Beke B., Györfi L. 
peszticidek felszíni vizekből való extrakcióit 
mutatták be (Up-to-date extraction method to 
monitor the pesticide residues in surface 
water), Koréh Orsolya pedig a HPLC készü
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lékhez kapcsolható új típusú fényszórásos 
detektort (New evaporative light scattering 
detector fór HPLC) ismertette. A délután hát
ralevő részében került sor a poszterek bem u
tatására és a posztereken bemutatott eredmé
nyek ismertetésére és megvitatására.

A bem utatott poszterek szerzői, bem u
tatói és/vagy társszerző i a következők  
voltak: Antus S., Bartók T., Báthori M., 
Blunden, G., Chmielewska, A., Csermely T., 
Dániel, P., D arvas F., D egrell /., D inya  Z , 
Evanics F., Fekete J., Forlay-Frick R, Fü- 
löp F., G ácsné Baitz E., G ödörházy L., 
G örgényi M., G yéresi Á., H alász A.S., 
H éberger K., H ernádi F, Hirka G., H ollósi 
I., H unyadi A., Janicsák G., Kaczmarski,
K., K alász H., K áló A., K arancsi T., 
Kazoka, H., Kiss J., Klama, B., K oncz Á., 
Koniecyna, L., Kowalik, G., Kowalik, G., 
Kowalska, T., Kowalski, P., Lamparcyzk, 
H., Lam per Cs., Lengyel J., M agyar K ,  
M áthé M esterházi Á., N agy E., N agy  
Z.B., Nedza, Oledzka, L, P éter A., Péter
M., P iatkowski W., Plenis, A., Rykowska, L, 
Sági F., Sajewicz, M., Som orjai Gy., Szalay 
D., Szarkáné-Bolehovski A., Szilágyi Sz., 
Szokó', É., Tálosi, L., Téren J., Tóth, G.,

Tourwé, D., Tritt, K., Vámos J., Vékes E., 
Veres K , Was iák, W , Wavnyniak, R.

A z A CE 2000 harm adik napján Prus, 
W., Kaczmarski, K., Tyrpien, K., Borys, M. 
és Kowalska, T. a m intakom ponensek köl
csönhatásnak  je lleg ze tesség eit v izsgálta  
(Im pact o f lateral analyte -  analyte in terac
tions on the retention process in TLC). A 
túlnyom ásos rétegkrom atográfiával fog lal
kozott a rendezvény két utolsó előadása. 
Tyihák E., Kátay Gy. és M incsovics, E. az 
O PLC -t helyezték el m egfelelően az elvá
lasztási m ódszerek között (Place o f OPLC 
among FHC separation techniques), M in 
csovics E. és Tyihák E. pedig az O PLC két 
m ódszerét hasonlíto tták  össze (C om pa
rison o f off-line infusion and conventional 
transfusion OPLC).

Az ACE 2000 valamennyi résztvevőnek 
nagyon „sűrű” programot adott kiemelkedő
en fontos orális előadásaival és remek posz
tereivel. A M agyar Kémikusok Egyesülete 
részéről (Gálosi György, Mihályi Terézia és 
Lókyné M ária) az előzetes szervezést és a 
helyszíni lebonyolítást egyaránt tökéletesen 
oldották meg. Külön kiemeljük az ACE két 
résztvevőjének (William T. B am es és Nagy

János) üléselnöki m űködését, valam int 
Nagyné Lóvéi Krisztina remek akvarelljét 
(mely mind a körlevélen, mind a program 
/abstract köteten megjelent), mindezek jelen
tősen hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

A z A C E 2000 során nyerhető szakmai 
inform ációkat k iegészítették  a kiállítók, 
akik hozzájárultak a rendezvény anyagi si
keréhez is (A B L & JA SC O  Kft., B udapest; 
B & K Bt., B udapest; C hem otron, B uda
pest; K RO M A T K ft., B udapest; LAB- 
C O M P Kft., B udapest; LG TEA M  Kft., 
B udapest; SPEK TR U M  3D Kft., D ebre
cen). K öszönet illeti az O ktatási M iniszté
rium ot is anyagi tám ogatásáért.

Jövő évben 2001. június 24 és 26. között 
Budapesten kerül megrendezésre az ACE 
2001, Advances in Chromatography and 
Electrophoresis, mely terveink szerint mind 
magyar nyelvű Kromatográfiás Vándorgyű
lést, mind pedig angol nyelvű „Hyphenated 
Methods and Theories in Chromatography 
and Electrophoresis” szekciót is tartalmaz. Is
mertetés az előbb említett honlapon található.

K alász H uba

Nemzetközi vegyipari szakkiállítás
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Braun Tibor szerkesztő: N u c le a r a n d
R ad ia tio n  C hem ica l A p p ro ach es  to  

F u lle ren e  Science. T. B ra u n  E d .

K luw er A cadém ie PublishersXK AP), 
D ordrecht, 2Ö00.

A könyv a hollandiai K luw er Académie 
Publishers által a Developments in Fullerene 
Science címmel Braun Tibor szerkesztésé
ben indított monográfia sorozat első kötete.

Az 1985-ben S ir H arold W. Kroto  veze
tésével felfedezett C 60 a term észettudo
m ányok összességét érin tő  interdiszcipli
náris kutatási irányt nyitott, m ely amellett, 
hogy nívós term észettudom ányi folyóira
tok  gyakori tém aköre lett, egyúttal kifeje
zetten a fullerénkutatással foglalkozó fo
lyóiratot is indított (Fullerene Science and 
Technology, M arcel Dekker, Inc., N ew  
York), m elynek főszerkesztője B raun Ti
bor  professzor. N evezett újabb kezdem é
nyezése feltétlenül üdvözlendő lépés, m i
vel a fullerénkém ia a m édium ok szenzáci
óként tálalt híranyagává is vált, és em ellett 
töm eges tudom ányos publikációkhoz, egy
m ásnak ellentm ondó kísérleti adatokhoz és 
azok vitatható elm életi értelm ezéséhez ve
zetett. Ilyen körülm ények között szüksé
gesnek m utatkozik a vonatkozó szakiroda- 
lom folyam atos kritikai feldolgozása kivá
lasztott szakem berek, élenjáró kutatók fel
kérésével és egyes területek m onográfia- 
szerű összefoglalása, am inek tudom ányos 
értékét a szerkesztőbizottság (Contributors) 
összetétele is garantálhatja.
Jelen 202 oldalas kötet tíz kism onográfiát 
(Chapter) tartalmaz.
Part I. The Structure o f Fullerenes in Solid 
State
C h .l. Positron A nnihilation in Fullerenes 

(C.S.Sundar, India, tém akörben hiv. 
cikkei száma: 10)

Ch.2. M uon(pS R ) S pectro sco p y  o f  the 
Fu llerenes {E.J.A nsa ldo , Canada, 
hiv.:9)

Ch.3. M össbauer Spectroscopy  o f 
Fullerene C om pounds (Z.Klencsár, 
A.Vértes, Hungary, hiv.:4)

Ch.4. R ad io tracers and N uclear D ecay 
Phenom ena in the S tudy o f 
M eta llo fu lle renes. (H .N akahara ,
K.Sueki, Japan, hiv.:8)

Part II. The Structure o f Fullerenes in 
Solution
Ch.5. Radiation C hem ical Studies o f 

Fullerenes and Derivatives in Solution. 
Redox Processes, Excited States and 
Radical Reactions (K .D .Asm us,
D.M.Guldi, USA, hiv.: 16)

Part III. The C om position o f Fullerenes: 
Endohedral Fullerenes 
Ch.6. E ndohedral R are-G as R adio-fulle- 

renes by N uclear R ecoil (G .E.G add, 
Australia, hiv.: 11)

Ch.7. The Study o f Endohedral Fullerenes 
and H etero fu lle renes by  N uclear 
R ecoil and M D  Sim ulation
(T.Ohtsuki, K .Ohno, Japan, hiv.:4) 

Ch.8. Fullerenes R adiolabelled on the 
Carbon Cage (K.Masumoto, T.Ohtsuki,
K.Shikano, Japan, hiv.:7)

Ch.9. Fullerene Radiopharmaceuticals (G.J.
Ehrhardt, L.J. Wilson,USA, hiv.: 4) 

Part IV. The Com position o f  Fullerenes: 
Im purities in Fullerenes 
Ch. 10. Elem ental Im purities in and the 

Effect o f  N eutron Irradiation on 
Fullerenes (T. Braun, H. Rausch, 
Hungary, hív.:8).

Természetesen könyvbírálat keretében le
hetetlen bem utatni egy m onográfiaszerű 
könyv tartalmát, a cím ek felsorolása legfel
jebb érzékeltetheti azt. M indenek előtt szük
ségesnek ítélem kiemelni, hogy a kiadvány 
főszerkesztője tudom ányos tevékenységét 
fémjelzi, hogy a  tíz fejezetében 17 idézet ta
lálható Braun Tibor tudom ányos eredm é
nyeire a  fullerének kém iája vonalán. Felhí
vom  a T. O lvasók figyelm ét a fejezetek up- 
to-date jellegére, a referenciák 1999. évvel 
zárulnak. Természetesen minden olvasót -  
így e könyvbírálatot készítőt is -  egy tudo
m ányos m unkából többnyire azon eredm é
nyek, gondolatok ragadják meg, amelyek az 
érdeklődési köréhez közelebb állnak. A kí
sérleti adatok -  úgy ítélem -  részben alátá
masztják W.N. Lipscomb  1992-ben közölt

vélem ényét, mely szerint a closo-boránok és 
a fullerének szerkezeti analógok. Nevezett a 
D escartes-Euler - form ula alkalmazásával 
vetette össze azok deltaéderes szerkezetét, 
megállapítva, hogy a fullerének elektronhi
ányos closo-clusterek (W.N. Lipscomb, L. 
Mássá, Inorg. Chem. 1992, 31, 2297). Zs. 
Szekeres és P. Surján  1998-ban H artree- 
Fock szám ításokkal optimalizálták az azo
nos tagszám ú closo-borán clusterek és a 
fullerének szerkezeti param étereit, és m eg
állapították azok közel hasonló elektron
vonzó képességét is (Zs. Szekeres, P. R. Sur
ján : H ighly Sym m etric Borane Clusters as 
Fullerene Analogs. In: ACP442, Electronic 
Properties o f  Novel M aterials -  Progress in 
M olecular Nanostructures. X II International 
W interschool. Edited by H. K uzm any  et al., 
American Institute o f Physics, 1998, p.443.)

Idézet az 1996. évi kémiai Nobel-díj át
adásának szövegéből: „Professors R.F.Curl, 
H.W.Kroto and R.E.Smalley  performed this 
experiment together with graduate students
J.R. Heath  and S. C. OBrien during a period o f 
eleven days in 1985. By fine tuning the 
experiment they were able in particular to 
produce clusters with 60 carbon atoms and 
clusters 70.” . A fent hivatkozott m egállapítá
sok rem ényt adnak arra, hogy a fullerének 
kémiai reakciói, a fulleridek és a fulleréni- 
um-kationok képződése, és azok reaktivitása 
a Wade-féle cluster-elmélet révén (Wades 
Rules) értelm ezhetővé válhatnak. E kötet fe
jezetei tekintettel a fullerénekkel foglalkozó 
óriási szakirodalom kritikai feldolgozásának 
szükségességére a  könyvsorozat -  rem élhe
tően folyamatos kiadása esetén -  bizonyára 
felgyorsítják e megismerési folyamatot.

Talán e rövid könyvism ertetés is felhívja 
a figyelm et arra, hogy a két nagy kutatási 
trend: a fullerének, illetve a closo-clusterek 
együttes m űvelését szolgáló kutatási irány
zat kialakítása kölcsönösen hasznos lenne 
m indkét tém aterület kutatói szám ára. E h
hez m indkét irányzat m űvelői által rend
szeresen figyelem m el kísért folyóiratok, 
könyvsorozatok kiadása lenne kívánatos.

C sákvári Béla
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E gységesítési törekvések sza k a szo s üzem ek irányítására

A  sza ka szo s  ü ze m ű  tech n o ló g iá k  fe j le t t  irá n yítá sá ró l a  M K L -  
ban  a 9 0 -es é vek  e le jén  c ikk so ro za tb a n  tá jéko zta ttu k  o lv a só 
in ka t é s  a  veg y ip a rb a n  a zó ta  is to vá b b  n ö veksz ik  a  sza ka szo s  
üzem ű, a d a g o ka t g y á r tó  b eren d ezések  szám a, a  töb b term é-  
kes, tö b b célú  ru g a lm a s gyártórendszerek , ü zem ek  g a zd a sá g i  
je lentó 'sége. A  recep tura  szerin ti g yá rtá s  a  g yógyszer-, f in o m -  
vegyszer, m ű a n ya g - és  a z  é le lm isze r ip a r  a lapvető ' te vé ken ysé 
g éh ez  tartozik, d e  szá m o s m á s  veg y ip a ri tech n o ló g iá b a n  is 
a lk a lm a zzá k  A  m a g a s szin tű , s zá m ító g ép es  irá n yítá st a  m i- 
nó'ségi kö ve te lm én yek  k ie lég ítése , a  sz ig o rú  b iztonsági, k ö r
n yezetvédelm i, eg észség ü g y i e lő írá so k  b e ta r tá sa  kö ve te li 
m eg. A  recep tura  sze r in ti g yá rtá s i fo ly a m a to k  irá n y ítá sá ra  
-  a m it m a  vilá g szer te  a  B a tch  C o n tro l k ife jezésse l ille tn ek  -  
m in d en  je le n tő s  hardver, s zo ftv e r  és  ren d szerszá llító n a k  m e g 
van  a  sa já to s  kíná la ta . M in d e n k i a  (p o n ta tla n u l idézett) S  8 8  
B a tch  C on tro l s za b vá n yra  h iva tkozik , így  a lap szin ten  a z  e g y 
ség esítés  lá tszó la g  á lta lá n o s  irányza t. A  szá m ító g ép es  vá lla 
la tirá n yítá s  s z é le sk ö rű  e lte r jed ése  a zo n b a n  to vá b b i eg ység e 
s íté s i kérd éseke t v e t fe l .  A  kö zö lt e lő a d á s  a  term eléstervező , 
g yá rtá sp ro g ra m o zó  ren d szerekh ez va ló  c sa tla ko zá s eg y sé g e 
sítésével, a  rendszerek  in teg rá lá sá va l fo g la lko z ik . A  vá lla la 
to k  fe jle s z té s i te rve in ek  kész íté sén é l a  beruházások, reko n s t
ru kc ió k  g a zd a sá g o ssá g á t h o sszú tá vo n  a z b iztosítja , ha  a  f e j 
lődés irányait, a z  eg ység es íté s t is fig y e le m b e  vesszük. E zt a  
c é lt szo lg á lja  a  kö zö lt e lő a d á s  is.

A  s z e rk e sz tő sé g

Bevezetés

A műszaki gyakorlatban az egységesítés mindig irányadó 
elvnek számított és ennek egyik fontos megvalósítása a 
szabványosítás lett. A szabványosítás kezdeti sikerei (pl. 
egységes csavarmenet, csőátmérők stb.) után bürokratizá- 
lódott, túlburjánzott és sokan a műszaki haladás, fejlődés 
kerékkötőjének ítélték. Különösen felerősödött ez a véle
mény akkor, amikor a rendkívül gyorsan változó elektro
nika, számítástechnika meghatározó tényezővé vált az 
ipar számos ágazatában. A szabványok kötelező érvényét 
jórészt megszüntették és részben ezzel magyarázhatóan a 
szabványosítás sokat vesztett tekintélyéből és vonzerejéből.

* Az V. Vegyipari Gépészeti Konferencián elhangzott előadás szerkesz
tett változata. Legújabb hírek szerint a szabvány vegyipari alkalmazásá
ra Németországban egyesülést hoznak létre.
** Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyipari és 
Élelmiszeripari Gépek Tanszék, 1521 Budapest, Pf. 91.
*** 1113 Budapest, Vincellér u. 26/b.

B A L Á Z S  T IB O R * **
N A G Y  IV Á N ***

Az irányítástechnikában is jellem ző volt a gyorsan fejlő
dő és ezáltal gyorsan változó eszközök és rendszerek meg
jelenése. A vegyipar és gyógyszeripar, valamint az élelme
zési ipar gyártási folyamatai jelentős mértékben szakaszos 
üzeműek, és az ezek automatizálására szolgáló berendezé
sek fejlődése az 1970-es évek végére olyan magas szintre 
fejlődött és a beruházási költségek olyan kedvezően alakul
tak, hogy a gyárak egyre nagyobb számban alkalmaztak ön
működő irányító rendszereket szakaszos üzemeikben. A 
műszer- és berendezésgyártók, rendszerszállítók természe
tesen mind más-más elveket és eszközöket ajánlottak 
(egyik jobb volt, mint a másik), ami ugyancsak természete
sen egyre növelte a betanítási és a karbantartási költségeket, 
zavarta a kezelők, a karbantartók és a fejlesztők munkáját, 
sok többletköltséget okozva a tartalék alkatrészellátás, a 
változtatáskövetés, a szoftverfejlesztés, az oktatás területén.

Az egységesítési törekvések hajtóerejét rendszerint a fel
használók adják, így pl. német nyelvterületen a NAMUR  
szervezet, amely számos ajánlást dolgozott ki az egységesí
tés érdekében. Az egységesítési törekvések a szállítók, gyár
tók részéről nem azonosak. Egyik oldalról a sikeres termé
kek de facto szabványokká válnak, ami az IT (információ- 
technológia) területén sokak számára ismert, mind hardver, 
mind szoftver területen. A  nyitott rendszerek megjelenése és 
terjedése elvben lehetővé teszi a „mindenből a legjobbat” el
érését és így a legjobb egységek, részegységek de facto 
szabvánnyá válását. Másik oldalról a gyártó-szállítók válla
lati, üzleti érdekei megakadályozzák az egységes megoldás 
kialakulását. Erre közbotránkozást is okozó példa az egysé
ges terepi sínrendszer (Fieldbus) szabványosítása körül ki
alakult évekig tartó huzavona és szabványosítási harc.

Tévedések elkerülése végett pontosítani kell az egysé
gesítési törekvések fajtáit. A szabványosítás egymagában 
nem azonos az egységesítéssel, de a jelenlegi szabványo
sítási gyakorlat sem azonos a klasszikus szabványosítás
sal. A szerkezetek, műszaki megoldások szabványosítása 
nem járható út, ezt tükrözi az EU direktívák „új m egköze
lítés” (New Approach) szemlélete is. Minthogy ma profit
orientált világban élünk, az egységesítést is ez a szemlélet 
fogja motiválni, ezért a szakembereknek a csatlakozási és 
az ellenőrzési, biztonsági, minőségi szempontokra kell na
gyobb figyelmet fordítani.

A szakaszos gyártás irányításával (Batch Control) kap
csolatos áldatlan helyzetet m egelégelve, a német NAMUR  
szervezet és közel egyidőben az USA-ban az ISA szerve
zet egységesítési koncepciókat és javaslatokat kezdett ki

ni k 12000. 55. ÉVFOLYAM. 11. SZÁM 405



dolgozni. A  törekvések sikerrel jártak és ma már komoly 
műszaki és gazdasági sikerekről számolnak be az érdekel
tek. Erről az egységesítésről kívánunk beszámolni, és a 
fejlődés útjait vázolni, megemlítve a hazai helyzet fonto
sabb tényeit is. Minthogy a magyar szakirodalomban is 
szerepelt már a kezdeti lépések tárgyalása [1,2,3], a 
következőkben csak a legfontosabb alapelveket vázoljuk.

Az IEC 61512 Batch Control szabvány kialakulása

A szakaszos gyártás irányításával kapcsolatos szabványosítás
hoz az alapokat 1987-ben a NAMUR rakta le (GO alapműve
leti koncepció), a vonatkozó ajánlást (NE-33 A receptura sze
rinti irányítórendszerek követelményei) a nemzetközi tárgya
lásokhoz angolul is kiadták 1992-ben. A nemzetközi munkák 
eredetileg az IEC SC 65A WG11 munkacsoportjának kereté
ben indultak meg, együttműködve az amerikai szabványosítá
si testület megfelelő bizottságával, majd az EBF (European 
Batch Fórum) keretében folytatódtak.

A Batch Control szabvány kidolgozása során is kitűnt, hogy 
szélesebb körű feladatokat érint a téma, mint ami az alapelveket 
rögzítő szabványba befér. Ezért jelölik -1 számmal (illetve 01.-el) 
az elsőként megjelent szabványokat, ami azt jelzi, hogy ezután 
következik a -2. rész. Elsőként Amerikában jelent meg Batch 
Control szabvány (ANSI/ISA-S88.01-1995), amelyet az ISA- 
SP88 munkabizottsága dolgozott ki. A szabványt az IEC kisebb 
változtatásokkal szintén jóváhagyta és kiadta 1997-ben, 1999- 
ben EN 61512-1 számon európai szabvány lett [4]. A Batch 
Control szabvány alkalmazásának az alábbi előnyei vannak:
• szakaszos gyártó berendezések és üzemek tervezése, léte

sítése és működtetése során megmutatja a jó műszaki gya
korlatot, egységes fogalmakat és megnevezéseket honosít,

• hozzásegít a szakaszos üzemek irányításának, folyamatsza
bályozásának továbbfejlesztéséhez,

• független az üzem automatizáltságának fokától, ezért min
denhol alkalmazható,

• figyelembe veszi a kivételes, veszélyes helyzetek kezelését is. 
A szabvány első része széles kitekintésű konzisztens kon

cepció alapján határozza meg az alkalmazott szakaszos gyár
tás irányítási terminológiáját és a szakaszos gyártó üzemek 
modelljeit, így az együttműködő felek közötti kommuniká
ciót, egymás megértését nagymértékben elősegíti. Ezáltal 
•új termék gyártásánál, vagy új technológia alkalmazásánál

csökkenthető a teljes kapacitásra történő felfutás ideje,
• lehetővé válik, hogy a berendezések, rendszerek szállítói a 

szakaszos üzem irányítására leginkább megfelelő eszközö
ket alkalmazzanak,

• eléggé egyszerűvé teszi a gyártási recepturák kialakítását 
ahhoz, hogy ne legyen szükséges e tevékenységhez irányí
tástechnikai szaktervezőt igénybe venni,

• csökkenti a szakaszos folyamatok automatizálásának költségeit,
• csökkenti a teljes élettartam alatt megkívánt engineering 

erőforrások felhasználását,
• elősegíti a vállalatirányító rendszerek hatékonyságát.

A szabvány nem határozza meg az irányítás egyedüli útját, és 
nem kívánja meg, hogy a jelenleg használt és bevált kezelési, 
üzemelési módokat elhagyják, és nem korlátozza a szakaszos 
irányítás továbbfejlesztését. A bemutatott modellek nem minden

mkl

elemét kell mindig használni és nem tilos új elemek felvétele, de 
a módosításoknál természetesen be kell tartani a szabályokat.

A szabvány alkalmazása csatlakozási lehetőséget biztosít 
a felsőbbszintű informatikai irányítási rendszerekkel való 
együttműködéshez (pl. SAP). Az adatok szerkezetére és a 
nyelvekre vonatkozó második rész kidolgozás alatt van. Az 
IEC a második résznek „Data structures and guidelines fór 
languages” címet adta. A  WBF 1999. évi konferenciáján az 
ISA 88.02 végleges javaslata elkészült anyagáról külön elő
adássorozatban számoltak be [5]. Ennek során ismertették 
az adat-modellt, az adatcsere módszereit, a receptura leírá
sának módozatait, a fázisok csatlakozási felületét, továbbá 
a recepturák és a felvetett témák S 88.02-ben és az IEC 
szabványokban leírt kezelésének különbségeit. A receptura 
megjelenítésével, ábrázolásával kapcsolatosan (SFC, Gantt- 
diagram) szintén dolgoztak ki ajánlást [6]. Minthogy mi 
Európában az IEC szabványok honosításában vagyunk ér
dekeltek, számunkra az egységesítés EN irányában történő 
fejlesztése lenne fontos.

A szabvány több mint 20 modell ábráját tartalmazza, 
szemléltetve a szakaszos technológiák irányításával kap
csolatos modularizációt.

1. ábra. Irányítási modell (Management activity model)
1. receptura kezelés; 2.gyártástervezés és ütemezés; 3. gyártási 

információ ügyvitele; 4. folyamat kezelés; 5. egység felügyelet;
6. folyamatirányítás; 7. személyzet- és környezetvédelem

Az egyes ábrákon feltüntetett modellkapcsolatok nem 
az anyag- és energiaáramlást jellemzik, hanem az infor
mációs kapcsolatokat jelölik. A számos modell közül az 
irányítási modellt ismertetjük az 1. ábrán. Az ábra az irá
nyítási modell hét irányítási tevékenység modellje közti 
hierarchiát és az információáramlást szemlélteti.

A szabvány hatékony alkalmazására és továbbfejleszté
sére alakult az európai (EBF) és a világ Batch Fórum
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(WBF). Kívánatos hazánknak a nemzetközi fórumokhoz 
történő csatlakozása, amelynek során jelentős lépest jelent 
a magyar Batch Fórum (MBF) megalakulása.

Az egységesítés folytatása az ISA S95.01 Vállalat és 
folyamatirányítás integrálása szabvánnyal

A számítógépalkalmazás vállalati szintű elterjedése már 
az egységesítés korai szakaszában is lehetőséget biztosí
tott volna az üzleti rendszerekkel való együttműködésre, 
de ez a két különböző szemléletű szakértőgárda közötti 
egyetértés hiányán meghiúsult. Az utóbbi két-három év
ben azonban a vállalatirányítás IT alkalmazása a legfejlet
tebb országokban évente kb. 30%-al növekedett és a veze
tő rendszerszállítók mind figyelembe veszik a folyamat- 
irányítási, a termelésirányítási és erőforrás-kezelési rend
szerek kapcsolását, integrálását, tehát az egységesítési tö
rekvések felerősödtek. Ennek egyik jele 1996-ban az volt, 
hogy megalakult az ISA SP 95 Enterprise/Control 
Integration munkabizottság, amely azt tűzte ki célul, hogy 
az S88.01 terminológiára alapozva kidolgozza a gyártás
irányítási rendszerek (MES) és az erőforrás tervező rend
szerek (ERP) szabványos csatlakozó felületeit.

A szabványtervezetnek (hasonlóan az S88-hoz) az első  
része készült el, S95.01 jelzéssel, amelyről a WBF konfe
rencián és folyóiratokban számoltak be [7,8,9]. Az integ
rálás elemeinek modelljeit, a gyártásirányítás fő területeit 
és tevékenységeit határozza meg a javaslat. Az informáci
ókat az alábbi három kategóriába sorolták:

• termékre (anyagokra) vonatkozó,
• termelésre vonatkozó és
• gyártási kapacitásra vonatkozó információk.

Több mint 50 típusmodell (object model) meghatározása 
szerepel a tervezetben, és figyelembe veszik a személyi, a 
berendezés (gép, készülék) és az anyag kategóriákat.

A szabvány felépítését a 2. ábra mutatja.

ISA SP 95 Vállalat-irányítási rendszerek integrálása 
(Enterprise-Control System Integration)
01 Modellek és meghatározások 
(Models and Terminology)
02 Elvi tárgymodell 
(Abstract object model)
03 Táblázati adatbázis csere formátum 
(Database table data exchange format)
04 Objektum csere formátum 
(Object exchange format)

2. ábra. Az ISA SP 95 szabvány-tervezet felépítése

Az SP 95 bizottság munkáját nem kísérte egységes lelkesedés. 
A megalakulásnál nem volt világos, hogy miért nem az S88 
továbbfejlesztéseként (2., vagy 3. rész) dolgozzák ki a csatla
kozási szabványokat. Az EBF az IEC szabvány kidolgozása 
során nem csupán az európai irányvonal, elsősorban a 
NAMUR koncepciók és ajánlások érvényesítését érte el, ha
nem EU fejlesztési programokkal támogatva gyakorlati szoft
verfejlesztést is végzett. A CAPISCE program egyik eredmé
nye alapozta meg például az SAP PP-PI termeléstervezési

rendszermodul kialakítását, amelyet már néhány hazai válla
lat is bevezet, lehetőséget teremtve ezzel a Batch Control és 
így a vállalati informatikai egységesítés teijedésére.

3. ábra. Vállalati absztrakt hierarchiai modell

Az előzőekben tárgyalt szabványok alkalmazásának ösz- 
szefüggéseit ill. a vállalati rendszert szemléltető absztrakt 
hierarchiai modellt a 3. ábrán szemléltetjük.

Az irányítástechnika és gyártásirányítás összekapcsolásá
ra az EBF I. munkacsoportja EU támogatással megindította 
a BATCIME programot. A különböző szinten működő rend
szerszállítók egy csoportja nem nagy jövőt jósolt a szab
ványnak, mert szerintük a nagyhatalmú vállalati rendszer- 
szállítók (SAP, ORACLE, SSA, BAAN stb.) a kezdeménye
zést a folyamatirányítók belügyének fogják tekinteni és a sa
ját rendszerükhöz való alkalmazkodást fogják megkövetel
ni. Az egységesítés egyik akadálya egyébként itt is, mint 
annyi más helyen az egységes fogalomtár és szótár hiánya.

Az 1998. évi WBF konferencia előzetes felhívásában ezt 
olvashatjuk: „Az IT eljutott a gyártó üzemekig, ami azt kö
veteli meg, hogy a folyamatirányítási és az IT csoportok si
keresen működjenek együtt a szakaszos gyártás megoldásán. 
Mindazonáltal az egyik csoport céljait és igényeit a másik 
csoport rendszerint nem érti meg, ez kompromisszumos 
megoldásokhoz vezet.” Nem véletlen, hogy az előzőekben 
tárgyalt szabványok mind terminológiával és modellel
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kezdődnek. A Control Engineering folyóiratnak az SP95- 
el foglalkozó cikkében [10] a szerző kiemeli a közös alap 
megtalálásának fontosságát, számos példát hozva fel azo
nos fogalmak eltérő megnevezésére a szabványokban és a 
termelésirányító rendszerekben.

Egyéb szabványok a szakaszos üzem irányításával 
kapcsolatosan

kaszos üzemmód újraéledésével, gazdasági súlyának növeke
désével került sor arra, hogy alaposabban és részletesebben 
kidolgozzák az új technikához szükséges mértékig a fogalma
kat, terminológiát, modelleket. Ez a munka azonban az általá
nos irányítástechnika része és annak egységesítésénél kell fi
gyelembe venni az új fejleményeket, helyesbíteni, amin túlha
ladt a fejlődés és egységesíteni, ahol szükséges. Az egészhez 
kell igazodnia a résznek és nem fordítva.

Az eddigiekben csak a szakaszos gyártás irányításának mag
ját képező rendszerek egységesítésére fordítottunk figyel
met, de az egységesítés nem korlátozódik erre a területre. Az 
ipari automatizálási rendszerek és az integrálás címmel már 
1994-ben megjelent az ISO 10303 sz. szabvány, amely az 
egységesítést lenne hivatott elősegíteni. Az irányítástechni
kai és a számítástechnikai eszközök és módszerek egysége
sítésének jelentős része a dolog természeténél fogva kihat a 
szakaszos üzemek irányítására is. A figyelembe veendő 
szabványok, előírások, direktívák felsorolása sem fér be egy 
közleménybe, ezért csupán néhány példát említünk meg.

A szakaszos üzemelés irányításának fontos eszköze a PLC 
és így annak programozása is. Évek óta érvényben van az 
IEC 61131 szabvány, minden számottevő szállító ismertető
jében hivatkozik a megfelelőségre, de néhány éve még a ha
zai gyártók szakemberei sem mind tudtak róla és az MSZT 
jelenleg honosítja magyar nyelven a legfontosabb részt. Több 
fejlett ipari államban már a konformitást ellenőrző és igazo
ló intézmények is működnek e témában.

A szakaszos üzem irányításának tervezésénél meg lehet 
még említeni a számítógépes tervezés kérdését, a CAD/CAE 
rendszerek valamint az alkalmazott dokumentálási módszerek 
egységesítését. Érdekes fejlemény például a gyártótól függet
len műszeradatbank, eszközdokumentáció [11]. Ezek a kérdé
sek azonban már nem üzemmódfüggők és éppúgy vonatkoz
nak a szakaszos, mint a folytonos üzemmódra és ez vezet az 
egységesítés tárgyában utolsónak említett irányzathoz. A rész
letesebben tárgyalt szabványokat kidolgozó bizottságokban 
rendre megállapították, hogy a munka jórésze nem csupán a 
Batch Control-ra vonatkozik, hanem érvényes a folyamatirá
nyítás egészére is, tehát ki kellene teijeszteni a folyamatos, 
félfolyamatos üzemekre is. A megállapítás igaz, de tulajdon
képpen a helyzet félreismerésén alapul. Az irányítástechnika 
ugyanis egységesen vonatkozik mindenféle üzemmódra, de az 
igények adott szintjétől és mindenkori gazdasági jelentőségé
től függően más-más részeit dolgozták ki alaposabban. A sza
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BATCIME
CAD

CAPISCE

EBF
ERP
IEC
ISA

IT
MES
MSZT
NAMUR

PLC
PP-PI
SFC
WBF

American National Standards Institute
Batch Control Integrated Manufacturing Execution
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Balázs Tibor -  Nagy Iván: Egységesítési törekvések szakaszos 
üzemek irányítására

Az E urópai Batch Fórum  együttm űködve a N AM U R , ISA és 
IEC  m egfelelő szervezeteivel a szakaszos gyártás irányításával 
(Batch Control) kapcsolatosan egységes term inológiát és modell 
koncepciót fejlesztett ki, am elyet röviden ism ertetünk. Szám os 
szabványosítási testület foglalkozik a gyártásirányítás és az üz
leti inform ációs rendszerek integrációjával, az egységesítési tö 
rekvések felerősödtek. A vállalati rendszert szem léltető  elvi h ie
rarchiai m odellen ism ertetjük a kapcsolódó szabványokat.

[Magy. Kém . Lapja, 55, 405 (2000)]

S U M M A R Y

T. Balazs -  I. Nagy: Standardization Efforts of Batch Process 
Control

The European B atch Forum  w ith the cooperation o f NAM U R, 
ISA and IEC, developed the concept, the unified term inology 
and m odels o f  Batch C ontrol. The fundam entals are briefly pre
sented. Integration o f m anufacturing control system s w ith the 
business inform ation system s is the aim  o f several standardisa
tion com m ittees. The levels o f the abstract hierarchy model are 
shown w ith the connecting standards.
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A katalitikus krakkoló üzem  reaktorának átalakítása
B Á N H E G Y E S Y  IS T V Á N *  
G E R E N C S É R  J Ó Z S E F * *  

K E R T E S Y  G Á B O R *  
LÉVAI L Ó R Á N T *  

N É M E T H  J Á N O S * *

Bevezetés

A katalitikus krakkoló üzem a Dunai Finomító egyik  
kulcsfontosságú létesítménye a profit és a termékstruktú
ra szempontjából is. A z FCC (Fluid Catalytic Cracking) 
eljárással (lebegőkatalizátor ágyas) lehet jelenleg a legha
tékonyabban előállítani desztillációs középpárlatból érté
kesebb motor-hajtóanyagokat.

Az üzem folyamatos fejlesztése létkérdés a finomító 
számára. Az 1999 évi nagyleállás alkalmával a szokásos 
karbantartási munkákon kívül a reaktor belső szerkezeté
nek, a főkolonnának, a hőközlő olajat m elegítő csőkemen
cének, valamint a nedvesgázkompresszomak az átalakítá
sát is el kellett végezni. Az állásidő meghatározására ké
szített előzetes ütemtervek szerint a nagyleállás kritikus 
útját a reaktoron végzendő munkálatok határozták meg.
A reaktor állóhengeres 22500 mm magas 3900 mm átmé
rőjű készülék (1. ábra), amelybe alulról, a 2100 mm átmé
rőjűre leszűkült strippelő részbe csatlakozik a külső riser 
(reakció cső) (01100x15000). A regenerátorból a friss ka-

* MÓL Rt. Dunai Finomító, Százhalombatta 
** Dunafiksz Kft., Százhalombatta

talizátor ejtőcsövön áramlik a riserbe, majd az alapanyag
gal keveredve a belső riseren átjut a reaktor belsejébe. Az 
időközben lezajlott reakció termékei a ciklonokon át (a 
katalizátor leválasztása) a páracsövön távoznak a reaktor
ból. A  használt katalizátor a szénhidrogén-mentesítésre 
szolgáló sztrippelő tányérok alatt a használt katalizátor ej
tőcsövön keresztül kerül vissza a regenerátorba. A készü
lék üzemi nyomása 2,5 bar, hőmérséklete pedig 525-550  
°C. A  feldolgozott alapanyag 4000 t/nap, a szükséges ka
talizátorforgalom pedig 20-23 t/perc (a katalizátor zeolit- 
bázisú kb. 0,5 mm szemcsenagyságú). A  reaktor belső  
szerkezeti elemeinek a kialakítását döntően ez utóbbi adat, 
illetve az üzemi hőmérséklet határozza meg. Ennek meg
felelően minden olyan felület, ahol nagy sebességű és/- 
vagy nagy tömegű katalizátor-áramlásra lehet számítani, 
kopásálló falazattal van ellátva. Ennek kialakításáról a ké
sőbbiekben lesz szó.

A reaktorban végzendő karbantartási munkák is általában 
ennek, az üzem közben elhasználódott kopásálló falazatnak, 
illetve az ezt tartó acél rácsszerkezetnek a javítását jelentik. A 
helyszíni javítást akkor célszerű végezni, ha kis felületekről 
van szó. Több karbantartási ciklust követően, ha a kopásálló 
falazat, illetve az ezt tartó rácsszerkezet állapota a teljes felü
let, vagy ennek túlnyomó része újraburkolását igényelne, ak
kor az adott fődarabot célszerű cserélni. Ezeket a kiszerelt da
rabokat a két nagyleállás közötti időszak alatt műhelyben 
szakszerűen fel lehet újítani. így újították fel a regenerátor 
ciklonok alsó részeit, illetve a friss katalizátor ejtőcsövet.

Az 1999 évi nagyleállás alkalmával a reaktor teljes belső 
szerkezetének cseréjére került sor. Az új szerkezetnek hatéko
nyabb a katalizátor-olaj elválasztása, így a koksz és füstgáz 
mennyiségének emelkedése nélkül magasabb bedolgozás ér
hető el. Az új belső szerkezet kialakítása a 2. ábrán látható. 
Ennek lényege a UOP (Universal Oil Products) által kifejlesz
tett VSS (Vortex Separation System) rendszer. A riser kilépők 
vízszintes elrendezése a VSS kamrába kilépő reakciótermék és 
katalizátor keveréket körpályára készteti. A ciklonhatás követ
keztében a katalizátor kiválik (kb. 90 %), és a sztripper zóná
ba hull. A fennmaradó kb. 10 % katalizátort a négy darab egy- 
fokozatú ciklon választja le. Az átalakítás során a sztrippelő 
zóna is átépítésre került az MW Kellogg Co. tervei alapján.

Hő- és kopásálló falazat

Az FCC üzemi folyamatok közben a berendezés egyes ré
szeinek acél szerkezeti anyagát hő- és kopásálló bélés védi 
elsősorban a katalizátorszemcsék erős koptató hatásával, 
továbbá a hő- és kopásigénybevétellel szemben. Egy FCC 
üzemben - bárhol is épült a világon - a karbantartási ciklus
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idők hosszát, és ezzel összefüggésben a karbantartás volu
menét ezeknek a falazatoknak a tartóssága határozza meg. 
Az FCC üzemmenet közben a katalizátor nagy sebességgel 
1200-1400 tonna/óra mennyiségben áramlik. Az előírt kö
vetelményeknek m egfelelő bélés megvalósításakor tehát 
komoly nehézségekkel szembesülünk. Az alábbiakban a 
berendezés azon legfontosabb új részeiről lesz szó, ame
lyekbe az üzemi előregyártás során 19 mm vastag, rendkí
vül magas kopásállóságé, RESCOCAST AA-22S márka
nevű anyag került beépítésre. Ezek a részek: reaktor kam
ra, ciklonok és reakció cső, tehát azok a meleg köpenyek, 
ahol a katalizátor koptatási hatása jelentős. A falazati rend
szer komponensei a következők: a horgonyzó vagy anker 
rendszer, és a hő- és kopásálló anyag. A  horgonyrendszer 
(hex-mesh) a természetben régen létező formát, a méhek 
hatszögű sejtrendszerét mutatja. Ez a jól bevált, hatszöges 
hálózat 2 mm vastag acélszalagokból készül. Egymáshoz a 
hatszögformára hajlított szalagok kihajlított fülekkel kap
csolódnak. A sejthálót a készülék falához igen részletes ki
vitelezési terv szerint hegesztik fel. A  hegesztés anyagait, 
szabályait, minimális mennyiségét, ellenőrzését és átadás
átvételét a falazatot bedolgozó cég részére az UOP 3-25-4 
jelű szabvány tartalmazza. A gyakorlati tapasztalataink 
alapján biztos, hogy a hegesztések minősége és mennyisé
ge alapvető fontosságú. A  jól fölhegesztett horgonyrend
szer tartja végeredményben a falazatot. Ez biztosítja a je
lentős hőtágulási különbségek, és a vibráció okozta igény- 
bevételek megbízható fölvételét. A kivitelezési tervdoku
mentáció elkészítésével csak a témában jártas tervezőt sza
bad megbízni! A  hegesztések mennyisége átlagosan 226 
db négyzetméterenként, amely bizonyos esetekben a két
szeresét is eléri. Ebből következően kivitelezése lassú, te
hát egy FCC revízióra való felkészülést előbb kell elkezde
ni, mint más technológiák esetében. A  hő- és kopásálló 
anyag kiválasztásának szempontjai: milyen a működési 
környezet, mi a feladat? Esetünkben legfontosabb az ext
rém kopásállóság. A szóba jöhető hő- és kopásálló anya
gok részletes adatlapját elemezni kell lineáris hőtágulás, 
sűrűség, kopási veszteség mérőszáma, nyomószilárdság, 
hajlítószilárdság szempontjából. Vizsgálandók a beszerzé
si feltételek, a könnyű tárolhatóság, kezelhetőség és a be
dolgozhatóság. A  kivitelezési szempontok azonos súllyal 
mérlegelendők. De a legfontosabb mégis a tűzállóanyag 
kiválasztásánál a gyakorlati tapasztalat, az anyaggal azo
nos, vagy nagyon hasonló körülmények között. Az FCC 
technológiák elismert szakértője az amerikai UOP cég. Jó 
értékei és pozitív tapasztalataink alapján fogadtuk el beépí
tésre az amerikai RESCO cég RESCOCAST AA-22S jelű  
anyagát. Annál is inkább, mivel a régebben még kétkom
ponensű anyag ma már egykomponensű, tehát kivitelezése 
nagymértékben egyszerűsödött. Mechanikai jellemzőit ér
zékelteti, hogy nyomószilárdsága a legszilárdabb beton, 
vagy jó minőségű recski andezit háromszorosa, hajlítószi
lárdsága és kopási értéke pedig többszöröse. A RESCO 
AA-22S 80%-ban nagyon kemény, savas kötésű, sűrű, tö
mör alumínium-oxidból áll. A falazat bedolgozását végző  
szervnek műveleti utasítást kell készítenie, amely kitér 
minden vonatkozó fázisra, az anyagok beszerzésétől az
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üzembehelyezésig. Ezek felsorolásszerűen a következők: a 
hő- és kopásálló anyag életkora keveréskor, a csomagolás 
típusa, jelölései, tárolási előírások, a keveréshez használt 
víz minősége, a felszerelések, eszközök, szerszámok pon
tos felsorolása és követelményei, a bedolgozást végzők 
előminősítése, képzése, a hő- és kopásálló anyag keverési 
előírásai, a bedolgozás módja, hogyan kell kialakítani a bé
lés helyes vastagságát, az elkészítendő tesztdarabok szá
mát, ki készíti ezeket, a bélelendő részek sorrendje, kemé- 
nyedési idők, javítási eljárások, tűrések, az elkészült bélés 
érlelési és kiszárítási módja. Fontos, hogy minden szak
munkás prekvalifikációs próbadarabot készít, és munkába 
csak akkor állítható, ha ez sikeres.

A RESCO AA-22S anyag a levegőn történt 24-48 órás 
természetes száradás után elég szilárd, tehát elvileg a hő
vel való kiszárítás-kikeményítés történhetne akkor, ami
kor a készüléket felfűtik az üzemi hőmérsékletre. Azon
ban mindenkor és mindenütt, ha ez célszerűen megvalósít
ható, a savas kötésű tűzálló anyaggal bélelt darabok hővel 
való szárítását hőkezelő kemencében kell megvalósítani, 
vagyis mielőtt a készülékbe beszerelnénk. Az ilyen eljárás 
biztosítja ugyanis a hőre keményedés folyamatának pon
tos szabályozhatóságát. A lényeg és cél az, hogy a bélés 
üzemelési élettartama a lehető leghosszabb legyen. Erre 
pedig a legdöntőbb befolyásoló tényező a kivitelező pon
tossága, munkafegyelme, tapasztalata, ügyessége, meg
bízhatósága, és hogy mennyi figyelmet fordít a részletek
re. Gyakorlati tapasztalat és tanács: a művezetőkön, a be
dolgozó személyeken és a felügyeletet ellátó szakembere
ken múlik minden. A legalacsonyabb árat ajánló cég nem 
biztos, hogy a legolcsóbb lesz a hosszú távú eredményt te
kintve. Minőségbiztosítási és környezetvédelmi vonatko
zásban első számú minőségbiztosítási dokumentum a ki
vitelező által készített bedolgozási és kiszárítási eljárás le
írása, és annak melléklete, az ellenőrzési terv. Ezen irato
kat a megrendelőnek jóvá kell hagynia. Az összes anyag- 
vizsgálati eljárás terjedelmében a kivitelező cégnek és a 
megrendelőnek írásban kell megállapodnia. Rögzíteni kell 
a mintákat vizsgáló cég nevét; hány darabot kell vizsgál
ni; milyen vizsgálatok szükségesek. Esetünkben vizsgála
tot kértünk kopási értékre, sűrűségre, hajlító- és nyomó
szilárdságra, valamint lineáris alakváltozásra. A  teszteket 
az ASTM  (American Society fór Testing and Materials) 
szabványok szerint végezték. A bedolgozási eljárás külön 
fejezete a környezetvédelmi előírásokkal foglalkozik, 
érintve a munkavédelmi eszközöket is. Előírás például, 
hogy a fel nem használt RESCO falazati anyagot foszfor- 
savtartalma miatt veszélyes anyagként kell kezelni.

A nagyleállás előkészítése

Az alkatrészek gyártatására -  az eddigi gyakorlattól eltérő
en -  hazai cégeket is be kívántunk vonni. Ennek megfele
lően a plénum kamrát, a négy ciklont és a VSS kamra kom
penzátora feletti riser szakaszt az angol „Emiről” gyártási 
dokumentációja alapján az olasz „Granziero” cég készítet
te. A  belső risert és a VSS kamrát a kompenzátorral a 
DKG-EAST Rt. gyártotta alvállalkozók (Gépkar Kft.,
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Hőtechnika Kft.) bevonásával, míg a sztrippertányérokat a 
„Baumont 92” Kft. a Hőtechnik Kft.-vel közösen.

A UOP, illetve a Kellogg tervei alapján a kivitelező cé
geknek gyártási dokumentációt kellett készíteniük, melye
ket a finomító szakemberei véleményeztek. Az Emtrol által 
készített terveket különösebb módosítás nélkül elfogadták, 
csak a szereléshez szükséges technológiai ráhagyásokat 
kellett pontosítani. A továbbiakban a gyártás, ellenőrzés és 
szállítás során is pontosan tartották a vállalt határidőket, az 
alkatrészek jó minőségben, a kért határidőre elkészültek.

A hazai gyártás -  a külfölditől eltérően -  csak 1998 no
vemberében indult. A nagyleállás kezdetéig rendelkezésre 
álló rövid idő alatt kellett megszervezni a tervezést, terv
elbírálást, gyártást, gyártásközi ellenőrzést, illetve bizo
nyos műveletek elvégzéséhez a dolgozók oktatását, be- 
gyakoroltatását. A teljes hazai gyártás -  beleértve a rege
nerátor alkatrészeit is -  műszaki előkészítését, műszaki el
lenőrzését, illetve átvételét egy háromtagú team intézte. 
Ezekre a munkákra a kivitelezőkkel közösen részletes 
ütemtervet kellett készíteni, amit több alkalommal is mó
dosítani kellett részben az alapanyagok késedelmes be
szállítása, részben pedig a gyártás során előállt csúszások 
miatt. A gyártás során a határidők módosulását elsősorban 
a technológiai fegyelem  megsértése okozta, különösen a 
gyártás első szakaszában. A  gyártásközi ellenőrzések szá
mának növelésével ez a probléma megoldódott.

Az előkészítési folyamat egyik legnehezebb feladatának 
az alkatrészek falazattartó acél rácsszerkezetének a megter
vezése és kivitelezése bizonyult. Olyan csomópontok kiala
kítását kellett megoldani, amelyek a UOP specifikációkban 
jelenleg sem szerepelnek. Az alkatrészek előírt minőségé
nek biztosítása érdekében elemeztük a gyártási folyamatot,

meghatározva azokat a műveleteket, amelyek kritikusak eb
ből a szempontból. Ilyennek ítéltük a falazattartó rácsszer
kezet kiszabását, felhegesztését, valamint a kopásálló fala
zat bedolgozását. Ezen műveletek esetében oktatással egy
bekötött gyakorlat megszervezését, valamint a gyakoribb 
gyártásközi ellenőrzést tartottuk szükségesnek.

Az alkatrészek a tervezett beépítés időpontjáig mind beér
keztek, ezek minőségét befolyásoló hibák nem fordultak elő.

Összegezve az alkatrészek gyártásával kapcsolatos tapasz
talatokat, megállapítható, hogy a hazai gyártású alkatrészek 
fajlagos ára (azonos minőség mellett) kb. 10-12 %-al alacso
nyabb a külföldinél, de a hazai gyártás sokkal alaposabb elő
készítést és gyakoribb, részletesebb ellenőrzést kíván, mint a 
külföldi. Az ezzel járó többletmunka költségeit viszont bősé
gesen fedezi az árkülönbség. Fontos szempont még, hogy az 
itthon gyártott alkatrészek minősége nem gyengébb a külföl
dieknél. A jövőben szükségessé váló további alkatrészgyár
tás esetén a fenti nehézségek várhatóan mérséklődnek.

Az alkatrészek gyártatása előtt az átalakítást végző cég
gel (Dunafiksz Kft.) közösen elkészítettük a részletes sze
relési technológiát. Az alkatrészek gyártása ennek ismere
tében történt. A technológia készítésekor figyelembe kel
lett venni a munka elvégzéséhez rendelkezése álló időt, 
eszközöket, berendezéseket, ezek igénybevehetőségének 
fokát (pl. a 400 t daru a leállás ideje alatt más helyeken is 
kellett dolgozzon) stb. Ahol lehetséges volt, párhuzamos 
munkavégzéseket terveztünk. A helyszíni munkavégzést 
minimálisra csökkentettük. így például a reaktor teljes 
belső szerkezetét két em eléssel kiszereltük, vagy az új plé- 
numkamrát, ciklonokat (4 db) és a belső risert előszerelés 
után egy darabban emeltük be.

A fenti szempontok figyelembe vételével megtervezett 
szerelési technológiával is csak úgy vált kivitelezhetővé öt 
hét alatt a reaktor átalakítása, ha ebben az időtartamban -  be
leértve a hétvégeket is -  folyamatosan, három műszakban 
történt a munkavégzés. A műszakokra bontott ütemterv, il
letve a technológia alapján meg lehetett határozni a külön
böző műveletekre, illetve szakmunkákra az erőforrásokat. 
Ennek ismeretében a kivitelező Dunafiksz Kft. meghatároz
ta a munkálatokba bevonható külső erőforrások mértékét.

A reaktor átalakítása mellett, ennek közvetlen közelé
ben egyéb munkálatok is folytak: a regenerátor ciklonok 
alsó kúpjának a cseréje, a füstgázvezeték függőleges sza
kaszának a cseréje, a Shell szeparátorban a kompenzátor 
cseréje, falazatjavítások, a levegő előm elegítő kazán javí
tása, a főkolonna átalakítása stb. A  rendelkezésre álló szűk 
hely, illetve a közelben párhuzamosan folyó egyéb tevé
kenységek összehangolására terület-felhasználási és daru
zási tervet is készítettük. Ebben meghatároztuk a beérke
zett új alkatrészek helyszíni tárolási helyét, a kiszerelt al
katrészek átmeneti elhelyezését, az előszerelésekhez 
szükséges területeket, valamint a daru pontos helyét.

Kivitelezés

A nagyjavítás időtartamára koncentrálódó munkák előkészíté
se hónapokkal korábban megkezdődött. Ennek egyik első lé
péseként egy irányító csoport kapott megbízást. Ez a csoport

mkl2000. 55. ÉVFOLYAM. 11. SZÁM 411



végezte az FCC üzem reaktorblokki munkáinak részletes meg
tervezését és a helyszíni munkák összehangolását. A csoport 
tagjainak kiválasztását két fő szempont határozta meg: az adott 
szakterületek avatott művelői legyenek, illetve a kivitelezés 
során közreműködő vállalkozásnak felelős vezetője legyen. 
Ilyen módon lehetett elérni azt, hogy döntési helyzetekben va
lamennyi résztvevő által elfogadható megoldást találjunk.

Annak érdekében, hogy az átfutási időt az elvárásoknak 
megfelelően rövid szinten tudjuk tartani, az alkalmazott tech
nológiákat és ütemterveket folyamatosan egyeztettük, opti
malizáltuk. Az előzetes tervek alapján történt az egyes kivite
lezőkre jutó feladatok szétosztása. Ezek alapján ők határozták 
meg az ezek teljesítéséhez szükséges anyagi, tárgyi és szemé
lyi erőforrásokat -  természetesen egyeztetve egymással és a 
megrendelővel is. Az időben elkészített és jóváhagyott, kü
lönböző szakmákra vonatkozó technológiai utasítások és 
ütemtervek alapján végezték el a kivitelezésben résztvevők 
előzetes oktatását.

Erre a szokásosnál nagyobb figyelmet fordítottunk, ami a 
végrehajtás során egyértelműen megtérült. Itt is bebizonyoso
dott, hogy szakmailag rendkívül összetett, feszített ütemű 
munkát csak megfelelően kiképzett és motivált munkatársak
kal lehet eredményesen elvégezni. Ezek a szempontok főleg 
váratlan, előre nem, vagy rosszul tervezhető, a szétbontás utá
ni állapotvizsgálatok során megfogalmazható feladatok meg
oldása során értékelődnek fel.

A kivitelezés összességében a megkívánt minőségben, az 
előírt határidőre befejeződött. Ez nem azt jelenti, hogy min
den az előzetes elképzelések, tervek szerint történt. Sokkal 
inkább azt, hogy a közreműködőkben megvolt az a képes
ség -  nem külön-külön, hanem együtt -  hogy a helyzet fo
lyamatos értékelésével időben meghozzák azokat a döntése
ket, melyekkel a váratlan események kedvezőtlen hatását el
lensúlyozni tudták.

Eredmények

A reaktor átalakítási költsége összesen 213 MFt volt. Ez 
tartalmazza a beépített alkatrészek árát, illetve a munkadí
jakat is. A költségek megtérülését nem érdemes külön, az 
egész üzemtől függetlenül vizsgálni, mivel a várható elő
nyök más átalakítások együttes eredményeként jelentkez
nek. Az előzetes mérések különben a várakozásnak meg
felelő értékeket mutatnak.

A fentebb részletezett munkák komplexitása, illetve a 
szűk határidők ellenére az átalakítás előkészítésében és 
annak végrehajtásában sikerült olyan eredményeket elér
ni, amelyek nemcsak a korábbi teljesítményeinket múlja 
felül, hanem nemzetközi összehasonlításban is jelentős
nek mondhatók. Más hasonló átépítések -  a szakirodalom 
szerint -  nyolc-tízhetes állásidőt igényeltek.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Bánhegyesy István -  Gerencsér József -  Kertesy Gábor -  Lévai 
Lóránt -  Németh János: A katalitikus krakkoló üzem reakto
rának átalakítása

A cikk a Dunai Finom ító katalitikus krakkoló üzem ének 1999. 
évi nagyleállásával, ezen belül a reaktor átépítésével foglalkozik.

A bevezetőben röviden ism ertetjük a tárgyban szereplő reaktor 
m űszaki param étereit, m űködését, felépítését (átalakítás előtt és 
után), a lehetséges m eghibásodásokat, illetve ezek javítási m ód
ját. Külön fejezetben részletezzük a kopásálló falazat leírását, be
dolgozási m ódját, az ezzel kapcsolatos előírásokat. Foglakozunk 
azokkal a tevékenységekkel, am elyeket a nagyleállás m egkezdé
se előtt, ennek előkészítéseként végeztünk. A kivitelezésről szóló 
fejezetben azokról a módszerekről, feltételekről, intézkedésekről 
írtunk, am elyek szükségesek voltak a m unkálatok zökkenőm en
tes lebonyolításához, a váratlan, előre nem  tervezhető esem é
nyek, műszaki problém ák m egoldásához.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 409 (2000)]

S U M M A R Y

I. Bánhegyesy -  J. Gerencsér -  G. Kertesy -  L. Lévai -  J. Né
meth: Revamp of the Catalytic Cracking Unit’s Reactor

T his article deals w ith revam p o f  the M O L  Pic D anube 
R efinery’s FC C  unit in  1999, w ithin specific revam p o f  the reac
tor. In the introduction w e describe the technical param eters, 
functioning, construction, before and after revam p o f the reactor, 
the possible failures and repairing procedures.

In  separate paragraph w e detail the abrasion resistant refractory 
lining, m ethod o f its installation and prescriptions connection with 
it. Lot o f activity had to  be done before the shutdown period start
ed. In the execution paragraph we are w riting about that proce
dures, conditions, arrangements which were necessary to settle o f 
the work w ithout hitches, to solve the unexpected, unforeseeable 
events or technical problems.
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150 éve kezdődött hazánkban az ólomkamrás kénsavgyártás
P R Ó D E R  IS T V Á N *

Bevezetés

„A kénsavtermelés minden ipari fejlődésnek a fokmérője” 
állapította meg J u s tu s  L ie b ig ,  a 19. század egyik legna
gyobb kémikusa. A maga korában igaza volt, hiszen Euró
pában ekkor kezdődött a kémiai nagyipar gyors fejlődése.

A kénsavat először az alkimisták állították elő, de egészen 
a 17. századig főként gyógyszerként használták [1]. A 18. 
század végén, a 19. század elején megnövekvő szükséglete
ket -  leginkább a Leblanc-féle szódagyártás igényét -  már 
nem elégítette ki sem a kénégetéses ún. „harang módszerrel” 
készíthető híg kénsav, sem a szulfátos ércek desztillációjával 
gyártott nordhauseni vitriololaj mennyisége [2].

J o sh u a  W ard  későbbi üvegballonos eljárását hamar fel
váltották R o e b u c k  és G a rb e tt  ólomkamrái, C. B. D e so rm e s  
és N . C le m e n t  pedig 1806-ban elméletet alkottak az ólom 
kamrákban végbemenő folyamatokról [3, 4]. Az ólom 
kamrás, un. „nitróz-eljárás” elmélete az első kísérlet volt 
katalitikus folyamat tudományos magyarázatára.

A gyártás nyersanyaga a 19. század elején még a kén 
volt, amelyet 1838 után Európában a pirít (kénkovand) 
váltott fel. Már régen tudták, hogy a pirít pörkölésekor 
kén-dioxid keletkezik, sőt a piritalapú kénsavgyártást már 
1813-ban szabadalmaztatták. Megvalósítására viszont 
azután került sor, amikor a fő nyersanyag, a szicíliai kén 
kereskedelmi forgalmazása francia monopólium lett és 
háromszorosára emelték az árát.

A kénsavgyártás kezdetei Magyarországon

B o n tó  L á sz ló  szerint hazánkban az 1780-as évek elején 
Selmecbányán, Szomolnokon, Hermgrundon és Boros
tyánkőn folyt ipari méretűnek tekinthető kénsavgyártás
[5]. A Pozsony-vármegyei Borostyánkőről (Pozsonybo- 
rostyánkő) termelési adatok is fennmaradtak. A  környék 
kénhutáiból nyert kénből évente 400-500 bécsi mázsa 
kénsavat gyártottak. A község a Batthyányak birtokaihoz 
tartozott és a műszaki érdeklődésű B a tth y á n y  T iv a d a r  
(1729-1812) a kénsavgyártás fejlesztését is meg akarta va
lósítani. (Ő volt az a feltaláló, aki ár ellen haladó, állati 
erővel hajtott hajót szerkesztett). A kezdetleges módon, 
kénégetéssel dolgozó üzemek fejlesztésére már nagy 
szükség volt, de B a tth y á n y  T iv a d a r  halálával a korszerűsí
tés elmaradt. Pedig a lehetőség megvolt, mert egy nagy- 
szombati gyógyszerész S c h ro tte n b a c h  L ip ó t  már 1787- 
ben privilégiumot kért egyfajta ólomkamrás eljárásra. 
S za th m á r y  L á s z ló  részletesen leírja a módszert [6], de ar
ról is beszámol, hogy S c h ro tte n b a c h  végül is Ausztriában 
valósította meg találmányát és Bécs mellett, Nussdorfban 
(később Heiligenstadt) építette meg kénsavgyárát.

A történet példa arra, hogy miként kerülheti el egymást a 
fejleszteni kívánó szándék és a korszerűsítést megvalósíta-

* Magyar Vegyészeti Múzeum, Várpalota

ni képes tudás. (S c h ro tte n b a c h  1801-ben eladta gyárát az 
osztrák államkincstárnak. A wien-heiligenstadti állami kén- 
savgyár történetét E. A . K ő ib e  dolgozta fel 1950-ben [7]).

Az első ólomkamrás kénsavgyár

A z ipari igények kielégítésére előbb-utóbb mindig megta
lálják a megoldást. így történt ez Magyarországon is, mert 
1850-ben megépítették az első  ólomkamrás kénsavgyárat. 
A gyárat T sch id a  ( C s id a ) F e re n c  alapította Pozsony-vár- 
megyében, a Kiskárpátok lábánál, Bazin (Bősing) és a 
Cajla (Czajla) községek közötti területen [8].

Korábban arany- és ezüstérceket bányásztak ezen a vi
déken, de a nemesfémek kitermelése hamarosan meg
szűnt. Ezt váltotta fel a pirít (kénkovand) bányászata. Az 
itt felfedezett piritből már a napóleoni kontinentális zár 
idején kenet állítottak elő lőporgyártás céljára.

A feltárt pirít jelentősége a század közepére annyira 
megnőtt, hogy gazdaságos volt kitermelésének bővítése, 
sőt rögtön a helyszínen kénsavvá való feldolgozása is. így  
a T sch id a  F e re n c  alapította gyár nemcsak az első ólom 
kamrás ipari kénsavgyár volt hazánkban, hanem először 
használt nyersanyagként kén helyett piritet.

A gyártás színvonala

Minőségétől függően a pirít pörkölésére világszerte sokfé
le kemencetípust dolgoztak ki [9, 10]. Aknakemencéket 
(kilneket), különféle rostéllyal ellátott kemencéket, polcos 
kemencéket, amelyeket mind kézi erővel működtettek. 
Ausztriában J. B re m ,  Franciaországban P e re i  vezette be a 
pirít pörkölését [11, 12]. Ezek a kemencék egészen az 
1880-90-es évekig használatban voltak, amikor mechani
kus kemencékkel váltották fel őket. T h u r  O ttó  kézirata 
szerint a bazini pirít pörkölésére M a c h  E d u a rd ,  a pozsonyi 
főreáliskola kémiatanára különleges aknakemencét terve
zett [8]. A kemence tűzálló téglából épült, amelyben a tűz- 
teret a hamutértől öntöttvas rudakból álló rostély válasz
totta el. A kemence két oldalán, annak teljes magasságá
ban két öntöttvas csövet építettek be a falazatba abból a 
célból, hogy azokon keresztül elegendő meleg levegő jus
son a kén-dioxid mellett az ólomkamrákba. Ennek a leve
gőnek az oxigéntartalma növelni tudta a kén-dioxidból és 
a bevezetett vízpermetből képződött kénessav oxidációját. 
A katalitikus hatást, az oxidáció elősegítését a pörkölő ke
mencébe juttatott kálium-nitráttal érték el.

Az eljárás anyagvesztesége kezdetben nagy lehetett, mert 
az 1850-es években még nem építették be az üzemekbe a 
Gay-Lussac-tomyot. Igaz, hogy szabadalmaztatására már 
1827-28-ban megtörtént, de általános használata csak az 
1860-as évek után, a Glover-torony bevezetésével kezdő
dött. Összességében az üzem technikai színvonala gyengébb 
lehetett az Európában elterjedt angolkénsav üzemekénél.
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A gyár helyének kiválasztása azonban jó döntés volt, 
mert a bazini piritbánya az ország leggazdagabb lelőhely
ének bizonyult még a századforduló környékén is. Az 
1894. évi adatok alapján Pozsony megyében Bazinban és 
Pemeken a Seybel-féle bányatársulat 26 383 mázsa piritet 
termelt ki [13].

A gyár tulajdonosváltozása

A gyár szerepelt az 1873. évi bécsi világkiállításon, az ak
kori hivatalos jelentés szerint a már említett osztrák gyá
ros, Emil Seybel tulajdonaként [14]. Seybel először résztu
lajdonosa volt C. Wagenmann Bécs melletti liesingi gyá
rának, majd 1865-ben egyedüli tulajdonosa lett és a cég 
neve Wagenmann, Seybel & Co.-ra változott. 1857-ben itt 
használták Ausztriában először a piritet a kénsavgyártás 
nyersanyagaként.

A liesingi gyárnak külön vasúti csatlakozása volt [15] 
és olcsón szállíthatta a nyersanyagot részben  
Steyermarkból, részben a Pozsony melletti Bazinból. Ez 
lehetett az oka annak, hogy 1860 körül megszerezték a 
Pozsony-vármegyei piritbánya feletti rendelkezési jogot 
és megvásárolták a Tschida-féle kénsavgyárat is. Saját 
gyártelepükön hat ólomkamrás rendszert működtetettek, 
amelynek termelése elérte az évi 80 000 métermázsát. A 
magyarországi gyárat is fejlesztették, de termelése csak 
töredéke lehetett az osztrák gyárénak.

A hazai kénsavgyártás első üzemeinek alapítása azt bi
zonyítja, hogy késéssel ugyan, de a magyar vegyipar is 
igyekezett bekapcsolódni az európai ipari forradalom fej
lődési folyamataiba. Ehhez megvolt a kellő hazai szakis
meret. A z üzemek korai eladása viszont igazolás arra,

Ö S S Z E F O G L A L Á S

P ró d e r  István: 150 éve kezdődött hazánkban az ólomkam
rás kénsavgyártás

Magyarországon Pozsony vármegyében, Bazinban (Bösing) 
kezdődött 1850-ben az ólomkamrás kénsavgyártás. A gyártás 
nyersanyaga pirít volt, ezért különleges pörkölő kemencét ala
kítottak ki. A közlemény leírja az ipartörténeti előzményeket, 
az alapítás körülményeit és a gyár értékesítését.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 413 (2000)]

hogy akkoriban m egfelelő tőke hiányában, gazdasági hát
tér nélkül inkább csak nyersanyagforrások lehettünk a 
kedvezőbb helyzetben lévők számára.
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S U M M A R Y

István  P ró d er: 150 Years Ago Was Established the First 
Lead-chamber Sulphuric Acid Plant in Hungary

In 1850 started in county Pozsony, at Bazin (Bösing) the lead- 
chamber process for manufacturing of sulphuric acid. A special 
roasting furnace was constructed for the pyrites raw material. The 
paper describes the industry-historical background of process, the 
circumstances of foundation and the sale of the factory.

mkl4 1 4 2000. 55. ÉVFOLYAM. 11. SZÁM



A z ip a ri k a ta líz is  é s  re a k c ió k in e tik a  le g ú ja b b  e re d m é n y e i

S Z E R K E S Z T I:  K A L L Ó  D É N E S

Fejlesztési irányzatok a finomkémiai reakciótechnika 
elméletében és gyakorlatában

M A R T O N  G Y U L A *

Bevezetés

A kémiai reakció- és reaktortervezés legjelentősebb új
donságai a finomkémiai termékek gyártásánál találhatók. 
Vélhetően azért ott, mert a finomkémiai átalakítások több
ségét komplex kémiai reakciómechanizmus jellem zi, ami 
értelemszerűen többfázisú reakcióteret, speciális, több- 
funkciós reaktort sugall, mint legjobb megoldást. Az ipari 
szinten működtetett reaktorrendszerek sokszínűsége 
ugyanakkor azt is jelzi, hogy az a reaktor a korszerű, ahol 
a cél termék szelektivitása és hozama a lehető legnagyobb.

A kémiai reakció- és reaktortervezés folyamatos válto
zásban és fejlődésben lévő terület. T h ie le  [1] porózus ka
talizátorszemcsékben végbemenő diffúziójával és reakci
ójával, valamint D e n b ig h  [2] és D a n c k w e r ts  [3] folyama
tos kevert üstreaktorral és dugós áramlású csőreaktorral 
foglalkozó úttörő jelentőségű dolgozatai óta a tárgykör 
mind szélességében, mind mélységében sokat fejlődött. A 
kinetika és a reaktormodellezés mellett figyelembe kell 
venni a teljes technológia gazdaságosságát, ahogy ezt 
L e v e n sp ie l  [4] klasszikus dolgozatában kihangsúlyozta. 
F ro m e n t  és B is c h o j f  [5] kiemelte az összetett folyamatok 
kinetikai és realisztikus m odellezésének fontosságát. 
F o g le r  (1992) a kémiai reakciótervezés alappillérének te
kintette a sebességi törvényeket, a sztöchiometriát, molá
ris egyensúlyokat, diffúziót és egyéb alapelveket. Ma már 
világos, hogy a katalízis és a folyadékok mechanikája is a 
reakciótervezés szerves részét képezi [6].

Néhány gondolat a reakciótervezésről

Az ipar gazdasági környezetének megfelelői folyamatos 
technológia-adaptálást és új technológiák, vagy új szinté
zis-útvonalak kifejlesztését igénylik. A technológiai fej
lesztés folyamatos kihívást jelent, különösen az olyan vál
lalatok számára, amelyek nagy mennyiségben állítanak 
elő alap- vagy intermedier vegyszereket. A vegyipar stra
tégiáját és technológiáját gazdasági tényezők határozzák 
meg, amelyek arra kényszerítik a szakembereket, hogy 
nyersanyagként olcsó, egyszerű molekulákat használja
nak, és optimálják a kulcsfontosságú paramétereket, pél
dául a katalizátort, hőmérsékletet és nyomást. Ezzel egyi
dejűleg az egyetemi és intézeti kutatás az erőteljesen spe
cializált tudományágak skáláján gyakran elindítja magát 
az innovációt is. Manapság a sikeres technológiai kutatás 
előfeltétele a széles alapokon nyugvó, interdiszciplináris

* Veszprémi Egyetem, Vegyipari Műveleti Tanszék

munka (Q u a q a d b e c k -S e e g e r ,  [7]). A kémiai reakcióterve
zés alapelveinek alkalmazása innovatív megoldásokat 
gerjeszt a kémiai technológiák fejlesztésében, méretnöve
lésében és optimálásában.

A technológiai innováció mozgatója a nyersanyagok ára 
és hozzáférhetősége, az integráció, biztonság és környe
zetvédelem, és végül, de nem utolsó sorban a tudományos 
és technológiai fejlődés. A gyártási folyamatoknak - sok
kal inkább, mint maguknak a termékeknek - életciklusuk 
van, és ezek meghatározzák a technológiai láncban utánuk 
következő gyártás nyereségességét (J e n tz s c h , [8]).

L e ro n  1996-ban megjelent cikkében összegzi a reakció
tervezés legfontosabb célfüggvényét [9]. Ezek a

• technológiai- és termékbiztonság,
• környezetvédelmi szempontból elfogadható (lehe

tőleg „zöld”) termékek megadása,
• a hulladék kibocsátás minimalizálása,
• a beruházási igény minimálása,
• az energiafogyasztás minimálása,
• az üzemeltethetőség és szabályozás előírt flexibili

tásának biztosítása.
A felsorolt célok egyidejűleg természetesen csak ritkán 

érvényesíthetők és igazán a folyamatos „nagyipari” rend
szerekre jellemzők.

De mi a helyzet a finomkémiai termékek előállításával? 
E témakörben alapvető dolgozatként használhatják S h a r -  
m a  1988-ban megjelent összeállítását [10].

A reakciótervezés legújabb eredményei természetesen 
egyre növekvő szerepet játszanak a finomkémiai termékek 
előállításában is. A finomkémiai termékek felhasználhatók 
a gyógyszeriparban, alkalmazhatók mint agrokemikáliák, 
festőanyagok, textil alapanyagok, polimerizációs segéd
anyagok (műszálak, műanyagok, elasztomerek), alap- és 
segédanyagként felhasználhatók az elektrokémiai iparban 
és az illatszergyártásban. Gyártási volumenük kevéssel 
2000 t/év alatti mennyiség. Előállításukat általában szaka
szos folyamatokban valósítják meg, melyeket a piaci igé
nyek változása szerint gyakran módosítani kell. A végter
mék általában valamely rövid élettartamú komplex mole
kula, szigorú minőségi mutatókkal. Az előállítási folyama
tok több lépcsősek, emiatt a megfelelő szelektivitásra nagy 
gondot kell fordítani. Különösen fontos ez azért is, mert az 
előállítás összes költségének a nyersanyagköltség mintegy 
60%-át teszi ki. Bár a termelés volumene kisebb, mint a 
vegyipari tömegtermelések esetében, az előállítási folya
mat ugyanannyi, vagy még több korróziós, egészségügyi, 
biztonságtechnikai problémát vet fel. A finomkémiai ter
mékek előállítására felhasznált alapanyagok a HCN,
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C0C12, izocianátok, P2S5, PH3, illékony aminok, CNC12, 
Br2, Cl0, 0 3, illetve a természetes biopolimerek, valamint 
azok bomlástermékei (cukrok, fehérjék, aminosavak stb.).

A termelés kis volumene komoly kihívást jelent az előál
lítási folyamatok tervezői, működtetői és ellenőrzői felé. A 
kívánt termék elválasztására nagy gondot kell fordítani a 
szigorú minőségi előírások miatt, melyek az egyéb anya
gok jelenlétét gyakran ppm-nyi mennyiségben engedélye
zik. A szeparálást nehezíti a termékek komponenseinek 
egymáshoz közeli forráspontja, s a termékek termikus in- 
stabilitása. Az előállítási folyamat kiválasztását gyakran az 
elválasztás szempontjai diktálják.

A finomkémiai reakció- és reaktortervezés elmúlt tíz 
éves időszakot átfogó elemzése (1988-1998) azt mutatja, 
hogy a termelő reaktorok 72-75%-a többfázisú reaktor, és a 
tervezői siker kritériumaként általában a -  korábbi megol
dás, vagy megoldásokhoz képest -  megnövelt folyamatsze
lektivitást adják meg.

Recirkulációs áramok

■a
Reaktor Szeparátor

Veszteségáramok Veszteségáramok 

1. ábra. A finomkémiai termék-előállítás elvi folyamatábrája

Ez utóbbi definíciójaként (ld. 1. ábra) írhatjuk, hogy:

CTfoly
I i

" D

h
kilépő

belépő

ahol °foiy a folyamatszelektivitás, a hasznos termé
kek kilépő árama (szakaszos technológiáknál egy sarzsból 
„kivett” hasznos termékek mennyisége), SI{,e|é ~ a belépő 
áramok mennyisége, (szakaszos technológiáknál egy sarzs- 
nál bevitt tömeg). Különböző dimenziójú áramok esetén 
u.n. ekvivalens áramokat (vagy tömegeket) kell definiálni. 
A vegyipari gyakorlatban általában energia, vagy tömeg 
egyenértéket használnak.

Jelen tanulmány néhány többfázisú reakcióra épülő fi
nomkémiai eljárás példáján a fázistranszfer katalízis elő
nyeivel és korlátáival, az aprotikus oldószerek előnyeivel 
és a két folyadékfázis jelenlétében végbem enő biokémiai 
átalakulások és fotokémiai reakciók előnyeivel foglalko
zik. Rávilágít azokra a stratégiákra, melyek lehetővé te
szik a nagyobb konverziós fok, jobb szelektivitás eléré
sét, enyhébb reakciókörülmények, biztonságosabb eljárá
sok, egyszerűbb elválasztási eljárások alkalmazását. A 
fenti célok eléréséhez a reakció mikro- és makró- 
környezetének alakításával -  micellák, mikroemulziók, 
hidrotrópok, zeolitok, molekuláris réteges szerkezetek és 
ciklodextrinek alkalmazásával -  részletesen szólunk. Ki
hangsúlyozzuk a mikrokeverés fontosságát is.

mkl

Extraktív reakciók

Egy második folyadékfázisnak a folyamatba való alkalma
zása számos előnnyel jár. Javul a konverziófok, a hatékony
ság, olcsóbb reagensek alkalmazhatók, és könnyebbé válik 
a hőelvezetés is [12]. Két folyadékfázis alkalmazásával ter
modinamikai szempontból magasabb konverziófok érhető 
el, mint bármelyik fázisban külön-külön. Egyszerű analí
zissel kimutatható, hogy a megoszlási hányados bizonyos 
értékeinél, a kétfázisú rendszerben megnő az egyensúlyi ál
landó értéke, s akár 104-szerese is lehet az egyedüli fázis
ban tapasztaltaknak.

A gondosan megválasztott második folyadékfázis szere
pe különösen fontos akkor, ha a kívánt intermedier köny- 
nyen elreagálhat egy nemkívánatos reakcióban. Tekintsük a 
HO(CH2)6OH átalakulását HO(CH2)6Br-dá bróm vizes ol
datával. Szénhidrogén oldószer alkalmazásával a kívánt 
termék szelektivitása megnövelhető, s a dibrómszármazék 
keletkezése visszaszorítható, vagy akár eliminálható is.

Nézzük az izocianátok előállításának példáját a megfele
lő amidből (pl. a 2-etil-hexánsavamidból a megfelelő izo- 
cianát előállítása). Közismert a Hofmann-reakció, amely 
RCON2-t RNH2-vé alakítja vizes nátrium-hipokloritos kö
zegben. A reakció mechanizmusa a következő: a folyamat
ban halogén-amid intermedier keletkezik, csoportátrende
ződés révén kialakul az izocianát RNCO. Ez azonban vízzel 
karbamátsavat képez, majd alkalikus közegben történő 
dekarboxilezés révén kialakul az RNH2. Egy második fo
lyadékfázis alkalmazásával azonban, az intermedier izo
cianát, melynek megoszlási hányadosa nagy a második fo
lyadék fázisra vonatkozóan, így nagy hatékonysággal előál
lítható. Vagyis a különböző izocianátok, melyek fontos 
alapanyagai a finomkémiai termékek előállításának, egy 
biztonságos eljárással előállíthatok, elkerülve a mérgező 
foszgén alkalmazását [13]. A nagy szelektivitás elérésének 
kritériumait pontosan meg kell állapítani.

Az extraktív hidrolízis előnyeit a savas hidrolízissel 
szemben formiát-észter formájú gyógyszer intermedierek 
(pl. Primaxin) megfelelő alkohollá való átalakításának pél
dáján King és társai [14] publikálták. Az előbbi módszer 
előnyösebb a produktivitás, a hatékonyság, a nyersanyag 
felhasználás és a hulladékkezelés szempontjából is. A for
mát észter hidrolízisét a kívánt termék egyidejű extrak- 
ciójával hajtották végre, elválasztva így a terméket a nem- 
kívánatos egyéb anyagoktól.

A  második folyadékfázis alkalmazása előnyösnek bizo
nyult például propilén hidroformilezési reakciójában, ahol 
Rh bázisú vízoldható katalizátort alkalmaztak trisz-(m- 
szulfofenil), -foszfinnal. Ez utóbbi komplex vízoldható és 
extrahálható -l< pH < 0 esetén; míg nátriumsója nem 
extrahálható. Jó példa ez annak bemutatására, hogy egy ho
mogén katalitikus reakciót mikor érdemes heterogén folya
mattá alakítani. A termékek elválasztása könnyű, alacsony 
az energiafogyasztás, a reakcióhő gőztermelésre alkalmaz
ható. Hidroformilezési reakcióval finomkémiai termékek 
széles skálája állítható elő és a fenti stratégia hatékonynak 
bizonyult. Az olefinvegyület vízben való rendkívül kis old
hatósága esetén, fázis transzfer katalizátor segítségével a
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katalizátor szerves fázisba vihető (lásd következő fejezet) 
és így a katalizátor visszanyerésének problémája könnyen 
kezelhetővé válik.

Fázis transzfer katalízis (PTC)

A PTC bevezetése a finomkémiai termékek előállításába el
sősorban F reed m a n  [15] és S ta rk s  [16] munkássága révén 
számos változást idézett elő. Példaként említhető, hogy szi
gorúan nedvességmentes körülmények és nátrium-alkoxid 
katalizátor alkalmazása helyett 40-50% NaOH alkalmazása 
a reakciókat könnyebben kezelhetővé tette, s az alapanyag
költséget csökkentette. PTC alkalmazásával számos reak
ció lejátszatható, melyek korábban nem, vagy hosszú idő 
alatt mentek végbe. A sztérikus gátlás is legyőzhetővé vált 
(pl. a 2-terc-butil fenol/2,6-di-terc-butil fenol metilezése). 
Ebben az esetben kvatemer ammónium-vegyületek, mint 
pl. a trioktil-metil-ammónium-klorid, benzil-trietil-am- 
mónium-klorid, tetrabutil-ammónium-hidrogén-szulfát, 
vagy a megfelelő foszfónium vegyületek segítségével az 
ionos formák a vizes fázisból a szerves fázisba vándorol
nak, ahol a reakció mennyiségileg lejátszódik. Többfunkci
ós katalizátorokat is kifejlesztettek. PTC alkalmazásával 
jobb szelektivitás érhető el, egyszerűbb üzemeltetés való
sítható meg, olcsóbb oldószerek és reagensek használha
tók, és könnyebbé válik a hőelvezetés. Úgy tűnik, még 
semmilyen katalitikus módszer nem fejtett ki akkora hatást 
a finomkémiai termékek előállítására, mint a PTC. A szin
tetikus piretroidok, mint pl. a fenvalerát, cipermetrin előál
lításában elterjedten alkalmazzák a PTC-t, csak úgy, mint 
néhány más speciális polimer termelésében [16].

A PTC-t leginkább relatíve lassú reakciók esetében alkal
mazzák. S h a rm a  és munkatársai azonban kimutatták, hogy 
számos reakcióban, amelyekben a komponenstranszport a 
diffúziós határrétegben lejátszódó gyors reakcióval együtt 
történik, a PTC előnyösen alkalmazható.

PTC alkalmazásával különböző anyagok katalitikus hid- 
rogénezését H2-nel, oxidálását 0 2-nel, karbonilezését CO- 
dal gáz-folyadék rendszerekben sikeresen megvalósították. 
A PTC kiválóan alkalmazható szilárd-folyadék reakciók
ban. Klasszikus példa benzil-klorid és a nátrium-acetát/ben- 
zoát reakciója [18]. A reakció kinetikája igen érzékeny már 
az esetleg kis mennyiségben jelen lévő vízre is. A közel
múltban tárták fel az ún. omegafázisnak a reakciósebesség
re gyakorolt jelentős hatását. Az omegafázis kevés víznek a 
reakcióelegyhez való adagolásával kialakuló új fázis.

A PTC segítségével finomkémiai üzemek hulladékára
maiból az értékes anyagok visszanyerhetek. K ris h n a k u m a r  
és S h a rm a  fejlesztettek ki módszert fenolszármazékok vi- 
zes-alkalikus közegből való visszanyerésére [17]. A vissza
nyert anyagok értékesíthetők, koncentrációjuk a hulladék
áramban 5 ppm alá csökkenthető. L in d b lo m  és E la n d e r  el
járásai szerint még penicillin is visszanyerhető fermentáci
ós üzemek hulladék folyadékáramából [19].

A királis PTC-t elterjedten alkalmazzák gyógyszer inter
medierek gyártásában. D o llin g  és munkatársai 8-R, 9-S, N- 
(p-trifluor-metil-benzil) cirkónium-bromidot alkalmaznak 
egy fontos aszimmetrikus alkilezési folyamatban. A haté

konyság 95%-osnak bizonyult [16]. A finomkémiai termé
kek előállítását célzó szerves szintetikus folyamatokban to
vábbi áttörések várhatók.

L in d b lo m  és  E la n d e r  [19] fontos gyógyszeripari alkalma
zásokat vázolt C-, N-, O- alkilezésére. A PTC jelentősége 
világosan kimutatható a fenilacetonitril (mono- és di-) C- 
alkilezésében, a benzil-penicillin a-klór-dietil-karbonáttal 
való alkilezésében (ahol a savas és a halogenid komponen
sek mennyisége gyorsan csökkenthető az észterezés normál 
körülményei között), purinok és adenin N-alkilezésében.

További figyelmet igényel a katalizátor visszanyerése. A 
szilárd anyag által hordozott fázis transzfer katalizátorok, 
melyekről több publikáció is megjelent, nem tűnnek piacké
pesnek kisebb aktivitásuk és rövid élettartamuk miatt. Hasz
nos lenne megvizsgálni a katalizátorok oldhatóságát külön
böző oldószerekben; a hőmérséklet által befolyásolt oldha
tóság is még egy kihasználásra váró lehetőség. Olyan kata
lizátorok esetében, mint a PEG, vagy 40-50%-nyi NaOH je
lenlétében lejátszódó reakciók esetében három folyadékfá
zis alkalmazása elősegíti a katalizátor visszanyerését. E re
akció rendszerek kinetikája kiemelt figyelmet érdemel.

Az új, olcsó és termikusán stabil katalizátorok megalko
tásán kívül a PTC egyéb területeken is még megoldandó 
kérdéseket kínál. Ilyen a PTC szerepe a lassú és gyors le
játszódásé reakciókban, megfelelő oldószerek kiválasztásá
ban, egyensúly előrejelzésében, szerves fázisbeli sebességi 
állandó becslésében. A szelektivitás befolyásolása ugyan
csak figyelmet érdemlő kérdés, csakúgy, mint a PTC alkal
mazása a királis szintézisben.

A mikrokörnyezet alakításának szerepe a 
reakciósebesség és a szelektivitás növelésében

A többfázisú reakciók sebessége, a sebességi állandó relatí
ve magas értéke ellenére, az oldott anyag határrétegbeli ala
csony koncentrációja miatt korlátozott. Gáz-folyadék rend
szerekben a határrétegbeli koncentráció a nyomás növelésé
vel megnövelhető, s jelentős változás érhető el a szuperkri
tikushoz közeli kondíciók beállításával is. Más rendszerek
ben, vagy ha a kívánt reakció kisebb nyomásokon játszódik 
csak le, más módszereket kell keresnünk. Komponens
transzport gátolt reakciók esetén a fázishatár felületének nö
velése a reakciót elősegíti. Ezt a lehetőséget kell kihasznál
nunk, amennyire csak lehetséges. Meg kell vizsgálnunk a 
micellák, mikroemulziók és hidrotrópok szerepét. Nemcsak 
a reakciósebesség növelésében, hanem az irányban is, hogy 
alkalmazásukkal nagyobb szelektivitás is elérhető-e.

Micellák, mikroemulziók és hidrotrópok

A micellák felületaktív anyagok, melyek segítségével 
nagy mennyiségű hidrofób anyag oldékonnyá tehető, 
elektrosztatikus kölcsönhatás révén ionos reagensek is. A  
micellák általában 40-80 Á átmérőjűek, így kis koncent
rációban is nagy felületet képviselnek. S h a rm a  és munka
társai kimutatták a micellák jelenlétének hasznosságát 
többfázisú reakciók esetén komponenstranszport gátolt 
folyamatokra. Eredményeik érvényesek kémiai reakcióval
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kísért és nem kísért folyamatokra is a diffúziós határréteg
ben [20,21]. Micellák jelenlétében a reakciósebesség 70- 
szeres növekedése tapasztalható. Micellák jelenléte azon
ban a rendszert diffúzió-gátolttá teszi, míg micellák nélkül 
a fő ellenállást a fő folyadékfázis okozza. A micellák a töl
tés megváltoztatásával képesek az ionos formák taszításá
ra, ami által a nemkívánatos reakciók gátolttá válnak, és 
ez javítja a szelektivitást.

Onyiriuka és Suckling funkcionális csoportú micellákat 
alkalmaztak fenol szelektív ortoklórozására; nagy haté
konysággal keletkezett tercier-butil-hipoklorit metanolos és 
vizes oldatokban [22]. A  fordított micellák jelenléte ugyan
csak kedvező, nemcsak a biokémiai reakciókban, de a szer
ves szintézis folyamatokban is. Shield és munkatársai járták 
körül ezt a tématerületet és mutattak rá előnyeire a peptid- 
szintézis, szteroidok oxidációja és redukciója, aromások 
izomer elegyének oxidációja és redukciója esetén [23].

A mikroemulziók kolloid diszperziók, amelyeket mono
diszperz vízcseppek alkotnak olajban, vagy monodiszperz 
olajcseppek vízben. A mikroemulziók tartalmazhatnak 
detergenst, vagy nem, s az utóbbi esetben a reakció utáni 
elválasztási lépés meglehetősen egyszerű, s az elegy alko
tói recirkuláltathatók.

Különböző típusú felületaktív anyagok alkalmazhatók, 
amelyeket lebontható detergenseknek is neveznek. Martin 
és társai kimutatták, hogy ketal-bázisú felületaktív anyagok 
stabilak vizes, alkalikus oldatokban, de savas közegben le- 
bomlanak [24]. Általában a cseppek 100-300 Á átmérőjűek 
és a szerves fázis móltörtje akár 0,3 is lehet, nagy fázisha
tár felületet biztosítva ezáltal. így a mikroemulziós reakció
közeg nagymértékben megnövelheti a többfázisú reakció 
sebességét. Sharma és munkatársai kimutatták, hogy cik- 
lododekanon oxidálásában és egyéb reakciókban (gáz-fo
lyadék reakciókban is) az intenzifikálódási faktor is magas 
lehet. A ciklododekanon oxidálásánál a bruttó folyamat se
bessége megszázszorozódik [25].

Mikrokeverés

A mikrokeverés szerepe a többfázisú reakciók szelektivi
tásának alakításában még nem teljesen tisztázott. Homo
gén rendszerekben Bourne és Dell'Ava mutattak rá a 
mikrokeverés fontosságára [26]. A 6-amino-4-hidroxi-2- 
naftalin-szulfonsav 3-triflourmetil és 4-nitrobenzol-diazo- 
nium ionnal való azo-csatolása relatíve nagy koncentráci
ójú vizes alkáli oldatokban olyan aminoazo-hidroazo ter
mékarányt eredményezett, amely jóval meghaladja a sav
bázis egyensúly alapján becsült értéket. Kaminski és társai 
ezt egyértelműen a mikrokeverés hatásának tulajdonítják 
[27]. Arezorcin nitrálása/brómozása a várakozásokkal el
lentétben főleg diszubsztituált terméket eredményezhet 
még a nagy rezorcin/bróm mólarányok esetén is. Abban 
az esetben, ha a reakcióval történő, illetve a kémiai reak
ció nélküli mikrokeverés felezési ideje összemérhető, 
vagy az első kisebb, a mikrokeverés hatása válik döntővé. 
Ilyen esetekben analógiát állíthatunk fel a reakció és a 
mikrokeverés egymásra való hatása és a kémiai reakcióval 
kísért komponenstranszport között.

mkl

A mikrokeverés szerepe a többfázisú -  gáz-folyadék, fo
lyadék-folyadék, gáz-folyadék-szilárd (reakció-krisztalli- 
záció is) -  reakciók szelektivitásának alakításában további 
tanulmányozást igénylő kérdés.

A nemkívánatos termékek keletkezése, még ha mennyisé
gük 3% alatt van is, általában károsan befolyásolja a kívánt 
termék tisztaságát, megnöveli az elválasztás költségeit, s 
problémát jelent hulladékkezelési szempontból is. A megfe
lelő mikrokeverés kialakításában, a szelektivitás javítása ér
dekében további kiaknázandó lehetőségek rejlenek.

A reakciósebesség és a szelektivitás növelése a 
makrokörnyezet alakításával

Gyakori feladat valamely izomer vegyület előállítási haté
konyságának maximalizálása. A zeolitok szerepe közismert 
gőzfázisú reakció esetén a para-alkilezett termékek előállí
tásában. Pl. a toluol és az etilén reakciójában főként para- 
etil-toluol keletkezik. A zeolitok szerepe a folyadék fázisú 
reakciókban fontos lehet a finomkémiai termékek előállítá
sában. A zeolitok mellett a molekuláris szinten kialakult ré
teges szerkezetek, mint pl. néhány agyagásvány (montmo- 
rillonit, xonotlit) és ciklodextrinek is szolgálhatnak megfe
lelő makrokörnyezetként a kívánt izomer létrejöttéhez.

Zeolitok, molekuláris réteges szerkezetek 
és ciklodextrinek

L-típusú zeolitok alkalmazásával a benzol klórozásakor 
95%-os szelektivitással para-diklór-benzol keletkezik. Ez 
meglehetősen nagy érték, ha a homogén fázisú vas katalizá
tort alkalmazó folyamattal hasonlítjuk össze [28]. A klórben
zol paraszelekív klórozását Y típusú zeoliton tanulmányozták 
és azt tapasztalták, hogy a klórozás a zeolit pórusaiban törté
nik. Hasonlóképpen anizol 70°C-on való klórozása zeolit je
lenlétében 73%-os szelektivitással paraszármazékot eredmé
nyez, míg a korábban tapasztalt érték 40% volt.

A fenol szelektíven hidrokinonná alakítható vizes közegben 
H20 2-dal H2SM-S zeolitkatalizátoron. A szelektivitás 99%. 
Zeolit nélkül a para-származék mennyisége nem haladja meg 
a 40-50%-ot, a maradék pedig rendszerint ortoszármazék [30]. 
A zeolitot tartalmazó folyadékfázis felé irányuló reakcióval kí
sért komponenstranszport még nem teljesen tisztázott. A reak
ció a folyadék fázisban történik, csakúgy, mint a katalizátor 
pórusainak felületén. A pórusok kationokkal történő előzetes 
blokkolása esetén a szelektivitás a paraizomer felé változik. 
Kérdéses a Fick-közelítés érvényessége. A megnövekedett 
szelektivitás a paraizomer felé több tényező eredménye, e kér
dés azonban még további tanulmányozást igényel.

Ciklodextrinek alkalmazása szférikus és optikai szelektivi
tást tesz lehetővé, ezáltal molekuláris „forgalom-ellenőrzés” 
játszódik le [31]. Fenol és kloroform tömény NaOH jelenlé
tében lejátszódó közismert reakciójának kimenete ciklodext
rinek jelenlétében teljesen megváltozik. Epiklórhidrinnel 
immobilizált (3-ciklodextrin jelenlétében 100% szelektivitással 
p-hidroxi-benzaldehid keletkezik. Anizol HOCl-dal való kló
rozásában a para/orto-klór származék arány 21 lett a-cik- 
lodextrin jelenlétében.
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Tabushi és munkatársai szerint [32] vizes alkalikus ol
datban P-ciklodextrin jelenlétében K I- (vagy K2) vitamin 
analógok szelektív egylépéses szintézise megvalósítható. 
E folyamatban a kulcslépés a 2-metil-hidronaftokinon al- 
kilezése allil-, krotil-, metallil-, vagy prenil-bromiddal.

A fent említett valamennyi esetben a szelektivitás és a 
reakciósebesség előrejelzése további kutatások tárgyát ké
pezi. A diffúzió kérdése még nem teljesen tisztázott. Ha a 
komponens transzportot gyors reakció kíséri, amely rész
ben, vagy teljesen a diffúziós határrétegben játszódik le, 
újabb komplikációk léphetnek fel, melyek további elem 
zést igényelnek.

Az oldószer és egyéb reagensek szerepe

Aromás helyettesítési reakciókban az oldószer bizonyos 
mértékig hatással van mind a reakciósebességre, mind a 
termékeloszlásra. Stock és Himoe azt tapasztalták, hogy e 
hatást figyelembe véve toluol folyadékfázisú klórozásakor 
az orto- és para- termékek aránya 69:31 és 34:66 között 
változott. E hatás figyelem bevételével jelentősen befolyá
solható az előállítás költsége, ami az elválasztás költségét 
is magában foglalja [33].

Leblanc és Leblanc kimutatta, hogy a fenol klórozása 
aprotikus oldószerekben szelektíven ortoszármazékokat 
eredményez kis mennyiségű amin jelenlétében. így a 2-klór- 
fenol Cl2-ral való klórozása tetraklór-etilén oldószerben 
diizopropil-amin jelenlétében 92,2% 2,6-diklórfenolt és 
4% 2,4-diklórfenolt eredményez, 110 °C-on [34]. Normál 
körülmények között 2-klór-fenol direkt klórozásakor jóval 
nagyobb mennyiségű 2,4-származéknak kellene keletkez
nie. Ratton szerint a fenol para-klórozását Ph2S jelenléte 
elősegíti [35].

Az oldószerek és egyéb reagensek szelektivitásra gya
korolt hatása még további kutatások tárgyát kell, hogy ké
pezze. A finomkémiai termékek előállításában az effajta 
„trükkök” igen hasznosak.

Fotokémiai reakciók

A finomkémiai termékek előállításában a fotokémiai reak
cióknak is kiemelt szerep jut [36]. Legfontosabb alkalma
zásuk a gyökös láncreakciók. A legfőbb előnye e reakci
óknak a specifikusság. Két közismert példa a toluol oldal- 
lánci klórozása és a benzol klór addíciója (de itt említhető 
a szulfoklórozás és a szulfoxidálás is). A fotokémiai ger
jesztés lehetővé teszi a reakciók alacsony hőmérsékleten 
való lejátszatását. Ez főleg olyankor hasznos, ha a gyökös 
láncok rövidek, s ilyenkor nagy számú gyök szükséges a 
reakció beindulásához. A nagy volumenű folyamatok ese
tén fotokémiai reaktor kaszkád szükséges, ez a hátrány itt 
nem jelentkezik (pl. ciklohexán oxidálása NOCl-dal). A 
D3-vitamin és az A-vitamin hidroxi-származékának előál
lítására is fotokémiai eljárásokat alkalmaznak. Az A vita- 
min-acetát fotokémiai cisz-transz izomerizációja is már 
megvalósított folyamat. 40 vagy 60 kW-os gerjesztő fény
forrás segítségével a különböző folyamatok méretnövelé
se megvalósítható, egészen az ipari méretekig. Egyre in

kább elterjedőben van a lézer, mint gerjesztő fényforrás 
alkalmazása, amelyet leginkább a speciális, magasabb el
adási árú termékek gyártásába vezetnek be.

A fotooxigenálás egy fontos lépése citronellolból kiindu
ló „Rose-oxide” illatszer gyártásának. Az ózont alkalmazó 
reakciók is intenzifikálhatók fotokémiai gerjesztés révén.

A fotokémiai reakciók számunkra kedvezően befolyá
solhatók a mikrokömyezet (micellák, mikroemulziók) és 
a makrokömyezet (ciklodextrinek) m egfelelő módon való 
alakításával [37].

Biokatalízis

A biológiai katalizátorok számos fontos átalakulás leját
szódását lehetővé teszik, enyhe reakciókörülmények kö
zött, nagy regio- és sztereoszelektivitással. Az immobi- 
lizált katalizátorok további lehetőséget kínálnak [38].

Számos párhuzam állítható fel a biokatalizátorok többfá
zisú reakciókban betöltött szerepe és a már tárgyalt extrak
tiv reakciók között. A kétfázisú rendszereket eredetileg 
vízben nem oldódó anyagok (pl. szteroidok) átalakítása 
szempontjából vizsgáltuk. Ma már számos példa áll ren
delkezésünkre, melyek alátámasztják, hogy amint azt az 
extraktiv reakcióknál is említettük, a kétfázisú rendszerek
ben lejátszódó másodrendű reakció sebessége akár 104- 
szerese is lehet a külön fázisokban lejátszódó reakcióéhoz 
képest. A kétfázisú stratégia teszi lehetővé pl. azt, hogy el
kerüljük az enzim denaturálódást, s olyan pH tartomány
ban hajtsunk végre valamely reakciót, ahol kedvező az en
zimstabilitás, s az enzimműködés optimális, anélkül, hogy 
a reakció termodinamikáját károsan befolyásolnánk.

A kétfázisú stratégia működőképességét jól illusztrálja az 
a-khimotripszin által katalizált N-benzoil-L-fenil-alanin- 
etilészter szintézise etanolból és a megfelelő savból. Vizes 
fázisban a hatékonyság kicsi, míg kétfázisú rendszerben 
megközelíti a 100%-ot. Klibanov szerint számos enzim  
kedvezően alkalmazható különféle reakciók katalizálására 
(pl. dihidroxibenzolok előállítására fenolból) [39]. A  benzol 
cisz-l,2-pirokatehinné alakítása kiemelkedő példa erre. 
Szubsztituált benzol is alkalmazható, így pl. fluorbenzol 
cisz-dihidrokatehinné alakítható. Ez utóbbi intermediere a 
3-fluor-veratrin előállításának, amelyet számos gyógyszer- 
ipari termék gyártásában alkalmaznak. E reakciórendszerek 
mérnöki analízise számos kutatás tárgyát képezheti.

A fordított micellák szerepe a finomkémiai termékek en
zimkatalizált előállításában ugyancsak tisztázásra vár. Erre 
példa a lipáz-katalizált inter-észterezés, melyet kakaóvaj 
származék könnyen hozzáférhető, olcsó alapanyagból való 
előállítására alkalmaznak [40]. A fordított micellák e példá
ját gyakran úgy említik, mint víz kolloid oldatát szerves 
rendszerekben. Egyéb, vízben nem oldódó alkaloidok, prosz- 
tanoidok és szteroidok átalakítási lehetőségeit vizsgálták 
[41]. Peptid szintézis is megvalósult már. A kétfázisú rend
szerekben rejlő további lehetőségek még kiaknázásra vár
nak. A jelenlevő víz mennyiségét a minél kedvezőbb egyen
súlyi körülmények eléréséhez kell megválasztani.

Azok a rendszerek, ahol a vízfilm vastagsága kisebb, 
vagy összemérhető a diffúziós film vastagságával, továb
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IRODALOMbi tanulmányozást igényelnek. Főleg ott fontos ez, ahol a 
reakciók komponenstranszport-gátoltak. Pontosan fel kell 
mérni a pH hatását is. Tisztázásra vár a szubsztrát felvétel 
mechanizmusa is.

Néhány hasznos stratégia többfázisú 
reakciók vezetésére

Doraiswamy és Sharma [11] számos gyakorlati megfonto
lást tettek a többfázisú reakciók kedvező eredményt hozó 
vezetésével kapcsolatban.

Előnyös a többfázisú rendszereket folyamatos üzemben 
alkalmazni, a biztonságosabb üzemelés és a hőelvezetés 
egyszerűsége miatt. Különösen érvényes ez veszélyes 
anyagok (mint pl. a peroxi észterek) és veszélyes reakciók 
(mint pl. a Witting reakció) esetében.

A nagyobb reakciósebesség és jobb szelektivitás elérése 
érdekében néhány reakciót előnyösebb aprotikus oldó
szerben (mint pl. dimetil-formamid, N-metil-pirrolidon, 
dimetil-szulfoxid) lejátszatni.

Számos előnnyel járhat a savas/bázikus ioncserélő gyan
ta katalizátorok alkalmazása, mint pl. a nagyobb szelekti
vitás elérésére. így pl. a homogén katalitikus folyamattal 
ellentétben a monomer észterek savas hidrolízise poliész
terek jelenlétében is szelektíven játszódik le. Polimer ész
terek nem alakulnak át, mert nem képesek eljutni a katali
zátor aktív helyeire. Természetesen ehhez a katalizátort az 
elérendő célnak m egfelelően kell kialakítani.

A reakció-krisztallizációs rendszerekben előnyös lehet 
oltóanyag kristályok bevezetése. Megtörténhet, hogy még 
kis szilárdanyag tartalom (~2%) esetén is olyan iszapot 
kapunk, amely szivattyúval sem továbbítható, nem szűr
hető, s a reaktorban helyi felmelegedést, esetleg a reakció 
káros elfutását eredményezi.

Tanulmányozásra szorul a reakció melléktermékeinek a 
kristály kialakulásra és méreteloszlásra gyakorolt hatása is.

Néhány esetben kombinálható egymással az előállítási 
módszer és a kémiai úton történő termékszeparációs lépés. 
Gaikar és Sharma [42] számos példát nyújt a reaktív sze
parációra. Nézzük a di-xilin-etán előállítását m-xilolból. 
Kiindulhatunk m- és p-xilol elegyéből, ami olcsóbb, mint
ha tiszta m-xilolt alkalmaznánk. A reagens acetaldehid, s a 
reakciót tömény kénsav jelenléte katalizálja. A szelektivi
tás m-xilolra kivételesen nagy. Fluorbiprofén előállítása
kor, a nemkívánatos termék (a dimer sav) a kívánt termék
től való elválasztása disszociációs extrakcióval valósítható 
meg, valamely bázis sztöchiometrikus hiányában [43].

Az ultrahang alkalmazása ugyancsak előnyös lehet a fi
nomkémiai termékek előállításában, a reakciósebesség 
növelésével és a hatékonyságjavításával [44].
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Ö S S Z E F O G L A L Á S S U M M A R Y

Marton Gyula: Fejlesztési irányzatok a finomkémiai reak
ciótechnika elméletében és gyakorlatában

A finomkémiai termékek előállítása számos kihívást támaszt, 
amelyeknek való megfelelés mind a vegyészektől, mind a ve
gyészmérnököktől tudásuk legjavát kívánja.

Bár nincs általános recept, úgy tűnik, hogy a homogén fázisú 
reakciók átalakítása kétfázisú reakciókká gyakran számos előny
nyel jár. Olcsóbb reagensek, enyhébb reakciókörülmények alkal
mazhatók, nagy szelektivitás érhető el. A PTC is új lehetősége
ket nyújt, az új katalizátorok magasabb hőmérsékleten való üze
melést tesznek lehetővé, lehetővé válik a királis szintézis is.

A kívánt termék szelektivitása befolyásolható a mikrokömye- 
zet micellákkal, mikroemulziókkal, hidrotrópokkal való alakítá
sával. Jelentősen növeli a szelektivitást a zeolitok, molekuláris 
réteges szerkezetek és a ciklodextrinek alkalmazása. Ipari folya
matokban a szelektivitás ily módon való befolyásolása igen 
hasznos lehet. A fotokémiai módszerek előnyösen alkalmazha
tók a szabad gyökös láncreakciókban.

A reaktorok üzemeltetési stratégiáinak kiválasztásakor egyre in
kább gazdasági szempontokat kell szem előtt tartani.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 415 (2000)]

Gy. Marton: Recent Trends in Theory and Practice of the 
Fine-Chemical Reaction Engineering

The paper gives a survey on the recent developments of research 
work achieved in different fields of fine-chemical production.

The conversion of homogenous liquid phase reactions to two 
liquid phase reactions often leads to the use of cheaper chemical- 
s, operation under milder conditions and higher selectivity.

The phase transfer catalysis has opened up new frontiers and 
new catalysts allow higher temperature operation and now even 
chiral syntheses are possible. The use of zeolites and cyclodextrins 
allow substantially higher selectivity for the derived products.

Biocatalysis, involving two-phases, is particularly advanta
geous to overcome problems associated.

Sjentte... Sye*n£e... Syemte...

Új akkreditációs útmutató az USA 
üzemmérnök képzésben

Az USA Mérnök és Technológai 
Akkreditációs Tanácsa (ABET, Baltimore) 
a Criteria 2000-ben közölte azt a 11 krité
riumot, amelynek üzemmérnök végzőseik
nek eleget kell tenniük. Ezek:
-  a matematikai, a tudományos és a mér

nöki ismeretek alkalmazása,

Vegyész ne viseljen szemellenzőt

A német egyetemek kémiai tanszékeinek 
vezetői és néhány jelentősebb vegyipari vi
lágcég vezetői ebben a címben foglalták 
össze véleményüket arról, hogy ki mit tart a 
legfontosabbnak a munkaerő XXI. századi 
kémiai elitjének kiképzésében. A feladatot 
talán legpregnánsabban a Bayer cég egyik 
vezetője fogalmazta meg: „A természettu
dományok művelői és a velük együttdolgo
zó megvalósító mérnökök fejtsenek ki kö
zös erőfeszítést. A közös hálózatképzés áll 
előtérben a különböző tudományos diszcip
línák együtthatása érdekében.” A profesz-

-  kísérletek tervezése és vezetése, vala
mint adatelemzés és értelmezés, az elvárt 
igényeket kielégítő rendszer, kompo
nens, vagy folyamat megtervezése,

-  munka multidiszciplináris teamekben,
-  mérnöki problémák beazonosítása, for- 

mulázása és megoldása, a szakmai és az 
etikai felelősség megértése,

-  hatékony kommunikálás, a mérnöki 
megoldások globális és társadalmi össze

szorok és iparvezetők az egyéniségüknek 
megfelelően fejezték ki magukat, jelesül:

Wolfgang Herrmann (Müncheni Egye
tem): Az új forradalmat az élettudományok 
(life Sciences) fogják magukkal hozni, ha
tásuk nem tér majd el a XIX-XX. század 
ipari forradalmaiétól.

Henning Hopf (Braunschweigi Mű
egyetem): Ne a merev intézeti struktúrához 
ragaszkodjanak, hanem meghatározott idő
szakra szerződtessék a professzorokat, 
akik ebben a helyzetben többet fognak kez
deményezni és követelni. Ne erőltessék a 
mainál jobban az üzemgazdaságtant. Aki 
igényt tart a tudósi szintre, lásson túl a ké

függéseinek a megértéséhez szükséges 
széleskörű ismeretek,

-  az élethossziglan tartó tanulás igényének 
a felismerése és az arra való képesség,

-  a jelenkori témák ismerete,
-  a mérnöki gyakorlathoz szükséges tech

nikák, készség és mérnöki eszközök 
használata.
(Forrás: Chemical Engineering, August 

2000. p. 35.)

miai diszciplína peremén és ismerje azo
kat, akikre még szüksége lehet.

Dieter Jahn (BASF, Ludwigshafen): Nem 
kell olyan ember, aki ugyan mindenről hal
lott, de csak keveset; alaposan ismerjen egy 
fontos területet is, de valamennyi, a látókö
rébe kerülő tudományos diszciplína nyelvét 
is kell, hogy értse és interdiszciplináris terü
leten is kell tudni dolgoznia. A klasszikus 
szintézis mellett el kell mélyednie a biotech
nológiában. [Forrás: VDI nachrichten 53, 
No. 34, p. 9, 5 (1999. augusztus 27.)]

S. Gy.-R. L.
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A  N it r o k é m ia  2 0 0 0  R t. a lk o tó m ű h e ly é b ő l

2 éves vállalat, 80 éves tradícióval_________________
H E N G E R  K ÁRO LY*

A Nitrokémia 2000 Rt. 1998. évi alakulása után az első  
teljes üzleti évét teljesítette 1999-ben.

Az év kezdetén még erősen éreztette hatását az 1998. 
évi távol-keleti és orosz piacon tapasztalható válság. A 
nyomott árakat csak a májusban élénkülő kereslet lendí
tette ki történelmi mélypontjukról.

A Társaság 1999-ben a piaci nehézségek ellenére a jö
vőre koncentrált. Az 1999. évet a lendületvétel éveként 
határoztuk meg.

Több olyan nagy jelentőségű feladatot oldottunk meg, 
amely nagy hatással lesz a Társaság jövőjére.

Megalkottuk középtávú üzleti tervünket, amely a meg
lévő üzletágak szelektív fejlesztésének stratégiáján alapul.

Létrehoztuk a Társaság finomkémiai üzletágát, amely
ben kihasználhatjuk fejlesztési tapasztalatainkat és koráb
bi évekből felhalmozódott termelési ismereteinket a szer
ves vegyipar néhány sajátos területén (pl. nitrálás, halogé- 
nezés, aminálás, észterezés stb.)

Környezetvédelmi tevékenységünket a stratégiánkban 
is megfogalmazott módon végeztük. Legnagyobb ered
ményt a szabályozott, ellenőrzött és engedélyezett kibo-

* Nitrokémia 2000 Rt.

csátások mellett is a technológiák folyamatos fejlesztésé
vel, vagy leállításával lehet elérni.

Növényvédőszer hatóanyag gyártásaink intenzív fej
lesztésével csökkentettük a káros anyag kibocsátást. Inter
medier gyártásunk területén elindítottuk a monoklór- 
ecetsav vertikum korszerűsítési projektjét.

A fenti projektek megvalósításával Társaságunk káros 
anyag kibocsátása jelentős mértékben csökken, szolgálva 
ezzel a termék, egyben a vállalat eredményességét.

Nagy ívű terveink megvalósítása érdekében átalakítot
tuk szervezeti struktúránkat. Racionalizáltuk költségelszá- 
molási/kimutatási rendszerünket, több mint 10%-os lét
számleépítést hajtottunk végre, melynek ellenére termelé
sünket nem csökkentettük.

A hatékonyságjavító intézkedéscsomagot annak érdeké
ben vezettük be, hogy 2000. évtől kezdve minél nagyobb 
eséllyel láthassunk neki fejlesztési terveink megvalósítá
sához. Mindez a munkatársak alkotó hozzáállása nélkül 
nem valósulhatott volna meg.

Minden tettünkkel igyekeztünk termékeink és szolgálta
tásaink színvonalát emelni, hogy tovább növeljük vevőink 
elégedettségét, mert jövőre is számítunk partnerségükre.

NÖVÉNYVÉDŐSZEREK 2000-BEN IS A NITROKÉMIA RT.-TÓL

Gyomirtószerek: Acenit A 880 EC, Atrazin 500 FW, 
Dikamin 720 WSC, Diuron 600 FW, Erunit A 530 FW, 
Fenuron 50 WP, Flekszenit III 690 EC, Nikesuper Combi 
600 FW, Prometrex 50 WP, Proponit 720 EC, Proponit 840 
EC, Proponit Terra 840 EC

Gombaölőszerek: Axanit CU 50 WP, Axanit F 50 WP, 
Rézkén 650 FW,

Rovarölőszer: Novenda

Nitrokémia 2000 Rt.
Növényvédőszer-értékesítés

8184 Fűzfőgyártelep, Pf. 23. • Tel.: 06 (88) 352-011 • Fax: 06 (88) 451-057
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Nehézfémtartalmú melléktermék kinyerése 
újrahasznosítható formában

S Z A B Ó  L A J O S *

Bevezetés

Az ipari termelés számos területén, így a gyógyszergyár
tás, a gumiipar, a bőrcserzés, a galvanizálás, a festék
gyártás során is képződik krómtartalmú anyalúg, illetve 
szennyvíz, melynek feldolgozása és hasznosítása a króm 
környezetszennyező, illetve mérgező hatása miatt elen
gedhetetlen.

Az oxidálószerként általánosan alkalmazott és ipari 
méretben elterjedten használt króm-trioxid ugyancsak 
krómtartalmú szennyvizet, illetve anyalúgot eredményez.

A krómtartalmú szennyező anyagokat az élő szerveze
tek lebontani nem képesek, így azok felhalmozódnak, 
akkumulálódnak.

A krómszennyezés általában króm(III)ion és króm 
VI)ion formában együttesen van jelen a szennyvizekben 
és az anyalúgokban.

Az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások mind
inkább megkövetelik, hogy az ilyen jellegű hulladékok 
kezelésére és újrahasznosítására megoldást találjunk, 
mivel a nehézfémtartalmú hulladékok, illetve szennyvi
zek -  elsősorban az élővizekben -  jelentős környezetká
rosítást okoznak.

Irodalmi áttekintés

A szakirodalom számos megoldást ismertet a krómtartal
mú szennyvizek, anyalúgok kezelésére.

A króm(III)ion tartalmú szennyvizek pH-ját
7 ,5 -9 ,5  közötti értéken tartva a króm(III)ionok rosszul 
oldódó, nehezen ülepedő és tömöríthető hidroxidcsapa- 
dék formában válnak ki. A sem legesítéshez alkáli-hidro- 
xid, vagy mészhidrát használható. A króm(III)-hidroxid 
csapadék a továbbiakban felhasználható króm(III)-oxid 
tartalmú porfesték gyártásához, illetve kénsavas kezelés 
után bőrcserzéshez [1].

Speciális, a műanyag- és gumiiparban habképzőként 
használt azo-dikarbon-amid előállításánál keletkező  
króm(III)- és króm(VI)-tartalmú szennyvízkezelés lé
nyege, hogy a szennyvízben lévő króm(VI)ionokat m eg
felelő pH érték mellett króm(III)ionokká redukálják. Re
dukálószerként célszerűen melaszt alkalmaznak a sztö- 
chiometrikus mennyiséghez képest 2-8-szoros, célszerű
en 4,5-szeres feleslegben, majd a reakció lejátszódását 
és az 1-2 napos pihentetést követően nyert anyagot köz
vetlenül bőrcserzésre használják fel [2].

Ugyancsak speciális feladat az izoeugenol-m etil- 
-éter króm-trioxidos oxidációja során nyert 3 ,4 ,3 ’,4 ’- 
tetram etoxi-6-(alfa-acetil-propil)-benzofenon anyalúg 
króm(III)ion mentesítése [3].

* N itrokém ia 2000 Rt.

A 3 ,4 ,3 ’,4 ’-tetram etoxi-6-(alfa-acetil-propil)-ben- 
zofenon fontos gyógyszeripari intermedier, felhasználá
sával készül például a Grandaxin (EGIS Gyógyszergyár 
Rt.) márkanéven ismert készítmény, m ely neurózisok és 
pszeudoanginás fájdalom kezelésére alkalmas.

A megoldás szerint az anyalúgot vizes és/vagy meta- 
nolos közegben 50-100  °C közötti hőm érsékleten  
redukálószerrel, előnyösen nátrium-biszulfittal reagáltat- 
ják, amikor is az anyalúgban jelenlévő króm(VI)ionok  
króm(III)ionokká redukálódnak, majd a reakcióelegyet 
alkálifém-foszfáttal, vagy ammónium-foszfáttal kezelik. 
Ennek eredményeképpen az anyalúg króm(III)ion tartal
ma króm(III)-foszfáttá alakul, melyet szűréssel és centri- 
fugálással elválasztanak, illetve kinyernek.

A króm(III)ionok foszfát formában ily módon az anya
lúgból teljes mértékben eltávolíthatók, és ezzel az alapvető 
célkitűzés megvalósul. Környezetvédelmi szempontból a 
króm(III)-foszfát lényegesen kedvezőbb megítélés alá esik, 
mint az anyalúgban eredetileg jelenlévő króm(III)- és 
króm(VI)-szennyezők. Gondot jelent azonban, hogy a 
króm(III)-foszfát felhasználására ez idáig nem sikerült 
megoldást találni, ezért az ismertetett eljárással nyert termé
ket lerakják, tárolják, ami további költségráfordítással jár.

A nehezen ülepedő és tömöríthető krómtartalmú isza
pok, így elsősorban a króm(III)-hidroxid iszapok kezelé
se és elhelyezése, vagy értékesítése egyre nagyobb prob
lémát okoz, és egyre sürgetőbb megoldást igényel [4].

A króm(III)-sók bőripari, cserzőanyagkénti felhaszná
lása szintén ismert a szakirodalomból.

A krómtartalmú cserzőanyagokkal szemben támasztott 
elsődleges követelmény, hogy a króm kötődése egyenle
tes legyen, mivel ezzel elkerülhető a bőr m inőségét ká
rosan befolyásoló duzzasztó hatás. Gyakorlati tapaszta
lok alapján ennek a feltételnek a bázikus króm-szulfát 
tartalmú cserzőanyagok kiválóan m egfelelnek.

Kísérleti rész

Kísérleteink során célkitűzésünk volt olyan egyszerűen 
kivitelezhető, ipari méretekben is m egvalósítható eljárás 
kidolgozása, m ellyel a króm(VI)- és króm(III)ionok a 
szennyvizekből és az ipari anyalúgokból biztonságos 
módon eltávolíthatók, ezzel a nehézfém szennyezés az 
élővizekben megakadályozható.

Mindezek mellett célunk volt, hogy a szennyvizekből 
kinyert nehézfémsó értékesíthető, illetve hasznosítható 
legyen. Vizsgálatainkat elsősorban 5-10 v% króm-acetát 
tartalmú ipari anyalúggal végeztük. Kísérleteink során 
sikerült olyan könnyen m egvalósítható gyártási eljárást 
kidolgoznunk, m ellyel az anyalúg teljes krómion tartal
ma bázikus króm-szulfáttá alakítható, mely bőrcserzésre 
közvetlenül felhasználható.
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A kísérleti munkák első  lépése laboratóriumi körülmé
nyek között és laboratóriumi méretben folyt, ahol a fel
dolgozott anyalúg mennyisége néhány liter volt.

Első lépésben az anyalúgban lévő króm(VI)ionokat 
króm(III)ionokká redukáltuk. Erre az ismert, és ipari kö
rülmények között is elterjedten alkalmazott nátrium-bi- 
szulfitos kezelést tartottuk a legalkalmasabbnak. A re
dukciót követően a reakcióelegyet kénsavval kezeltük, 
majd a képződő ecetsavat desztillálással kinyertük. A re- 
akcióelegyben lévő különböző szerves szennyeződése
ket -  m egfelelő oldószer megválasztásával -  extrakció- 
val távolítottuk el.

Az extrakcióhoz felhasznált oldószert desztillációval 
visszanyertük, majd a krómtartalom alapján számított 
m ennyiségű lúggal -  általában nátrium-hidroxiddal -  ke
zeltük az oldatot.

Az így képzett bázikus króm-szulfát krómtartalma 15-20 
v% közötti, bázikussága pedig 32-40 % közötti. Oldat for
májában azonnal felhasználható bőrcserzéshez, de szükség 
esetén az oldat bepárlásával a bázikus króm-szulfát szilárd 
halmazállapotban is kinyerhető és felhasználható.

A sikeres laboratóriumi kísérleteket követően méret
növelést végeztünk az előzőekben ismertetett eljárással. 
A bázikus króm-szulfáttá alakítás, illetve a termék ki
nyerése kisüzemi méretben is problémamentesen m egva
lósítható volt.

Eljárásunk előnyeit a következőkben foglaljuk össze:

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Szabó Lajos: Nehézfémtartalmú melléktermék kinyerése új
rahasznosítható formában

Az ipari termelés számos területén képződik krómtartalmű anyalúg, 
illetve szennyvíz, melynek feldolgozása és hasznosítása a króm kör
nyezetszennyező, illetve mérgező hatása miatt elengedhetetlen.

Ipari méretekben is megvalósítható megoldásunk alkalmazá
sával ezekből az anyalúgokból, illetve szennyvizekből a bőripar
ban hasznosítható bázikus króm-szulfát állítható elő.

[Magy. Kém. Lapja 55, 423 (2000)]

• a krómtartalmú szennyvizek és anyalúgok feldolgozása 
jelentős környezetvédelmi előnyökkel bír,

• az eljárással hasznosítható, illetve értékesíthető másod
terméket nyerünk,

• a termék könnyen és jól elválasztható formában képződik,
• az eljárás ipari méretben egyszerűen, a vegyiparban ál

talánosan használatos gépi berendezésekben és készü
lékekben kivitelezhető,

• az eljárás megvalósítása nem igényel különleges szak
mai felkészültséget, illetve szaktudást,

• a krómtartalmú szennyvizet és anyalúgot eredményező 
ipari eljárások gazdaságosságát növeli a másodtermék 
kinyerése,

• az eljárás alkalmazásakor a felhasznált anyagok nagy 
része a technológiai folyamatba visszaforgatható, így

• csak minimális mennyiségű szennyezőanyag képződik 
és kerül a környezetbe.
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S U M M A R Y

L. Szabo: Obtaining of Heavy Metal Containing Byproducts 
for Reuse

In many cases the mother liquors and waste waters coming from the 
chemical industry contain chrome and its obtaining and reuse, due 
to the poisonous and environmental polluting impacts is critical.

Application of our industrial scale process for the above men
tioned mother liquors and waste waters can provide the so-called 
basic chromium sulphate, which is usable in the leather and skin 
industry.
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A m onoklór-ecetsavgyártás korszerűsítése
S Z O L G A I  IS T V Á N *  

T Ó T H  G Á B O R *  
T R Ó C S Á N Y I  Z É N Ó *

Bevezetés

A szintetikus szerves kémiában a karboximetil-csoport be
építésének szokásos módja a monoklór-ecetsav felhaszná
lása. így készül pl. a nagy volumenben gyártott kar- 
boximetil-cellulóz papíripari segédanyag, a klór-fenoxi- 
ecetsav típusú gyomirtószerek hatóanyaga, de további át
alakítási lépésekkel számos gyógyszer, növényvédőszer, 
ipari segédanyag és adalék alapanyagaként is szolgál.

Vállalatunk 1958-ban a 2,4-diklór-fenoxi-ecetsav (2,4- 
D) előállításának alapanyagaként saját eljárása megvalósí
tásával kezdte el a monoklór-ecetsav (MCA) gyártását 
800 t/év kapacitással, majd az egyre növekvő igények ki
elégítésére 1980-ban a japán Daicel Chem. Ind. Ltd. gyár
tási eljárását vásárolta meg, melyre 6000 t/év kapacitású 
üzem épült.

A termelt MCA döntő része ma export értékesítésre, ki
sebb része a jelenleg is folyó 2,4-D gyomirtószer és a 
glicin előállításához belső felhasználásra kerül.

Időközben az igények mind mennyiségi, mind minősé
gi vonatkozásban növekedtek, valamint szigorodtak azok 
az előírások, amelyek a vállalat kömyezetterhelő kibocsá
tásának jelentős részét kitevő MCA gyártási hulladékokra 
vonatkoznak. Ezért vált szükségessé a technológia teljes 
felülvizsgálata a gyártás szűk keresztmetszeteinek feltárá
sa, a műszakilag elavult megoldások korszerűsítése a

-  kapacitásnövelés,
-  minőségjavítás és
-  környezetterhelés csökkentése
érdekében.
A komplex feladatot úgy kellett megoldani, hogy a ter

melést a költségigényes műszaki megoldások ne tegyék 
gazdaságilag kedvezőtlenné.

A Daicel Chem. Ind. Ltd. gyártási eljárása

Az MCA előállítása ecetsav és ecetsavanhidrid elegyének  
kénsav katalizátor jelenlétében történő klórozásával folyik 
a következő reakcióegyenletekkel leírható részfolyamatok 
szerint:

c h 3- c ;

CHq- c :
,0  +Cl2-

Cl —CHj — c

ch3 -  c,
o+ HCI 0)

Cl — CH2 — c  * CH3  —C.

C H a -C
,0 +CH3— COOH- • c i — C H 2-C O O H  +

V

CH3- C "
(2)

* N itrokém ia 2000 Rt.

C H 3 -C

c h 3 - c ;

\
.O+HCI------- c h 3— c s CH3 — COOH

Cl

(3)

CH3 —  + C I2---- - C l —  CH2 —  C + HCI
^  Cl ^  Cl

(4)

x °  / °
C I-C H 2 - C  +CH3 -C O O H -----> C I-C H 2 -C O O H +C H 3- C  (5)

'''Cl ^Cl

Az (1) és (2) reakcióegyenletek összesítésével a (6) 
bruttó reakció egyenlethez jutunk:

CH3 — COO H+CI2 ---- - C l -----CH2  — COOH + HCI (6 )

míg a (2)-(5) egyenletek összevont eredménye a (7) re
akcióegyenlet:

CH3  —  c t "  . ^ 0
^ O  + Cl2    C l— CH2 — COOH + CH3  —  C (7)

CH3- < o - c

A folyamathoz szükséges ecetsavanhidrid, amely az 
MCA előállítása során újra képződik, részben acetil- 
kloridként távozik a rendszerből. Tekintettel arra, hogy a 
klórozásra kerülő nyersanyagban az ecetsav:ecetsavanhid- 
rid mólarány 25:1, az acetil-klorid formában történő vesz
teség nem számottevő. Ugyancsak kismértékű anyag vesz
teséget okoz az MCA továbbklórozása révén keletkező 
diklór-ecetsav (DCA) is, amelynek jelenléte azonban az 
MCA termék minősége szempontjából meghatározó. A 
gyártás egyszerűsített folyamatábrája az 1. ábrán látható.

A klórozás ellenáramú, folytonos reaktorban történik, 
amelyhez kapcsolt leválasztóból a sósavgáz távozik. A 
folyékony halmazállapotú reakcióelegyből ugyancsak 
folytonos vákuumdesztilláló berendezésben a reagálatlan 
ecetsavat fej termékként, a nyers MCA-t nehéz párlatként, 
a kénsav-katalizátort pedig az üstmaradékban választják 
el. A nehéz párlat 2,5-3 % DCA-t tartalmaz.

Ebből a nyers termékből kevés víz hozzáadása után 
kristályosítással és centrifugálással 0,2 %-nál kevesebb 
DCA-t tartalmazó MCA-t nyernek, a DCA pedig az 
anyalúgban dúsul fel. A jelentős mennyiségű MCA-t is 
tartalmazó anyalúg savas csatornába, majd semlegesítés 
után a szennyvízbe kerül.

mkl2000. 55. ÉVFOLYAM. 11. SZÁM 425



Ecetsav Minőségjavítás
Ecetsav
Ecetsavanhidrid

Kiórozás

Reakcióelegy

Desztilláció

Nehéz párlat

Klór
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Lábra. MCA gyártás blokkvázlata 

Az üzem kapacitásának növelése

A klórozó reaktor és a vákuumdesztilláló kapacitását a 
technológiát szállító japán cég 1987-ben 10 000 t/év-re 
bővítette a készülékek és a kapcsolódó hőcserélők  
növelésével. A kapacitásnövelés célja a nehézpárlat men
nyiségének növelése volt, amelyre vizes oldatban, ill. 
nátriumsó formájában piaci kereslet jelentkezett. Ezt a 
minőség szempontjából kevésbé igényes terméket végül 
nem sikerült tartósan értékesíteni, így a klórozó reaktor és 
a fő desztilláló a továbbiakban lényegesen alulterhelve 
működött, illetve a teljes gyártási folyamatban a kívánt 
nagyobb kapacitáshoz a kristályosítás, centrifugálás, 
anyalúgkezelés szűk keresztmetszetként jelentkezett.

Az üzem 10 0 0 0 1/év kapacitásának biztosítása érdekében 
elsőként a kristályosítás körülményeinek felülvizsgálatára 
került sor. Ezen művelet optimalizálásához igénybe vettük 
a Pannon Agrártudományi Egyetem Műszaki Kémiai Kuta
tó Intézete segítségét, amely megbízásunk alapján laborató
riumi méretben kidolgozta az MCA-kristályok optimális 
szemcseméret-eloszlásához vezető kristályosítási progra
mot. A kutatás kiterjedt a kezdeti oldatkoncentráció, a ke
verés intenzitása, az oltókristályok alkalmazása, a hűtési 
profil és sebesség, a nyers termékben lévő szennyezők 
(DCA és ecetsav) mennyisége és a kristályos anyag felüle
ti mosása hatásának vizsgálatára. A kísérletek eredménye
képpen megállapították, hogy 50 °C-on telített vizes oldat
ból, intenzív keverés mellett, programozott vagy lineáris 
hűtéssel, 1% oltókristály alkalmazásával a jellemző MCA- 
kristályszemcse mérete 800-1000 pm, szemben a korábbi 
üzemi kristályosítási paraméterekkel nyert jellemzően 200- 
300 pm szemcsemérettel. A  kristályos termék tisztasága 
(DCA tartalom) és a művelet jelentősen kisebb időigénye 
szempontjából előnyösebb megoldás méretnövelését üzemi 
kísérletek során elvégezték. A kapacitásnövelés a meglévő 
berendezések jobb kihasználásával és 1 db új szűrőcentrifu
ga beállításával minimális ráfordítással érhető el.

Az értékesítésre kerülő MCA-termék 
előírt minőségi követelményei közül 
az elmúlt 10 évben a legnagyobb 
mértékű szigorodás a DCA-tartalom- 
ra vonatkozott. A korábban megenge
dett 1 % DCA-tartalom napjainkban 
0,1 % alatti, de vannak 0,01 % nagy
ságrendben maximált igények is.

Újabban jelentkező igény az MCA 
lemezeit formában történő szállítása. 
A lemezeit termék kevésbé hajlamos 
összetapadásra, jobban kezelhető, 
mint az egyébként azonos összetételű 
kristályos anyag. A piaci pozíciók 
megtartása és erősítése érdekében 
mindkét m inőségi igényváltozásra 
reagálni kellett.

A DCA-tartalom csökkentésére 
több megoldás kínálkozik.

A  konverzió csökkentése a klórozásnál. A konszekutív 
reakciónál az ecetsav alacsonyabb konverziója szükség
szerűen együtt jár a második lépésben keletkező DCA 
mennyiségének csökkenésével. Az erre vonatkozó kísérle
ti adatok szerint azonban az előírt DCA-tartalom csak 
olyan alacsony konverziófok mellett érhető el, amely a 
klórozó reaktor gazdaságtalan üzemeléséhez vezetne.

Az előírt minőséget ezért a termék utólagos DCA- 
mentesítésével célszerű biztosítani.

A teljes nehézpárlat utókezelése hidrodeklórozással a
(8) reakcióegyenlet szerint:

Anyalúg

Pd/C ■ ci- - hh„.

Ezzel párhuzamosan az MCA nem kívánatos hidrode- 
halogénezése is lejátszódik a (9) reakcióegyenletnek meg
felelően:

Cl — CH2— CCOOH------► CH3 — COOH + HCI (9)
Hz

A (8) reakció m egfelelő szelektivitással játszódik le. La
boratóriumi kísérleteink szerint, a nehéz párlat 2,5 % 
DCA tartalma hidrodeklórozással 0,1 % alá csökkenthető, 
mialatt az átalakult DCA minden móljára mindössze 0,5- 
1 mól MCA hidrodeklórozással történő nemkívánatos át
alakulása jut. Ezzel a megoldással a DCA-tartalom az igé
nyeknek megfelelően, akár a kimutathatóság határáig is 
csökkenthető. A hidrodeklónozott nehézpárlatból a (9) re
akcióban képződött ecetsavat desztillációval el kell távo
lítani. Ezután viszont az MCA-termék a kristályosítás el
hagyásával lemezelhető.

Tekintettel a teljes termékáram hidrodehalogénezéséhez 
kapcsolódó beruházási igényre, a módszer üzemi megva
lósítására nem került sor.

in k 1426 2000. 55. ÉVFOLYAM. 11. SZÁM



Sósav

2. ábra. Környezetterhelő kibocsátások az MCA gyártásánál

Kristályosítás Az eredeti technológia részét képező kris
tályosítás során a 65 °C olvadáspontú MCA válik ki, míg a
13,5 °C olvadáspontú DCA az anyalúgban dúsul fel. A 
kristályosított termékben visszamaradt DCA-tartalom  
(0,2-0,3%) a kristályfelületre tapadt anyalúgból származik. 
Ennek leszorítására egyik lehetséges módszer a centrifu
gán telített vizes MCA-oldattal történő mosás.

Az 1997-ben bevezetett mosási módszerrel a kristályos 
termék DCA tartalmát 0,2% alá lehet csökkenteni.

Az anyalúg szakaszos vákuumdesztillációjával a párla
tot a kristályosításhoz vezették vissza, az üstmaradékot 
pedig a savas csatornába engedték. Az újabban kifejlesz
tett módszerrel az anyalúgot desztillációval vízmentesítik. 
Utókristályosítási művelettel az anyalúg DCA-tartalma 
40%-ra növelhető. Ez azonban még mindig olyan veszte
ségforrás, amelyet ki kell küszöbölni.

A  minőség javítását célzó lehetőségek gazdasági elem
zése alapján az eredeti eljárás részét képező és éppen ezért 
a legkisebb ráfordítást igénylő kristályosítás optimalizálá
sát valósították meg üzemileg. Ilyen módon a termék 
0,1% körüli DCA-tartalma a termelés jelentős hányadára 
biztosítható. A  0,1%-nál kisebb DCA tartalom a centrifu
gán történő mosással érhető el.

A lemezeit terméket a kristályos anyag újraolvasztása és 
a beállítandó lemezelőgépen történő kidermesztése segít
ségével kívánjuk gyártani.

Jelentős igény mutatkozik az MCA vizes oldat formájára, 
amelynek kielégítésére az oldó és tároló kapacitást bővítjük.

A környezetterhelés csökkentése

Az MCA gyártása a Nitrokémia 2000 Rt. szennyvízkibo
csátásában -  a szerves anyag és a savas karakterű szeny- 
nyezők következtében -  meghatározó tényező. Az 1999. 
évi teljes szennyvíz m ennyiségben az M CA-tech- 
nológiából származó terhelés az alábbi részt képviselte:

szennyvíz mennyiség 38%,
KOI 47%,
sav 78%.
A MCA technológiából származó, 1 t termékre eső ter

helési adatok:
szennyvízmennyiség 58 m3-
KOI 239,3 kg,
sósav 397,2 kg.
A  kömyezetterhelő kibocsátásokat elsősorban az értéke

síthető komponensek kinyerésével kívánjuk csökkenteni, 
amely egyúttal többlet árbevételt ill. a fajlagos alapanyag
szükséglet csökkenését is eredményezi.

A technológia alapváltozatánál a 2. ábra gyártástechno
lógiai folyatábra szerinti pontokon jelentkezik kömyezet
terhelő kibocsátás.

A reakcióban keletkező sósavgázból vizes oldatot készí
tenek, amelynek minősége azonban a szervesanyagtartalom 
miatt nem éri el az értékesíthető szintet, ezért felhasználása 
csak korlátozottan lehetséges. Jelentős része vízzel hígítva 
a savas csatornába kerül és a szennyvíztelepen történő sem
legesítés után a szennyvízben sótartalomként jelentkezik.

A technológia felülvizsgálata során a sósavgáz elnyele- 
tésére szolgáló abszorber-rendszer átcsoportosításával a 
keletkező sósavgáz mintegy fele értékesíthető, technikai 
minőségű tömény sósav oldatként nyerhető ki, ezáltal 
csökkentve, ill. részben hasznos termékkel váltva fel a ká
ros kibocsátást.

Elsősorban a fő desztilláló vákuumrendszerének részét 
képező gőzsugárinjektorok az ecetsav fajlagos felhasználá
sát befolyásoló veszteségforrások, amelyekből ecetsav, ecet- 
sav-anhidrid, és MCA távozik a szennyvízbe. Ennek a vesz
teségnek a kiküszöbölésére új, vízmentes vákuumrendszert 
tervezünk kiépíteni, amelynek beruházási döntéselőkészítő 
tanulmánya elkészült. Ez a rendszer jelentősen csökkenti az 
ecetsav fajlagos felhasználását és egyúttal a szennyvíz KOI- 
t okozó és savas karakterű szennyezéseit is.
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A kristályosítás és a centrifugán mosás során keletkezett 
anyalúg vízmentesítésével és utókristályosításával kapott, 
DCA-ban dús üstmaradékot pedig ugyancsak a savas csa
tornába ürítik, növelve ezzel az összes KOI-t és savszeny- 
nyezést. Ebben a maradékban még számottevő mennyisé
gű MCA is van, ami közvetlen termékveszteség.

A DCA-ban dús anyalúg feldolgozására több lehetséges 
változatot vizsgáltunk meg:

-  az MCA és DCA szétválasztása vákuumrektifikálással 
a kis relatív illékonyság következtében -  a részletes gaz
dasági elemezés szerint -  csak elvi lehetőség;

-  a DCA-ban dús maradék hidrodehalogénezése a (8) és
(9) reakciók szerint. Részletes laboratóriumi kísérletek so
rán tanulmányoztuk a mintegy 40% DCA-tartalmú anya
lúg folytonos hidrodeklórozását, amely során Pd/C álló 
katalizátorágyon 0,5-1% maradék DCA tartalmú el egyet 
nyertünk. Ez az elegy ecetsavmentesítés után a kristályo
sításhoz visszavezethető és ezáltal a szennyvízbe kerülő 
veszteség lényegében kiküszöbölhető. Az anyalúg vá
kuum rektifikálással kombinált hidrodehalogénezésének 
részleteit OMFB támogatás mellett, a Veszprémi Egyetem  
Vegyipari Műveleti Tanszék közreműködésével létreho
zott kutatás-fejlesztés program keretében dolgozzuk ki;

-  az MCA-DCA elegy észterezésével (metil-vagy etil
észterek) olyan elegy nyerhető, amelyben a komponensek 
relatív illékonysága nagyobb, mint a szabad savaké, így 
desztillációs elválasztásuk racionális berendezésben elvé
gezhető. A tématerületen végzett marketing-vizsgálatok 
szerint az egyes észterekre kereslet mutatkozik, így azok 
termékként értékesíthetők. További lehetőség az elválasz
tott észterek visszaalakítása savvá, amikor is a tisztán ki
nyert DCA egyéb értékes intermedierek (pl. glioxilsav) 
alapanyagául szolgálhat.

Értékelés

A technológia felülvizsgálatánál és módosításainál alap
vető szempont volt, hogy a változtatások gyors és jelentős 
javulást eredményezzenek a gyártás gazdaságosságában. 
Ez a feltétel olyan módon teljesíthető, hogy az intézkedé

seket lépcsőzetesen hajtjuk végre és az egyes lépések által 
elért megtakarítás, ill. többlet bevétel nyújt fedezetet a kö
vetkező lépés megvalósítási költségeire.

A kapacitásnövelés a kristályosítás és centrifugálás szűk 
keresztmetszetének bővítésével viszonylag alacsony ráfor
dítással megoldható, ami a berendezések jobb kihasználásá
val és az általános költségek megoszlásával a gazdaságos
ság vonatkozásában önmagában a legfontosabb eredmény.

A termelési érték volumenének növekedése a gyártást a 
vállalati bevétel egyik döntő elem évé teszi.

A minőségjavítás érdekében bevezetett változtatások 
eredménye a m eglévő piaci pozíciók erősítése és eseten
ként magasabb ár elérhetősége.

A kömyezetterhelő melléktermékek hasznos termék
ként történő kinyerése (DCA, sósav) többlet árbevételt je
lent a hulladékkezeléssel kapcsolatos költségek egyidejű 
csökkenése mellett.

A módosítások segítségével energia-megtakarítás érhe
tő el a gőzsugár injektorok leállításával. A lemezeléshez 
szükséges többletenergia a klórozó reaktor jelenleg nem 
hasznosított hulladékhőjéből fedezhető.

Az MCA gyártás fejlesztésének teljes beruházási költsé
ge 425 MFt. A beruházás műszaki hatását az alábbi ada
tok szemléltetik:

kapacitásnövekedés 60%
a fajlagosecetsav-felhasználás csökkenése 50 kg/t 
energiafelhasználás-csökkenés 5 GJ/t
az MCA veszteség csökkenése 82 kg/t
sósavveszteség-csökkenés 193 kg/t
Környezetterhelés-csökkenés 

KOI csökkenés 102 kg/t
savkibocsátás-csökkentés 290 kg/t

Az előnyös műszaki hatások gazdasági következménye
it az alábbiakban mutatjuk be:

1999
Kapacitás 6 000 t
Árbevétel 645 MFt
Eredmény -52 MFt
Megtérülés < 2 év

2001 
10 000 t 
1 002 MFt 
238 MFt

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Szolgai István -  Tóth Gábor -  Trócsányi Zénó: A monoklór- 
ecetsavgyártás korszerűsítése

A monoklór-ecetsav gyártásával kapcsolatos mennyiségi igények 
növekedése és a minőségi, valamint a környezetvédelmi előírá
sok szigorodása szükségessé tette a technológia felülvizsgálatát. 
A módosításokat úgy kellett bevezetni, hogy az együtt járjon a 
termelés gazdaságosságának javulásával. A szűk keresztmetsze
tek feltárása és bővítése után egyes műveleti lépések optimalizá
lására kerül sor, amelyek mérsékelt beruházási ráfordítás mellett 
jelentősen javítják a fajlagos anyag-és energiafelhasználást, egyi
dejűleg csökkentik a kömyezetterhelő kibocsátásokat.

[Magy.Kém.Lapja 55, 425 (2000)]

S U M M A R Y

I. Szolgai -  G. Toth -  Z. Trocsanyi: Optimization of 
Monochloracetic Acid Production

The need of increasing the production capacity in the mono- 
chloroacetic acid plant, the hard quality specifications and envi
ronmental regulations required the revision of the technology.

Changes had to be carried out with the simultaneous improve
ment of the production economy.

After finding and enlarging the bottlenecks of the process 
some operation steps have been optimized. These modifications 
significantly improve the specific needs of raws materials and 
energy consumption and decrease the harmful emissions to the 
environment.
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Optikailag aktív metalaxil technológiájának kidolgozása
JEGES GYÖRGY* 

NAGY LAJOS* 
DUKAI JÓZSEF*

B evezetés

A növényvédőszereknél is egyre inkább elterjednek az op
tikailag aktív molekulák. Az aszimmetriacentrumot tartal
mazó molekuláknál általában csak az egyik enantiomer ha
tásos. így nemcsak anyagmegtakarítás érhető el, hanem 
környezetvédelmi szempontból is előnyös a feleakkora 
m ennyiségű növényvédőszer-készítm ény alkalmazása. 
Ezen túlmenően sok esetben a hatástalan tükörképi párból 
is előállítható a biológiailag aktív módosulat, például elő
zetes racemizációt követően az enantiomerek szétválasztá
sával. A királis centrumot tartalmazó hatóanyagmolekulák 
zöme még az ún. racém formában jut el a felhasználókhoz, 
de megkezdődött ezek átállítása (“chiral switching”), mi
vel védettségük lejárt. A N-(2,6-dimetil-fenil)-N-(metoxi- 
acetilj-alanin-metilészter racém változatát metalaxilnak a 
Ciba-Geigy A.G. (Novartis) nevezte először.

A forgalomban lévő növényvédőszer-hatóanyagok je
lentős hányadában egy közös molekularész található, 
amely a tejsavra, illetőleg az a-halogén-propionsavra ve
zethető vissza. így  célszerűnek látszott, hogy ezekből ki
indulva jussunk el a metalaxilig, főleg azért, mert a 
Nitrokémia 2000 Rt. királis halogén-propionsavészterek 
technológiájával rendelkezik.

Racém előállítási eljárások

A CIBA-GEIGY szabadalmi leiratok [1, 2, 3] a következő 
reakcióutat adják m eg a vegyület előállítására: 2,6- 
dimetil-anilint reagáltatnak racém a-bróm-propionsav- 
metilészterrel nátrium-hidrogén-karbonát jelenlétében, ol
dószer alkalmazása nélkül. A  reakció 140 °C-on 17 óra 
alatt játszódik le, melynek végén DL-N(2,6-dimetil)-fenil- 
alanin-metilésztert kapnak:

cn, -CH-COOCH, ___/  CH,
“r -  (C /j) — NH-CH-COOCHj

NaHCOj

(1)
A reakcióelegyet először dietil-éteres extrakcióval keze

lik, majd mosás és szárítás után nagyvákuumban kivitele
zett desztillációval kapják meg a köztiterméket. Ezt a ve- 
gyületet toluol, N,N-dimetil-formamid elegyben metoxi- 
acetil-kloriddal reagáltatják, a keletkező sósavat a toluol 
forráspontján eltávolítják és a keletkezett terméket ismé
telten, vákuumban desztillálják:

* N itrokém ia 2000 Rt.

ch, ch,
f^ s \  CH—COOCH,

SC-CII,OCH, 
CH, ő

(2)
A Nitrokémiánál 1987-ben indult meg a kutatási-fejlesz

tési munka metalaxil témában. A korábban ismert eljárások 
technikailag nehézkesek, nagy anyagfelesleget használók, 
többféle műveletet alkalmazók voltak. E problémák ki
küszöbölése egy új módszer kidolgozására vezetett.

A Nitrokémiának is megjelent néhány szabadalma a té
mában. A legkorábbi 1989-es bejelentésű [4]. Ebben a fel
találók először acileznek és utána alkileznek. Ily módon 
mindkét folyamat gyorsabban és jobb kitermeléssel megy 
végbe, mintha előbb alkileznének és utána acileznének. 
A z acilezés azért megy könnyebben végbe, mert a primer 
amin könnyebben acilezhető, mint a szekunder, az alk- 
ilezés pedig azért, mert az acilezett amin nátriumsóját re
agáltatják az alkil-halogeniddel. Az acilezéshez metoxi- 
ecetsav+foszfor-triklorid elegyet használtak m etoxi- 
acetil-klorid helyett. A lkilezésnél DL-a-propionsav- 
metil-észtert. Ezután a fentiekben ismertetett eljárás fino
mításait, javításait is elvégezték [5, 6, 7].

Optikailag aktív metalaxil előállítása
A molekula aszimmetrikus szénatomot tartalmaz, ezért 

két optikai antipódja létezik. Az egyik hatásos (R), a má
sik hatástalan (S) (1. ábra).

CH, CH,

cooch, 
^ —ch, och, 

CH, o

R(-)-Metalaxil
hatékony

CH, CH,

C H ,O O C ^ \_ /^ S \ 
CH, OCH, —^  NS-v

S(+)-Metalaxil
hatástalan

i z in x r e t r u s  ik

I. ábra. Biológiailag hatásos(R) és hatástalan(S) metalaxil

Az optikailag aktív származék egyik előállítási lehető
sége a szokásos rezolválási módszerek alkalmazása, me
lyet végezhetünk akár a kiindulási anyagok, akár a közti
termék esetében, de számításba jöhet a végterméknél is. 
Egyik köztitermék elválasztása a 2. ábrán látható aminnal 
(2) valósítható meg:
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CH,

( A ) / — NH-CH-COOCH3 

CH, © -

anilin és p-toluol-szulfonsav sója. Ezt a sót megbontva, a 
2,6-dimetil-anilint felszabadítva vissza lehet forgatni (6):

CH-CH,
I

n h 2

CH,---- C— COOMe
o '  H

1 2
2. áfcra. N-(2,6-dimetil)-fenil-alanint (1) és a rezolválásnál 

használt a-fenil-etilamin (2)

Az alkilezett köztiterméket hidrolizáljuk és a racém N- 
(2,6-dimetil)-fenil-alanint (1) egy optikailag aktív bázissal 
(pl. D-, vagy L-a-fenil-etilaminnal) (2) diasztereomer 
sópárrá alakítjuk, majd a keveréket ismert módszer szerint 
szétválasztjuk és a tiszta diasztereomerekből az optikailag 
aktív vegyületeket felszabadítjuk. A kapott enantiomere- 
ket metanollal észteresítve és metoxi-ecetsav-kloriddal 
acilezve megkapjuk a királis metalaxilt.

A Novartis egyik eljárása szerint a 2,6-dimetil-anilint 
piroszőlősav-metilészterével reagáltatják és az így kapott 
Schiff-bázisban a C=N ketőskötést homogén katalitikus 
úton ródiumkatalizátorral aszimmetrikusan hidrogénezik. 
A királis környezetet a ródiumkatalizátor királis ligandu- 
ma biztosítja (3).

c f  »h, * “ ' t 00” '  —
CHj CH,

(3)
Az ún. alkilezett köztitermékből a fentiekben ismertetett 

módon metoxi-ecetsav-kloriddal végzett acilezéssel jut
nak el az optikailag aktív metalaxilig.

A  Nitrokémia eljárása szerint -  eltérően a korábbi, 
racém eljárásoknál kifejlesztett elvektől - ,  az optikailag 
aktív metalaxil esetében először alkilezést, utána acilezést 
végeznek. A szintézisút fermentációval előállított (-)-tej- 
savból indul ki. Az első lépésben 80-90%-os kihozatallal 
S-(-)-metil-laktátot, valamint etil-laktátot állítottunk elő 
észterezési reakcióban (4).

CH,

CHj---- C— COOMe
í /  'MI

f«,
-NH-QH-COOCH,

(6)
Ebben a reakcióban a kapott R-(+)-2,6- 
dimetil-fenil-alanin-metilésztert ezután a 
már ismertetett módon metoxi-ecetsavval 
acilezzük és kapjuk a R(-)-metalaxilt.

CHj---- C— COOMe
MI

" " l á r +  IIOOC-CHj-O-CH,
p c i2—►

CHj---- C— COOMe
vn — c - c h ,—o — c h ,

CH,----C— COOH
HO H

CH,----C— COOMe
HO^ VH

(4)
Ezt a reakciót tozilozás követi. A tejsav-észtert p-toluol- 

szulfonsav-kloriddal reagáltattuk trietil-amin jelenlétében. 
A kihozatal ebben a lépésben is 80-90%-os volt (5)

CH,----C— COOMe
« /  'H

NfCjHj),

CH,----C— COOMe
o ' 'HIo = s = o

o = s —o

(5)
Az ún. „tozil-laktátot” ezután reagáltatjuk a 2,6-dimetil- 

anilinnal. Ez a lépés az úgynevezett alkilezés vagy kap
csolás. A reakcióban keletkezik egy só is, a 2,6-dimetil-

metalaxil

(7)
A módszer előnye az, hogy a piacon könnyen hozzáfér

hető olcsó tejsavból indultunk ki, csak olyan reakciókat haj
tottunk végre az aszimmetriacentrumon, amely a kiralltást 
nem befolyásolta, pontosabban racemizáció nélkül valósí
tottunk meg minden reakciólépést. Retencióval járó reakció 
(vagyis az aszimmmetriacentrum kiralitása megmaradt) az 
észterezés (4) és a tozilozás (5) volt. Az aszimmetrikus 
szénatom konfigurációját az acilezés sem érintette. Az úgy
nevezett kapcsolás (6) Walden-inverzióval játszódott le.

A technológia kidolgozásánál fontos a m egfelelő oldó
szerek kiválasztása, valamint a legjobb reakciókörülmé
nyek megkeresése a racemizáció elkerülésének érdeké
ben. Az eljárás a metil-laktáttól elindulva, a (5-7) egyen
let szerinti műveleteket foglalja magába.
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1. A készülékbe, mely keverőmotorral, adagolóval és 
hűtővel van ellátva és amelyhez glikolos, vagy sóleves hű
tés, illetve gőzfűtés csatlakozik bemérjük a tozil-kloridot, 
7% felesleg metil-laktátot és xilol oldószert. Areakcióele- 
gyet 0-5 °C-ra hűtjük és ezen a hőfokon beadagoljuk a tri- 
etil-amint feleslegben. Beadagolás után a reakcióelegyet 
kevertetjük, míg a hőmérséklet magától el nem ér egy ma
ximumot, és ezt emeljük, ha szükséges 45-50 °C-ig. To
vábbi 8 órát kevertetjük ezen a hőfokon. A reakcióelegy- 
ből kiszűrjük a sót. A szűrletet savas vízzel mossuk, majd 
a szerves fázist NaOH-oldattal mossuk semlegesre. A  
szerves fázisról a xilolt vákuumdesztillációval távolítjuk 
el. Az üst hőmérséklete nem mehet 122 °C fölé. A termék 
az üstben marad, amelyet megszűrünk, ha az opálos. M eg
mérjük a termék forgatóképességét.

2. A készülékbe, mely keverőmotorral és hűtővel van el
látva, bemérjük a tozil-laktátot, a 2,6-dimetil-anilint és a 
metil-ciklohexánt. Nitrogénbevezetés mellett a reflux hő
mérsékletéig emeljük a hőfokot és 14 órás reakcióidő alatt 
ezt tartjuk. A leszűrt reakcióelegyről 140 °C üsthőmérsék
letig az oldószert ledesztilláljuk. Ha beállt a 140 °C, akkor 
8 óra alatt játszódik le. A reakcióelegyet ezután 0-5 °C-on 
megszűrjük. A szerves fázisról vákuumdesztillációval elő- 
párlatként a maradék metil-ciklohexánt 120-130 °C-ra me
legítve 138-267 Pa nyomáson a terméket desztilláljuk le.

3. Refluxáltatási lehetőséggel, keverővei ellátott fűthe
tő-hűthető készülékbe bemérjük a nagy tisztaságú, kellő 
forgatóképességű R(+)-2,6-dimetil-fenil-alanin-metilész-

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Jeges György -  Nagy Lajos -  Dukai József: Optikailag aktív 
metalaxil technológiájának kidolgozása

Racém metalaxil előállítási módok között ismertetjük a 
Nitrokémia 2000 Rt. eljárását. Bemutatjuk az optikailag aktív 
metalaxil előállításának módját ródiumkatalizátor melletti enan- 

'tiomer szelektív hidrogénezéssel, valamint rezolválás segítségé
vel. A Nitrokémia 2000 Rt. által kifejlesztett eljárás nagy előnye, 
hogy olcsó, fermentált tej savból kiindulva az egyes kémiai lépé
sek racemizáció nélkül végrehajthatók.

[Magy. Kém. Lapja 55, 429 (2000)]

tért, metoxi-ecetsavat és a xilolt. Ahhoz, hogy egy izomer 
keletkezzen, katalitikus mennyiségű dimetil-formamidot 
adunk a reakcióelegyhez. A  reakcióelegyet 50-60 °C-ra 
melegítjük, és lassú ütemben beadagoljuk a foszfor-tri- 
kloridot. A keletkező sósavgázt elvezetjük és lúgos m osó
toronyban elnyeletjük. A beadagolás után a hőmérsékletet 
110-120 °C-ra emeljük, majd egy óra utóreakció követke
zik. Ezután a reakcióelegyet lehűtjük és háromszor vízzel 
mossuk. Vákuumdesztillációval az oldószert eltávolítjuk. 
Az üstként maradt terméket 84%-os hozammal 97,5%-os 
tisztaságban nyerjük.

K ö v e tk e z te té s e k
Amikor hagyományos kémiai úton szintetizáltuk a meta- 

laxilt a két racém módosulat minden körülmények között 
1:1 arányban keletkezett. Ez azt jelenti, hogy végső gom
baölőszerbe tehát 50% ballaszt kerül. Ha a szintézist úgy 
vezetjük, hogy csak a biológiailag hatékony antipód kelet
kezzen, akkor a termékünk kizárólag a hatóanyagból áll.

IRODALOM

[1] CIBA-GEIGY AG Swiss, 607888
[2] CIBA-GEIGY AG BRD Pat. 2515091
[3] CIBA-GEIGY AG Swiss, 609964
[4] HU 202481, 1989
[5] HU 208806, 1992
[6] HU 215698, 1994
[7] HU 212885, 1994

Irodalomgyűjtés lezárva: 2000. június

S U M M A R Y

Gy. Jeges - L. Nagy - J. Dukai: Developing a New Technology 
for the Production of Chiral Metalaxyl

The production possibilities of racemic metalaxyl elaborated by 
Nitrokemia 2000 Co. are presented.

The chiral compound can be prepared by several methods one 
of them is the enantiomer selective hydrogenation in the pres
ence of rhodium catalyst. Nitrokemia 2000 Co. developed a new 
process with the great advantage that it uses a fermented lactic 
acid as cheap raw material and the different reaction steps can be 
carried out without racemization.
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Izatosavanhidrid technológiájának kidolgozása
N A G Y  L A J O S *  

H O R V Á T H  Z S U Z S A N N A *

Bevezetés

Az izatosavanhidrid (IA) közel száz éve ismert igen sok
oldalúan felhasználható vegyidet, mivel könnyen reagál 
elektrofil és nukleofil reagensekkel. Származékait széles 
körben alkalmazzák növényvédőszerek, színezékek, illat
szerek és gyógyszerek előállítására. Gyártása vállalatunk
nál a ftálsavanhidrid- vertikum bővítésével, antranilsav- 
metilészter előállítás, valamint herbicidek gyártásával 
kapcsolatban merült fel.

Az izatosavanhidrid tulajdonságai

Elnevezés: 2 H-3,1 benzoxazin-2,4-(l H)-dion. 
Kereskedelmi név: Izatosavanhidrid 
Szerkezeti képlet:

Összegképlet: CgH5NO 
Molekulatömeg: 163,13 
Olvadáspont: 243 °C (bomlik)
Megjelenése: a technikai termék szürke vagy drapp por. 
Oldhatóság: vízben nem, dipoláris aprotikus oldószerek

ben (acetonitril, dioxán, dimetil-formamid stb.) oldódik.
Kémiai tulajdonságok: nitrálható, szulfonálható, klóroz

ható.
Meleg vízben sav vagy lúg hatására antranilsavvá, alko

holokkal lúg katalizátor jelenlétében antranilsav-észterré 
alakul.

Fenollal reagáltatva fenil-antranilátot, kén-hidrogénnel 
lúg hatására tioantranilsavat ad.

Az izatosavanhidrid-előállítás 
néhány lehetséges megoldása

Az izatosavanhidrid előállítására több út lehetséges.
1. hátin krómsavas oxidációja jégecetes közegben [1]. 
A múlt század végén ezzel az eljárással fedezték fel az

izatosavat. Az eljárás rendkívül költséges, ezért ipari meg
valósításra nem alkalmas.

2. Antranilsavból foszgénnel [2, 3, 4]: az alapvegyület 
előállítására nem gazdaságos, azonban különböző helyet

* Nitrokémia 2000 Rt.

mkl

tesített származékok előállítására sokszor csak ez az út 
mutatkozik előnyösnek.

3. Ftálsavanhidridből (FSA): az eljárás lényege, hogy 
ammoniás FSA-oldathoz nátronlúgot adva a keletkező 
nátriumsót m egfelelő katalizátor (szulfaminsav, jód, bróm 
stb.) jelenlétében hipóval oxidálják, majd a reakcióelegyet 
savval megsavanyítva az izatosavanhidridet kicsapják. 
Szakaszos [5, 6] és folytonos [7] eljárások egyaránt ismer
tek. Az irodalmi adatok rosszabb kihozatalt adnak meg, 
mint ftálimidből történő előállítás esetében.

4. Ftálimidből (FI) először Mohr állított elő izatosav
anhidridet [8]. Az eljárás lényege, hogy ftálimidet nátron
lúgban oldva nátriumsót képeznek -  ami igen rövid idő 
alatt lejátszódik - ,  majd hipokloritot adnak hozzá és kb. 
30 másodperc múlva megsavanyítják az oldatot. A sava
nyítás nemcsak a pillanatszerűen képződött Na-sóból 
szolgálja az anhidrid kinyerését, hanem az oxidációs re
akció túlszaladását is meggátolja. Katalizátorként szul- 
faminsavat, jód-, brómvegyületeket, nátrium-tioszulfátot 
stb. alkalmaznak.

Az alapreakciók különböző kiviteli módjai képezik an
nak a számos -  elsősorban német, amerikai, francia -  sza
badalomnak az alapját, melyek ismertek e témában [9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15].

Választott eljárásunk a rendelkezésre álló irodalmi és 
gazdasági adatok alapján ftálimidből kiinduló folytonos 
eljárás kidolgozása mellett döntött. Az előállítás reakció
egyenletét az 1. ábra mutatja be.

II
O

143,13 187,13
ftálimid (FI) ftálimidsav Na-só

O
II

NCO

COONa O

185,11 
közti termék 
„izocianát" HCI

Na

O
II

H

163,13
izatosavanhidrid (IA)

1. ábra. A ftálimidből kiinduló 
izatosavanhidridgyártás reakcióegyenlete
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Az alábbi mellékreakciók lehetségesek:
1. A ftálamidsav-Na-só ftálsavvá hidrolizálhat.
2. Magas pH-értéknél az izocianát köztitermék vizet 

vesz fel, szén-dioxidot veszít és aminná alakul át. Sava
nyításra antranilsav keletkezik.

3. Az intermedier izocianát kedvező paraméterek mel
lett a termék aminnal (esetünkben az antranilsav-Na-al) 
reagálhat és karbamidot ad.

A nagylaboratóriumi eljáráshoz a 2. ábrán bemutatott 
sémájú berendezést állítottuk össze.

2. ábra. A nagylaboratóriumi eljárás sémája

A vázolt berendezésben az FI oldás, valamint a szűrés, 
szárítás szakaszos, míg a reagáltatás és semlegesítés foly
tonos volt.

A berendezés alkalmas volt IA folytonos előállításának 
vizsgálatára Fl-Na-ból NaOCl-tal való oxidációval. A reak
ció érzékenységét ellenőrizni tudtuk, az IA tisztaságát és ki
hozatalát a következő paraméterek függvényében vizsgáltuk:

1. FI-Na-oldat készítés:
- NaOH koncentráció,
- oldódási idő,
- oldási hőmérséklet,
- NaOFI/FI mólarány,
- FI-Na-oldat pH-változása.

2. FI-NaOCl reakció:
- NaOCl/FI-Na mólarány,
- FI-Na- és NaOCl-oldatok kiindulási hőmérséklete,
- komponensek tartózkodási ideje a csőreaktorban,
- reakcióelegy pH-változása.

3. Semlegesítés, kicsapás:
- oxidációs reakcióelegy/sav mólarány,
- pH-érték beállítás,
- neutralizációs idő,
- savkoncentráció.

Az elvégzett kísérletek az alábbi megállapításokhoz, 
eredményhez vezettek:

1. Az NaOH koncentráció ajánlott legmagasabb értéke 
2,8%. Magasabb lúgkoncentráció esetén az IA kihozatal 
csökken.

2. A FI teljes oldódása előfeltétel az NaOCl-tal való re- 
agáltatáshoz. A Fl-nek 20-25 °C az optimális oldódása.

3. Oldódási idő 8-10 min.
4. NaOH/FI mólarány 1,05
5. FI-Na-oldat pH-változása az oldódási idő alatt:
13,5 10,5
6. Az IA maximális kihozatal és tisztaság elérésének ér

dekében szükséges a gyors oldás és a viszonylag alacsony 
hőmérséklet.

7. A FI-Na-NaOCl reakciónál 20-25 °C-t alkalmaztunk, 
mert ez az optimális az átalakulási lépésnél. A FI-Na át
alakulási hő kalkulált értéke ~ 70 kJ/mól.

8. Az optimális NaOCl/FI-Na mólarány 0,95-1,05 kö
zött van.

9. NaOCl koncentrációt 90 g/1 aktív klór értéken ajánl
juk.

10. FI-Na-NaOCl reakció idő 3-5 s.
11. Az IA oldatból való kiválásában lényeges, hogy a re

akciót megállítsuk a melléktermékek képződése előtt.
Savazás alatt a kalkulált átalakulási hő -1 2 0  kJ/mól.
12. Az optimális neutralizálást két egymás utáni lépcső

ben célszerű elvégezni. Az első egy gyors lépés, ahol a 
pH-értéke 7,2-7,5, ami elegendő az oxidáció megállításá
hoz, a második lépés az utóreaktorban lassú, ahol kiigazít
juk a pH-értéket 6,8-7-re.

Megvalósítás kísérleti üzemben

A laboratóriumi kísérletek fenti adataival a következő 
üzemi technológiát dolgoztuk ki:
1. FI-Na-oldat készítése. 100 literes kev’erős üvegreaktorba 

20 liter vízbe 10,5 kg őrölt Fl-t szuszpendálunk és hoz
záadunk 14,67 kg 20%-os NaOH-oldatot olyan ütemben, 
hogy az elegy hőmérséklete 30 °C fölé ne menjen. Be
adagolás után az elegyet 100 literre hígítjuk. Ezután hoz
záadunk 350 g szulfaminsav-katalizátort, melyet előzete
sen 600 g 20%-os NaOH-oldatban oldottunk. Felhaszná
lás előtt az oldhatatlan részektől az oldatot megszűrjük.

2. FI-NaOCl reakció. 9 mm átmérőjű és 1000 mm hosszú, 
statikus keverésű csőreaktorba folyamatosan beadago
lunk 50 1/h FI-Na-oldatot és 32,4 1/h (90 gd aktív klórt 
tartalmazó) nátrium-hipokloritot. A művelet során 
ügyelni kell a komponensek egyenletes, folytonos be
adagolására annak érdekében, hogy a reaktorba vissza- 
keveredés ne történhessen, mert az mind a kihozatalt, 
mind a minőséget rontja. Az oxidációs reakció követ
keztében a pH-értéke 8,5-9-re csökken.

3. Semlegesítés. A semlegesítést a csőreaktor utolsó 300 
mm-es szakaszába 3,91 1/h sebességgel betáplált 27,8%- 
os sósav-oldattal végezzük. A savazással a pH-értéke 
7,2-7,5-re csökken, ami elég ahhoz, hogy az oxidációt 
blokkoljuk és káros melléktermékek ne keletkezzenek. 
Tartózkodási idő 1,5 s. A nyers IA szuszpenzió koncent
rációja savazás után 5%.

A csőreaktorból kilépő reakcióelegyet 100 literes 
hűthető, keverős készülékbe vezetjük. A pH-értékét 6,8-
7-re állítjuk.

4. Szűrés, szárítás. 1/2 óra utóreakció után csapadékot nucs- 
cson szüljük, hideg vízzel mossuk. Szűrési idő 20-30 min. 
Mosásnál használt alkalmazott víz/IA tömegarány 2-2,5.

mkl2000. 55. ÉVFOLYAM. 11. SZÁM 433



Szárítási hőmérséklet 80 °C (8-10 kPa-on). Szárítási idő
2,5-3 h.

Az így készült termék tisztasága minden esetben 98% 
felett volt. Kihozatal: 83-86% ftálimidre számolva.

Fenti optimális paraméterek figyelembevételével kísér
leti üzemet építettünk, amelyben folytonos üzemben 10 t 
IA-t gyártottunk le.

A kísérleti gyártás alapján a következő fajlagos értékek 
adódtak:
A n y a g fe lh a s zn á lá s  t/ t  IA :

elméleti gyakorlati
ftálimid 0,902 1,070
NaOH (100%-os) 
nátrium-hipoklorit

0,245 0,305

(90 g/1 aktív klór) 4,540 6,300
sósav (30%-os) 0,747 1,090
szulfaminsav (kát.) - 0,045
technológiai víz - 12,130
Elméleti fajlagosokat az előállítás reakcióegyenlete alap

ján számoltuk.
E n e rg ia fe lh a s zn á lá s  / t  IA :

gőz 1,05 GJ
villamos energia 160 kWh
K ö rn y e ze tte rh e lé s i a d a to k  / t  IA :
összes szennyvíz 19,44 m3
összetétel: víz 16 935 kg

NaCl 2 275 kg
szulfaminsav 45 kg
szerves anyag 185 kg
(antranilsav és származékai)

G a zd a sá g o ss á g i a d a to k
Az értékelésnél csak a költségek legnagyobb hányadát 

kitevő alapanyag költséget vizsgáltuk. Bemutatásnál a 
Chemical Marketing Reporter áraira hivatkozunk.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

N agy Lajos -  Horváth Zsuzsanna: Iz a to sa v a n h id r id  tech n o ló 
g iá já n a k  k ido lgozása

Ismertetjük az izatosavanhidrid tulajdonságait és előállításának 
módozatait. A lehetséges előállítási módok közül ftálimidből va
ló előállítására folyamatos nagylaboratóriumi kísérleti berende
zést készítettünk. Kísérleti munka során meghatároztuk az opti
mális paramétereket. Kísérleti gyártás alapján megállapítottuk az 
anyag és energia fajlagosokat. A fajlagos értékek alapján gazda
sági becslést végeztünk.

[Magy. Kém. Lapja 55, 432 (2000)]

1. antranilsav 1b. 2,10 USD
2. izatosavanhidrid lb. 1,80 USD
3. ftálsavanhidrid lb. 0,35 USD
4. ftálimid lb. 0,98 USD
5. foszgén lb. 0,74 USD
A fentiekből kitűnik, hogy antranilsavból nem gazdasá

gos a gyártás (lásd IA előállítás 2. pont). Az FSA és a FI 
is vállalatunk terméke, így mindkettő önköltségi áron áll 
rendelkezésünkre alapanyagként. Leggazdaságosabbnak 
az FSA-ból történő előállítás látszik, de ezen eljárás kidol
gozása még további munkát igényel.

A Fl-ből való gyártás gazdaságosabb, mert Fl-ből egy
szerűbb a FI-Na-oldat előállítása, az IA kihozatal is maga
sabb, mint FSA-ból való kiindulás esetén. A szükséges be
rendezések is részben rendelkezésre állnak.

A piaci igényeknek megfelelő minőségű évi 4-500 t IA 
gazdaságos előállítását biztosító technológia rendelkezé
sünkre áll.
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S U M M A R Y

L. N agy  -  Zs. Horváth: Technology Development for the Pro
duction of Isatoic Anhydride

After the characterisation of isatoic anhydride one chosen route 
of the production possibilities is presented. The optimum param
eters of the preparation were studied in a continuous laboratory 
equipment. The specific need of raw materials and energy con
sumption were determined by pilot plant production. On the 
basis of these data the economic aspects were evaluated.
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HAZAI KÉMIAI KUTATÁSI TÉMÁK, 
KUTATÓHELYEK, ISKOLÁK,
MŰHELYEK ÉS INTÉZMÉNYEK
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Rezoválás, királis szintézis, vagy mi a jó megoldás?*
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1. ábra. Az emetin és a johimbin

A királis természetes anyagoknak többnyi
re egyetlen enantiomeijük lelhető fel. Ez a 
helyzet az alkaloidok esetében is. Totál
szintézisük csakis akkor tekinthető befeje
zettnek, ha ez az enantiomer forma van a 
kezünkben. Tapasztalataink szerint fontos 
biológiai hatások is szorosan kapcsolódnak 
adott vegyület abszolút konfigurációjához, 
ezért azok a módszerek, amelyek a kívánt 
enantiomert szolgáltatják, rendkívül fonto
sak a gyógyszeripar szempontjából is.

„Tanúi voltunk az egyetlen enantiomert 
tartalmazó gyógyszerek értékének 5 milli
árd USD-ről (1985) 55 milliárdra (1997) 
történő növekedésének. Ez az érték 2000- 
re valószínűleg eléri a 100 milliárdot. A 
teljes gyógyszerforgalomban pedig 10%- 
ról (1985) 25%-ra (1995) emelkedett [1].

Kérdés, melyek a legjobb ismert mód
szerek a kívánt egyetlen enantiomer forma 
előállítására? Rezolválás, enantioszelektív 
szintézis, vagy valami más? A kérdés meg
válaszolása előtt szeretnék felidézni né
hány példát az alkaloidok totálszintézise 
során szerzett tapasztalatainkból.

♦Az 1999 évi Vegyészkonferencián Egerben, 
június 22-én elhangzott előadás rövidített szö
vege. BMGE Szerves Kémiai Tanszék és MTA 
KKKI, Budapest

Az ipecacuana alkaloidok szintézise

Az ipecacuana alkaloidok között az emetin 
a legfontosabb, amelyet az amőbás dizen
téria és más betegségek gyógyítására hasz
nálnak a század eleje óta, így iparilag is 
megvalósítható totálszintézise igen vonzó 
cél. Ezen a területen Brossi, Openshaw és 
Whittaker nevét kell említeni.

Igen előnyös módszert találtunk a kulc
sintermedier benzokinolizidin keton (7. áb
ra) előállítására. Ez az első molekula a szin- 
tétikus szekvenciában, amelyet deracemizál- 
nunk kell egy gazdaságos szintézis megva
lósítása érdekében. A ketont az igen olcsó 
borkősavval acetonban forralva másodfajú 
aszimmetrikus indukció valósul meg és a 
kívánt enantiomert 90% feletti kitermeléssel 
nyerhetjük. Ez azon ritka esetek egyike, 
amelyeknek során két sztereogén centrum 
konfigurációja változik meg egyidejűleg.

Yohimbin alkaloidok szintézise

Amennyiben az 1. ábrán látható reakciót 
dihidroizokinolin helyett 3,4-dihidro-P- 
karbolinnal hajtjuk végre, úgy indolokino- 
lizidinekhez juthatunk. Ahhoz, hogy a 
johimbin alkaloidok vázrendszerét felépít
hessük egy újabb funkciós csoportra van 
szükség az oldalláncban. Ezért az 1. ábrán 
látható telítetlen keton helyett rokon felépí
tésű ketoésztert használtunk reakciópart
nerként. Az emetin szintézisénél használt 
technikához hasonlóan a racém P-kar- 
bolin-származék közbenső terméket má
sodfajú aszimmetrikus transzformációval 
optikailag aktív termékké alakítottuk (e.e. 
90%). Az így nyert ketoészter az összes 
johimbin alkaloid szintézisére alkalmas 
abszolút konfigurációval rendelkezett.

Catharanthus roseus alkaloidjainak 
szintézise

A vinblasztin és a vinkrisztin alkaloidot 
széleskörűen használják a rák kemoterápiá
jában. Ezek az alkaloidok a növényben fel
tehetőleg a katarantin és vindolin összekap
csolódása révén képződnek. Ennek a kap
csolódási mechanizmusnak alapján a dimer 
alkaloidok szintézise laboratóriumban is 
megvalósult számos kiváló szintétikus ve
gyész (Potier, Kutney, Kuehne, Atta-ur- 
Rahman és mások) munkájának eredmé
nyeként. Mivel a növényben jóval több vin
dolin található, mint katarantin, az utóbbi 
totálszintézise igen fontos kihívást jelent.

A 3-etil-piridin redukciója, acilezése, 
majd ezt követő Diels-Alder-reakciója a- 
klór-akriloil-kloriddal fontos közbenső ter
méket szolgáltatott. Eszterezés, a védőcso
port eltávolítása és újabb acilezés a kívánt 
amidot eredményezte, amely besugárzással 
a ciklizált amidot adta.

Az amid funkció redukciója (NaBH4/BF3) 
egy lépésben, közel kvatitatív kitermeléssel 
szolgáltatta a racém katarantint (2. ábra). 
Ebben az esetben a klasszikus rezolválás 
használata bizonyult a leggazdaságosabb 
megoldásnak, amelyet a szintézis igen korai 
szakaszában, az indol rész bekapcsolása 
előtt jó kitermeléssel lehetett végrehajtani.

( + ) - c a th a ra n th in c

2. ábra. A (+)-katarantin szintézise
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Az izokinuklidin bázist (+)- dibenzoil-D- 
borkősavval lehetett komponenseire szétvá
lasztani. Ez a rövid és gazdaságos reakció
sor egyúttal a természetes (+)-katarantin el
ső szintézisét is jelentette.

A z epibatidin szintézise

Az Ecuadorban élő mérges béka 
(Epibetobates tricolor) bőrének extraktu- 
mából 1992-ben D ali és munkatársai izo
lálták az epibatidin nevű alkaloidot, amely 
sok százszor hatékonyabb analgetikumnak 
bizonyult, mint a morfin, méghozzá nem- 
opioid mechanizmussal.

Stratégiánk fő célja az epibatidin nagy 
léptékben is megvalósítható, praktikus 
szintézisének kidolgozása volt, ezért a ke
reskedelemben könnyen hozzáférhető rea
genseket és jó kontrollálható reakciólépé
seket igyekeztünk alkalmazni. A prokirális 
prekurzoron királis bázissal indukált enan- 
tioszelektív, intramolekuláris Michael-ad- 
dició volt a kulcslépésünk, amely az opti
kailag aktív királis ketonhoz vezetett (3. 
ábra). A megvizsgált anyagok közül az a- 
fenil-etilamin egyik enantiomeije bizo
nyult a leghatékonyabb katalizátornak, 
amelynek segítségével 80% körüli enan- 
tiomerfelesleg elérhető [2].

A  vinkam in szintézise

A Vinca minor-ból izolált (+)-vinkamin al
kaloid hasznos gyógyszernek bizonyult és 
mint specifikus agyértágító van a piacon. 
Egyik szintétikus megközelítésünk során 
természetes L-triptofánból indultunk ki, 
amelyet (-t-)-vinkaminná konvertáltunk [2].

Egy másik út kezdőpontja az akirális, de 
prokirális enamin (4 ábra). Az Oppolzer ál
tal leírt izobomeol származékot etil-malonil- 
kloriddal acileztük. Az így képződő vegyü- 
letet formaldehiddel és az enaminnal hoztuk 
össze etanolban, szobahőmérsékleten. Há
rom napi állás után az addukt 82%-os kiter
meléssel kikristályosodott az oldatból. Az

utóbbi termék katalitikus redukciója hidroxi- 
metil-származékot eredményezett nagy 
diasztereoszelektivitással. A hidroxi-metil- 
csoportot könnyen és közel kvantitatív kiter
meléssel el lehetett távolítani szilikagéles 
kezeléssel. Az észter hidrolízisét követő par
ciális dekarboxilezés a vinkamin szintézis 
prekurzorát szolgáltatta 96%-os enantiomer 
tisztaságban. Az enaminra vonatkoztatott 
kémiai összkitermelés 78%. A királis segéd
anyag jól visszanyerhető volt [3].

K övetkeztetések

A fentiekben diszkutált szintézisek során az 
alábbi technikákat alkalmaztuk az egyetlen 
enantiomer forma előállítása érdekében:

A) Másodfajú aszimmetrikus indukció 
(Ipekakuana alkaloidok, pl. (-)-emetin, 
(-)-cephaelin, (-)-protoemetin; yohim- 
bin-alkaloidok, pl. (+)yohimbin, (-)-P- 
yohimbin).

B) Klasszikus rezolválás korai stádium
ban (pl. (-)-katarantin).

C) Prekurzor választása a természetes 
királis anyagok köréből (pl. (+)- 
vinkamin szintézise L-triptofánból)

D) Királis segédanyag felhasználása (pl. (- 
)-mentol vagy bománszármazék alkal
mazása a (+)-vinkamin szintézisében)

E) Katalitikus enantioszelektív szintézis 
(R-a-fenil-etilamin katalizátorként tör
ténő alkalmazása az (-)-epibatidin szin
tézisé során).

A tárgyalt példákból azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy majdnem valamennyi 
probléma egyedi megoldást igényel. Az 
alkalmazandó módszer kiválasztásánál az 
adott szintézis gazdaságosságát, gyakor
lati kivitelezhetőségét és egyéb szempon
tokat is mérlegelni kell.

K öszönetnyilvánítás

Köszönetét kívánok mondani Tőke László
nak, Szabó Lajosnak, N ovák Lajosnak, 
K alaus Györgynek, Bárczai-Beke M ariet
tának, H onty Katalinnak, B laskó G ábor
nak, Tóth Istvánnak, D ö m ye i Gábornak, 
Szentirm ay Évának, K olonits Pálnak, Sóti 
Ferencnek, Sápi Jánosnak, Bölcskei H ed
vignek, Vedres Andrásnak, M oldvai István
nak, K ardos-Balogh Zsuzsának, Incze M á 
riának, Temesváriné-M ajor Eszternek  és 
ifj. Szántay Csabának  a munkához való 
nélkülözhetetlen hozzájárulásukért.
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4. ábra. A vinkamin szintézise
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Szántay Csaba: Rezolválás, királis szin
tézis, vagy mi a jó megoldás?

A tapasztalat szerint fontos biológiai ha
tással rendelkező természetes szerves 
anyagok aktivitása szorosan összefügg 
azok abszolút konfigurációjával, ezért 
azok a módszerek, amelyek alkalmasak a 
kívánt enantiomerek előállítására, igen 
nagy elméleti és gyakorlati jelentőséggel 
bírnak. Kérdés, melyek a legalkalmasabb 
eljárások a kívánt cél elérésére? E fontos 
kérdés megválaszolására kíván az előadás

választ keresni azon tapasztalatok ismerte
tésével, amelyeket számos alkaloid totál
szintézise során szereztünk. A szerző a tár
gyalt példákból azt a végkövetkeztetést 
vonta le, hogy majdnem valamennyi prob
léma egyedi megoldást igényel.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 435 (2000)]

S U M M A R Y

Csaba Szántay: Resolution, Chiral 
Synthesis, or what is the Best Approach?

Experiences show that important biologi
cal activities of chiral natural products are

related with their absolute configuration 
therefore the methods providing single 
enantiomers are of utmost importance. 
The question is, what are the best known 
methods to produce them? To try to 
answer that essential question the lecture 
is going to present some experiences 
gained while working on the total synthe
sis of several important alkaloids.

Helyreigazítás
A lapunk ez évi júniusi számában Kiss László tollából megjelent “Az Erdey-Grúz-iskola” című írás [Magy.Kém.Lapja, 55,233,(2000)] 234. oldalán a 7. 
számú irodalmat a 6. számmal jelzett második fele tartalmazza:
Kiss L.\ Az elektrokémiai fémoldódás kinetikája, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 206. old. (angol: Elsevier, 1988; orosz: Mir, 1990.)
A 13. számú irodalom pedig helyesen a következő:
[13] Martinusz, K. -  Láng, G. -  Inzelt, G.: J. Electroanal. Chem., 433, 1, (1997); Inzelt, G. -  Láng, G.: ibid., 378. 39, (1994); Láng, G. -  Kocsis, L. -  
lnzelt, G.: Electrochim. Acta, 38, 1047, (1993); Láng, G. -  Bácskai, J. -  Inzelt, G.: ibid., 38, 773, (1993); Láng, G. -  Inzelt, G.: ibid., 36, 847, (1991). 
Az érintettektől elnézést kérünk. A szerkesztőség

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK

Hírek az iparból

Egis Rt.
Egis díjat kapott Lukács Gyula a Deramcic- 
lane fumarát laboratóriumi előíratának kidol
gozásáért, Takácsné Major Hajnalka pedig a 
„Granulátumok gyors nedvesség mérése” c. 
munkájáért. A második negyedévben újabb 1 
millió USD licencdíjat fizetett ki a Orion cég 
a deramciclane szerződés elemeként.

Humán Rt.
Féléves árbevétele 14,8 Mrd forint volt, 
16%-kal több, mint tavaly első félévben, 
azonban ennél nagyobb arányban csökkent 
a konszolidált eredmény az elmaradt hazai 
áremelés következtében.

Hűmet Rt.
Galamb Vilmos, a tiszavasvári Alkaloida 
kutatási igazgatója, majd a Gyógyszerkuta
tó Intézet ügyvezető igazgatója a Hűmet 
Rt.-nél vállalt munkát: a Humet-R termék 
amerikai törzskönyvezését irányítja.

ICN Magyarország Rt.
A tiszaújvárosi cég mérlegzáró közgyűlé
sének adatait az ÁPV Rt. megtámadta a bí
róságon és az úgy döntött, hogy felfüg
geszti a döntés eket. A júliusi közgyűlésen 
új vezérigazgatót választottak, a jugoszláv

Peta Milankovics személyében, aki eddig 
az ICN cseh vállalatát irányította. Az ICN 
Rt. jelenleg pénzügyileg egyensúlyban 
van, 2000-re nullszaldót várnak.

Medimpex Gyógyszer
nagykereskedelmi Rt.

24 Mrd forintos nettó árbevétel mellett 54 
MFt-os mérleg szerinti eredményt ért el a 
Richter és a Medimpex Kereskedelmi Rt. 50- 
50%-os tulajdonában lévő kereskedő cég. 
Ősszel néhány százalék további részvény 
megvásárlásával többségbe kerültek a pécsi 
Pannonmedicina Gyógyszerkereskedelmi 
Rt. tulajdoni hányadában.

Richter Gedeon Rt.
Nyár közepén megvédte akadémiai dokto
ri disszertációját ifj. Szántay Csaba (41), a 
Kutatási-analitikai osztály helyettes veze
tője NMR spektroszkópiai témakörben. A 
gyárban még ketten, Görög Sándor és Löw 
Miklós rendelkeznek ilyen magas tudomá
nyos fokozattal.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
A MÓL Rt. féléves jelentése szerint az 
egyes üzletágak eredménye a következő
képpen alakult (kerekítve, Mrd forintban):

Üzletág 1999 I. félév 2000 I. félév
Kutatás-termelés 10 42
Gáz és energetika 15 -38
Feldolgozás
és kereskedelem 14 48
Központ és egyéb -5 -4
Összesen 35 49
Az adatokból jól látható, hogy minden üz
letág fokozta eredményességét, de ezt jó
részt elvitte a gáz üzletágon a gázár veszte
sége miatti több mint 50 Mrd-os eredmény- 
csökkenés a tavalyi év hasonló időszaka óta.

A MÓL Rt. igazgatóságának új elnöke, 
Hernádi Zsolt (40) közgazdász. A Kereske
delmi Banknál, majd a Takarékbanknál töl
tött be vezető pozíciókat, utóbbinál 1994 
óta vezérigazgató. Tavaly februárban lett a 
MÓL Rt. igazgatóságának tagja. Idén má
jusban a MALÉV igazgatóságának elnöké
vé választották, de erről a posztjáról július
ban lemondott, mivel a MÓL Rt. igazgató
ságának elnökévé választották.

Dr. Tóth Józsefet, az Ellátás-Feldol- 
gozás-Logisztika divízió vezetőjét bevá
lasztották a Kőolaj Világkongresszusok el
nökségébe alelnöki posztra. Ó az egyetlen 
európai alelnök.

Gábor Zsolt (36) lett a Beszerzés igazga
tója. Gábor úr villamosmérnök, eddig a GE 
Lighting hazai és külföldi vállalatainál dol
gozott minőségügyi, gyártásfejlesztési és be
szerzési területeken. Fő feladatának a hozzá
adott érték növelését tartja, de az üzleti etika 
abszolút elsőbbségét tekintetbe véve.
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Az egy év alatt elkészült Hidrogéngyár 
próbaüzeme augusztusban zajlott a százha
lombattai Dunai Finomítóban. Az üzem köz
ponti, vízelőkésztő-sómentesítő, gáztisztító, 
kompresszor és egyéb részekből áll, a Linde 
szállította. A központi üzemben 860 °C-os a 
reakcióhőmérséklet, csúcstartó az olajipar
ban. A hőhasznosító kazánból 450 °C-on és 
45 bar túlnyomáson lép ki a gőz. Műszakon
ként 2-2 fő felügyeli a folyamatokat.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.
Az augusztus végi közgyűlésen az új tulajdo
nosok átrendezték a TVK Rt. vezető testüle
téit. A 20,1 %-os tulajdoni hányaddal rendel
kező MÓL Rt.-n és a 29,9%-kal bíró 
BorsodChem Rt.-n kívül más tulajdonos 
szinte nem jelent meg. A megválasztott új 
igazgatóság tagjai: Kovács F. László (58) ve
gyészmérnök, mérnök-közgazdász, a BC Rt. 
elnök-vezérigazgatója, akit az új igazgatóság 
-  az előzetes várakozásoknak megfelelően -  
elnökké választott, Nagy László (61) vegyész
mérnök, petrolkémiai szakmérnök, a Colum
bián Tiszai Carbon Rt. vezérigazgatója, akit 
az igazgatóság a TVK Rt. vezérigazgatói te
endőivel bízott meg. Nagy László 1962-1993 
között dolgozott a TVK-nál, 92-93 között ve
zérigazgatói beosztásban. További tagok: 
Szoboszlai László (56), a Marktop KG Bt. 
ügyvezetője 1992 és a P+M Polimer Kft. ter
melési igazgatója 2000 óta, Varga Béla (39) 
gépészmérnök, a BorsodChem Rt. beszerzé
si és beruházási igazgatója 1997 óta, Olvasó 
Árpád (41) vegyészmérnök, a MÓL Rt. vegy
ipari divíziójának főosztályvezetője, Artúr 
Warzyszynski (32) közgazdász, aki eddig is 
tag volt és a BBT lengyel kereskedelmi társa
ság alapítója és elnökhelyettese 1992 óta, 
Mark William Hudson (47) közgazdász, an
gol pénzügyi szakember, a fejlődő piacok 
független tanácsadója. (Szoboszlai László 
több alkalommal dolgozott a TVK-ban, jelen
legi munkahelye, a P+M Polimer Kft., a 
MÚKI soroksári Kísérleti üzeméből alakult ki 
a rendszerváltás során és epoxigyanta mono
mereket gyárt.) Az igazgatóság szeptemberi 
ülésén Olvasó Árpádot választotta elnökévé.

A felügyelő bizottságban -  a két dolgozói 
tag mellett -  minden tag új: Molnár József a 
BC Rt. gazdasági igazgatója, Zdeborsky 
György a CIB elnök vezérigazgatója és Bán
hegyi Ilona a MÓL jogi igazgatója.
Az igazgatóság leváltotta Pálfi Sándor ed
digi vezérigazgatót, aki korábbi bejelenté
se szerint ez év végén egyébként is meg
válni készült a társaságtól.

BorsodChem Rt.
Az első félévben nagyobb nyereséget ért el 
a cég (8,3 Mrd forint), mint tavaly a teljes

mkl

évben. Ennek döntő oka a PVC-n lévő 
nagy fedezet.

Közel 25% tulajdoni részesedést szerzett 
a BorsodChemben a Milford Holdings, egy 
ír off-shore cég. Nagy valószínűséggel a 
Templeton, a Croesus és a Morgan Green- 
field adta el (tovább) a részvényeit.

Pászty György, a Borsodi Vegyi Kombi
nát fejlesztési igazgatója, majd a Magyar 
Viscosa vezérigazgatója lett a BorsodChem 
osztravai MCHZ anilingyártó cégének a 
magyar vezetője.

Budapesti Vegyiművek Rt.
Amint hírül adtuk, a Sipcam-Oxon olasz 
vegyipari cég kezébe került a BV Rt. több
ségi tulajdona. 18,8% van önkormányzati 
tulajdonban, a többi a menedzsment kezé
ben van.
2000-re több mint 4 Mrd forintos árbevé
telt várnak, amiből az első félévben 2,3 
Mrd-ot értek el. Ez 36%-kal nagyobb, mint 
az előző év azonos időszakában.
Folyik a gyógyszeripari beszállítói profil 
kiépítése, a negyedik negyedévben több új 
intermedier termék gyártását kezdik meg.

Nitrokémia Vegyipari Rt.
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő 
Rt. tulajdonában lévő cég a tavalyi évet 3,8 
Mrd forint árbevétellel és 542 MFt veszte
séggel zárta. Ezzel szemben a Nitrokémia 
2000 Rt., mely a “vegyipari” tevékenysé
get végzi, tavaly 9,5 Mrd-os árbevétel mel
lett nyereséget produkált. Amint hírül ad
tuk, a Nitrokémia 2000 Rt. teljes tulajdonát 
értékesítésre ajánlotta fel az ÁPV Rt, míg a 
Nitrokémia Vegyipari Rt. tovább küszkö
dik a hozzá került szolgáltató és egyéb vál
lalatok értékesítésével, és a teljes terület 
környezetvédelmi kárelhárításával. Utób
bira tavaly 1 Mrd forintot költöttek, idén is 
ugyanennyit terveznek.

Graboplast Rt.
A nagykereskedők és az üzletláncok 
Interneten keresztül vásárolhatnak decem
bertől kezdve. A szolgáltatás kifejlesztése 
első lépcsőben kevesebb, mint 50 MFt-ba 
kerül, az első évben a forgalom legfeljebb 
5%-a bonyolódik majd a honlapon keresztül 
a menedzsment becslése szerint (ez az idén
re tervezett 18-18,5 Mrd forintos árbevétel
ből számítva megközelítheti az 1 Mrd-ot).

50 éves a Gyógyszerkutató Intézet Kft.
Kétnapos ünnepi tudományos ülést tartottak 
a Magyar Tudományos Akadémia Nagyter
mében szeptember 11-12-én. Az első, angol 
nyelvű szakmai napon mintegy 250, a má
sodik, inkább az Intézet történelmét bemu

tató, magyar nyelven tartott napon mintegy 
200 fő vett részt. Jelen voltak nemcsak a ha
zai szakmai élet kiválóságai, hanem számos 
külföldi vendég az Intézet együttműködő 
partnereitől. Az előcsarnokban kiállítás mu
tatta be az elmúlt 50 év eseményeit, azokat 
a gyógyszereket, melyek fejlesztésében az 
Intézet kutatói részt vettek.

Mindkét napon Nicholas Bodor, az Intézet 
ügyvezető igazgatója, a kizárólagos tulajdo
nos, az IVAX Corporation amerikai gyógy
szergyártó cég kutatásért felelős elnökhelyet
tese elnökölt. Bajusz Sándor, a szakmai nap 
első előadója a GYKI világhírnevet szerzett 
peptidkutatásait foglalta össze. Ezt követően 
Jawed Fareed új antikoaguláns és trombózis
ellenes gyógyszerekről és az Intézettel való 
együttműködésről számolt be, majd Andrási 
Ferenc előadásában a fekélyellenes szerek 
területét ismertette, ahol az Intézet szolgáltat
ta az egyik legnagyobb forgalmú szer, az 
omeprazol lead vegyületét. A mikrobiológiai 
eljárásfejlesztés sikeres megoldásai volt a té
mája Ambrus Gábor előadásának. A délelőt
ti szekció végén Kuszmann János az egyik 
legsikeresebb terület, a rákellenes szerek ku
tatás-fejlesztésének történetét mutatta be. 
Vargha professzor munkássága nyomán szá
mos új rákellenes szer került piaci forgalom
ba az ötvenes és a hatvanas években.

Mátyus Péter a kardiovaszkuláris szerek, 
Horváth Katalin és Sólyom Sándor pedig a
2,3-benzodiazepin család fejlesztésének 
történetét ismertette. A két utolsó előadás 
látszólag a GYKI területén kívülről jött: 
Lechoslaw Turski a glutamát antagonis- 
tákról, míg Nicholas Bodor a retrometabo- 
likus gyógyszertervezés új megoldásáról 
számolt be. Az első esetben azonban a 
GYKI egy molekulája adott kitűnő eredmé
nyeket, míg a második a GYKI jövőben fej
lesztési útjait határozta meg.

A második napon Simay Antal, az Intézet 
cégvezető igazgatója a Gyógyszerkutató 
Intézetnek a magyar gyógyszerkutatásban 
betöltött szerepét méltatta. Az ezt követő 
hozzászólásokban először Pálinkás József, 
az Oktatási Minisztérium politikai államtit
kára tisztelgett az eredmények előtt és kö
szönte meg a kutatók elért eredményeit. 
Reményét fejezte ki, hogy a kutatás megha
tározó marad a világ e részén, amiben a 
Széchenyi program is segítséget nyújt majd 
Vízi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos 
Akadémia alelnöke is Széchenyit idézte, 
miszerint az ország nagyságát a kiművelt 
emberfők száma határozza meg.

Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi 
Hivatal elnöke átadta Nicholas Bodornak 
az idén megalapított „A Magyar Millenni
um évében alapított intézményi innováci
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ós és iparjogvédelmi erőfeszítéseket” elis
merő díjat.

Ez követően Orbán István, a Magyaror
szági Gyógyszergyártók Országos Szövet
sége elnöke elmondta, hogy a gyógyszer- 
gyártás elmúlt 50 éves története határozta 
meg az Intézet történelmét is, amire a for
ráshiány volt a jellemző. Borvendég János, 
az Országos Gyógyszerészeti Intézet fő
igazgató helyettese személyes tapasztalatait 
ismertette és megköszönte mindazt, amit a 
munkatársaitól tanult, amíg az Intézetben 
dolgozott. Ezután Jinn Wu, a Xenobiotics 
Inc. elnöke a Gyógyszerkutató Intézetet ki
emelkedő kutatóközpontként és az IVAX 
csoport koronáján egy gyémántként értékel
te. Jack Fishman, az IVAX Corporation 
igazgatóságának tagja és egyik alapítója el

mondta, hogy szemben a GYKI-val az 
IVAX egy fiatal cég. Úgy tervezték, hogy 
először a generikus gyógyszergyártásban 
megerősödnek, és aztán kezdenek új gyógy
szermolekulák fejlesztéséhez. Ez az idő 
most érkezett el, és ebben számítanak az In
tézet eredményeire. Isaac Kaye, az IVAX 
Corporation és a Norton Healthcare Ltd. el
nöke és ügyvezető igazgatója is minden jót 
kívánt a GYKI-nek az elkövetkező évekre.

Kedves momentuma volt a hozzászólá
soknak, amikor váratlanul bejelentették, 
hogy Pillich Lajos, a magyar gyógyszeripar 
doyenje, a Richter Gedeon Rt. igazgatóságá
nak tavaly még elnöke is jelen van, és üdvö
zölni akarja az Intézetet. Szavaiban kiemelte 
mindazt a segítséget, amit az 5 évtized során 
a GYKI a Richter Gedeon Rt.-nek nyújtott.

A makrogazdaság hazai és külföldi hírei

Amerikai vegyipari csoportok névvál
toztatásai Az Amerikai Vegyipari Gyártók 
Szövetsége -  mint arról már hírt adtunk -  
az Amerikai Kémiai Tanács nevet vette fel. 
Most újabb USA-beli szövetségek tervez
nek névváltoztatásokat. A “vegyipari” és a 
“gyártó” elnevezések megszüntetése és a 
“kémia”, vagy a “kémiai technológia” ne
vek felvétele része annak a kommunikáci
ós stratégiának, amelynek célja, hogy pozi
tívabb képet mutasson a vegyiparról. Azt is 
remélik, hogy a „technológia” szó szere
peltetése sugallni fogja, hogy a vegyipar 
high-tech iparág és kormányzati támoga
tást érdemel. (Forrás: Chemical Week, 
August 16, 2000. p. 10.)

A CEFIC (Európai Vegyipari Tanács) 
kezdeményezései és témái Alain Perroy, a 
CEFIC új vezérigazgatója az értékterem
tésre fókuszál a tanács működésében, le
gyen szó reformokról, vagy törvénykezési 
témákról. A szervezet hárompilléres felépí
tése [nemzeti szövetségek, tagvállalatok és 
üzletek (a szektorcsoportokon, vagy csatla
kozó szervezeteken keresztül)] a működés 
alapja marad. A CEFIC önkéntes kezdemé
nyezései: felelős gondoskodás, hosszú távú 
kutatási kezdeményezés, nagy volumenű 
vegyi termék kezdeményezés, megvalósít
ható technológia program, és önkéntes 
energiahatékonysági program. A CEFIC-et 
foglalkoztató témák: az elővigyázatossági 
elv, termék szabályozás, egészség és biz
tonság, környezet, energia és klímaválto
zás, világ kereskedelem, logisztika, ver
senypolitika, intellektuális tulajdon, EU

bővítés, és oktatás-ipar partnerség. (Forrás: 
European Chemical News, 21 August-3 
September 2000, p. 16.)

Újabb árfixálási vádak az USA-ban
Szorbit árkartell létesítésével a Hoechst, a 
Nippon Gohesi és az Eastman Chemical 
után a japán Daicel céget és három vezető
jét vádolták meg. A négy társaságra együt
tesen kirótt büntetés 121 MUSD, ebből a 
Daicel 53 MUSD-t fizet. A Daicel-lel 
szemben megfogalmazott vád szerint há
rom vezetője a verseny elnyomására és 
megszüntetésére törekedtek úgy, hogy rög
zítették az USA területén eladandó szorbit 
árait és mennyiségeit. Ezzel az USA-n kí
vüli szorbit árak emelését, ill. fenntartását 
is megcélozták. A nagyobb szorbit terme
lők évi két alkalommal az USA-n és Euró
pán kívül találkoztak az USA-beli értékesí
tési árak és volumenek megvitatására. 
Brómvegyiilet (láng-gátló és füstölőszer) 
árkartell vádat fogalmaztak meg az izraeli 
Dead Sea Bromine-ai szemben és a társa
ságot 7 MUSD büntetéssel sújtották. (For
rás: European Chemical News, 21 August- 
3 September 2000, p. 6,8.)

Bővül az európai vegyipari termelés A
CEFIC becslése szerint az európai vegy
ipar teljes kibocsátása az 1999. évi 3,5 Ve
rői az idén 4,5 %-ra nő, Németország és 
Hollandia vegyiparának bővülése átlag fe
letti lesz. 2001-re ismét 3,5%-os emelke
dést prognosztizálnak. Az idei erős növe
kedés mögött három tényezőt látnak: a jó 
világgazdasági helyzet; az erős európai

Szúnyogriasztó szerek
A hazai szúnyog- és kullancsriasztó szerek 
forgalma 1999-ben 400 MFt volt, idén 
20%-os csökkenést várnak a száraz nyár 
miatt. A piacvezető a SC Johnson 53%-kal, 
őt követi a Bábolna-Bio, 23% részesedés
sel. Olasz terméket forgalmaz a Biocorp 
Kft., és 15%-nyi a piaci részesedése.

Európai Minőségi Díj 2000
Az Opel Magyarország Kft. és a Westel Rt. 
a nagyvállalati, valamint a Columbián Ti
szai Carbon Kft. és a Burton-Apta Tűzálló- 
anyag-gyártó Kft. a leányvállalatként mű
ködő kis- és középvállalati kategóriában be
került az európai döntőbe összesen 23 válla
lat közé. Döntés szeptemberben várható.

belföldi igény; a fennmaradó előnyös euró
pai üzleti ciklus, aminek összetevői között 
van az erős (7 %-os) exportbővülés és a 
vegyipar versenyhelyzetét javító gyenge 
Euro. (Forrás: Hydrocarbon Processing, 
July 2000. p. 27.)

Európai Bizottsági határozat a német 
Linde-nek nyújtandó német állami tá
mogatásról Az Európai Bizottság augusz
tusban publikált január közepi határozata 
kötelezi Németországot, hogy kamatostól 
szerezze vissza a Linde AG-nek a Leuna-i 
új szénmonoxid üzem építéséhez nyújtott 9 
MDEM-es állami támogatás nagy részét. A 
szénmonoxidot a Leuna-i gyár területén 
működő UCB (Union Chimique Belge) 
amin üzeme használja, amelynek „piaci 
áron történő” ellátására a német vagyon
ügynökség (THA) az 1993. évi privatizá
ció során 10-éves megállapodást kötött. A 
THA a privatizációs szerződés megkötése
kor abban bízott, hogy fog találni befekte
tőt a meglevő szénmonoxid üzemhez is, ez 
azonban nem vált valóra. A magas szén
monoxid termelési költségek és a vesztesé
ges működés miatt 1997. közepén megálla
podást kötött a Linde AG-vel, hogy az 3 
MDEM saját tőkéből és 9 MDEM-es va
gyonkezelői hozzájárulással 18 hónap alatt 
új szénmonoxid üzemet létesít, és az építés 
ideje alatt a meglevő üzemből a megálla
podott piaci áron szállítja a terméket az 
UCB-nek. Az Európai Bizottság széleskö
rű vizsgálat után határozatában megállapí
totta, hogy a beruházási támogatás nem ha
ladhatná meg a Saxonia-Anhalt-ra (Leuna 
környékére) megállapított nemzeti regio
nális támogatási plafont, ami a teljes beru
házási összeg 35%-a (4 MDEM feletti
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summa), és így az e feletti támogatás elfo
gadhatatlan. A határozat egyik tanulságos 
megállapítása szerint az Európai Bizottság 
elismeri, hogy az 1990. július 1-je előtt (a 
volt NDK-ban) okozott ökológiai károk ál
lami elhárítása nem jelent állami segélye
zést. (Forrás: Official Journal, L, 
22.8.2000. p. 7.)

Az Európai Környezetvédelmi Ügynök
ség kódja a jó hivatali viselkedésről A 
Tanács által 1990-ben alapított Ügynökség 
ez év májusi (augusztusban publikált) ha
tározatával saját stábja részére fogalmazza 
meg a publikummal szembeni viselkedési 
elveket. Ezek: törvényesség, diszkriminá
ció mentesség, arányosság, mentesség a 
hatalommal való visszaéléstől, pártatlan
ság és függetlenség, objektivitás, törvé
nyes elvárások és következetesség, kor
rektség (fairness), udvariasság (courtesy), 
levélválaszok a megkeresés nyelvén, a 
nem azonnal elintézhető megkeresések vé
telének (két héten belüli) visszaigazolása 
az illetékes hivatalnok nevének és telefon
számának megjelölésével, kötelezettség a 
megkeresések illetékeshez történő késede
lem nélküli eljuttatására, lehetőség biztosí
tása a publikum részére a döntés előtti 
meghallgatásra és nyilatkozattételre, éssze
rű, de két hónapon belüli döntéshozatali 
határidők, kötelezettség a döntés alapjai
nak ismertetésére, a fellebbezési lehetősé

gek jelzése, a döntés írásos közlése az érin
tett részére, adatvédelem, adatszolgáltatás 
a publikum számára, adekvát adminisztrá
ció. A kódot 2002-ben vizsgálják felül. 
(Forrás: Official Journal of the European 
Communities, L, 26.8.2000, p. 15.)

EU hulladék- és veszélyes hulladék jegy
zék Az EU szeptember elején publikálta a 
Bizottság május elejei határozatát a jegy
zékről. A hulladékokat 20 fejezetbe sorol
ják, a besorolásnál a veszélyes hulladéko
kat külön jelölik. A tagállamoknak 2002 
elejétől kell adaptálniuk a határozatot. 
(Forrás: Official Journal of the European 
Communities, L, 6 September 2000, p. 3.)

Zöldebb kormányzást sürget a környe
zetvédelemmel és a megvalósítható fejlő
déssel foglalkozó EU Európai Konzulta
tív Fórum (ECF) A most közzétett beszá
moló indítványozza, hogy az ipar, beleértve 
a vegyipari termelőket is hozzon létre meg
állapodásokat a környezetvédelmi csopor
tokkal kömyezetbarátabb termelési eljárá
sok kifejlesztésére. Javasolja az Európai 
megvalósíthatósági tanács létrehozását, 
amely felügyelné a környezetvédelmi in
tézkedések integrálását az EU politikájába 
és kivizsgálná a megvalósítható fejlődéssel 
ellentétes gyakorlatról szóló bejelentéseket. 
A tanács tagjai lennének a tagállamok füg
getlen “megvalósíthatóság” ombudsmanjai

is. A beszámoló szerint a Bizottság által ter
vezett valamennyi jogforráshoz “megvaló
síthatósági beszámolót” kell csatolni, 
amely a javasolt törvény szélesebb társa
dalmi és környezeti kihatásaival foglalko
zik. (Forrás: Chemical Week, September 6. 
2000. p. 17.)

Nemzeti kutatási és fejlesztési progra
mok A Kormány 2000. augusztus végi ha
tározatával öt főirányt jelölt ki: az életmi
nőség javítása, kommunikációs és infor
mációs technológiák, környezetvédelmi és 
anyagtudományi kutatások, agrárgazdasági 
és biotechnológiai kutatások, a nemzeti 
örökség és a jelenkori társadalmi kihívások 
kutatása. Az oktatási miniszter feladata, 
hogy a programok lebonyolításának mód
ját szabályozó kormányrendeletet 2000. 
november végéig előkészítse. (Forrás: Ma
gyar Közlöny)

Marketline hu. Rt. alakult szeptember 
közepén 800 MFt-os alaptőkével a 
MATÁV (52%), a SAP Hungary (16%), a 
Compaq Computer Kft. (16%) és az An
dersen Consulting Kft. (16%) részvételé
vel. Az elektronikus kereskedelemmel fog
lalkozó nyitott Rt.-ben az alapítók számíta
nak az OTP, a MÓL Rt. és a Magyar Posta 
befektetői részvételére is. (Forrás: Világ- 
gazdaság, 2000. szeptember 19. p. 6.)

RL

EU PARTNERKERESÉS A KÉMIAI KUTATÁSBAN

Technológiai ajánlatok

p2193. TO Szilárd tüzelőanyag használt 
gumiabroncsból
p2260. TO Chitosan, új szennyvízkezelő 
anyag
p2266. TO Analitikai mérőmódszer és 
ellenőrző műszerek a környezetkémiai és 
biotechnológiai növényvédelemben 
p2573. TO Komplett szennyvízminősítés 
és -elválasztás
p2576. TO Ásványolaj/víz elválasztás 
p2612. TO Elektronikai termékek vis- 
szacirkuláltatható analízise 
p2622. TO Új levegőtisztító eljárás nanon 
részecskék részére
p2688. TO ELMI -  Elektrokémiai 
mikroreaktor
p2734. TO Eljárások gumihulladék
recirkulálására
p2779. TO Nem nemesfém katalizátor

szénmonoxid szelektív oxidációjára
hidrogéndús gázelegyekben
p2783. TO A szilárdtest tulajdonságainak
kialakítása funkcionális polimerréteg
rávitelével
p2814. TO Ultra nagy aktivitású, nem
fémes metallocén előkatalizátorok, és 
eljárás az alfa-olefin monomerek polimer- 
izációjára
p2828. TO Szerves anyagok megvédése a 
szilárd és cseppfolyós fázisok elválasztásá
val
p2829. TO Vas-oxid pigmentek előállítása 
biooxidációval vasreszelékből 
p2837. TO Hővezető ragasztó, vagy tech
nológia a ragasztó előállítására 
p2856. TO Módszerek emberek 
foglalkozási ártalomnak történő expozí
ciójának monitorozására
(nyomonkövetésére) -know how 
p2903. TO Keményítő-alapú gyógyszer
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adagoló mikrokapszulák
p2914. TO Csatoló reagensek szilárdfázisú
peptidszintézishez (SPPS) és oligonuk-
leotidok előállításához
p2936. TO Keményítő-alapú gyógyszer
hordozó rendszer
p2949. Aktualizált TO Kompozit anyag 
textilekhez, cipőkhöz és labdákhoz 
p2961. Aktualizált TO Ultra nagy aktivitá
sú nem metallocén előkatalizátor és eljárás 
alfa-olefin monomerek polimerizációjára 
p2991. Aktualizált TO Szorbciós anyag 
(szorbens) a kőolajhoz és a kőolaj mellék- 
termékekhez
p3014. TO Bevonó anyag poliolefin bázi
son, mint PVC helyettesítő 
p3017. TO Berendezés cseppfolyós és 
poralakú elektrosztatikus bevonat alkalma
zására
p3018. Új TO Vonaljelző játékterekhez 
p3060. TO Tisztítási technológia rágógumi 
szennyezés eltávolítására 
p3034. TO Ezüsttövis bogyó és kakukkfű 
alapú természetes kozmetikumok
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Technológiai igény

p2142. TR Nagytisztaságú víz pirogén- 
mentesítése (UF membrán kérés) 
p2709. TR Fejlett ragasztók és tömítések 
p2747. TR Technológiák a nitrogén-oxigén 
elválasztáshoz
p2749. TR Fekete színű kémiai nikkel (NIP) 
p3053. TR Igény gyorsan kötő nem
gyúlékony ragasztóra

K+F partnerkeresés

p2245. R&D PS Membrán mikroreaktor 
gázfázisú reakciókhoz

p2276. R&D PS Bio-elválasztás szilárd 
kommunális szemét feldolgozására 
p2346. R&D PS Know-how elektromecha
nikai erőátalakításra
p2585. R&D PS Piezoelektromos kerámi
ák új felhasználása
p2639. R&D PS Melanin szintézis mikro
organizmusokban
p2711. R&D PS Membrán mikroreaktor 
gázfázisú reakciókhoz 
p2713. R&D PS Extrakciós eljárás mik- 
rokeverő/mikroülepítő rendszerek alkal
mazásával
p2736. Aktualizált R&D PS Újszerű 
gyógyszer szállító rendszerek fejlesztése

p2802. R&D PS CBN-fém, fém-karbid, - 
nitrid és -oxid kompozíciók: kémiai, fizi
kai és mechanikai vizsgálatok 
p2905. Aktualizált R&D PS BIODIAPER 
-  biodegradálható szuperadszorbens pelen
kák stb. készítéséhez
p2910. Aktualizált R&D PS CRAFT 2. lé
pés -  CHITOFOOD

További felvilágosítás: Szabó Eszter, 
OMIKK IRC HU, 1088 Budapest, Múze
um u. 17. tel.: 429-0624, 429-0625

Sz. G.

WEB FIGYELŐ

Információgyűjtés vegyületekről
ChemFinder (http://www.chemfinder.carn)

A CambridgeSoft által kifejlesztett ingye
nes ChemFinder szolgáltatás révén gyor
san hozzájuthatunk közel 75 000 vegyület 
adataihoz pl.: képlet, összegképlet, vagy fi
zikai tulajdonságok (sűrűség, olvadás-, 
forráspont), illetve egyéb, többek között 
biztonságtechnikai mutatókhoz ingyenesen 
is. A ChemFinder server csak a fizikai tu
lajdonságokhoz közel 100 adatbázist in
dexszel, így egy adott vegyület esetén a 
felkínált linkek segítségével további infor
mációkhoz férhetünk hozzá. Kereshetünk 
kémiai név, CAS szám, összegképlet, 
moltömeg és egyéb paraméterek alapján, 
illetve a megfelelő plug-in telepítést köve
tően szerkezet bázisán is. A talált vegyüle- 
tek elérhetőségét pl. a ChemACX-en ke
resztül tudhatjuk meg.

1. ChemACX (httn.Vwww.chemacx.com/)

Szintén a CambridgeSoft programcsaládba 
tartozó ChemACX (Available Chemicals 
eXchange) oldal segítségével megtudhatjuk, 
hogy szerepel-e a keresett vegyület valamely 
forgalmazó katalógusában. Jelenleg 210 for
galmazó katalógusából válogathatunk, és 
összehasonlíthatjuk pl. a termékek árait is.

2. ACD íhttp://chemweb.com/databases/acd/l 
Az MDL által létrehozott Available 
Chemicals Directory™ (ACD) közel 500 
forgalmazó 641 000 termékéről, illetve 
240 000 vegyületről adja meg, hogy keres
kedelmi forgalomban megtalálható-e. Jól 
használható keresőprogram segítségével 
találhatjuk meg az adott vegyületeket. A 
keresés 30 napig ingyenes, a részletes in

formációkért viszont fizetni kell. ChemWeb 
tagok részére az alapszolgáltatás korlátlan 
ideig elérhető.

3. Beilstein Abstracts
(http.V/www, chemweb.com/databases/be 
üstéin)

2000. augusztus közepén történt meg a 
méltán népszerű Beilstein Abstracts adat
bázis frissítése, és jelenleg 140 vezető ké
miai újság több, mint 650 000 abstract-ja 
érhető el ingyenesen a hálózaton keresztül. 
Kereshetünk szerző szerint, vagy címben, 
abstract-ben szereplő szavak szerint, de 
sajnos képlet, vagy más kémiai tulajdonság 
alapján nem. A keresés szűkíthető folyó
irat, vagy időszak alapján.
Az előző két adatbázis legegyszerűbben a 
ChemWeb íhttp://www.chemweb.com') ol
daláról érhető el, amelyről az előző rész
ben [Magy. Kém. Lapja, 55, 350 (2000)] 
található részletesebb tájékoztatás.

Árva Péter

Az Rt. székhelye:
1023 Budapest 

Bécsi út 4.
Telefon: 345-7171 
Telefax: 335-3561 

Kereskedelmi Iroda:
Telefon: 345-7141 
Telefax: 335-0684

Az Rt. fióktelepe:
2443 Százhalombatta, Pf. 10

Telefon: (23) 553-353 
Telefax: (23) 354-009

DUNASTYR
Polisztirolgyártó Rt.

Áruszállítási cím: 
Százhalombatta,

MÓL Rt. Dunai Finomító 
Gyártelep

A DUNASTYR Rt. olasz-magyar 
vegyes vállalat.
Az EniChem S.p.A. licence alap
ján ütésálló (EDISTIR®) és ha- 
bosítható (EXTIR®) polisztirol- 
granulátumokat gyárt és forgal
maz. Elsőrendű alkalmazástech
nikai szolgáltatás!
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16th International Conference on Chemical Education és 
XIX. Magyar Kémiatanári Konferencia
(Budapest, 2000. augusztus 5-10.)

A IUPAC CTC (Oktatási Bizottság) két
évenként jelöli ki a világkonferenciát szer
vező országot. A Magyar Kémikusok 
Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya 
1996-ban adta be részletes pályázatát, 
amelyre 1998-ban kapta meg a kedvező 
választ, a 2000. évre vonatkozó megbízást.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Duna-parti épületében ideális körülmények 
között, augusztus 5-én nyílt meg a Konfe
rencia, amely a világtalálkozó mellett helyt 
adott az ugyancsak kétévenként rendezett 
magyarországi Kémiatanári Konferenciá
nak is. A hat napra tervezett program zárása 
augusztus 10-én, a déli órákban volt. Az 
ELTE rendezvényt szervező irodája minden 
igényt kielégítő körülményeket, technikát és 
példás tisztaságot biztosított folyamatosan. 
A helyszínen berendezett étterem és az álló
fogadásra alkalmassá tett üvegkupolás 
gömbaula valamint a felszolgálók udvarias 
magatartása a magyar vendéglátást dicséri.

A Konferencia első számú rendezője, 
szervezője a Magyar Kémikusok Egyesü
lete, és a MKE Kémiatanári Szakosztálya 
volt. A szervezési munkát segítette az EL
TE Kémia Tanszékcsoportja és a Veszpré
mi Egyetem Általános és Szervetlen Tan
széke. Az ELTE-ről kaptuk azokat az an
golul is beszélő fiatalokat, akik az előadó
termekben biztosították az előre igényelt, 
vagy a váratlanul kért feltételeket. A szol
gálatkész és a zökkenőmentes lebonyolí
tást megvalósító ifjúsági csoport minden 
tagja elismerést érdemel nyilvánosan is, 
vezetőjük Mihucz Viktor doktorandusz 
volt. A Veszprémi Egyetem a szakmai 
szinkrontolmácsolásra és az angol nyelvű 
idegenvezetésre alkalmas fiatalokat adta. 
Kiváló munkájuk segítségével vált hasz
nossá a konferencia az angolul nem értő 
magyarországi kémiatanároknak is. Ki
emelkedő volt Vigh Krisztina tolmácsolá
sa, akinek már szakmai végzettsége is van 
a szinkrontolmácsoláshoz, de dicséret ille
ti a csoport valamennyi tagját Szintay Ger
gely doktorandusz vezetésével.

A szervezőmunkát más formában támo
gató intézmények, vállalatok nélkül nem 
tudtuk volna megrendezni a konferenciát

olyan szinten, amilyenre a Németországtól 
Japánig folyamatosan érkezett és érkező 
írásos visszajelzések minősítik. Köszönet
tel tartozunk védnökeinknek, úgymint 
Pokorni Zoltán oktatási miniszternek, Li
getvári Ferenc környezetvédelmi minisz
ternek, Matolcsy György gazdasági mi
niszternek és Kroó Norbertnek a Magyar 
Tudományos Akadémia főtitkárának, vala
mint további támogatóinknak: Határon Tú
li Magyarok Hivatala, Ipar Műszaki Fej
lesztéséért Alapítvány, Országos Műszaki 
Múzeum, Magyar Millennium Kormány- 
biztos Hivatal, EGIS Gyógyszergyár Rt., 
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Győ
ri Szeszgyár és Finomító Rt., Győri Keksz 
Kft., Pannonplast Műanyagipari Rt.

A Világkonferencia szervezését nemzet
közi és hazai szervezetek és bizottságok is 
segítették, ú.m. IUPAC, UNESCO, FECS, 
ICASE, Nemzetközi Tanácsadó Bizottság 
(13 fő), Nemzeti Tudományos Bizottság 
(16 fő), Szervezőbizottság (14 fő).

A véglegesnek tekinthető jelentkezési 
lapok alapján 554 főt regisztráltunk 53 or
szágból. Az országonkénti megoszlás a kö
vetkező:

Közbejött akadályok miatt nem tudott 
megjelenni a regisztráltak 7%-a. A tényle
gesen részvett 515 fő-ből 36 volt a kísérők 
száma, 271 volt a külföldi és 208 a magyar. 
A határon túl magyarul kémiát tanító taná
rok közül 26-an vehettek részt díjmentesen 
a teljes programon.

A magyarországi kémiatanárok részére 
akkreditált továbbképzésnek számított e 
konferencia, amiről hivatalos tanúsítványt 
kaptak.

A hatnapos program tartalmát egyrészt a 
felkért előadók, másrészt a bejelentett elő
adásokból válogatott szerzők munkái adták. 
Minden nap plenáris előadással kezdődött, 
majd 5-6 párhuzamos szekcióban voltak 
szimpóziumok. Ebéd után 2-2 nagyelőadás
sal folytatódott a program, és 9 párhuzamos 
helyen workshopok fejezték be a napot. A 
poszter szekciót augusztus 6-án délután nyi
tottuk meg, és a konferencia ideje alatt ál
landó kiállításként látogatható volt. A reggel
9-től délután 6 óráig tartó szakmai munká
ban 6 plenáris előadást tartottak, melyeket 
szinkron tolmácsok fordítottak magyarra. 
Valamennyi kiemelkedő értékű volt, úgy
mint a Nobel-díjas Harold Kroto előadása 
„A tudomány, egy kerek rész a szögletes vi
lágban” címmel, az ugyancsak Nobel-díjas 
Paul Crutzen előadása „Az ózonlyuk: Az 
atmoszféra kémiai instabilitása, amit az em
ber okozott. Mit tanulhatunk ebből?” címen, 
Viktor Obendrauf “Mikro méretű kísérletek 
gázokkal” című látványos, kísérletekben 
gazdag előadása, Zrínyi Miklós “Egyetemi 
kémiatanítás az anyagtudomány szempont
jából” című, Hans-Jürgen Schmidt “Mit ta
nulhatunk a diákok téveszméiből”, valamint 
D.J. Miyamoto előadása “Környezettudo
mány” címen. A vitaindító “keynote” elő
adásokat ugyancsak szinkrontolmácsok tet

ték érthetővé a magyar kémiatanároknak. A 
14 előadásból 2 előadás magyar nyelvű volt 
és az oktatásban hasznosítható fontos té
mákról szólt: Papp Sándor „A tiszai cianid- 
katasztrófa a kémikus szemével” és Tóth 
Béla „Nukleáris technológiák és a környe
zet” címmel. Meg kell említeni Pais István

Magyarország 247 USA 40 Japán 28 Anglia 21
Dél-Afrika 20 Finnország 20 Svédország 15 Románia 13
Jugoszlávia 13 Szlovénia 10 Szlovákia 10 Izrael 9
Németország 9 Portugália 9 Ausztrália 8 Kína 7
Hollandia 6 Ausztria 5 Egyiptom 5 Kanada 5
Oroszország 5 Belgium 4 Brazília 3 Spanyolország 3
Svájc 3 Thaiföld 3 Törökország 3 Franciaország 2
Görögország 2 Horvátország 2 Olaszország 2 Argentína 1
Chile 1 Ciprus 1 Csehország 1 Észtország 1
Fülöp-szigetek 1 Hawaii 1 Írország 1 Kolumbia 1
Korea 1 Lengyelország 1 Libanon 1 Marokkó 1
Norvégia 1 Puerto Rico 1 Szaúd-Arábia 1 Új-Zéland 1
Tunézia 1 Kenya 1 Luxemburg 1 Ghána 1
Ukrajna 1
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professzor úr előadását, aki a MKE kereté
ben 38 évvel ezelőtt alapította meg a hazai 
Kémiatanári Konferenciát. Szimpóziumi 
előadás 120 volt, amiből 15 volt magyar 
nyelvű. A 18 workshopból 7 helyen folyt 
magyar nyelven a műhelymunka. Poszter 
154 készült, amiből 28 volt magyar szerzőé.

Az előadások, műhelymunkák összességé
nek 72,7 %-a tartalmazta az oktatási eljáráso
kat. Ezen belül módszertanról 32,1 %, általá
nos és középiskoláról 10,6 %, felsőoktatásról
6,6 %, a multimédiás, internetes lehetőségek
ről 18,1 %, a mikrotechnikai kísérletekről 5,3 
% szólt. „Zöld kémiával” 10,6 %, az ipar és 
a kémiatanítás kapcsolatával 9,4 %, a kémia 
szaktudományával 7,3 % foglalkozott.

A magyar millenniumi évhez kapcsolód
va a magyar tudósokról kértünk kiállítást az 
Országos Műszaki Múzeumtól. A „Magyar 
alkotók a kémia tudományában " című kiál
lítást a múzeum főigazgatója, Vámos Éva 
nyitotta meg. A tudomány nemzetköziségé
nek érzékeltetésére is készített a Műszaki 
Múzeum kiállítást Liebig életéről „Justus 
von Liebig -  minden kémia" címmel, amit 
Szabadváry Ferenc professzor úr nyitott 
meg. Különleges része volt a kiállításoknak 
Vízi Béla, a Veszprémi Egyetem oktatója 
„ Kémia szobrokban ” című vitrinje. Csodá

ACE 2000 Szimpózium
(Eger, 2000. augusztus 30-szeptember 1.)

A Magyar Kémikusok Egyesülete Kroma
tográfiás Társaságának rendezésében került 
sor az ACE 2000 (Advances in Chroma
tography and Electrophoresis, An Interna
tional Symposium on Chromatography, 
Electrophoresis and Related Separation 
Methods) rendezvényre. Az előkészítés so
rán igyekeztünk az elektronikus kommuni
káció által nyújtott lehetőségeket is kihasz
nálni: a szimpózium hirdetését megjelentet
tük, a beérkezett előadás-bejelentések által 
adott előzetes programot hirdettük, a honla
pot íhttp://xenia.sote.hu/bpchr2000.htmn 
további rendezvényeink ismertetésénél is 
igénybe fogjuk venni.

A szimpóziumot Körtvélyessy Gyula, a 
Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) fő
titkára nyitotta meg, majd Szűcs László a 
MKE Heves Megyei csoport elnöke üdvö
zölte a résztvevőket. A helyszűke miatt csak 
az előadások szerzőit és a címeit részletez
zük, a szerzők munkahelye a kongresszus 
honlapján adott programban található.

latos volt egy szívgyógyszer tenyér alakú 
szoborrá formázása „Segítő kéz a szívnek” 
elnevezéssel. A vegyész és a molekulákat 
szoborrá alakító művész egyesített képessé
gét csodálhatták meg a világ minden részé
ről Budapestre jött oktatók.

Egy másik vitrinben Peter Towse (Leeds) 
kiállítását láthattuk „A kémia oktatásával fog
lalkozó folyóiratok” gyűjteményéből, benne a 
magyar Középiskolai Kémiai Lapokkal. Ez 
az anyag a konferencia alkalmával megjelent 
floppyn, CD-n és nyomtatásban is.

A Magyar Kémikusok Egyesülete szerve
zésében több mint 3 évtizede folyó tanulmá
nyi verseny, az Irinyi Jánosról elnevezett Kö
zépiskolai Kémiaverseny 27 év alatt feldol
gozott feladataiból készített gyűjteményt 
Maleczkiné dr. Szeness Márta „Kémiai fel
adatok és megoldások" címmel. A gyűjte
ményt angol és magyar nyelven készített ki
adványként megkapták a résztvevők.

Látványos és nagy érdeklődést kiváltó be
mutatót tartottak a magyarországi kékfestés 
eszközeiből, technológiájából, amit egy régi, 
győri kékfestéssel foglalkozó család hagyo
mányt őrző leszármazottai mutattak be.

A konferenciák hagyományához tartozik 
az ipar és a könyvkiadás kiállítóinak meg
jelenése, az újdonságok bemutatása. A ki

A szimpózium első napján Bose, R., 
Dudones, L.P és Wagner, M. (Kent, OH, 
USA) a cisz-platin DNS kötődés mértéké
nek HPLC és MEKC segítségével történő 
meghatározásáról, becsléséről (An estima
tion of the extent of DNA binding to anti
cancer drugs, cis-platin, in simulated cellu
lar environment by HPLC and MEKC 
methods), Kalász H. és Gulyás A. a 
planáris elektrokromatográfiáról tartott be
számolót (Planar electrochromatography).

A szimpózium második napjának délelőtt
jén Blaschke, G. gyógyszerek és gyógyszer- 
metabolitok kapilláris elektroforézissel és ka
pilláris elektrokromatográfiával való elvá
lasztását mutatta be (Assay of drugs and drug 
metabolites in biological samples by capil
lary electrophoresis and capillary elec
trochromatography). Blaschke professzor 
előadása ötvözte a magas színvonalú elméle
ti beszámolót és a klinikai gyakorlatban nél
külözhetetlen példák bemutatását. Guttman 
A. az ún. „Chip-kromatográfiá”-ról, a leg

állítók között 6 magyar és 3 külföldi volt.
A záróünnepségen a kínai delegáció ve

zetője, Wenxiang Zhu professzor bejelen
tette, hogy a IUPAC CTC Budapesten, au
gusztus 7-én tartott ülésének határozata 
szerint a 2002-ben esedékes 17. ICCE-t 
Pekingben rendezik meg.

Összefoglalva a 16. ICCE Budapesti ese
ményeit, az előző 4 világkonferencia tükré
ben, méltó folytatói voltunk Bangkoknak, 
Puerto Riconak, Brisbanenak, Kairónak. 
Megtiszteltetése volt a magyar kémiaokta
tásnak, hogy két Nobel-díjas tudós mellett a 
világ legkiválóbb kémiaoktatási szakembe
rei fogadták el meghívásunkat. Nevük mel
lé pedig ugyancsak színvonalas oktatók je
lentkeztek előadást, workshopot tartani, 
posztert készíteni. Ennek eredményekép
pen a mintegy 500 résztvevőből mindenütt 
volt megfelelő számú érdeklődő. A nemzet
közi találkozó értékes esemény volt a ma
gyarországi kémiatanároknak is. Első ízben 
vehettek részt ilyen létszámban, egyenran
gú félként egy világtalálkozón és gyűjthet- 
tek ismeretanyagot, tudást.

Mindezért köszönet illeti a külföldi és 
belföldi segítőket, személyeket és intézmé
nyeket.

Várnai György

újabb elválasztási lehetőségekről tartott elő
adást (Integrated microfabricated separation 
devices). Rónai Zs., Sasvári-Székely, M. és 
Guttman A. a DNS ffagmensek kapilláris 
elektroforézissel és chip-kromatográfiával 
való vizsgálatáról beszéltek (DNA fragment 
analysis by capillary electrophoresis and by 
micro-fabricated channels), míg Sasvári- 
Székely A., Nemoda Zs., Boór K., Staub M., 
Kalász H. és Székely A. dopamin receptorok 
polimorfizmusának a DNS fragmensek ana
lízise és genotipizálás segítségével való vizs
gálatát tárgyalták (Dopamine receptor poly
morphism: DNA fragment analysis and 
genotyping). A délutáni előadások során Szö
kő É., Gyimesi J., Szakács, Z és Tamai M. 
királis micelláris kapilláris elektrokro
matográfiával történő, epesavak hozzáadásá
nak kihasználásával való egyensúlyi kötődés 
modelljét ismertették (Equilibruim binding 
model for chiral MEKC separations using 
bile salt additives). Visi £., Solymosné Majzik 
E., Károly G., Bercziné Beke B., Györfi L. 
peszticidek felszíni vizekből való extrakcióit 
mutatták be (Up-to-date extraction method to 
monitor the pesticide residues in surface 
water), Koréh Orsolya pedig a HPLC készü
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lékhez kapcsolható új típusú fényszórásos 
detektort (New evaporative light scattering 
detector fór HPLC) ismertette. A délután hát
ralevő részében került sor a poszterek bemu
tatására és a posztereken bemutatott eredmé
nyek ismertetésére és megvitatására.

A bemutatott poszterek szerzői, bemu
tatói és/vagy társszerzői a következők 
voltak: A rítus S., Bartók T., Báthori M., 
Blunden, G., Chmielewska, A., Csermely T., 
Dániel, P, Darvas F., Degrell I., Dinya Z, 
Evanics F., Fekete J., Forlay-Frick P, Fii- 
löp F., Gácsné Baitz E., Gödörházy L., 
Görgényi M., Gyéresi A., Halász A.S., 
Héberger K., Hernádi F., Hirka G., Hollósi 
/., Hunyadi A., Janicsák G., Kaczmarski,
K., Kalász H., Káló A., Karancsi 71, 
Kazoka, H., Kiss J., Klama, B., Koncz Á., 
Koniecyna, L., Kowalik, G., Kowalik, G., 
Kowalska, 71, Kowalski, P., Lamparcyzk, 
H., Lamper Cs., Lengyel J., Magyar K., 
Máthé /., Mesterházi A., Nagy E., Nagy 
Z.B., Nedza, J„ Oledzka, /., Péter A., Péter
M., Piatkowski W., Plenis, A., Rzkowska, /., 
Sági F., Sajewicz, M., Somoejai Gy., Szalay 
D., Szarkáné-Bolehovski A., Szilágyi Sz., 
Szökő, É., Tálosi, L., Téren J., Tóth, G.,

Tourwé, D., Tritt, K, Vámos J., Vékes E., 
Veres K., Wasiak, W., Wavnyniak, R.

Az ACE 2000 harmadik napján Prus, 
W., Kaczmarski, K., Tyrpien, K., Borys, M. 
és Kowalska, 71 a mintakomponensek köl
csönhatásnak jellegzetességeit vizsgálta 
(Impact of lateral analyte -  analyte interac
tions on the retention process in TLC). A 
túlnyomásos rétegkromatográfiával foglal
kozott a rendezvény két utolsó előadása. 
Tyihák E., Kátay Gy. és Mincsovics, E. az 
OPLC-t helyezték el megfelelően az elvá
lasztási módszerek között (Place of OPLC 
among FHC separation techniques), Min
csovics E. és Tyihák E. pedig az OPLC két 
módszerét hasonlították össze (Compa
rison of off-line infusion and conventional 
transfusion OPLC).

Az ACE 2000 valamennyi résztvevőnek 
nagyon „sűrű” programot adott kiemelkedő
en fontos orális előadásaival és remek posz
tereivel. A Magyar Kémikusok Egyesülete 
részéről (Gálosi György, Mihályi Terézia és 
Lókyné Mária) az előzetes szervezést és a 
helyszíni lebonyolítást egyaránt tökéletesen 
oldották meg. Külön kiemeljük az ACE két 
résztvevőjének (Wdliam T. Bames és Nagy

János) üléselnöki működését, valamint 
Nagyné Lóvéi Krisztina remek akvarelljét 
(mely mind a körlevélen, mind a program 
/abstract köteten megjelent), mindezek jelen
tősen hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Az ACE 2000 során nyerhető szakmai 
információkat kiegészítették a kiállítók, 
akik hozzájárultak a rendezvény anyagi si
keréhez is (ABL & JASCO Kft., Budapest; 
B & K Bt., Budapest; Chemotron, Buda
pest; KROMAT Kft., Budapest; LAB- 
COMP Kft., Budapest; LG TEAM Kft., 
Budapest; SPEKTRUM 3D Kft., Debre
cen). Köszönet illeti az Oktatási Miniszté
riumot is anyagi támogatásáért.

Jövő évben 2001. június 24 és 26. között 
Budapesten kerül megrendezésre az ACE 
2001, Advances in Chromatography and 
Electrophoresis, mely terveink szerint mind 
magyar nyelvű Kromatográfiás Vándorgyű
lést, mind pedig angol nyelvű „Hyphenated 
Methods and Theories in Chromatography 
and Electrophoresis” szekciót is tartalmaz. Is
mertetés az előbb említett honlapon található.

Kalász Huba
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Braun Tibor szerkesztő: Nuclear and
Radiation Chemical Approaches to 

Fullerene Science. T. Braun Ed.

Kluwer Académie Publishers (KAP), 
Dordrecht, 2000.

A könyv a hollandiai Kluwer Académie 
Publishers által a Developments in Fullerene 
Science címmel Braun Tibor szerkesztésé
ben indított monográfia sorozat első kötete.

Az 1985-ben Sir Harold W. Kroto veze
tésével felfedezett C60 a természettudo
mányok összességét érintő interdiszcipli
náris kutatási irányt nyitott, mely amellett, 
hogy nívós természettudományi folyóira
tok gyakori témaköre lett, egyúttal kifeje
zetten a fullerénkutatással foglalkozó fo
lyóiratot is indított (Fullerene Science and 
Technology, Marcel Dekker, Inc., New 
York), melynek főszerkesztője Braun Ti
bor professzor. Nevezett újabb kezdemé
nyezése feltétlenül üdvözlendő lépés, mi
vel a fullerénkémia a médiumok szenzáci
óként tálalt híranyagává is vált, és emellett 
tömeges tudományos publikációkhoz, egy
másnak ellentmondó kísérleti adatokhoz és 
azok vitatható elméleti értelmezéséhez ve
zetett. Ilyen körülmények között szüksé
gesnek mutatkozik a vonatkozó szakiroda- 
lom folyamatos kritikai feldolgozása kivá
lasztott szakemberek, élenjáró kutatók fel
kérésével és egyes területek monográfia
szerű összefoglalása, aminek tudományos 
értékét a szerkesztőbizottság (Contributors) 
összetétele is garantálhatja.
Jelen 202 oldalas kötet tíz kismonográfiát 
(Chapter) tartalmaz.
Part I. The Structure of Fullerenes in Solid 
State
Ch.l. Positron Annihilation in Fullerenes 

(C.S.Sundar, India, témakörben hiv. 
cikkei száma.10)

Ch.2. Muon(pSR) Spectroscopy of the 
Fullerenes (E.J.Ansaldo, Canada, 
hiv.:9)

Ch.3. Mössbauer Spectroscopy of 
Fullerene Compounds (Z. Kiene sár, 
A. Vértes, Hungary, hiv.:4)

Ch.4. Radiotracers and Nuclear Decay 
Phenomena in the Study of 
Metallofullerenes. (H.Nakahara, 
K.Sueki, Japan, hiv.:8)

Part II. The Structure of Fullerenes in 
Solution
Ch.5. Radiation Chemical Studies of 

Fullerenes and Derivatives in Solution. 
Redox Processes, Excited States and 
Radical Reactions (K.D.Asmus, 
D.M.Guldi, USA, hiv.:16)

Part III. The Composition of Fullerenes: 
Endohedral Fullerenes 
Ch.6. Endohedral Rare-Gas Radio-fulle- 

renes by Nuclear Recoil (G.E.Gadd, 
Australia, hiv.:11)

Ch.7. The Study of Endohedral Fullerenes 
and Heterofullerenes by Nuclear 
Recoil and MD Simulation 
{T.Ohtsuki, K.Ohno, Japan, hiv.:4) 

Ch.8. Fullerenes Radiolabelled on the 
Carbon Cage (K.Masumoto, T.Ohtsuki, 
K.Shikano, Japan, hiv.:7)

Ch.9. Fullerene Radiopharmaceuticals (G..1.
Ehrhardt, L.J.Wilson,USA, hiv.: 4) 

Part IV. The Composition of Fullerenes: 
Impurities in Fullerenes 
Ch. 10. Elemental Impurities in and the 

Effect of Neutron Irradiation on 
Fullerenes (71 Braun, H. Rausch, 
Hungary, hiv.:8).

Természetesen könyvbírálat keretében le
hetetlen bemutatni egy monográfiaszerű 
könyv tartalmát, a címek felsorolása legfel
jebb érzékeltetheti azt. Mindenek előtt szük
ségesnek ítélem kiemelni, hogy a kiadvány 
főszerkesztője tudományos tevékenységét 
fémjelzi, hogy a tíz fejezetében 17 idézet ta
lálható Braun Tibor tudományos eredmé
nyeire a fullerének kémiája vonalán. Felhí
vom a T. Olvasók figyelmét a fejezetek up- 
to-date jellegére, a referenciák 1999. évvel 
zárulnak. Természetesen minden olvasót -  
így e könyvbírálatot készítőt is -  egy tudo
mányos munkából többnyire azon eredmé
nyek, gondolatok ragadják meg, amelyek az 
érdeklődési köréhez közelebb állnak. A kí
sérleti adatok -  úgy ítélem -  részben alátá
masztják W.N. Lipscomb 1992-ben közölt

véleményét, mely szerint a closo-boránok és 
a fullerének szerkezeti analógok. Nevezett a 
Descartes-Euler - formula alkalmazásával 
vetette össze azok deltaéderes szerkezetét, 
megállapítva, hogy a fullerének elektronhi
ányos closo-clusterek (W.N. Lipscomb, L. 
Mássá, Inorg. Chem. 1992, 31, 2297). Zs. 
Szekeres és PSurján 1998-ban Hartree- 
Fock számításokkal optimalizálták az azo
nos tagszámú closo-borán clusterek és a 
fullerének szerkezeti paramétereit, és meg
állapították azok közel hasonló elektron- 
vonzó képességét is (Zs. Szekeres, P. R. Sur
ján: Highly Symmetric Borane Clusters as 
Fullerene Analogs. In: ACP442, Electronic 
Properties of Novel Materials -  Progress in 
Molecular Nanostructures. XII International 
Winterschool. Edited by H. Kuzmany et al., 
American Institute of Physics, 1998, p.443.)

Idézet az 1996. évi kémiai Nobel-díj át
adásának szövegéből: „Professors R.F.Curl, 
H.W.Kroto and R E.Smalley performed this 
experiment together with graduate students 
J.R. Heath and S.C.OBrien during a period of 
eleven days in 1985. By fine tuning the 
experiment they were able in particular to 
produce clusters with 60 carbon atoms and 
clusters 70.”. A fent hivatkozott megállapítá
sok reményt adnak arra, hogy a fullerének 
kémiai reakciói, a fulleridek és a fulleréni- 
um-kationok képződése, és azok reaktivitása 
a Wade-féle cluster-elmélet révén (Wades 
Rules) értelmezhetővé válhatnak. E kötet fe
jezetei tekintettel a fullerénekkel foglalkozó 
óriási szakirodalom kritikai feldolgozásának 
szükségességére a könyvsorozat -  remélhe
tően folyamatos kiadása esetén -  bizonyára 
felgyorsítják e megismerési folyamatot.

Talán e rövid könyvismertetés is felhívja 
a figyelmet arra, hogy a két nagy kutatási 
trend: a fullerének, illetve a closo-clusterek 
együttes művelését szolgáló kutatási irány
zat kialakítása kölcsönösen hasznos lenne 
mindkét tématerület kutatói számára. Eh
hez mindkét irányzat művelői által rend
szeresen figyelemmel kísért folyóiratok, 
könyvsorozatok kiadása lenne kívánatos.

Csákvári Béla
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A 2000. évi kémiai Nobel-díj

A két amerikai, Alan Heeger fizikus, Alan MacDiarmid ve
gyész és a japán Hideki Shirakawa polimerkémikus nyerte 
el ez évben a megosztott kémiai Nobel-díjat. Felismerték és 
bizonyították, hogy a polimerek (műanyagok) „bizonyos” 
módosítással elektromosan vezetővé tehetők (1977).

Századunk elején (1923) Hermann Staudinger (1891- 
1965) érdeklődését felkeltették a természetes szervesanya
gok (keményítő, cellulóz, proteinek, kaucsuk...). Az akko
ri közfelfogással ellentétben arra gondolt, hogy ezek szer
kezetét a sok kismolekula laza aggregációja helyett a nagy 
számú alkotó atom kémiai kötése révén létrehozott makro
molekula írja le. Elképzelését még a későbbi Nobel-díjas 
(1927) Heinrich Wieland (1877-1957) is ellenezte, aki 
rögeszmének tartotta és úgy gondolta, hogy ötezres mole
kulasúlyú vegyület nem is létezhet. Hasznosabb ezeket a 
„ragacsos” anyagokat megtisztítani, amelyek idővel aztán 
maguktól is szépen kikristályosodnak, hangzott el a tanács. 
Staudinger hamarosan előállította az első szintetikus mak- 
romolekuláris anyagot, a poli(oxi-metilén)-t. Ez lett a poli
merkémia első mérföldköve (Nobel-díj, 1953).

Karl Ziegler (1898-1963) az általa felfedezett trialkil- 
alumínium/titán-tetraklorid katalizátorrendszerrel kisnyo
mású és alacsony hőmérsékletű eljárást dolgozott ki
(1953) polietilén előállítására. Giulio Natta (1903-79) a 
Ziegler-katalizátor felhasználásával propilént polimerizált
(1954) , eközben felfedezte a sztereospecifikus polimeri- 
zációt. A módosított Ziegler-Natta-katalizárorral először 
állított elő sztereoreguláris polimereket. A nagymolekulá
jú polimerek kémiája és technológiája terén elért eredmé
nyeiket megosztott Nobel-díjjal (1963) ismerték el.

Idézzük fel az áramvezető műanyagok felfedezéséhez ve
zető út fontosabb részleteit. Az első láncszem a Tokiói Mű
egyetemen készült. Acetilén polimerizációjakor („túlada
golt” Ziegler-Natta-katalizátorral) fémfényű hártya vált le a 
nyomásálló üvegedény falán. A poliacetilént sötét színű por
ként ismerték addig, ekkor került először előállításra össze
függő, vékony polimerfilmként. Sztereospecifikus eljárással 
cisz- és traníz-poliacetilén polimerfilmeket szintetizáltak. 
(Az ezüstfényű transz- és a rézszínű císz-poliacetilén filmek 
vezetőképessége nagyon csekély, félvezetők -  amint később 
kiderült.) A második láncszemet Philadelphiában, a Penn
sylvania Egyetemen kovácsolták. MacDiarmid, Heeger, 
Shirakawa és segítőik kimutatták, hogy a jóddal végzett oxi
dáció („kezelés”) a transz-poliacetilén elektromos vezetőké
pességét tízmilliószorosan is megnöveli, azaz műanyagfil
men elérték a 3 000 S/m értéket (1977). A d.vz-poliacetilént 
arzén-pentafluoriddal kezelve a konduktivitás az előbbinél 
is nagyobb mértékben megnő, elérheti a fémekét. (Az ezüst, 
illetve a réz konduktivitása 6,3 x 107, illetve 6,0xl07 S/m.)

G Á L  M IK L Ó S

Az „adalékok” poliacetilének kémiai hatásokra igen ér
zékenyek, felfedezésük azonban egy új tudományterület, a 
polimerelektronika megszületéséhez vezetett.

A nyolcvanas években sorra kifejlesztettek olyan vezető 
műanyagokat, amelyek olcsó kiindulási anyagokból, egy
szerűbb eljárásokkal kémiai hatásokra kevéssé érzékeny 
termékeket eredményeztek. Az anilin, a pírról és a tiofén vi
zes oldataiból vas(III)vegyületekkel, peroxi-diszulfátokkal, 
mint oxidálószerekkel, a megfelelő vezető polimerek oxi
génmentesítés nélkül is előállíthatok. Elektrokémiai oxidá
cióval (elektropolimerizációval) a vezető polimer réteg, 
vagy film egy lépésben, jól szabályozhatóan leválasztható.

Magyarországon Inzelt György elektrokémikus 20 éve 
foglalkozik redoxipolimer- és vezető polimerelektródok 
kutatásával. Ma már munkáit világszerte elismerik; több 
összefoglaló dolgozatot, monográfiát és tankönyvet is írt, 
amelyek hasznosak lehetnek a részletekre is kíváncsi ol
vasók számára.

A vezető műanyagok felhasználásával készült eszközök 
napjainkban már kereskedelmi termékek. így például szen
zorokat, többek között gázérzékelőket (ammónia, nitrogén- 
oxidok, víz és metanol) készítenek polianilinből. A lítium/ 
polipirrol és a lítium/polianilin akkumulátorok könnyűek, 
töltéstároló képességük igen jelentős. Polipirrol és politiofén 
vékony bevonatai oldatba merülő fémeket, fotoelektrokémi- 
ai cellák félvezető elektródjait hatékonyan védik a korrózió
tól. Optikai kijelzők, valamint épületek „okos” sötétítő ablak
bevonatai elektrolumineszcens poli(para-fenilén-vinilén)- 
ből készülnek. (A vékony rétegek színváltozása néhány tíz ms 
alatt következik be árammal kiváltott redoxreakciók hatásá
ra.) Újabban poli(dialkil-fluorén) emissziós réteget alkalmaz
nak videók és laptopok színes képernyőinek készítéséhez is. 
Az Öböl-háborúban a szövetségesek harci eszközeit (gépjár
művek, páncélosok) az iraki radarok elől polipirrollal bevont 
textilponyvák és hálók rejtették el. Hitelkártyák és mobiltele
fonok gyártásának is nélkülözhetetlen anyagai.

A három tudós méltán érdemelte ki a rangos elismerést, 
a nem csekély pénzösszeggel is járó Nobel-díjat.
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A XX. század és a kémia*
Gondok és gondolatok

S Z A B A D V Á R Y  F E R E N C * *

1899. december 31-én, Szilveszter napjának éjjelén a ma
gyar polgárok megelégedéssel tölthették a pezsgőt poha
rukba, s koccinthattak éjfélkor egymással egy szép boldog 
jövő reményében a belépő huszadik században. S tették 
ezt mindenütt Európa polgárai! Ha lett volna már rádió, az 
uralkodók biztosították volna éjfél után országuk lakossá
gát, hogy a szép múltat még szebb jövő fogja követni! Ak
kor ugyanis -  Franciaország és Svájc kivételével -  Euró
pa minden országában még királyok, meg császárok ural
kodtak, sőt még egy szultán is volt.

Valóban szép múlt állt akkor a polgárok mögött! Ez sok 
mindennek volt köszönhető. Elsősorban annak, hogy har
minc éven át nem volt Európában háború. Ilyesmi -  úgy 
vélem -  még soha azelőtt nem fordult elő ősi kontinensün
kön! Hatásos is volt a béke, példátlanul nagy volt a fejlő
dés, elsősorban az iparé és közlekedésé. Már az egész kon
tinenst behálózta a vasút. A bankok szerepe nagyot nőtt. 
Megjelent a motor is, egyre jobban kiszorítva a már száz
éves múltra visszatekintő gőzgépeket. A motor révén meg
jelent az autó is, bár akkor még inkább mint érdekesség, s 
nem mint szállítási eszköz. A technika fejlődése más terü
leteken is sok újat hozott, mint pl. a telefont, vagy még in
kább az annyiféle területen hasznosítható elektromos ára
mot, mely folyamatban magyar tudósoknak és mérnökök
nek igen fontos és jeles szerepük volt. A technikai fejlődés 
a természettudományos kutatás eredménye volt.

A XIX. század második felében a szerves kémia uralko
dott a kémiai tudományos kutatásban. A kémia abban kü
lönbözik a többi természettudománytól, hogy míg azok a 
természetet csupán vizsgálják, elemzik, kutatják, addig a 
kémia új, a természetben elő nem forduló anyagokat képes 
előállítani. Ez a tulajdonsága már a középkorban is meg
mutatkozott, lásd pl. az ásványi savak előállítása, de igazi 
jelentősége a szerves kémia révén lett. Új, addig ismeret
len anyagokat állítottak elő. Először festékanyagokat, az
tán olyan anyagokat, melyek lázat csillapítani, sőt gyógyí
tani is tudtak, sokkal hatásosabban, mint az addig ismert 
természetes gyógyszerek, meg „műanyagokat”, tehát em
ber csinálta sokféle és sokoldalúan felhasználható mester
séges anyagokat. Ezen sok célra alkalmazható anyagok 
ipari gyártása gyorsan megszületett, és kialakult a vegyi 
nagyipar. Ezeknek a gyáraknak laboratóriumában pedig 
megkezdődött a célzott kutatás újabb mesterséges anya
gok és azok alkalmazása iránt. A kémiai kutatás ezekben 
már terv és program szerint folyt és folyik jelenleg is, nem 
ambíció szerint, mint az egyetemek laboratóriumaiban. 
Az egyetemeken viszont a kémiának újabb ágazatai szü
lettek meg a XIX. század utolsó évtizedeiben.

* Elhangzott a Magyar Kémikusok Egyesülete Történeti Szakosztályá
nak ülésén, 2000. március 23-án
** Országos Műszaki Múzeum, Budapest

mkl

Magyarországon sokoldalú volt a fejlődés abban az idő
ben. 19 000 km vasútvonal és 11 Duna-híd épült. Temes
váron épült Berlinnel egyidőben az első európai villanyte
lep, Budapesten meg az első elektromos meghajtású föld
alatti városi vasút. Kialakult a városi villamosvonal háló
zat, nemcsak a fővárosban, hanem a nagyobb vidéki váro
sokban is. Megépült az egyik legkorábbi európai telefon- 
központ. A kultúra területén operaház, színházépületek, 
múzeumok és könyvtárak létesültek, az oktatás területén 
korszerű főiskolák és egyetemek épültek.

Az ipar is nagyot fejlődött. A mezőgazdasági ipar veze
tett. Az e területen ebben a korban szép számban alakult 
ún. kísérleti állomások a kutató intézetek elődei voltak. 
Egy teljesen új területen, az elektromos iparban pedig ha
zánk a világ élvonalaiba tartozott!

A XIX. század végén pedig országunk a honfoglalás 
ezeréves évfordulóját ünnepelte, fénnyel és pompával, 
múltjára büszkén. Hát miért ne nézett volna a magyar pol
gár is megelégedetten és bizakodva, talán már némileg el
bizakodva is a XX. század elébe?

Hogy minden másképpen lesz, hogy a huszadik század 
eddigi legrosszabb évszázada lesz, hogy a történelmi Ma
gyarország el fog tűnni a térképről, arra ugyan ki gondolt 
volna! Bár egy békés évtizedet még kapott a Magyar Ki
rályság! Mentek a dolgok, mint addig, talán csak a politi
ka váltott hangot. Pártok marakodtak egymással, s megje
lent a szociáldemokrácia is, bár még kormányon kívül. 
Míg Tisza Kálmán 1875-től 18 éven keresztül volt minisz
terelnök, s előtte három évig belügyminiszter, addig 1900- 
tól 1914-ig 6 kormányfő váltotta magát. Mindez azonban 
nem befolyásolta az ipari fejlődést, melyben része volt a 
kibontakozó vegyiparnak is. Az ipar más vállalataihoz ké
pest a vegyipar majdnem teljes egészében külföldi tulaj
donban volt, s e gyárak főleg külföldi kémikusokat alkal
maztak. Mivel nálunk ebben az időszakban már kielégítő 
vegyészképzés folyt, ez a helyzet nehezítette a hazaiak el
helyezkedését. A Vegyészeti Lapokban sok panaszt olvas
hatunk erről. „A mi gyáraink jó része sajnos még mindig 
idegen kézben van, sok gyárigazgatónk van, aki magyarul 
egyáltalán nem vagy csak töredezve beszél, s idegenkedik 
mindentől ami magyar, tehát a magyar vegyésztől is.” 
Vagy „Vegyi gyáraink ha nem is elegendő számban, de 
vannak már, sajnos azonban, hogy nagyobb részben ide
gen tőkével létesültek, idegen vezetés alatt állnak s ma
gyar csak mint napszámos talál bennük foglalkozást...” 
Ez a helyzet, ezek a panaszok vezettek aztán 1907. június 
27-én a Magyar Kémikusok Egyesületének megalapításá
hoz. Lengyel Béla professzor megnyitó beszédében olvas
hatjuk „...az első lépést látom ebben arra, hogy úgy tudo
mányos irányban, mint az ipar fejlesztésében hathatósan 
közre akarunk működni és törekedni fogunk hazánkat e 
téren is a nyugati népek kultúrájára emelni...” Századunk
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sorsa, hogy a XX. század végén szinte ugyanúgy kell fo
galmaznunk, mint annak az elején! A Magyar Kémikusok 
Egyesületének első elnöke F a b in y i R u d o lf , a kolozsvári 
egyetem kémiaprofesszora lett, elnökhelyettese pedig 
K o h n e r  A d o l f  gyártulajdonos és nagyiparos, jelezve az 
egyesületnek feladatát mind tudományos, mind ipari té
ren. Ez mutatkozik az Egyesület 1910-ben meginduló fo
lyóiratának címében is: „Magyar Chemikusok Lapja, tu
dományos, társadalmi, műszaki chemiai szaklap”.

A kémia középszintű oktatása azonban akkor még sok 
kívánnivalót hagyott. Legfőbb baj az volt, hogy a gimná
ziumok tanrendjében olyan, hogy kémia, ill. vegytan nem 
is szerepelt, csupán a később alakított reálgimnáziumok
ban volt ilyen nevű tantárgy. S ez a helyzet a negyvenes 
évekig így is maradt.

Vegyészt tulajdonképpen az egyetemeken sem képeztek, 
jóllehet kémiai tanszékek már mindenütt voltak. Az elsőt M á 

r ia  T erézia  idejében alapították 1763-ban Selmecbányán. A 
nagyszombati egyetemen, ugyancsak M á r ia  T erézia  által lett 
1770-ben kémiai tanszék, amelyik 1777-ben Budára, majd 
1784-ben Pestre települt. A Műegyetem első kémia tanszéke 
1846-ban, a kolozsvári egyetemé 1872-ben alakult. A XX. 
századba a pesti egyetem, a Műegyetem és Selmecbánya már 
két-két kémiai tanszékkel lépett be. Ám csak a Műegyetem 
adott vegyészi oklevelet, az elsőket 1884-ben. 1907-ben ezt 
átnevezték „vegyészmérnökire”. A tudományegyetemek ké
miai tanszékei az orvosi és a bölcsészeti képzést szolgálták. 
Doktorálni azonban lehetett kémiából. Középiskolai kémiata
nári oklevél szintén elérhető volt. 1938-tól kezdve aztán lehe
tett vegyészi oklevelet is szerezni az egyetemeken.

Tudományos kutatás a XX. század első fél évszázadá
ban szinte csak az egyetemeken folyt. Legfeljebb még 
egyes kísérleti állomásokon is, de azoknak előírt témájuk, 
feladatuk volt. A tanszéki kutatás viszont teljesen a pro
fesszortól függött. A tanszékeknek általában csak egy pro
fesszora volt, a tanszékvezető. Ha őt érdekelte egy tudo
mányos probléma, foglalkozott vele, sőt foglalkoztatta 
ezzel adjunktusát, tanársegédeit is. Ha nem, akkor a pro
fesszor megtartotta előírt előadásait, vizsgáztatott és kész, 
ezzel teljesítette kötelező tevékenységét. Ezt viszont több
nyire kötelességszerűen megtette. Nem illett az előadáso
kat átadni tanszemélyzetének. Mindenesetre tudományos 
eredményekkel könnyebb volt megüresedés esetén pro
fesszorrá válni, professzor esetében akadémikussá lenni 
stb. Az eredményes tudományos alkotás hímevet szerzett 
és kitüntetésekhez, ismertséghez vezethetett.

Ha valakit kineveztek tanszékvezetőnek, akkor nyugdíja
zásáig vezethette a tanszéket, vagyis 70 éves koráig. Elegen
dő idő állt tehát rendelkezésre a kutatáshoz, amibe rendsze
rint bevonta a tanársegédeket, sőt a doktoranduszokat is. 
Aztán tőle függött, hogy a publikáción szerepelt a társkuta
tó neve is, avagy csak köszönetét mondtak neki. T h an  K á 

ro ly  48, L e n g y e l B é la  41, F a b in y i R u d o lf  42 éven át vezette 
tanszékét. A leghosszabban azonban I lo s v a y  L a jo s  „tanszé
keit”. Bár 70 évét elérvén 39 évi szolgálat után nyugdíjba 
került, ám még 14 éven át állt megbízott professzorként tan
széke élén, összesen tehát 53 éven át vezette a Műegyetem 
legelső (1846-ban alapított) kémia tanszékét.

1902-ben osztották az első Nobel-díjakat, s attól kezdve 
néhány háborús esztendőt leszámítva, napjainkig évente. 
Persze akkor még nem volt akkora híre és tekintélye e díj
nak, mint napjainkban. De jól volt megszervezve. Az oda
ítélés technikája, a nemzetközi javaslatkérés, a parádés át
adás, no és a díjjal járó nem jelentéktelen pénzösszeg, 
meg tudományos tekintély rövid idő alatt nagyon magas
ra emelte a Nobel-díj becsét! A század folyamán alakult 
még szép számmal más nemzetközi díj, olyan is, mellyel 
több pénz jár mint a Nobel-díjjal, ám változatlanul meg
maradt a Nobel-díj a legértékesebbnek.

A kémiai Nobel-díjak század eleji elosztása mutatja, 
hogy még jó ideig Európa volt a kémia központja. Az első 
14 évben az elosztás az alábbi: holland, svéd, angol, sváj
ci és amerikai (USA) 1-1, francia 4, német 5 díj. A két há
ború közti időben 12 díj jutott német tudósnak, angolnak 4, 
franciának 2 és amerikainak 2, s 1944-ben egy magyar is 
nyert egyet, H e v e s y  G y ö rg y , aki azonban akkor már 24 év
vel korábban elhagyta hazánkat. Megjegyzem, az összes 
későbbi Nobel-díjasainkkal is az a helyzet, hogy külföldön 
működtek, az egyetlen S z e n tg y ö r g y i  A lb e r t  kivételével. 
Ám végül ő is külföldre ment. Mint sokan mások!

A második világháború utáni években már sokan érez
ték, hogy változás következik sok területen és elhagyták 
az országot, még idejében. Mert hamarosan becsukódott 
az ország, drótkerítéssel zárták el a világtól. A József Ná
dor Műszaki Egyetem 1949-ben feltűnés nélkül Budapes
ti Műszaki Egyetemmé nevezte át magát. A Pázmány 
Egyetem pedig E ö tv ö s  L o r á n d  nevét vette fel. Minden
esetre okosabb dolog volt, mint az új hatalom személyei 
nevét átvenni, mint tették másutt pl. H o  S i M in , vagy plá
ne R á k o s i  M á ty á s  é s  hasonlók nevével ékeskedve.

Megkezdődött a szocializmus építése! Az ezzel járó tár
sadalmi, politikai, gazdasági intézkedések sok-sok min
dent megváltoztattak formailag is. Az egyetemeken a for
ma megmaradt, persze társadalmi és személyi változtatás 
bőven volt. Ennek ellenére még mindig nyugodtabb helyek 
voltak, mint ahogy másutt zajlott a rendszerváltozás. Per
sze nyugatra nem lehetett menni, vigyázni kellett a szóra, 
meg a cselekedetekre, de a kémiai kutatással a párttól füg
getlenül lehetett foglalkozni. Az egyetemek kémiai tanszé
kei eléggé rosszul voltak ellátva már a háború-előtt is. Le 
voltak maradva pl. műszerek terén. Sok helyen XIX. szá
zadbeli felszereléssel működtek a laboratóriumok. Ezen az 
új rendszer számos dologban segített. Nyugatra nem lehe
tett ugyan menni, de nyugati műszereket lehetett vásárolni 
és behozatni. A nyugati kémiai folyóiratokat is lehetett já
ratni az intézményeknek, tanszékeknek, talán könnyebben 
is, mint mai „nincs pénz” helyzetünkben.

A XX. század elején hazánkban az analitikai kémia do
minált, mégpedig főleg a nedves úti klasszikus eljárások. 
Már voltak azonban műszeres módszerek is. Az elektroké
miai titrálások a megelőző század utolsó éveiben találtat
tak fel, de még néhány évtizeden keresztül kevéssé alkal
mazták. Aztán újabb módszerek jelentkeztek. Az 1925-ben 
feltalált polarográfia nagy szenzáció volt, sok változata is 
kialakult, aztán elhalt. Közben jöttek új módszerek, mind a 
kromatográfia a maga sokféleségével, amelyik máig is tart
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ja magát. Meg számos más új műszeres eljárás, új alkalma
zás, új műszer. És eltűntek a klasszikus laboratóriumok a 
maguk Bunsen-égőivel, tégelyeivel, bürettáival, helyettük 
szürke dobozok vannak, melyeket be kell kapcsolni s aztán 
kihull belőle egy papír vagy előbújik egy szám és ezeket 
csak el kell olvasni és kész. Nekem úgy tűnik, hogy a 
klasszikus analitikai kémia eltűnőben van, felesleges lesz. 
Nem kell hozzá a tudomány, a műszerek elvégeznek min
dent. A műszerek fejlesztéséhez pedig nem kémikus kell.

A szerves kémia volt a XIX. század legfontosabb kémiá
ja a fejlett országokban, mint Németország meg Franciaor
szág. Magyarországon azonban e területen kutatás szinte 
egyáltalán nem folyt, egyetemi előadás is alig. A XX. szá
zad elején a kolozsvári egyetem volt e téren a hazai úttörő, 
majd a késés kiegyenlítésére a Műegyetemen alakult az el
ső hazai szerves kémia tanszék (1912). (Megjegyzem, a 
Műegyetemen volt szokás a tanszékeket elnevezni, a tudo
mányegyetemeken sokáig csak számozásuk volt, (I, II, III). 
Ha soká késett is, de gyorsan felzárkózott a szerves kémia 
a nyugati színvonalhoz. A szerves kémia végtelen, a termé
szetet ugyan már szinte teljesen feldolgozta, de mestersé
ges vegyületek, anyagok „teremtése” területén mindig lesz 
feladata. Meg aztán a szerves kémia alakította ki a szerves 
vegyipart, amelyik új s több-kevésbé az anyakémiától el
szakadó önállósult kutatást és önálló tanszékeket mint 
gyógyszerkémia, műanyagkémia, biokémia stb. teremtett.

A fizikai kémia sokoldalú kutatási területéről hiányzott 
és hiányzik az anyag maga, a megfogható anyag, s első
sorban elméleti, fontos megállapításokat s azokon alapuló 
új gyakorlati tudományágakat teremtett, mint pl. a radio
kémia stb. Úgy tűnik azonban kissé összefoglalóan, hogy 
ez a XIX. században kialakult, a XX. évszázadban felap
rózódó kémiatudomány valahogy összeolvadóban van más 
tudományágakkal, a fizikával, a biológiával, az agrártudo
mányokkal, s beleszól a filozófia is. Igaz, hogy utóbbi már 
legalább 3000 éve mindig beleszól a tudományos dolgok
ba, meg mindenbe.

A középkorban és még utána is minden tudomány nyel
ve a latin volt. így tanítottak és tanultak mindenütt. Aztán 
a XVIII. században átvették e feladatot a nemzeti nyelvek. 
Akik eredményeiket más népekkel is meg akarták ismer
tetni, lefordították mondanivalójukat egy ún. világnyelv
re. A magyar természettudományok, de kiváltképpen a ké
mia szinte kizárólag a német nyelvet használta erre. Szá
zadunk közepe felé nálunk is megjelent az angol nyelv is, 
manapság meg csak az van, nem csak a tudományokban, 
hanem mindenben, hirdetésekben, üzletfeliratokban stb.

Az angol lett az új latin! Ám a középkori latin mögött nem 
állt egy nagyhatalom sem!

Most tehát átléptük már az új, a XXI. század küszöbét. 
Mit hoz majd az új század? Nem tudhatjuk, mint ahogy a 
XIX. kezdetén sem tudhatták őseink, hogy milyen lesz az 
a nyavalyás, magyar szempontból különösen nyavalyás 
évszázad, amelyet éppen átléptek. Biztos, hogy a tudomá
nyok tovább fognak fejlődni, hogy sok új dolog fog meg
jelenni, s elmúlni. Mert láthattuk példáját már az elmúlt 
század vége felé is, hogy egyes területeken milyen gyor
san történik az új megjelenése és eltűnése.

Nézzük az informatikát. Megéltük a komputer diadalát, 
de diadalmas módszerei és eszközei máig már mind el
avultak, s helyettük újak születtek. Szinte úgy mondha
tom, nyakrafős gyorsasággal, s máris mi minden tűnt el 
belőle, meg miatta is. Ez világkérdés! Világprobléma!

Magyarországra visszatérve, tapasztalhattuk, hogy a ké
miában és társtudományaiban a kutatás az utolsó két évti
zedben inkább visszaesett, sem mint gyarapodott. Ennek 
elsősorban politikai és azzal összefüggő gazdasági okai 
voltak, vagy mondhatjuk ezt fordítva is, gazdaságpoliti
kai. A világ véglegesen kitárult, s a tudományos kutatás
hoz, eredményekhez nem csak ész, de pénz is kell. S mi
vel ez nincs, az ész elmegy tehát oda, ahol van. S ezen ne
héz lesz változtatni! De kell!

De hagyjuk a XXI. évszázadot. Attól félek, a rohanás 
vagy robbanás valami felé még jobban gyorsul. De hogy 
mi lesz az a valami vagy valamik, azt nem tudjuk.

ÖSSZEFOGLALÁS

Szabadván/ Ferenc: A XX. század és a kémia. Gondok és gon
dolatok

Eredmények és problémák a XX. században. A kémia oktatása, a 
kutatás, a kémikusok helyzete. A kémia, társadalom és politika. A 
„szocialista” félszázad és a kémia. Mi várható a XXI. századtól?

[Magy. Kém. Lapja, 55, 446 (2000)] 

S U M M A R Y

F. Szabadváry: The XX. Century and Chemistry. Problems 
and Thoughts

Results and problems in the XX. century. Teaching, research and 
chemists’ situation. Chemistry, society and politics. The half 
century of socialism and chemistry. What is excepted from the 
XXI. century?
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Korszerű műszaki kerámiák -  lehetőségek, távlatok
S Z É P V Ö L G Y I J Á N O S *

Bevezető megfontolások A korszerű műszaki kerámiák előállításáról

A természetben található ásványi nyersanyagokból előál
lított „hagyományos” kerámiákat nagyon régóta használja 
az emberiség különféle égetett agyageszközök, kőedé
nyek, porcelántárgyak formájában, tűzálló- vagy építő
anyagként.

A hagyományos kerámiatermékek alapvető jellemzője, 
hogy mechanikai terhelésre, vagy hirtelen hőhatásra ka
tasztrófaszerű gyorsasággal törnek szét. Nem képesek 
ugyanis a bennük kialakuló belső feszültségek megfelelő 
levezetésére. Az anyagtudományi és anyagtechnológiai 
kutatások eredményeként kifejlesztett korszerű műszaki 
kerámiák éppen e tekintetben hoztak újat. A korszerű mű
szaki kerámiák szívósak: általában jól tűrik a lökésszerű 
hőhatásokat és a váltakozó mechanikai igénybevételeket 
is. A szívósság az összetétel és az anyagszerkezet megfe
lelő beállításával, a terheléskor az anyagban ébredő fe
szültségeket összesűrítő hibahelyek (zárványok, mikropó- 
rusok stb.) számának csökkentésével, továbbá belső erősí
tő szerkezet kialakításával biztosítható. Célirányosan lét
rehozott energiaelnyelő mechanizmusok működnek a mó
dosulat-változással szívósított rendszerekben, a szállal és 
tűkristállyal erősített kerámiákban, vagy az üvegszerű, il
letve amorf állapotból az egyensúlyi viszonyoknak meg
felelő kristályos állapotba átrendeződött anyagokban.

Kémiai összetételüket tekintve a korszerű műszaki kerá
miák fémek és átmenetifémek oxidjai, karbidjai, nitridjei, 
illetve ezek elegyei lehetnek. Fémes, ionos és kovalens 
kötések egyaránt megtalálhatók ezekben az anyagokban, 
így alkalmasak különleges tulajdonság-kombinációk ki
alakítására. Általában kis sűrűségűek, kemények, kopásál- 
lóak, nagy szilárdságúak. Mindehhez figyelemre méltó ter
mikus és kémiai stabilitás társul. Legtöbbjük elektromos- 
és hőszigetelő sajátságé, ugyanakkor néhány képviselőjük 
nagyon jó hővezető. Egyes típusaik szupravezetők, mások 
félvezető sajátságúak. Még továbbiak ferromágneses vagy 
piezoelektromos tulajdonságokat mutatnak. Bizonyos 
korszerű műszaki kerámiák jó dielektrikumok. Mások az 
emberi szervezetbe is beépíthetők, mivel nem mérgezőek, 
nincs rákkeltő hatásuk és nem ingerük a szöveteket [1].

A korszerű műszaki kerámiákból mind funkcionális, mind 
szerkezeti anyagok előállíthatok. Néhány jellemző alkalma
zási területet az 1. táblázatban foglaltunk össze. A mérnöki 
gyakorlat a korszerű kerámiákkal olyan szerkezeti anyagok
hoz jutott, amelyek különleges hőmérsékleti és kémiai vi
szonyok között, feszített üzemmódban is megőrzik kiváló 
kémiai, mechanikai, termikus és egyéb tulajdonságaikat.

Közleményünkben a korszerű műszaki kerámiák, mint 
szerkezeti anyagok előállításának fontosabb kémiai és 
technológiai vonatkozásait tekintjük át, kitérve a kapcso
lódó kutatás és fejlesztés néhány kérdésére is.

Megjelenési formájukat tekintve a szerkezeti kerámiák 
egységes szerkezetű (monolit) anyagok, társított (kom- 
pozit) anyagok vagy felületi bevonatok (filmek, rétegek) 
lehetnek. A korszerű műszaki kerámiákat -  szemben a ha
gyományos kerámiai termékekkel -  általában kémiai úton 
szintetizált, jól meghatározott összetételű és tulajdonságú 
elővegyületekből állítják elő (1. ábra). Csak így biztosít
ható ugyanis az a kémiai tisztaság és szerkezeti homoge
nitás, amely előfeltétele az előzőekben említett, előnyös 
tulajdonságok kialakulásának.

A kerámiai alapanyagok előállítására szolgáló eljárások 
a kiindulási anyagoktól és az elérni kívánt tulajdonságok
tól függően sokfélék lehetnek. A reagensek halmazállapo
ta szerint megkülönböztetünk szilárd fázisú (MgO előállí
tása M gC03-ból), gáz fázisú (SiC szintézise CH3SiCl3- 
ból), szilárd-szilárd (Al2T i05 gyártása Al20 3-ból és T i02- 
ból), szilárd-folyadék (Ti02 réteg előállítása A l,0 3-on, 
A120 3 és Ti(OR)4 reakciójával), szilárd-gáz (Si3N4 szinté
zise Si és N2 reakciójával), gáz-gáz (SiC szintézise SiH4- 
ból és C2H4-ből), folyadék-folyadék (Si3N4 gyártása 
SiCl4-ből és folyékony NH3-ból) eljárásokat. A már ipari 
méretekben is bevezetett, újszerű porgyártási módszerek 
közül a szol-gél eljárásokat, a fémorganikus vegyületek 
hőbontását és a hidrotermális szintézist említjük ehelyütt.

Mind a tömör kerámiák, mind a kerámiabázisú kompo- 
zitanyagok előállításakor a kerámiaporok morfológiája 
alapvető fontosságú a formázás és hőkezelés (zsugorítás, 
szinterelés) közbeni viselkedés szempontjából. Eseten
ként a gömbszemcsés, szűk szemcseméret-eloszlású

Elővegyületek

Kémiai reakciók

Kerámia prekurzorok

\
Tömb 

. kristály 
Film I A I  

I Szilárd hordozó |

Tömör kerámia Kompozit Kerámia bevonat

* MTA KK Anyag- és Környezetkémiai Kutatólaboratórium, Budapest I. ábra. A korszerű műszaki kerámiák előállítása
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1. táb láza t

A  k o r sz e r ű  m ű s z a k i k e r á m iá k  fo n to sa b b  a lk a lm a z á s i le h e tő sé g e i

Funkció A kerámia típusa Alkalmazási terület

Mechanikai A120 3, BN, TiC, TiN Vágószerszámok

A ljO j, ZnO , Kopásálló csapágyak, szárvezetők

A ljO j, SiC, Sí3N4 Turbinalapátok, robbanómotor alkatrészek

Termikus A120 3, Z r0 2 Infravörös sugárzók

Kémiai Fe20 3, S n 0 2, ZnO Gázérzékelők

MgCr20 4, T i0 2 Nedvességérzékelők

Kordierit Katalizátorhordozók

Szulfidok, titanátok Elektród-anyagok

Biológiai A120 3, hidroxiapatit Implantátumok (foggyökerek, csonthiányok, Ízületek pótlása)

Elektromos A120 3, BeO, MgO Szigetelő IC hordozók, tokok

B aTi03, S rT i03 Kerámiakondenzátorok

Z r0 2 Piezoelektromos vibrátorok, szűrők, oszcillátorok

B aTi03, ZnO-Bi20 3 Termisztorok, varisztorok, infravörös érzékelők, fűtőelemek

SiC Napelem

CdS Szilárd elektrolitok

B-AI20 3, Z r0 2 Oxigénszenzorok, tüzelőanyag cellák

Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O Magas Tc szupravezetők

Mágneses Lágy fenitek Hőérzékelők

Kemény fenitek Ferritmágnesek

Optikai Áttetsző A120 3 Nagy nyomású Na-gőz lámpák

Áttetsző MgO Fénycsövek, különleges lámpák

Áttetsző Y20 3-T h 0 2 Lézerablakok

Szilikátüvegek Fényvezetők, optoelektronikai eszközök

Nukleáris U 0 2, U 0 2-T h 0 2 Fűtőelemek

B4C, SiC Beágyazó anyagok

A120 3, B4C, SiC Sugárvédelmi anyagok

porok előnyösek, máskor valamilyen különleges morfoló
gia kívánatos. Például a hosszirányban szokatlanul nagy 
mechanikai szilárdságú kerámia tűkristályok (viszkerek), 
fém- vagy kerámiamátrixba erősítőfázisként beépítve je
lentősen javítják a mechanikai és hőtechnikai tulajdonsá
gokat. Szerves szilíciumvegyületek hőbontásával nagy 
tisztaságú, amorf szerkezetű, gömb- vagy szálszerű ré
szecskékből álló kerámiaporok készíthetők [3].

A kémiai úton előállított kerámiaporok egyirányú vagy 
izosztatikus száraz sajtolással, extrudálással, öntéssel vagy 
fröccsöntéssel formázhatok.

Újabban kerültek a kutatás-fejlesztés homlokterébe a 100 
nm-nél kisebb szemcseméretű, ún. nanoporok [4]. Ezek a 
nagyon finom porok gyorsabban és kevesebb adalékkal zsu
goríthatok, mint a durvább porok. A nanoporok ugyanakkor 
formázáskor rosszabbul tömörődnek, ezért a belőlük készí
tett kerámiák a hőkezelés során jobban zsugorodnak.

A formázott, ún. nyers testek hőkezelése a műszaki ke
rámiák gyártásának legkritikusabb lépése. Példaként te
kintsük a Si3N4-alapú kerámiákat. A Si3N4-ben levő erős, 
kovalens Si-N kötések miatt hőkezeléskor nagyon lassú a 
tömörödéshez szükséges rácsdiffúzió és a szemcsehatáro
kon keresztüli anyagátadás. A diffúzió sebessége elvileg 
növelhető a hőkezelés hőmérsékletével. Ennek adott eset
ben viszont gátat szab a Si3N4 termikus bomlása, amely 
1700°C felett már számottevő mértékű. Következésképp 
olyan szinterelési adalékokat kell használni, amelyek a

m k 1

hőkezelés hőmérsékletén olvadékokat képezve, szilárd
folyadék kölcsönhatás révén segítik elő a tömörödést. 
Ilyen adalékok az alkáliföldfém- vagy ritkaföldfém-oxi- 
dok, amelyeket célszerűen Al20 3-dal vagy AlN-del együtt 
alkalmaznak.

Különféle adalékok esetében különböző vegyületek, 
így például a B’-Si6_xAlxOxNg.x képlettel leírható ún. 
SIALON-ok alakulnak ki. SIALON-ból kiváló tűzálló sa- 
játságú termékek állíthatók elő, amelyek előnyösen hasz
nálhatók fel például vas- és nikkelolvadékok kezelésekor.

Tömör Si3N4 kerámiák előállításakor a nyers testeket 
célszerűen 1600°C felett zsugorítják. Ezen a hőmérsékle
ten az adalékok reakcióba lépnek a Si3N4 porokban min
dig megtalálható S i02-dal vagy Si2N20-dal és szilikátos 
olvadékok alakulnak ki. Amennyiben ezek az olvadékok 
megfelelően nedvesítik és oldják a Si3N4-et, részecske-át
rendeződés, és ezt követő oldódás és kicsapódás eredmé
nyeként a kerámiatest tömörré válik.

A folyamat időbeli lefutása elsősorban a szilikátok 
mennyiségének és kémiai összetételének (és ebből adódó 
viszkozitásának) függvénye. Példaként említjük, hogy a 
MgO adalékot tartalmazó, viszonylag kis viszkozitású 
rendszerekben a tömörödési kinetikát elsősorban az oldó
dás sebessége határozza meg.

A porok szinterelés szempontjából mérvadó tulaj
donságai három nagyobb csoportra, nevezetesen fizi
kai, kémiai és technológiai jellemzőkre oszthatók.
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A fizikai jellemzők közül az aS i3N4/(3Si3N4 arány hatá
sát vizsgálva megállapították, hogy a nagy aSi3N4 tartal
mú porok hőkezeléskor különösen aktívak és belőlük 
nagy mennyiségben képződnek belső erősítőfázisként mű
ködő, rúdszerű p-szemcsék.

A kémiai jellemzők közül az oxigéntartalom befolyásol
ja leginkább a szinterelés lefutását. A kereskedelmi Si3N4 
porokban az oxigén koncentrációja általában 1-2 %. 
Ugyanakkor nemcsak az oxigén teljes mennyisége, hanem 
annak szemcsén belüli eloszlása is fontos technológiai pa
raméter: a szemcsék felületének közelében található oxi
gén ugyanis közvetlenül részt vesz a szinterelési adalé
kokkal lejátszódó reakciókban [5].

A technológiai jellemzők közül a porok szemcseméret- 
eloszlása és morfológiája befolyásolja közvetlenül a zsu
gorodást. A szemcseméret csökkenésével növekszik az 
egyedi szemcsék felületi energiája, ezáltal nő szinterelési 
aktivitásuk.

A tömör kerámiák gyártásának befejező szakasza az utó
megmunkálás. Ennek különösen igényesebb alkalmazá
soknál, így gázturbinák gyártásakor van nagy jelentősége: 
ekkor állítják be a termék végső méreteit, és alakítják ki a 
kívánt felületi finomságot. A kerámiák nagy keménysége 
és szívóssága miatt a következő módszerek valamelyikét, 
vagy ezek célszerű kombinációit alkalmazzák: marás, csi
szolás, lézervágás, ultrahangos maratás, szikraforgácsolás.

Nem teljesen tömör Si3N4-bázisú kerámiák ún. reaktív 
szintereléssel is előállíthatok. Ennek lényege, hogy a for
matestet fém szilíciumporból alakítják ki, majd azt magas 
hőmérsékleten, nitrogénben kezelik. Kevésbé igényes fel- 
használásoknál a módszer jól alkalmazható és gazdaságos.

A kerámia-kerámia társított anyagoknál a kerámia mát
rixba erősítőfázisként kerámia szemcséket, szálakat, tűkris
tályokat építenek be. A kerámia kompozitok közé tartoznak 
az ún. nanokompozitok is, amelyeknél mind a mátrix, mind 
az erősítőfázis nanoméretű szerkezeti elemekből áll [6].

Az újabb fejlesztések közé tartozó, folytonos szálerősí
tésű kerámia-kerámia kompozitok előállítása során leg
egyszerűbben úgy járnak el, hogy a szálszerű, különleges 
felületi bevonattal ellátott és előformázott erősítőfázist a 
mátrix anyagát tartalmazó kerámia zaggyal, polimer ol
dattal stb. keverik össze, majd hőkezeléssel alakítják ki a 
végső szerkezetet és formát. Az erősítőfázison létrehozott 
felületi bevonat egyrészt a hőkezelés során meggátolja a 
kerámiaszálak esetleges kémiai és morfológiai átalakulá
sait, másrészt elősegíti a megfelelő kapcsolat kialakulását 
a mátrix és az erősítőfázis között [7].

Kerámiabevonatokat elsősorban az alábbi módszerek
kel hoznak létre fém, vagy kerámia felületeken: 
-gőzfázisú elővegyületeket a megfelelő hőmérsékletre 

beállított célfelületen reagáltatnak egymással (gőzfázisú 
rétegleválasztás, CVD),

-  plazmaszórással vagy lángszórással kerámiaporokat 
visznek fel a hordozó felületére.

A műszaki gyakorlatban leggyakrabban fémeken, a hőál
lóság fokozására alakítanak ki kerámiarétegeket. A fémek 
és a kerámiai anyagok hőtágulási együtthatója nagyon kü
lönbözik egymástól, így a felhasználás során jelentkező

erős hőhatások miatt ezekben az összetett szerkezetekben 
hirtelen töréshez vezető feszültségek alakulhatnak ki. A 
fémhordozó és a felületi kerámiaréteg közötti feszültséget 
ezért többrétegű bevonatok létrehozásával csökkentik: az 
egymásra épülő rétegek összetételének fokozatos módosí
tásával folyamatos átmenetet biztosítanak a fémtől a kerá
mia felé. A többrétegű bevonatok azért is előnyösek, mert 
javítják a bevonat és a hordozó közötti adhéziót, ezáltal nő 
a réteg szilárdsága és keménysége [8].

A kutatás é s  fejlesztés néhány kérdéséről

A korszerű műszaki kerámiák a legtöbb felhasználásnál az 
egyéb szerkezeti anyagok (fémek, polimerek stb.) ver
senytársai. A versenyhelyzetből következően a korszerű 
műszaki kerámiák kutatásának és fejlesztésének alapvető 
feladata a kerámiai anyagok és az ezeket tartalmazó társí
tott rendszerek viszonylagos előnyeinek és hátrányainak 
minél alaposabb és szélesebb körű feltárása, különös te
kintettel a megbízható működés feltételeire.

A kerámiák tulajdonságait főképpen kémiai összetételük és 
mikroszerkezetük határozza meg. Jóllehet, az eddigi kutatá
sok és fejlesztések során számos kiemelkedő eredmény szü
letett e vonatkozásban, a korszerű kerámiai anyagok kémiai-, 
kötés- és fázisviszonyaiból elméletileg levezethető mechani
kai, tribológiai, termikus jellemzőket ez ideig még nem sike
rült elérni a technológiai gyakorlatban. Az elvi lehetőségek 
eddiginél teljesebb kihasználásához az összetétel, az anyag
szerkezet, a tulajdonságok és az előállításmódszerek közötti 
kapcsolatrendszer minél több részletét kell kísérletileg felde
ríteni és elméletileg értelmezni. Ez azért is fontos, mert a ta
pasztalatokon alapuló technológiai gyakorlat ma még szá
mos esetben megelőzi elméleti ismereteinket. Továbbá: a fel
használói igényeket a lehető legmagasabb szinten kielégítő 
termékek és gyártástechnológiák megtervezéséhez a mosta
ninál bővebb és alaposabb ismeretanyagra van szükség.

Hazai helyzetkép

Magyarországon elsősorban az oxidkerámiák kutatásának, 
fejlesztésének és gyártásának vannak hagyományai. A né
hány éve megszűnt SZIKKTI-ben igen sikeresek voltak a 
szupravezető, Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O-bázisú kerámiák előállí
tására irányuló kutatások. Az ugyanott kifejlesztett, stabili
zált Z r02-kerámiákból erős koptató hatásnak kitett szele
peket állítottak elő. Elismerésre méltó eredmények szület
tek a biokerámiák fejlesztésében is: hidroxiapatit-fluorapatit- 
aluminium-oxid bázison a csonttal részben összenövő, 
bioaktív-bioinert protézisek mintapéldányait készítették el.

A Veszprémi Egyetem Szilikát- és Anyagmérnöki Tan
székén olyan hidroxiapatit-alapú granulátumok előállítá
sát tanulmányozták és dolgozták ki, amelyek az emberi 
szervezet csonthiányos részeibe beépítve természetes 
csontképződést indítanak el, és a csontozatot mintegy elő
készítik a további sebészi beavatkozáshoz. A magas átme
neti hőmérsékletű szupravezető kerámiák kutatása során 
az YBACU tömbi anyagok egyszer-égetéses előállítási 
módszerét fejlesztették ki.
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Napjainkban pedig a nagy lebegtető erejű EuBACO 
szupravezetők olvadékból történő előállításának kémiai 
és technológiai részleteit, valamint az MTA Műszaki Fi
zikai és Anyagtudományi Kutatóintézetével közösen a 
WC-Co nanoporok hevítésekor lejátszódó fázisátalakulá
sokat vizsgálják.

A nem-oxid bázisú kerámiák kutatásával jelenleg két 
akadémiai kutatóhelyen, az MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Kutatólaboratóriumában, to
vábbá az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Ku
tatóintézetében foglalkoznak. Az AKKL-ben nitrid- és 
karbidkerámiák alapanyagainak különféle plazmákban 
történő szintézisét, a képződő nanoporok kémiai és felü
letkémiai jellemzőit, amorf kerámiaporok kristályosítását 
és hőkezelését tanulmányozzák. Az MFA-ban kristályos 
porokból készülő Si3N4 és SIALON kerámiáknál a zsu- 
gorítási körülmények és a kerámiák mikroszerkezete, va
lamint tulajdonságai közötti kapcsolatok egyes részleteit 
kutatják. Az intézet izzólámpák szálainak húzására 
SIALON szerszámokat is készít a GE-Tungsram részére.

A műszaki kerámiákkal kapcsolatos hazai kutatások be
mutatásának és megvitatásának legfontosabb fórumai az 
MTA Anyagtudományi és Szilikátkémiai Munkabizottsá
gának évente 3-4 alkalommal megrendezésre kerülő ülései.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Szépvölgyi János: Korszerű műszaki kerámiák -  lehetőségek, 
távlatok

A korszerű műszaki kerámiák -  kiváló kémiai, mechanikai és ter
mikus tulajdonságaik miatt -  a vegyiparban, a kohászatban, a gép
gyártásban, a modem közlekedési eszközökben egyaránt igen elő
nyösen felhasználható szerkezeti anyagok. Közleményünkben a 
korszerű szerkezeti kerámiák előállításának lehetőségeit és távla
tait, a kapcsolódó kutatás és fejlesztés néhány fontosabb irányát és 
feladatát tekintjük át.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 449 (2000)] 

S U M M A R Y

J. Szépvölgyi: Advanced Ceramics -  Potentialities, Perspectives

The advanced ceramics are valuable structural materials of the 
chemical industry, metallurgy, machinery and of modem vehicles 
due to their outstanding chemical, mechanical and thermal prop
erties. This paper gives an overview on the production of 
advanced structural ceramics. Some important goals and the main 
directions of related research and development are also discussed.

S^etnCe... SjentCe... Syetnfo...

Új csökkent költségű eljárás 
titán előállítására

A titán könnyű, erős és korrózióálló fém, 
ércei bőségesen előfordulnak, de ez idáig 
a használata csak speciális alkalmazásokra 
korlátozódott a magas előállítási költségek 
miatt. A hagyományos eljárásokban köz
benső termékként titán-tetrakloridot hasz
nálnak, amelyet azután fémmagnézium
mal, vagy nátriummal redukálnak titánná. 
A Cambridge-i Egyetem (Anglia) kutatói 
által kifejlesztett módszer során a titán-di- 
oxidot közvetlen elektrolitos redukciónak 
vetik alá olvasztott kalcium-kloridban. A 
reakció során az oxigén ionizálódik, át

megy a sóba és az anódnál válik ki, míg a 
tiszta titán a katódnál marad. Az új eljárás 
egyszerűsége és gyorsasága miatt jelentős 
gyártási költség csökkentéshez vezethet, 
és a megközelítés nagy számú fémoxidra 
alkalmazható. (Forrás: Chemical Week, 
September 27, 2000. p. 51.)

Motorbenzin alapanyagot használó  
üzem anyagcella

A General Motors és az ExxonMobil au
gusztusban jelentették be, hogy olyan egy
séget fejlesztettek ki, amely motorbenzin
ből állítja elő az üzemanyagcellához szük
séges hidrogént. A General Motors 18 hó

napon belül tervezi bemutatni az új motor
benzin feldolgozót alkalmazó járművet, 
míg a vevők számára 10 éven belül tervezi 
hozzáférhetővé tenni. A hidrogén közvet
len vételezése külön töltő hálózat kiépíté
sét igényelné, és szükségessé tenné a biz
tonságos üzemanyagtartályok kifejleszté
sét is. A két társaság három éves közös ku
tatási programjának eredménye a fentieket 
kiküszöbölő és a 80% feletti hatásfokkal 
működő motorbenzin feldolgozó. Az év 
végére tervezik a feldolgozó nagyobb vál
tozatának a laboratóriumi bemutatását, 
amelyet 25 kW teljesítményű üzemanyag
cellához kapcsolnának. (Forrás: Petroleum 
Economist, September 2000. p. 45.)
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Kémiai beavatkozás a tiszai cianid katasztrófa esetén -  
lehetőség vagy zsákutca ?

KÓTAI L Á S Z L Ó *

A szerzőnek szakmai körökben számos ellenvéle
ményt, fenntartást kiváltó javaslatát tartalmazó 
közleményt vitacikként adjuk közre. A tudomá
sunk szerint írásban először megjelenő javaslat
hoz szakmai (tehát kémiai és kémiai technológiai 
tartalmú) hozzászólásokat várunk abból a célból, 
hogy a vitában elváljon a javaslat értéke annak 
irreális elemeitől ebben a tiszai kormánybiztos 
október 7-i nyilatkozata szerint félően megint ak
tuálissá váló témában.

A romániai cianidszennyezés folytán a Szamos és a Tisza 
folyók élővilága szinte teljesen kipusztult. Az ilyen típusú 
katasztrófahelyzetekre Magyarország nem volt felkészül
ve, és a közvélemény, elsősorban a szakmai közvélemény 
sem volt kellő időben tájékoztatva arról, hogy egyáltalán 
ideje legyen bármilyen beavatkozásra is javaslatot tenni.

Az első nagy cianidszennyezés levonulása után, de saj
nos a nagy valószínűséggel előforduló következő 
szennyezés időpontja előtt (az élet a következő eseményt 
két héten belül produkálta is, igaz nem cianid -  hanem ne
hézfém -  szennyezés formájában) -  szólaltam fel az ügy
ben, hogy van lehetőség az ilyen esetekben is beavatko
zásra. Minden szakember, aki valaha ciánvegyületekkel 
foglalkozott, ismeri a vasvegyületekkel való megkötés le
hetőségét. A sohasem látott katasztrófához mérhető 
ugyancsak sosem látott felzúdulást váltott ki a javaslat, és 
bizonyos szakmai körökben, a szerves kémikustól a hoz
záértőkig és a magukat hozzáértőknek gondolókig min
denkinek volt véleménye, amely alaposan megosztotta a 
kémikustársadalmat. Igaz ugyan, hogy az ellenzők véle
ménye kissé hangosabb volt, de régóta tudjuk, hogy a vé
lemény igazságtartalma nem a hangerőtől függ. Azon is 
érdemes lesz majd az utókornak elgondolkodnia, vajon mi 
váltotta ki az ellenzők ilyen mértékű felzúdulását, hiszen 
nem számonkérés és a felelőskeresés volt a cél, hanem a 
figyelemfelhívás arra, hogy még ilyen helyzetre is van 
megoldás, csak szólni kell, hogy aki tud, az segíthessen.

Az indulatok még most sem csitulnak, de lehetőség és 
megoldás az ilyen katasztrófahelyzetek megoldására to
vábbra sincs előkészítve. Egy interjú jelent meg a Ma
gyar Kémikusok Lapjában [MKL 55, 170-172 (2000)], 
amelyben arról nyilatkoznak, hogy nem lehet egy ilyen ja
vaslatnál abból kiindulni, hogy a cianidok mérgezőek, a 
vasvegyületek pedig nem. Ellenben semmilyen utalás 
nincs arra nézve, hogy vajon akkor miből is lehetne kiin
dulni. Továbbá, az is megjelent, hogy az élővízbe való ké
miai beavatkozás felbecsülhetetlen kockázatokkal jár. Tu
lajdonképpen ez utóbbi igaz is lenne, de alapvető kérdés, 
amely fölött szinte minden beavatkozást ellenző elsiklott,

* 2030 Érd, Selmeci u. 89.

hogy a 30 -  de akár 3 ppm cianidtartalomnál is élővízről 
már nem beszélhetünk, hiszen minden elpusztult [1, 2]. 
Gondoljunk csak bele, hogy a 35 ppm cianidtartalmú víz
ből egy ember halálos adagja nem egészen két liter, a vízi 
élőlények pedig cianidbontó enzimrendszerük hiánya, il
letve kisebb testtömegük miatt ennél tízszer érzékenyeb
bek. A biztos pusztuláshoz képest pedig álláspontom sze
rint semmilyen esetlegesen életmentő művelet nem jelent
het kockázatot, mert vesztenivaló nincs.

Azt hiszem itt az ideje, hogy mindenki megismerje mi 
is az álláspontom, amelyet úgy támadnak elég sokan, 
hogy meg se hallgatták, sokszor azt sem tudják igazából, 
mi ellen is beszélnek. Véleményemet az alábbiakban be
mutatott számításokra és tényadatokra alapozom, és állás
pontom ma is az, hogy az ilyen jellegű katasztrófánál a 
vasvegyületekkel történő beavatkozás potenciális lehető
ség a pusztítás csökkentésére.

Nézzük a történéseket kémiai szemszögből. Belépett az or
szágba a Szamos folyón, (amelyen aznap 30 cm-es jég volt, 
a vízállása 70 cm, az átlag szélessége 7 m, és a folyószakasz 
hossza 53 km (FETIVIZIG-től kapott adatok)) a cianidtar
talmú víz -  amelyben leszögezhetjük, hogy már előzőleg se 
sok élet volt, de a cianid jelenlétében gyakorlatilag semmi. 
Élővíznek így már nem nevezhetjük, és összetételét tekintve 
minden további nélkül kimeríti az erősen szennyezett víz fo
galmát. Itt kell megemlítsem, hogy egy konferencián hozzá
szólásként az is elhangzott egy szennyvízkezeléssel foglal
kozó úr szájából, miszerint nem ért azzal egyet, hogy ez a víz 
szennyvíz lenne. Meg kell nézni a vonatkozó magyar szab
ványt, amely egyértelműen definiálja ezt a fogalmat, amely 
alapján sajnos ez a víz semmi másnak nem definiálható, 
mint szennyvíznek. így nem az élővizek kémiai kezelésére, 
hanem a szennyvizek kémiai kezelésére vonatkozó eljárások 
jöhettek szóba, mindazokkal a megkötésekkel, hogy ez a víz 
keveredni fog a kezelés után a tényleges élővízzel. A cianid
tartalmú vizet tartalmazó dugó hossza 20 km volt, a legma
gasabb cianidszint 35 ppm. Ugyan 100 ezer köbméter, pon
tosan nem ismert koncentrációjú cianidtartalmú oldat ömlött 
ki, de biztos, hogy ennek csak egy része ért el minket.

Az ellenzők álláspontja szerint minimum 400 tonna vas
szulfátra lett volna szükség csak a ferrocianiddá alakítás
hoz, és még további a berlini kékké alakításhoz illetve a 
fölösleg biztosításához. Viszonyítsuk most alapadatként a 
minimális 400 tonnához (ez az ő véleményük) a valósá
got. Ha minden cianid ide érkezik, ez a szám 275 tonna. 
Természetesen ennek töredék része érkezett, nézzük meg 
mennyi. Az egy kilométer hosszú folyószakasz medrében, 
7 m szélességnél, 0,7 m vízmagasságnál 7 000 köbméter 
víz volt jelen, amelyben max. 35 mg/liter a cianidszint. 
Összesen ez 245 kg cianidionnal ekvivalens cianidvegyü- 
letet jelent folyókilométerenként, vagyis ez a 20 km dugó 
mentén 4 900 kg. Kerekítsük ezt fel 5 tonnára. Ennél biz
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tosan kevesebb cianidszennyezés ért el minket, mivel a 
maximális cianidszinttel számoltunk. A reális ennek kb. a 
fele, de számoljunk a legrosszabb esettel. Itt kell megje
gyeznünk, hogy ekkora méretű szennyezésre még nem 
volt precedens, így sem az általam javasolt, sem másmi
lyen módszer nem került -  nem is kerülhetett kipróbálás
ra vagy alkalmazásra folyóvizekben.

Először nézzük meg, mitől is mérgezőek a ciánvegyületek. 
A cianidion affinitása a vashoz rendkívül nagy, és mindazok 
a ciánvegyületek mérgezőek, amelyekből cianidion tud fel
szabadulni, és a vérben levő hemoglobinnal erősen kötődő 
cianohemoglobint képezni [2]. Ez a cianohemoglobin oxi
génnel nem reagál, így a vér oxigénfelvételét megakadályoz
za, vagyis a cianidmérgezés fulladásos halállal jár. Azok a 
vegyületek, amelyek a cianidokat erős komplexben -  pl. vas
vagy kobaltkomplexben -  tartalmazzák, vagy teljesen oldha
tatlanok, nyilvánvalóan nem mérgezőek, mert nem tud belő
lük cianidion felszabadulni. Itt szeretnénk megjegyezni, 
hogy a vas-hidroxid ilyen jellegű fulladásos halált nem okoz.

Következő lépésként tekintsük át, hogy mit is lehet kezde
ni ennyi ciánvegyülettel, ekkora víztérfogatban. Számos 
módszer létezik a ciánvegyületek lekötésére, elbontására 
vagy eltávolítására, pl. az ioncsere, a roncsolás (hipoklorid- 
dal, ózonnal), átalakítás pl. formaiinnal, kén-dioxiddal, nátri- 
um-tioszulfáttal, vasvegyületekekl, elektrolitikus elbontás, 
HCN formában kilevegőztetés, biológiai lebontás, és más ha
sonló módszerek [1,3]. Ugyanakkor egyrészt a reakciókörül
mények (pH, hőmérséklet, reagensek hozzáférhetősége, re
akcióidő, a vízben és iszapban levő szerves anyagokkal való 
mellékreakciók stb.), másrészt a térfogatáram nagysága 
alapján az egyedüli számításba vehető lehetőség a vasvegyü- 
letekkel való lekötés, ferrocianid komplexek formájában.

A módszer a legrégebbi cianidmentesítési módszer 
[1,3], és ipari méretekben alkalmazzák aranybányászati, 
réztartalmú, kuprocianid komplexeket is tartalmazó vi
zeknél [3]. Továbbá [6], a réz-cianokomplexek oldhatat
lan csapadékká alakítására [4,5] és a cink-cianokomplexek 
megbontására is jól ismert módszer a vasvegyületekkel 
való kezelés. így minden species, a szabad cianid (HCN) 
formában, a kupro- és a cink-cianidok is csapadékképzési 
reakciókba lépnek. így az arról szóló megnyilvánulások, 
miszerint nem lehet laboratóriumi méretű léptéknövelést 
alkalmazni, nem voltak megalapozottak, nem beszélve ar
ról, hogy javaslatunk eleve arról szólt, hogy elsődlegesen 
a Szamos menti tározók, ha azok nem elérhetők, az egyéb
ként is már teljesen tönkrement Szamos meder legyen a 
kezelés helyszíne, ahol még viszonylagosan nagy a cianid 
koncentrációja, mindez a Tisza megmentése érdekében.

Talán a legegyszerűbb az lesz, ha összefoglaljuk, me
lyek azok a tényezők, amelyek a vasvegyületek, elsősor
ban az olcsón és nagy tömegben hozzáférhető vas-szulfát 
felhasználására irányítják a figyelmet, és összeszedjük, 
milyen „kifogások” is merültek fel, és egyenként -  számí
tásokkal alátámasztva -  megnézzük, hogy valóságosak e 
ezek a kifogások.

A vasvegyületek közül „élővízben” a leginkább a fris
sen előállított vas-szulfid lenne alkalmazható [7], amely 
oldhatatlan, nem mérgező, nem köt le oxigént, és jó hatás
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fokkal köti meg a cianidokat is. Azonban igazából csak a 
frissen leválasztott vas-szulfid a hatékony, az ásványi vas- 
szulfidok, pl. az FeS vagy a pirít, csak finomra őrölve ha
tékonyak, és úgy is nagyságrendekkel több kell belőlük, 
mint a kémiai úton szintetizált származékból [7]. Ilyen 
származék nem állt és ma sem áll rendelkezésünkre, bár 
nem jelentene nagy problémát a legyártása.

Nézzük a vas-szulfátot:
Megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre 
Ipari méretekben alkalmazott módszer az alkalmazása [ 1 ] 
Aranybánya -  szennyvizekhez is alkalmazásban van, 
ipari méretekben [3]
Sem az oldható, sem az oldhatatlan vas-cianid komple
xek nem toxikusak [1,2]
A nehézfémtartalommal oldhatatlan komplexek kép
ződnek [8]
A vas-, a ciano-kuprátokkal is oldhatatlan komplexet 
képez [5]
A vastartalmú szerekkel való kezelés optimális pH érté
ke 6-8 közötti [9] (A Szamos és Tisza pH-ja 7-7,2) 
Talajvizek cianidmentesítésére is alkalmazott a mód
szer [10]
A komplex vas-cianidok nem zavarják a víz további ke
zelését [11]
20 mg/1 cianidtartalomig elengedhető az elfolyásokba a 
berlini kék [1]
A berlini kék, amely vasas kezelés végterméke, olyany- 

nyira nem mérgező, hogy az egyik származékát (a kolloid 
berlini kék), amely még tartalmaz káliumot, felhasználták 
10 éve (nálunk is) szarvasmarháknál, etetéssel, a fűvel le
legelt radioaktív cézium lekötésére a marhák gyomrában. 
Ne feledjük azt sem, hogy a borderítésben is alkalmazzák 
a ferrocianidokat, mivel nem toxikusak.

Nézzük most a kifogásokat:
Laboratóriumi módszer, nagy méretnövelés kellene
Nem lehetett a helyszínre szállítani
Nem lehetett volna feloldani
Nagy a vízhozam
Jégtakaró
Iszap mennyisége
Fény hatására visszabomlás
Vas-szulfát nehézfémtartalma
Hidrogén-cianid képződés/savasodás miatt
Rézkomplexek jelenléte, amelyek nem reagálnak
Kén-hidrogén(mérgező) képződése a baktériumokkal
Hidrogén-cianid felszabadulás a gyomorsavval
Ez az alacsony cianidkoncentráció nem alkalmas erre a
kezelésre
A módszer nem alkalmas szennyvízkezelésre 
Tekintsük át egyesével a felhozott kifogásokat, legelő

ször a logisztikával kapcsolatosakat, bár ez igazából nem 
vegyészmérnöki kérdéskör. Elhangzott, miszerint „5 per
cenként kellett volna egy teherautónyi vas-szulfátot önteni 
a Tiszába”. Nézzük a valóságot, maradjunk az eredeti ja
vaslatunknál, a Szamos melletti tározóknál, vagy ha nem 
jöhet más szóba, magánál a Szamosnál.

A folyómederben egy folyamatosan haladó 20 km-es 
cianidtartalmú szakasz van. Az 50 km távot a cianiddugó
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2,5 nap alatt tette meg. Ennyi idő állt rendelkezésre 50 
km-es szakasz kezelésére, 20 km kezelési távon, amely 
folyamatosan, de lassan előre mozgott.

Nézzük meg az összes cianidmennyiséghez szükséges 
vas-szulfátot. Az ellenzők véleménye szerint minimum 
400 tonna kellett volna, ha ferrocianid komplex képződik, 
és akkor még a berlini kékre, mellékreakciókra, a szüksé
ges fölösleget még nem is vették figyelembe (szerintük ez 
a minimális, alulbecsült érték). Mi a valóság? Ebben a fel
állásban az 5 tonna cianidhoz egyenérték szerint (így szá
mították a 400 tonnát) szükséges 32 kmól, azaz 8900 kg 
vas-szulfát, amely kerekítve 9 tonna. Azonban az optimá
lis mennyiség nem az elméleti, hanem annak kétszerese 
az aranybányászati kuprocianid komplex cianidos vizek
nél [9], 6-8 pH között, ami összesen 18 tonna. Egy régeb
bi módszer szerint fölösleget alkalmaztak az összes 
kuprocianid komplexre nézve -  rövid reakcióidővel [12]. 
A módszer persze jócskán túlhaladottá vált, megállapítot
ták, hogy a nagy fölösleg amiatt volt szükséges, hogy a 
vas-hidroxid koagulálja a vas-cianokuprát csapadékokat, 
és a reakcióidő növelésével ez a mennyiség lecsökkenthe
tő. Pl. 6 óra alatt -  ami alatt a dugó még mindig a Szamos
ban volt -  már a kétszeres fölösleg is elég a teljes ciano- 
kuprát tartalom eltávolításához [9].

Futtassuk most két szálon a számításokat, vegyük az op
timális vasmennyiséget, a kétszeres fölösleget, és a régi 
módszer szerinti sokszoros fölösleget. Ez olyan hatalmas 
fölösleg, ami mindenféle elkeveredést, és hasonló mellék
folyamatokat is bizton lefed, így mindig megfelelő mennyi
ségű vas lehetett volna jelen a cianidtartalom lekötéshez.

1 tonnás teherautókkal ez max. 2 illetve 5 db teherautó, 
amelynek 2 és fél nap alatt kellett ezt a mennyiséget bejut
tatni. Ez azt jelenti, hogy egy autónak napi egyszer, illet
ve a legrosszabb esetben öt teherautónak napi egyszer kel
lett volna fordulnia. De a vas-szulfátot rendelkezésre bo
csátó cég felajánlotta, hogy oldatban is leszállítják a vas
szulfátot a helyszínre. Ez a hőmérsékleti viszonyokat te
kintve kb. 12%-os oldatot jelentene, a legrosszabb eset
ben. A valóságban kb. 15-18%-os, ami könnyen elérhető. 
Vegyük a 40 köbméteres standard tartálykocsit, amely a 
legrosszabb esetben is fuvaronként 5 tonna vas-szulfátnak 
megfelelő oldatot tud a helyszínre szállítani. Nem nehéz 
számítás, hogy egy autónyi anyag bejuttatására nem öt 
perc, hanem 15 illetve 6 óra állt volna rendelkezésre, ha 
egy helyszínen adagolunk, két vagy több helyszínen két
szer vagy többször ennyi idő.

A jégen a 30 cm vastagság a csövek lefektetését lehető
vé teszi, és léken keresztül a bejuttatás megoldható. (Arról, 
hogy a vas-szulfát szilárdan beadagolva is az áramlás mi
att nagyon gyorsan feloldódik, már ne is ejtsünk szót, és 
azok a híresztelések, amelyek szerint a vas-szulfát „úszik a 
víz tetején” komolytalanok és vitára is alkalmatlanok).

A vas-szulfát jól oldódik vízben [Tlian Károly: A Kísérle
ti Chemia Elemei, 1906], amit elég régóta tudunk. Az alap
lexikonokban is a “jól oldódó” vegyületek közé sorolják. 
Oldhatósága az akkori vízhőmérsékleti viszonyok között 
minimum 10% körüli érték, ez a kristály vizes sóból kb. 16- 
17%, egy áramló rendszerben ennek a feloldódása azalatt a

kb. 1 nap alatt, amíg ez a 20 km cianidtartalmú víz elvonul, 
a vas-szulfát adagolás helyén bizonyosan végbemegy.

A vas-szulfátot olyan vízbe kell adagolni, ahol a cianid- 
ionok miatt már minden elpusztult. így a vas-szulfátnak -  
még ha mérgező is lenne -  mint ahogy nem az -  már nincs 
mit megölnie. Mik a kémiai történések? Reakció a cianid- 
ionokkal, a vasfölösleg reakciója a vízben oldott oxigén
nel, ferrocianid csapadékok képződése, vas-cianokuprá- 
tok képződése, és ezeknek a csapadékoknak a flokkuláci- 
ója. És még egy fontos dolog, hogy a képződő ferrocia- 
nidok lekötik a nehézfémeket, és a vas-hidroxid is erősen 
szorpcionálja azokat. A vas-szulfát savasan hidrolizáló 
vegyület, az adagolás helyszínén egyértelmű a pH csökke
nése, és elérkeztünk a második kifogásig, amely az, hogy 
a pH-eltolódás miatt elpusztulnak a halak (kérdés milyen 
halak, amelyek túlélték a cianidmérgezést), illetve hogy 
hidrogén-cianid szabadul fel, és az fog mérgezést okozni, 
lévén gáz és kikerül a légkörbe.

Nézzük a számokat. A Szamos/Tisza víz pH értéke 7-7,2 
a cianidion protonálódási állandóját figyelembevéve, egy
értelmű az a tapasztalati tény, hogy ionos cianid ezen a pH- 
n már nincs jelen. Minden szabad cianid HCN formában 
van jelen a vízben [1]. így a pH további savas irányba el
mozdulása nem okozna újabb HCN képződést. Továbbá, a 
vízben levő változó keménység nagymértékben tompítja a 
savasodást, továbbá az iszap is jelentős mennyiségű sav
megkötő kapacitással rendelkezik. Összefoglalva, a HCN- 
fejlődés mint olyan egyáltalán nem léphet fel, különös te
kintettel arra, hogy 6-8 pH között, (7,5 alatt csak HCN lé
tezik) a cianidionok(illetve HCN) reagálnak a vas-szulfát
tal [13], sőt ez a reakció pH-optimuma. így, mivel a HCN 
vassal való megkötésére ideálisak a feltételek, nemhogy új 
HCN nem fejlődne, de a meglevő is gyorsan megkötődne. 
Ez összhangban áll azzal a tapasztalati ténnyel, hogy a 
cianidok vas-szulfátos kezelésénél nem fejlődik HCN gáz.

Nézzük a következő kifogást, miszerint a vas-szulfáttal 
nehézfémeket vinnénk be a folyóba. Elhangzott egy deb
receni tanácskozáson, hogy a vas-szulfát nehézfémtartal
ma 5%. Ez önmagában is elég hihetetlen, különösen an
nak fényében, hogy a vastartalma is mindössze 20%, és 
annak fényében is, hogy ezt az állítólag ilyen nehézfém
tartalmú vas-szulfátot szarvasmarhákkal vaspótlási céllal 
etetik. Erre engedélyt pedig csak nagyon alacsony nehéz
fémtartalom esetére adnak, ez a termék pedig megkapta 
azt. De még ha igaz is lenne, és a felszólaló szerint 20 ton
na nehézfémet vinnénk be a szerinti minimálisan szüksé
ges 400 tonna vas-szulfáttal (a valóság ennek töredéke 
mennyiségben is, nehézfémtartalomban is), mi is történne 
akkor? A ferrocianidok képződésük után azonnal megkö
tik a nehézfémeket oldhatatlan (nem mérgező) nehézfém
sókként. Pl. a vastartalomrara nézve 15% cinktartalmú 
vas-szulfát ipari méretű cianidmentesítési technológiában 
tisztítás nélkül kerül felhasználásra [6], mert a cinktarta
lom a képződő ferrocianiodokkal azonnal kicsapódik.

Ejtsünk azért még itt egy-két szót a cink cianokomp- 
lexeiről. Ezek is reagálnak a vas-szulfáttal, ferrocianid 
képződés közben [6]. A rézkomplexek csak kis részben 
képeznek ferrocianidot [14] és nagyobb részben vas-
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cianokuprát csapadékot [14], és bár igazak azok az elmé
leti számítások, miszerint a vas nem szorítja ki a rezet a 
cianokomplexeiből egy egyszerű ligandumcserével, de ne 
feledjük, hogy azok a számítások oldatfázisra vonatkoz
nak, és erős egyszerűsítés ezt igaznak venni egy heterogén 
rendszerre, ráadásul figyelmen kívül hagyni egy más jel
legű -  nem ligandumkiszorításos -  reakciót. Az a tapasz
talat, hogy a cianokuprátok vas-szulfáttal elbonthatok, a 
reakciókörülményektől függő fölösleg alkalmazásával. 
Megjegyezzük azonban, hogy a 6-8 pH között, szobahő
fokon, 6 óra alatt a 2-szeres fölösleg bőven elegendő lett 
volna. A vas-cianokuprátok valószínűleg intramolekuláris 
átrendeződések útján mégis csak képeznek részben ferro- 
cianidokat, mert a cianokuprát-vas-szulfát reakció termé
kei között ilyen komplexek is vannak, az egyensúlyi szá
mításokkal várhatótól eltérő módon.

Nézzük meg, hogy mi a helyzet az oxigén megkötésével. 
Bár a vasszulfát valóban reagál a vízben oldott oxigénnel, 
de a cianidok és oxigén közül a vas-szulfát először a ciani- 
dokat köti meg, és csak és kizárólag utána az oxigént [15]. 
Vagyis a reakciók nem konkurrálnak egymással, csak a vas
szulfát fölöslege fog oxigént megkötni, miután az összes 
cianidot lekötötte. Vagyis az oxidáció nem indul meg és 
nem okoz helyi vashiányt a cianidok jelenlétében. Nézzük 
az oxigénhiány hatását. Ha meg is kötné az oxigént a vas, 
mielőtt a cianiddal reagálna, mi is fulladna meg oxigénhi
ány miatt, ami túlélte a cianidokat? De a vasat fölöslegben 
alkalmaztuk, és ha a cianidot már megkötöttük, a vas feles
lege megjelenik, valóban fellép az oxidáció. Vas(III)-hid- 
roxid keletkezik, amely koagulálja a csapadékokat, keve
sebb lesz a lebegő iszap. A reakciók sztöichiometriájából 
kiszámítható, hogy egy tonna vas-szulfát 900 mól oxigén
nel egyenértékű. Ez azt jelenti, hogy 1 tonna vas-szulfát, a 
0 °C-os (jeges víz) levegőtartalmát figyelembevéve, 2000 
köbméter víz oxigéntartalmát köti meg. Vagyis kb. 1,5 km 
folyóhosszon. Ha az összes vas-szulfát fölösleg, és semmi 
sem kötődik meg a cianidból, akkor 5 km, illetve kb. 40 km 
Szamosnak megfelelő folyószakasz oxigénmentesítése tör
ténne meg. De mint tudjuk, a cianid jelen volt, és bizony a 
vastartalom jelentős része annak megkötésére fordítódott 
volna. A Szamos-szakaszon a jég miatt úgy vettük, nincs a 
levegőből visszaoldódás a vízbe az elfogyott oxigén he
lyett, ugyanakkor tudjuk azt is, hogy voltak a Szamoson is 
szabad vízfelületek. Továbbá az oldott „oxigénmegkötő” 
vasmennyiséget csökkenti a vas(II), mint külső szférás ka
tion beépülése a ferrocianid csapadékokba.

A valóságban persze van levegőből beoldódás, nem az 
összes vas fölösleg, így nem oxidálódik, és még horribilis 
fölösleg alkalmazásánál is a Szamos egy része “oxigén
mentesült” volna, és a Tiszába érve az oxigénben dús víz
zel hígulás, és a levegőből való beoldódás ezt a problémát 
pár km folyószakaszon belül magától megoldotta volna.

Lépjünk tovább, nézzük meg mi is képződik. Képződik 
a ferrocianid-komplex, illetve ezek csapadékai a nagy vas
fölösleg miatt. Kifogásolták, hogy ezek az anyagok elfo- 
tolizálnak, és „visszaalakul” a cianid.

Tény és való, hogy irányított körülmények között, a fer- 
rocianidok fotolizálhatók. De nem szabad figyelmen kívül
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hagynia körülményeket, a katalizátort, az intenzív besu
gárzást, az erősen lúgos pH-t (11 fölött), az egyensúlyi 
cianidtartalmat elbontó vegyszeres kezelést (oxidáció), 
amellyel a fotolízis egyensúlyát eltolják a bomlás irányá
ba. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a legtöbbször a fer- 
rocianidokat a fotolízisre sokkal érzékenyebb ferriciani- 
dokká alakítják [16-18].

Esetünkben, a legrosszabb esetben nem is a fotolízis, 
hanem a pH 7,5 fölé emelkedése miatt oldható ferrocia- 
nidok képződnek, és vas-hidroxid, de semmiképpen nem 
szabad cianid. Ennek valószínűsége a vas-szulfát fölösleg 
(pH lefelé eltolódása) miatt nulla, és meg kell jegyezni, 
hogy a fotolízis is csak az oldott ferrocianidnál megy vég
be, az oldhatatlan csapadékoknál, amelyek kiülepedtek, 
egyáltalán nem.

Nézzük hát a tényeket, hogyan is játszódhatna le és mi
lyen mértékben a fotolízis, ha minden kedvezőtlen a mi 
szempontunk, és kedvező a fotolízis szempontjából.

A megkötött cianid 1/6-a szabadul fel a teljes bomlás 
esetén, pentaciano-akva-ferrátok képződésével, de csak az 
oldott vas-ciano-komplexekből (a cianidtartalom többsé
ge persze a vas-hidroxid által koagulált csapadékban [ber
lini kék], illetve vas-cianokuprát formában van). A pH be
folyásolja a bomlást, ami 0,1% körüli a 7,2 pH-nál 12 órás 
folyamatos besugárzás mellett. A kvantumkihozatal opti
mális esetben sem éri el az 1 %-ot [ 16]. A fotokémiai reak
ció a felső pár cm vízrétegben jöhet létre, a mélyebb réte
gekben (oldott) levő anyagtartalom nem reagál, és a reak
ció megfordítható. Vagyis az egyensúlyig megy, amit eset
leg eltolhat a HCN eltávozás a gázfázisba, amely egyéb
ként is megtörtént. A HCN kipárolgása csökkentette az 
eleve jelenlevő szabad cianidtartalmat folyamatosan a Ti
sza mentén. A felszabaduló cianidhányad:

besugárzott vízréteg/vízmélység/kvantumkihozatal/ 
oldott hányad/6 * lebomlási faktor

Ez a 35 ppm belépő cianidnál jelentene: max. 0,000035 
ppm felszabaduló cianidot, amely mennyisége a természe
tes lebomlási faktorral [3] + kilevegőzéssel, és oldott há
nyad aránnyal csökken. Megemlíthetjük, hogy pl. a Sza
moson a jegesedés miatt nem lehetett volna fotolízis, a Ti
szába érve 2-4-szeres hígulás után 0,00001-0,00002 ppm 
körüli érték keletkezhetett volna a mi szempontunkból 
legrosszabb esetben. Ez messze alatta van a toxicitási ha
tárnak ([1,3]).

A másik fontos tényező a vasfölösleggel arányos 
iszapképződés. Egyesek szerint 400 tonna vas-szulfátból 
32 000 köbméter iszap keletkezne, amely 32 ezer tonna 
minimálisan számítva. Kiszámítva a valóságot -  persze 
400 tonna anyagból soha nem több tízezer, a kétszeres il
letve nagy fölösleg esetén 7 illetve 55 tonna iszap képződ
hetett volna, szárazanyag tartamát tekintve. Vegyük a 
32 000 köbméter térfogatot. Ebben ez 0,0002 illetve 
0,001% iszaptartalmat jelent, ami csökken azáltal, hogy a 
berlini kék illetve a vas-hidroxid ki is ülepszik...

Ebben a koncentrációban még ha nem is ülepszik ki a 
vas-hidroxid és a berlini kék, semmilyen hal se fullad be
le, különös tekintettel arra, hogy 100 ezer tonna ólom
iszapba se fulladt bele, továbbá egy árvíznél az üledékből
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sokkal nagyobb koncentrációjú iszap van a vízben. A vas- 
hidroxid a cianidhoz adagolt vasból jön létre, és az adago
lás és vas-hidroxid képződés helyszínén a cianidtól már 
minden elpusztult és nem lenne ami megfulladjon még ak
kor sem, ha lenne ilyen hatás.

A kén-hidrogén képződés problematikájához tartozik, 
hogy a cianid jelenlétében azok a baktériumok biztos nem 
fognak élni, amelyek a szulfátokat redukálnák kén-hidro
génné. Továbbá, ez időreakció, ez idő alatt (napok) a hí- 
gulás a szulfátokra nézve olyan hatalmas, hogy még ha 
képződne is kén-hidrogén, az a mérgező határérték alatt 
lenne. Továbbá ennek képződése esetén maga a vas, a 
cianidokat kísérő réz és ólom, mint tipikusan szulfidos ér
ceket képező anyagok azonnal megkötötték volna.

Az az állítás, miszerint ez a módszer ilyen kis koncent
rációjú cianidra nem alkalmas, illetve nem jó módszer 
szennyvízkezelésre, erős csúsztatás, mert a szennyvízke
zelésre, ezekben a cianidkoncentrációkban vannak opti
málisabb módszerek, ami tény, de ezek ilyen rendszerben, 
mint egy folyó nem alkalmazhatóak (lásd fent). Tehát ez a 
módszer nem a legmegfelelőbb a technológiai kinyerésre, 
de a méregtelenítésre igen, és a két dolgot nem szabad 
összekeverni. A 20 ppm cianidszintnél nem is szokták a 
berlini kéket kinyerni, hanem benn hagyják a vízben, mert 
a további víztisztítást nem zavarja, illetve elengedhető. De 
magát a cianidot megköti, és méregteleníteni lehet vele. 
Az ipari, nem optimált körülmények között is 4 ppm szint 
alá lehet vele csökkenteni a cianidszintet. Ez a kiindulási 
cianidtartalom kb. 90%-os megkötését jelenti, ami kb. 8-
10-szer gyorsabb elhígulást biztosított volna.

A berlini kék többek szilárd meggyőződése ellenére sem 
bomlik el savas közegben (pl. gyomorsav), még tömény 
kénsavval is forralni kell, hogy HCN szabaduljon föl belőle.

Érdemes áttekinteni összehasonlító módon a kiindulási 
és a képződő vegyületek toxicitását, mi is az, amiből töb
bek szerint nem lehet kiindulni.

Mérgező komponensek a kiindulási vízben: [1,2 és a 
Merck Index]

Anyag neve: LD50 halakra:
(NaCN) 0,5 0,05
HCN 0,05
K,Cu(CN)4 - 1,0
K2Zn(CN)4 - 0,3
Kezelőszer:
FeS04 7H20 1600 mg/kg
Termékek:
Na4Fe(CN)6 3H20 6000 mg/kg
Összehasonlításképp a konyhasó: 3000 mg/kg

Álljon itt végül egy idézet:
„Minden méreg, és semmi sem az. A dózistól függ, 

hogy valami méreggé váljon.”
Paracelsus

Azt hiszem, ez a dózis a vas-szulfátnál és a vas-szulfátból 
képződő termékeknél nagyságrendekkel kisebb, mint a 
cianidoknál. Álláspontom szerint a biztos pusztulással 
szemben a vas-szulfát adagolás olyan alternatíva, amellyel 
szükség esetén élni kell. És mindaddig, amíg nincs jelent
kező, aki jobb alternatívát tud felmutatni, a katasztrófák el
kerülése érdekében ezzel módszerrel foglalkoznunk kell, 
mert szerintem az egyedüli helyes kiindulási alap az, hogy 
egy kevésbé, vagy nem mérgező anyaggal igenis le kell 
kötni azt, amelyik az egyik legerősebb méreg. Ez nem koc
kázat, hanem követelmény mindenkitől, aki nemcsak szóban 
próbálja védeni az utókornak átadandó környezetét.

Ezúton is minden józan gondolkodású szakember támo
gatását kérjük ahhoz a célunkhoz, hogy egy katasztrófa
elhárítási terv jöhessen létre, azt kikényszeríthessük, hogy 
még egyszer ne fordulhasson elő, hogy az egyik legtoxi- 
kusabb anyag az egész országon végigpusztítson, és 
mindezt tehetetlen szemlélőként kelljen végignézzük.
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S Z E R K E S Z T I: K ALLÓ  D É N E S

Acetilének és diének katalitikus hidrogénezése olefinekben. 
Hidrogénes finomítás_______________________________

S Á R K Á N Y  A N T A L *

Bevezetés

A C2-C4 olefinek és az azokból előállított reaktív inter
medierek a petrolkémiai ipar legfontosabb építőelemei. 
1950-ben a világ etiléntermelése [1] az 1 millió tonna/év 
közelében járt. A fejlődést jól érzékelteti, hogy 1998-ban 
a világ etilén termelőkapacitása már elérte a 80,5 millió 
tonnát, propilénből 47 millió tonnát [2, 3]. Ennél kisebb, 
de jelentős volument képviselnek a petrolkémiai folya
matokban felhasznált C4 olefinek (1995-ben 34x106 ton
na/év). Az etilén- és propilénfelhasználásra vonatkozó 
óvatos előrejelzések évi 4±0,5% növekedéssel számol
nak, s várhatóan 2010-ben az etilén- és propilénigény el
éri a 113,3 illetve 69,3 millió tonna/év értéket [3]. Az 
előállított olefinek jelentős része közvetlenül polimerek, 
kopolimerek, illetve elasztomerek gyártásában kerül fel- 
használásra. Nyugat-Európában a C2 és C3 olefinek 50- 
60%-át polimerizálják, 40-50% egyéb petrolkémiai ter
mékek alapanyagául szolgál (etilén-oxid, propilén-oxid, 
akrilnitril stb) [4].

A C 2-C4 olefinek jelentős részét C2-C4 alkánok, illetve 
benzinek pirolízisével -  800-1000 °C-on vízgőz jelenlé
tében -  állítják elő [1, 5-8]. Gyors hűtés, komprimálás, 
lúgos mosás, szárítás, hűtés, szétválasztás biztosítja a 
nyers olefináramokat. Az egyes termékek, etilén, propi
lén, stb szelektivitása nagyban függ a betáplált nyers
anyagtól. Az USA-ban az etilén- és propiléngyárak ha
gyományosan etánt, propánt, ill. LPG-t (Liquified Petro
leum Gas) használnak, míg Európában és Japánban az 
etilénüzemek nyersanyaga elsősorban benzin és köny- 
nyű gázolaj. Ekkor a folyamat paramétereinek szigorítá
sával az etilén- és propilén-hozamok ugyan növelhetők, 
de jelentős mennyiségben keletkeznek C4 és C5+ olefi
nek is. A nyers olefináramok nem elhanyagolható meny- 
nyiségben többszörösen telítetlen termékeket - acetiléne
ket és diéneket -  is tartalmaznak, amelyeket további ke
zeléssel, pld. extrakcióval, hidrogénes finomítással kell 
eltávolítani a rendszerből, hogy a kémiai, ill. a polimeri- 
zációs minőségnek megfeleljen az alapanyag. A C5+ 
frakció, amelynek hozama 0,6-0,9 tonna/tonna etilén, je
lentős mennyiségben tartalmaz aromásokat is. Diének és 
acetilének az alkéneknél lényegesen nagyobb reaktivitá
suk miatt méregnek, illetve nem kívánatos szennyezőnek 
minősülnek az alkének további feldolgozásában.

* MTA Kémiai Kutatóközpont Izotóp- és Felületkémiai Intézet, Budapest
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Kőolajfinomítókban katalitikus krakkolással (FCC) 
ugyancsak jelentős C3-C5 olefin hozamok képződnek [9- 
13]. A könnyű olefinek mennyisége növelhető a művele
ti egység konstrukciójával, a katalizátor módosításával, a 
másodlagos reakciók, mint pl. hidrogéntranszfer csök
kentésével. A modern FCC katalizátor aktív komponense 
ritka-földfémmel ioncserélt ultrastabilizált Y-zeolit. Az 
elágazó és könnyű olefinek hozama megfelelő adaléko
lással fokozható: 1-3%-ban hasonló szemcseméretű, 
többnyire ZSM5-zeolit alapú katalizátort adalékolnak a 
rendszerbe. Ezt a megoldást alkalmazza a MÓL Rt. is a 
Mag-0 adalék bevezetésével [12]. A finomítókban kelet
kező könnyű olefinek közül izo-butilénből elsősorban a 
„benzin blend” oktánszámának növelését szolgáló MTBE 
készül, illetve alkilálásban (izobután és alkén reakciója) 
kerül felhasználásra a finomítón belül. Az alkilálásban 
használt olefináram hidrogénes finomítása többnyire nem 
kerülhető meg. A kénsavas technológia különösen érzé
keny a butadiénre: minden 1 kg butadién közelítőleg 13 kg 
kénsavat fogyaszt [14], nem csekély gondot okozva a sav 
visszanyerésében, illetve a savgyanta megsemmisítésekor 
(150-200 kg sav/tonna alkilátum). A HF egységek kevésbé 
érzékenyek: a savfogyasztás tipikusan 80-100 kg/tonna 
alkilátum. Hasonló problémát okoznak a C5 diének, 
amennyiben az FCC C5 frakció (diéntartalom 0,2-1,01%) 
TAME (terc-amil-metil-éter) szintézisben kerül felhasz
nálásra.

A petrolkémiai C2-C5 építőelemek kisebb hányadát ka
talitikus dehidrogénezéssel állítják elő. A hagyományos 
króm-oxid/Al20 3 katalizátort (FBD, Snamprogetti- 
Yarsinez és Catofin, UCI-ABB Lummus Crest eljárás) 
részben környezetvédelmi okokból is fokozatosan ki
váltják a Pt-alapú katalitikus dehidrogénezések. Az Ole- 
flex (UOP) [16, 17] és STAR (Steam Active Reforming, 
Phillips Petroleum Company) [18] Pt -katalizátort hasz
nál, amelyet további komponensekkel (Co, Zn illetve Sn) 
promoveálnak. Diének képződése miatt -  reaktor hőmér
séklet 550-620 °C -  a feldolgozás igényeitől függően 
hidrogénes finomítást iktatnak be a technológiai körbe.

Hidrogénes finomítás

A katalitikus hidrogénezés jelenleg az egyetlen gazdasá
gos megoldás a nagytisztaságú, szinte dién- és acetilén
mentes kémiai és polimerizációs alapanyag biztosítására 
[19, 20]. A követelményeket jól jelzi [19], hogy a több
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szőrösen telítetlen szennyező koncentrációja a polimeri- 
zációs minőségű etilénben 2 ppm, propilénben 10 ppm. 
Metallocén-katalizátor alkalmazásakor még szigorúbbak 
az alapanyag tisztaságára vonatkozó követelmények, s 
csupán 0,1 ppm acetilén jelenléte engedhető meg [19].

Az olefináramok kezelése a célanyagtól, illetve az el
választás módjától (helyétől) függően más és más meg
oldást és katalizátort igényel [1, 20-21]. Az alapreakció 
acetilén, illetve dién félhidrogénezése a megfelelő alkén- 
né az alkén nagy feleslegében. A félhidrogénezés szelek
tivitását az biztosítja, hogy az iparilag alkalmazott Pd, 
Ni, Ni-W, Cu tartalmú katalizátorokon az acetilének 
(diének) adszorpciós egyensúlyi állandója nagyságren
dekkel nagyobb, mint a jelenlévő olefineké, tehát az 
acetilén/dién szennyező gátolja az alkén hidrogénezését. 
A nagy alkénszelektivitáshoz az is hozzájárul, hogy eze
ken a fémeken az acetilén, illetve dién közvetlen alkán- 
ná történő átalakulása a katalizátor felületén elhanyagol
ható. A hidrogénezés exoterm reakció, s a szokásos ala
csony hőmérsékleten a konverziót az egyensúly nem 
korlátozza.

A pirolízissel előállított C2-frakció hidrogénező egysé
ge szorosan kapcsolódik az alacsony hőmérsékletű frak- 
cionáló rendszerhez. Attól függően, hogy a C,-C3 szén- 
hidrogéneket milyen sorrendben választják szét [5], illet
ve a hidrogénező reaktort hol helyezik el, szokásos C2 
„front-end” és „tail-end” elegy hidrogénezéséről beszél
ni. A „front-end” frakció metán-, hidrogén- és CO-tartal- 
ma jelentős. Szén-monoxid a pirolízis csövekben leját
szódó „vízgáz” reakció (C+H20=C 0+H 2) terméke, s kép
ződése csökkenti a szénlerakódást a pirolíziscsövekben. 
A CO a katalitikus hidrogénező rendszerbe kerülve re
verzibilis méregként viselkedik, azaz a Pd-katalizátorra 
bejutó CO koncentrációjának csökkenésével az aktivitás 
ismét növekszik. Ebből következően a CO-koncentráció 
ingadozása problémát okozhat az egyenletes üzemvitel
ben. CO jelenléte növeli az olefinképződés szelektivitá
sát, mivel erős adszorpciója révén egyrészt csökkenti a 
felületi hidrogén koncentrációját, másrészt elősegíti az 
etilén deszorpcióját a felületről. Ez a hatás kétségtelenül 
a CO alkalmazása mellett szól, ugyanakkor a CO beépül 
az acetilénből keletkező oligomerekbe-polimerekbe (ez 
az úgynevezett zöld olaj, „green oil”), s a környezetvé
delmi szempontból ideálisnak tekintett nagytisztaságú, 
melléktermékek nélküli üzemeltetés feltételei nem telje
sülnek. A jelenlegi megoldásoknál az a törekvés, hogy a 
C2-áram minimális CO-t tartalmazzon (1-10 ppm), to
vábbá a hidrogéntartalom az acetilén szennyezővel (0,5- 
1,5%) összemérhető legyen. Ez a feltétel a „tail-end” 
megcsapolás esetén teljesül. A rektifikációs sorban ek
kor előbb a metánt és hidrogént elválasztják a C2 és C3+ 
szénhidrogénektől, majd C2-t a C3+-tól. A C2 frakcióban 
az etilén/acetilén arány ekkor 50-200, s tipikusan az ace
tilén koncentrációja 5000-20000 ppm (0,5-2 v/v%), a 
H2: acetilén mólarányt 1,2-2,2 között tartják [21, 22].

Az acetilén hidrogénezése az etilénben gazdag frakció
ban igen szigorú követelményeket támaszt a technológi
ával és a reaktor lelkét jelentő Pd-alapú katalizátorral

szemben. A reakciót gázfázisban, tipikusan 15-30 bar 
nyomáson hajtják végre, a térsebesség a reaktorban 
1000-3000 m3/m3 óra. Az acetilén kezdeti koncentráció
jától függően hűtött csőreaktort, ill. egy vagy több adia
batikus reaktort alkalmaznak. Több adiabatikus reaktor 
esetén a jelentős reakcióhő miatt a reakcióelegyet a reak
torból történő kilépés után visszahűtik. A friss ill. a rege
nerált katalizátor aktivitását CO adagolással szabályoz
zák, amelynek koncentrációját fokozatosan csökkentik, 
amint az oligomerek-polimerek lerakódnak a katalizáto
ron. A katalizátor hőmérsékletét fokozatosan emelik, 
amely egy ciklus végén többnyire 110-120 °C. Az alkalma
zott katalizátor alapvetően meghatározza az etilén szelekti
vitását. A katalizátor kiválasztásnál fontos szempont, hogy 
megfelelő hidrogénező aktivitást mutasson a 20-30 °C be
lépési hőmérsékleten [20-22], továbbá az oligomerek 
(„green oil”) és etán képződése minimális legyen.

A hagyományosan gázfázisú C2 hidrogénezési techno
lógia az utóbbi években kiegészült az un. oldószer 
recirkulációs eljárással (Acetex, IFP (Institut Francais du 
Petrole) [23]), amelyet az 1. ábrán mutatunk be.

I. ábra. Acetex eljárás [23] folyamatábrája. 
O-oldószer; A-kevert fázisú reaktor; B-gázfázisú reaktor; 

Sz-szeparátor

A hidrogénezést kísérő „green oil” képződés problé
mát okoz a szokásos üzemvitelben hidrodinamikai prob
lémák megjelenése (elárasztás), illetve a katalizátor akti
vitásának folyamatos csökkenése miatt. Az Acetex eljá
rás azáltal, hogy az oligomereket az oldószer folyamato
san eltávolítja a katalizátor felületéről, csökkenti a nagy 
molekulasúlyú, a depozitumok prekurzorainak tekinthe
tő alakulatok felületi koncentrációját. A folyadékfázis 
hőkapacitása növeli a rendszer stabilitását és kizárja an
nak lehetőségét, hogy a reaktorágy hőmérséklete hirtelen 
megszaladjon. Tapasztalatok szerint az eljárással a sze
lektív hidrogénezés csak bizonyos acetilén-koncentráció
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fenntartásával oldható meg, ezért egy második, gázfázis
ban üzemelő reaktort is beépítenek a technológiai sorba.

A C3-frakció hidrogénezéssel eltávolítható szennyezé
se metil-acetilén (MA) és propadién (PD).

A MA+PD koncentrációja a pirolízis szigorúságától 
függően 1-4%. Az FCC üzemből kikerülő C3-frakció 
MAPD tartalma ennél lényegesen kisebb (0,01%), vi
szont más szennyezőket, pld. AsH3-t tartalmazhat (1-150 
ppb) a finomító által feldolgozott kőolaj származásától 
függően. A többszörösen telítetlen szennyezők eltávolí
tására gázfázisú, illetve csörgedező ágyas (Bayer eljárás 
(24-27]), illetve kevert fázisú (IFP eljárás [28]) hidrogé- 
nezés egyaránt alkalmazott.

A C4-frakció hidrogénes finomítása a C4-frakció kémi
ai összetételénél és a többirányú felhasználási lehetősé
geknél fogva összetett eljárás, s az egyes gyártók eltérő 
megoldásokat választanak. A C4-frakció hozama bután 
ill. benzinek pirolízisekor jellemzően közel 10 tömeg%, 
s a nyers C4-frakció 0,1-1,2 t% vinil-acetilént, 35-70 t% 
butadiént, 3-15 t% 1-butént, 3-6 t% transz-2-butént, 2-4 
t% cisz-2-butént, 20-28 t% i-butént, 0,5-5 t% i-butánt és 
1-25 t% n-butánt tartalmaz. A C4 elegy szétválasztása és 
feldolgozásakor a szelektív hidrogénezésre használt mű
veleti egység elhelyezése a célzott terméktől, annak to
vábbi felhasználásától függ. A C4-frakció feldolgozása 
során a következő hidrogénezési reakciókat alkalmaz
zák. Ezek a gyártó által alkalmazott technológiai sorban 
rendszerint egymás utáni műveletek.

i) Vinil-acetilén hidrogénezése diénné diénben gazdag 
elegyben. Az oldószeres extrakcióval eltávolított ún. 
acetilén-frakcióban a vinilacetilén tartalom 20-40%. A 
diénné történő hidrogénezés része a diénelőállításnak és 
javítja a diénextrakció gazdaságosságát.

ii) A diént oldószeres extrakcióval (pl. N-metil-pirroli- 
don, BASF) történő kinyerése me'lett alternatív lehető
ségként egyre fontosabb szerepet kap a diénben gazdag 
C4-frakció félhidrogénezése C4 alkénné. Európában je
lenleg (és várhatóan ez a tendencia folytatódik) diénfe- 
lesleg van [29, 30], ami veszélyezteti a diénextrakció nye
reségességét. A diéneltávolítás (megsemmisítés) felérté
keli azokat az eljárásokat, amelyek diénben gazdag C4- 
frakciót hidrogéneznek szelektíven n-C4 olefinekké (pl. 
Hüls SHP-CB, Selective Hydrogenation Process- 
Concentrated Butadiene [30-32] vagy BASF SELOP C4, 
SELectivity Optimized eljárása [33, 34]). A szelektív 
hidrogénezés mellett esetleg n-butánná történő hidrogé
nezés is szóba jöhet (Pld. Hüls CSP eljárás (Complete 
Saturation Process). Bután pirolízise ugyanis kedvezőbb, 
mint a dién közvetlen visszavezetése a pirolíziskörbe. 
n-bután vízgőzös krakkolásakor az etilénhozam lényege
sen nagyobb, mint butadién esetében, s a hidrogénezéskor 
felhasznált hidrogén a vízgőzös krakkoláskor lényegében 
visszakerül a rendszerbe. A hidrogénezést indokolja az is, 
hogy diénből jelentős mennyiségben képződik széndepo- 
zitum a pirolízis csöveken, továbbá így a diénben gazdag 
frakcióban lévő értékes izo-butén nem vész el.

iii) n-buténekben gazdag frakcióban a maradék buta
dién szennyező szelektív hidrogénezése. A C4-frakcióból

mkl

a diénextrakciót követően az izobutént nyerik ki (reagál- 
tatása metanollal MTBE előállítására), s ekkor az n- 
buténeket tartalmazó frakció marad vissza. A következő 
lépés a kis koncentrációban jelenlévő dién szennyező 
hidrogénezése pl. az 1-buténben gazdag frakcióban, ha a 
további felhasználás útja pl. lineáris kis sűrűségű poli
etilén (LLDPE) gyártása. Ekkor az 1-buténben a megen
gedett maradék butadiénkoncentráció 50 ppm, egyes ka
talizátorokon 10 ppm. A lineáris kis sűrűségű polietilén 
(LLDPE) iránti igény igen jelentősen növekszik, s ez fel
tételez olyan hidrogénezési eljárásokat, amikor a dién el
távolítását nem kíséri a termodinamikailag kevésbé sta
bilis 1-bután izomerizációja 2-buténekké. Ezekben a re
aktorokban az 1-bután izomerizációja 2-buténekké nem 
megengedett. A Hüls által alkalmazott eljárás CO-mo- 
derátorral korlátozza az 1-bután átrendeződését. Az IFP 
speciálisan promoveált kétfémes katalizátort alkalmaz 
(Procatalyse LD 271) ugyanezen célból [14, 35, 36]. A 
BASF SELOP C4 eljárás műveleti paramétereinek meg
választásával az 1-butén illetve a 2-butén hozam optima
lizálható [33, 34].

iv) Hidrogénező izomerizáció. Izobutént tartalmazó C4 
frakcióban az 1-butént 2-buténné izomerizálják a dién 
egyidejű eltávolításával. A közeli forráspontok miatt 
ugyanis az izobutén és 1-butén rektifikációja gazdaságo
san nem oldható meg. A hidrogénes izomerizáció ekkor 
része az izo-butén és n-butén szétválasztásnak. Al- 
kilálásban történő felhasználás során nagyobb oktán- 
szám kapható 2-butének alkalmazásával. A dién jelenlé
te a rendszerben csökkenti az alkilálás sebességét. Az 1- 
butén izomerizációját 2-buténekké hidrogén jelenlétében 
a viszonylag kis izomerizációs sebességek miatt 100 °C 
közelében végzik a diénszennyezők egyidejű eltávolítá
sa mellett (pl. Arco-Engelhard (HPN IV-B)[37-40], 
Phillips Hydroisom [41], IFP eljárás[42]).

C5+-frakció: A C4-oszlop maradéka és az un. „quench 
oil” együtt képviseli a C5+ frakciót, a pirolízis benzint. 
Összetételére jellemző a nagy aromástartalom és a C5 
diének viszonylag nagy koncentrációja. A nyers C5+- 
frakció a polimerizációs (gyantaképző) hajlama miatt in
stabilis, ezért, noha az oktánszáma közel 100, motorhaj
tóanyag komponensként csak szelektív hidrogénezés 
után keverhető be. A szelektív hidrogénezés reakciósé
mája összetett, s a diének, ciklodiolefinek és fenil- 
alkének együttes jelenléte miatt komoly kihívást jelent a 
katalizátorral szemben. Pd alkalmazása mellett szól a Ni- 
nél nagyobb aktivitása és a jobb ellenállása a bevitt 
szennyezőkkel szemben. A számos eljárás közül újabb 
pl. az IFP által alkalmazott technológia [14, 20, 28, 36], 
illetve BASF SELOP C5* eljárása [32-34]. Az előző el
járás a Procatalyse LD 2773 kétfémes, kénnek ellenálló 
katalizátorát, az utóbbi a BASF H 0-22, 0,25 t% Pd-t tar
talmazó katalizátorát alkalmazza. A SELOP C5* eljárás
ban a hidrogénezést két csörgedeztető ágyas vagy folya
dékfázisú reaktorban végzik. Az elsőben a konverzió 80- 
90%, a második reaktor utóhidrogénezésre szolgál. Egy
szerű átkapcsolással a reaktorok sorrendje megfordítha
tó. A hidrogénezést 30-60 bar nyomáson, 50-180 °C-on

460 2000. 55. ÉVFOLYAM. 12. SZÁM



végzik, térsebesség 1-4 óra'1. Motorhajtóanyagként törté
nő felhasználás mellett BTX (benzol, toluol és xilolok) 
kinyerése is lehet a cél, ekkor a C5+ szelektív hidrogéne- 
zését a C5 és Cg+ eltávolítása követi, majd teljes hidrogé- 
nezést alkalmaznak (Co-Mo-katalizátoron, 300 °C) a 
monoolefinek és kén eltávolítására, majd extraktiv desz- 
tillációval kinyerik a benzolt, a toluolt és a xilolokat. 
BASF a gazdaságosság fokozása érdekében további hid- 
rogénezési lépéseket is alkalmaz: a már előkezelt C5 
frakcióból teljes hidrogénezéssel C5 oldószerként hasz
nálható frakció, illetve a diének és ciklopentén szelektív 
hidrogénezése után TAME szintézisére alkalmas a C5 
olefin frakció (metil-butének) nyerhető.

Az előbbiekben röviden felsorolt, s elsősorban a piro- 
lízissel nyert frakciók hidrogénes finomításában alkal
mazott technológiák mellett a hidrogénes finomítás terü
letén új megoldást képvisel a CDTech által bevezetett 
CDHydro márkajelzésű eljárás [43, 44], amely a desztil- 
lációra és a hidrogénezésre alkalmazott műveleti egysé
geket egyesíti. Amint a 2. ábra jelzi, a megoldás újszerű
sége abban van, hogy a desztillációs oszlop tetejére, an
nak beépített részeként, katalitikus hidrogénező egységet 
helyeznek el, s a hagyományos desztillációs eljárásokkal 
ellentétben hidrogén kerül az oszlopba.

2. ábra. CD Hydro eljárás folyamatábrája [43, 44].
Kát: katalizátor; Dsz: dobszeparátor; HV: hűtővíz;

KG: kisnyomású gőz; Izo: izomerizációs; SzH: szelektív hidrogénező; 
Km: kénmentesítő katalizátorágy.

A torony „reaktor” részén a tányérokon megfelelő elren
dezésben katalizátort helyeznek el és a torony tetején gon
doskodnak a felesleges hidrogén elvezetéséről. A desztil
lációs eljárások működési elvéből következően a rendszer 
hőkapacitása viszonylag nagy, s közel izoterm hőmérsék
let biztosítható a viszonylag rövid katalizátor ágyon.

A rendszer mind a vízgőzős krakkolással előállított, 
mind a gyengébb minőségű, merkaptánt tartalmazó FCC 
olefinek hidrogénes tisztítására is alkalmazható. A kén
mentesítő zónában a C4 illetve C5 diént tartalmazó FCC 
frakcióban megtalálható merkaptánokat a Ni-, illetve Pd- 
katalizátoron reagáltatják az 1,3-diénnel, ahol stabilis,

magas forráspontú alkén-alkil-szulfid keletkezik, amely 
azután a desztillációs oszlop alján távozik. A katalizátor 
középső zónája végzi az acetilének, diének hidrogénezé- 
sét, a felső, izomerizációs zóna, az alkének összetételét 
állítja be.

Fémes és egyéb szennyezők

A többszörösen telítetlen szénhidrogénszennyezők mel
lett különösen a katalitikus krakkolással előállított nyers 
olefinfrakció merkaptánt, H2S-t, COS-t, CO-t, oxigént és 
fémes szennyezőket, mint Hg, As, Si, Fe stb. is tartal
maz, melyek a nyersanyaggal, illetve a gyártás során ke
rülnek az olefináramba [19, 45], s amelyekre a polimeri- 
zációs katalizátorok erős komplexálódásuk miatt rendkí
vül érzékenyek. A szennyezők megjelenése növeli a hid
rogénes finomítással kapcsolatos problémákat is, hiszen 
a felsorolt szennyezők tipikus katalizátormérgek, ame
lyek különösen Pd- és Ni-katalizátorok esetében csök
kentik a katalizátor élettartamát és rövidítik a működési 
ciklusokat. Hg a nyers LPG kondenzátumokkal fémor
ganikus komplexként kerülhet a rendszerbe. Termikus 
oxidatív kezeléssel az aktivitás részben visszaállítható. A 
Hg ilyenkor az öblítőgázzal távozik. Az AsH3 jellemző 
szennyezője az FCC egységeknek, s forráspontja szerint 
a C3 árammal érkezik a katalizátorra. Levegős kalciná- 
lással az arzén távozik a Pd felületéről, s az As20 3 az 
A120 3 hordozóra kerül. Si fémorganikus szennyezőként 
lehet jelen, s még a hidrogénezés előtt pl. habzásgátló- 
ként, a kokszképződést csökkentő adalékként kerül be a 
rendszerbe, amely a katalizátoron elbomolva ugyancsak 
csökkenti a Pd-centrumok aktivitását. Oxidációs kezelés 
S i02 fázis kialakulását és a Pd szemcsék részleges rege
nerálódását eredményezi. Akadémiai kutatások szerint 
[46, 47] a regenerálódó képesség jelentősen függ a Pd 
klaszter méretétől: kis klasztereken (D>50%) a kataliti
kus aktivitás visszanyerése szinte teljes (85-111 %), míg 
nagy szemcséken (D<50%) ez csupán részleges. A fémes 
és egyéb szennyezők mérgező hatása a hidrogénező reak
tor előtt elhelyezett megfelelő adszorbens ágyakkal ki
védhető. A gyártók különféle pl. ólom-oxidos, cink-oxidos, 
réz-cink-oxidos adszorbenseket ajánlanak [48]. Az IFP 
Procatalyse CMG841 kontaktot alkalmazza az arzén meg
kötésére és CMG273-at a Hg eltávolítására [45]. A BASF 
As és kén csapdázására R 3-12-t, CO és oxigén eltávolítá
sára R 3-11, R 3-15 katalizátort javasol [21].

Az acetilén- és diénhidrogénezés katalizátorai

Az acetilén- és diénszennyezők eltávolítására elsősorban 
Pd- és Ni-katalizátorokat alkalmaznak. A Pd aktivitása 
nagyobb, élettartama hosszabb, mint a Ni-katalizátoroké. 
A Pd-katalizátorok általában 0,01-0,5 t% Pd-ot tartal
maznak kisfelületű, az oligomerizációban/polimerizá- 
cióban inertnek tekinthető hordozón. Az aktív héj vastag
sága, elhelyezése (mm tartomány) és az aktív komponens 
klasztereinek mérete (nanométer-tartomány) alapvetően 
befolyásolja az elérhető olefin szelektivitásokat. Nem
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meglepő tehát, hogy az egyes gyártók intenzív alapkuta
tásokat végeznek ezen a területen.

A transzportgátlás elkerülése érdekében az ipari katali
zátorok az aktív komponenst (Pd) a hordozó tabletta, 
szemcse stb. legkülső 0,01-0,03 mm rétegében helyezik 
el. A Pd-héj vastagságának növelése, illetve az aktív zóná
nak a szemcse belsejébe történő bevitele negatív etilén 
szelektivitásokat (etilénfogyást) eredményez „tail-end” 
acetilén és etilén elegy hidrogénezésében [49]. Az alkán 
szelektivitás növekedését észlelték az 1,3-butadién [50] és 
az 1,3-ciklooktadién [51] folyadékfázisú hidrogénezésé
ben is, ha eltértek az „egg-shell” impregnálástól. A héj 
vastagságán kívül alapvető fontosságú a hordozó pórusel
oszlása, s a gyártók arra törekednek, hogy az aktív kom
ponens lehetőleg ne kerüljön mikro- és mező- pórusokba. 
Ezekben a rendszerekben, ha a transzportgátlás miatt a 
kompetíciót szabályozó dién/acetilén jelenléte a héj fémes 
centrumain nem biztosított -  ez függvénye a héjra jellem
ző Thiele-modulusnak - ,  akkor a nagy feleslegben jelen
lévő alkén hidrogéneződik [51, 52]. A dién/acetilén borí- 
tottság csökkenésével megváltozik a hidrogénezés kineti
kája is és az alkánképződéshez vezető közvetlen reakció- 
út kerül előtérbe. Kétfémes Pd-tartalmú katalizátorszem
cséken a második, katalitikusán inaktív fém koncentráció 
profiljának alkalmas megválasztásával az aktivitás a hor
dozó szemcse belseje felé haladva meredeken csökken a 
héjban, s ezzel a szelektivitás tovább növelhető. Ezt a 
megoldást alkalmazzák pl. a BASF H O -ll, acetilén sze
lektív hidrogénezésére alkalmazott katalizátornál. Szilika- 
gél hordozó (BASF H O -ll), illetve termikusán stabili
zált, savas centrumokat minimálisan tartalmazó a-Al20 3 
(pl. BASF H 0-12 és H 0-13) alkalmazásával a mellékre
akciók (oligomerizáció) szelektivitása csökkenthető.

Acetilének és diének hidrogénezésének sebessége a na
nométer klaszter tartományban érzékeny a szemcseméret
re (a fémes alkotó diszperzitására), csakúgy mint az egy
kristály felület orientációjára (felület érzékenység). Pt 
[53-56] és Pd [57] egykristály felületeken végzett vizsgá
latok szerint az 1,3-butadién hidrogénezés aktivitása, TOF 
(Turn Over Frequency, 1/s), a (110) >(100) >(111) sor
rendben csökken, azaz a „nyitottabb” felület katalitikus 
aktivitása nagyobb, amit a hidrogéndisszociáció nagyobb 
sebességével értelmeznek [58, 59]. Acetilén és etilén ele
gyek hidrogénezésének sebessége és szelektivitása Pd- 
A120 3 katalizátoron kedvezőbb a nagy Pd-szemcséken 
[60, 61]. Folyadékfázisban az 1-butin-hidrogénezés sebes
sége Pd-, Pt- és Rh-katalizátorokon, az 1,3-butadiéné Pd- 
és Rh-katalizátorokon szintén csökkent a szemcsemérettel 
[62-66]. Gázfázisban Pt/Al20 3 katalizátoron az 1,3-bu
tadién hidrogénezés sebessége a legnagyobb diszperzitá- 
soknál volt a legkisebb [67]. A Pt-centrumok 5+ polarizá
ciójával (nPt° oxidatív addíciója HO-Al-csoportokra vá
kuumos hőkezelés hatására) tovább csökken a hidrogéne
zés sebessége [89]. A vinil-acetilén hidrogénezés [68] se
bessége ugyancsak meredeken esett Pd/Si02 és Pd/Al20 3 
katalizátorokon a 41 nm-es klasztereken.

A dién- illetve acetilén-hidrogénezés szemcseméret-ér- 
zékenységét többféle módon magyarázzák. Az IFP kutatói
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szerint [62-66] a koordinációsán telítetlen élek, sarkok 
olyan centrumokat képviselnek, ahol a dién- vagy aceti
lénmolekula „túl erősen” komplexálódik, s emiatt a mole
kula reaktivitása csökken. Ezt az értelmezést látszik alátá
masztani az a megfigyelés, hogy a szénhidrogénre nézve a 
kinetikai rend csökken (egyre negatívabbá válik) a szem
cseméret csökkenésével 1-butin hidrogénezésében Pt-, 
Pd- és Rh-katalizátorokon, illetve 1,3-butadién hidrogéne
zésében Rh-katalizátoron [66]. Pd-on piperidin (erős 
Lewis-bázis) növelte [63] a hidrogénezés aktivitását és 
szelektivitását, amit az 1-butin komplexálódás gyengülé
sének tulajdonítanak. Pt-katalizátoron az 1,3-butadién 
hidrogénezésében a butének képződésének kezdeti szelek
tivitása csökkent, az n-butáné növekedett a diszperzitás- 
sal. Az eredményt az éleken és sarkokon a teljes hidrogé- 
nezést eredményező karbén köztitermékek preferált kép
ződésével magyarázzák [67].

A nanométer méretű hordozós klaszterek aktivitásának 
értelmezése során a koordinációs telítetlenségen kívül fel
merülnek a hordozó által indukált morfológiai [69-72], il
letve elektronos hatások is [73, 74]. A hordozóval történő 
kölcsönhatás, illetve epitaxiális hatások miatt a nano- 
klaszterek morfológiája eltérhet a vastag rétegekre jellem
ző felületi elrendeződéstől. A szokásosan alkalmazott 
A120 3 illetve S i02 felülethez Si-O- illetve Al-O- „horgo
nyokkal” rögzített nanoklaszter, mint azt XPS és kinetikai 
vizsgálatok bizonyították, másként viselkedik, s a reduká- 
latlan ionos specieszek jelenléte -  reakciócentrumként 
vagy adszorpciós helyként — ugyancsak módosíthatja a 
katalitikus viselkedést. Érdemes megemlíteni, hogy az 
inertnek tekintett szén hordozón az 1,3-butadién hidrogé
nezésének sebessége csak a 3-1,5 nm tartományban csök
kent, ahol a Pd 3d5/2 elektronoknak az XPS spektrum 
alapján meghatározott kötési energiája (B.E.) is csökkent 
[74]. ILS (Ionisation Loss Spectroscopy) mérések szerint 
az effektus un. „kezdeti állapot” következménye [73]. Az 
elektronos hatás mellett figyelembe kell venni azonban, 
hogy a grafithordozón [74] az epitaxiális feszültség és a 
Pd (111) lapok nagyobb gyakorisága hozzájárulhat a ki
sebb TOF értékekhez.

Az egyfémes Pd-katalizátorok mellett az ipari gyakorlat
ban a kedvezőbb olefinszelektivitások, kéntűrés stb. okán 
egyre nagyobb szerepet kapnak a kétfémes Pd-tartalmú 
rendszerek, mint pl. Procatalyse LD 271, LD 2773 [21], 
KataLeuna 7741 A, 7762, 7751-53 [48]. A második kom
ponens Cu, Ag, Au hidrogénező aktivitása lényegében el
hanyagolható a Pd aktivitása mellett. A következőkben né
hány példával összegezzük azokat a hatásokat, amelyek 
növelik a kétfémes rendszer stabilitását és szelektivitását.

Az egyfémes Pd-katalizátoron vinil-acetilén hidrogéne- 
zésekor problémát jelent, hogy alacsony hőmérsékleteken 
(T<373 K) Pd oldódik le a felületről és távozik a reaktor
ból: Pd vinil-acetilénnel a C4 frakcióban oldódó komple
xet képez. A Pd kihordása a hidrogénezés hőmérsékleté
nek emelésével (T> 393 K), illetve Cu/Si02-katalizátor 
[75-77] alkalmazásával elkerülhető. Ennél stabilitásánál 
és aktivitásánál fogva kedvezőbbnek tűnik PdBi3/Al20 3 
és Pd4Te/Al20 3 [78]. Az utóbbi két katalizátor 30-40 °C-on,
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5-6 bar nyomáson használható. Az intermetallikus vegyü- 
let képzó'dése, a szuperszerkezet kialakulása az adott rend
szerben megakadályozza a Pd kihordását.

Kétfémes Pd-alapú rendszerekben a második, hidrogé- 
nezésben egyébként inaktív komponens csökkenti a Pd 
együttesek méretét, s ennek következtében bizonyos 
kemiszorpciós szerkezetek nem alakulnak ki. Ebben a ha
tásban az „ensemble” mérete döntő fontosságú. Általában 
elfogadott, hogy etilidén (=CH-CH3), ill. etilidin (C-CH3) 
prekurzora a közvetlen etánképződésnek, a butadiénből 
képződő karbéntípusú köztitermékek viszont a közvetlen 
n-bután képződésért felelősek. A Cu/Pd (111) felületen 
[79] a 7i-kötéssel adszorbeálódott acetilén és etilén prekur- 
zorokból az etilidinképződés nehezebben történik, mint a 
P d (lll)  lapon. Etilidin képződésének feltétele a C-H kö
tés disszociációja és C3v szimmetriájú Pd-centrumok je
lenléte a felületen. Réz jelenléte a P d (lll)  lapon „kikap
csolja” ezeket a centrumokat. Hasonló következtetés von
ható le a Sn/Pt( 111) felületeken végzett mérésekből [80]. 
A (2x2)Sn/Pt(lll) és (V3xV3)R30° Sn/P t(lll) felületen, 
az előbbi Pt3Sn, az utóbbi Pt2Sn felületi összetételnek fe
lel meg, az adszorbeált etilén tág hőmérséklettartomány
ban molekulárisán távozik a felületről, ellentétben a 
P t( lll)  felületen észleltekkel, ahol a hidrogén deszorpci- 
ója a C-H kötés felszakadását bizonyítja. A Pt2Sn összeté
telnél a Pt C3v helyek megszűnnek, s ezzel a hidrogéne- 
zésben inaktív, a-kötésekkel stabilizált felületi szerkeze
tek képződése visszaszorul.

A közvetlen alkánképződést eredményező reakcióút 
visszaszorításán kívül az „ensemble” méret csökkenése 
alapvetően befolyásolja a szénhidrogén-koordináció erős
ségét, amely viszont kihat az olefin-dién, illetve olefin-ace
tilén adszorpció versengésére. Az ipari gyakorlatban általá
nosan alkalmazott kétfémes Pd-Ag katalizátorban az Ag je
lenléte javítja a kompetíció szelektivitását acetilén, metil- 
acetilén és propadién (MAPD=3000 ppm) etilénben történő 
hidrogénezésekor [81-83]. Az Ag (csakúgy mint Au) kon
centrációjának növelésével a helyi állapotsűrűség (Local 
Density of States, LDOS) keskenyedik [84], ami a szén
hidrogénadszorpció lokalizáltságát, a fémfelülettel történő 
kölcsönhatás gyengülését eredményezi. A kompetíciós vi
szonyok változását jelzi, hogy a maradék acetilén-koncent
rációhoz tartozó ún. „clean-up” hőmérséklet, illetve a nagy 
feleslegben jelenlévő etilén hidrogénezésének felgyorsulá
sát eredményező ún. „run away” hőmérséklet közötti kü
lönbség növekszik az Ag-koncentrációjával, csakúgy mint 
az esetenként moderátorként használt CO (400-1000 ppm) 
koncentrációjának növelésével [82, 83]. Nagyobb AT érte
lemszerűen nagyobb olefin szelektivitást jelent. Az 
„ensemble” méreten kívül megjelenik a kétfémes klaszter 
méretéből fakadó, az Ag szegregációjára gyakorolt hatás is 
[84, 85]. A fémes szemcse mérete érzékenyen befolyásolja 
a reaktáns dién/acetilén komplexálódását: a klaszter mére
tének csökkenésével a telítetlen centrumok, élek és sarkok 
gyakorisága növekszik, s ezzel csökken a hidrogénezés se
bessége és a kompetíció szelektivitása. A Pd-Ag nanoszem- 
cséken a „broken bond” modell és kísérleti adatok szerint is 
az Ag az éleken és a sarkokon dúsul fel, ezzel mintegy „ki

kapcsolja” a hidrogénezés számára „kellemetlen” helyeket. 
Természetesen ennek előfeltétele, hogy valóban kétfémes 
szilárd oldat, illetve klaszter képződjön. Ezen feltétel telje
sítése kis fémtartalomnál gyakran speciális preparálási 
technikát igényel [86-88].

A Pd-, Pt-együttes méretének hatása azokban a rendsze
rekben is jelentkezik, ahol a második fém is katalizálja a 
hidrogénezést, mint pl. a Pt-Re [89], Pd-Ni [90, 91] vagy 
Pd-Co [92, 93] rendszer. Ezeken a katalizátorokon a szén
hidrogénszerű depozitum előszeretettel épül fel a második 
komponensen, s ezáltal a centrum működése során figye
lembe kell venni a „visszatartott” szénhidrogének jelenlé
téből származó szférikus- és ligandum-hatásokat is. így a 
Pd-Co felületen [92, 93] a R(BD)/R(nB)hányados, ahol 
R(BD) és R(nB) a diénhidrogénezés, illetve a dién elfo
gyása után az n-butének hidrogénezésének sebessége, nö
vekszik a Co koncentrációjával. A Pd-Ni rendszer [90, 91] 
a felület kezdeti, gyors önmérgeződését követően még hid
rogénfeleslegben sem katalizálja az n-butének izomerizá- 
cióját és hidrogénezését, noha a dién hidrogénezésében ak
tív marad. Az eredmények arra mutatnak, hogy a dién erős 
komplexálódása révén megtalálja/kialakítja az aktív cent
rumot, míg az olefin a depozitum okozta sztérikus/kom- 
petíciós gátlásnál fogva nem adszorbeálódik a felületen.

Összegezve, a kétfémes promoveált rendszerek hidro
génező tulajdonságai kedvezőbbek, mint a csak Pd-tartal- 
mazó katalizátoroké. Az alapkutatások eredményeire tá
maszkodva várható újabb és még szelektívebb és ezáltal 
anyagtakarékosabb katalizátorok fejlesztése. Szinte min
den alkalmazásban elsődleges célként fogalmozódik meg 
a katalizátor öregedésének, a szénszerű lerakódások kép
ződésének visszaszorítása, az oligomerizációs reakcióu- 
tak szelektivitásának csökkentése. Aktívabb és szelektí
vebb katalizátor alkalmazása adott reaktorban növeli a 
hidrogénező kapacitást, új rendszer esetén a kisebb reak
tortérfogat csökkenti a beruházási költségeket. A nagyobb 
aktivitás együtt a hordozó formájának alkalmas megvá
lasztásával (pl. monolit hordozó) csökkenti a reaktorágy
ban a nyomásesést, ezáltal kisebb a kompressziós munka. 
Nem elhanyagolható az a tényező sem, hogy a nagyobb 
aktivitás növeli a rendszer tartalékait irreverzibilis mérge
zés esetén. Az FCC technológia az olcsó, de katalizátor
mérgeket tartalmazó olefinfrakciók tisztítását igényli. 
Nem véletlen tehát a fokozott érdeklődés a nagy stabilitá
sú, méregtűrő katalizátorok iránt. Ezen katalizátorok fém 
(As, Si, stb) és kéntűrésének (H2S, COS, merkaptánok) 
növelése további fejlesztéseket indokol.

Köszönetnyilvánítás

A szerző köszönetét mond az Országos Tudományos Ku
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Ö S S Z E F O G L A L Á S S U M M A R Y

Sárkány Antal: A cetilének  és d iének  katalitikus h idrogéne- 
zése o lefinekben . H idrogénes finom ítás

C2-C4 alkének a modem petrolkémiai ipar fontos építőelemei. A 
termikus eljárásokkal előállított alkének elkerülhetetlenül aceti
lén- és diénszennyezőket tartalmaznak, melyeket ppm koncent
rációig el kell távolítani, hogy a nyersanyag megfeleljen a kémi
ai és polimerizációs minőségnek. A hidrogénes finomítás -  a 
többszörösen telítetlenek félhidrogénezése többnyire Pd-kata- 
lizátoron -  gazdaságos módja a minőség javításának. A közle
mény áttekinti a C2-C5+ olefinfrakciók feldolgozásával kapcso
latos jelenleg alkalmazott eljárásokat. Kétfémes, az adott folya
mathoz „szabott” Pd-katalizátorok nagy alkén szelektivitást és 
csökkent oligomerképződést tesznek lehetővé. A katalizátorokat 
mind a mikrométer-, mind a nanométer-tartományra gondosar 
ügyelve állítják össze. A geometriai és ligandumhatások ezekben 
a kétfémes rendszerekben jelentősen befolyásolják a reaktáns 
szénhidrogének kompetitiv adszorpcióját és a felületi intermedi
erek reaktivitását.

[Magy. Kém. Lapja 55, 458 (2000)]

A. Sárkány: C atalytic H ydrogenation  o f A cetylene and  
D iene in A lkene. H ydrorefin ing

C2-C4 alkenes are important building blocks in modern petro
chemical industry. Alkenes produced by thermal processes 
inevitably contain acetylene and diene impurities which should 
be removed to ppm level to get polymer or chemical grade 
alkene streams. Hydrorefining -  selective semi-hydrogenation 
of highly unsaturated hydrocarbons over Pd -  is an economic 
way of upgrading alkene streams used in further downstream 
applications. This paper surveys hydrogenation processes 
applied recently in treatment of C2-C5+ streams. Bimetallic Pd- 
based catalysts tailored to the hydrogenation process offer 
excellent alkene selectivity and low rate of oligomer formation. 
These catalysts are carefully assembled with respect to both the 
micrometer and the nanometer scale. Geometric and ligand 
effects induced by the second metal significantly affects both 
the competitive adsorption of the hydrocarbons and the reactiv
ity of the surface intermediates.

A  ueyyificin, é& ^áníaXyicCamdttifr

W eb figyelő

A mostani összeállításban egy általános 
kémiai keresőre és egy magyar vonatkozá
sú, gazdag információtartalmú honlapra, a 
ChemoNet Informatikai Alapítvány hon
lapjára hívjuk fel a figyelmet.

1. Chemlndustry.com
(http:// www.chemindustrv.com)

Chemlndustry.com olyan átfogó kereső- 
program, amely lehetővé teszi a vegyipar 
és rokon iparágak résztvevői, illetve kémi
ai és hasonló tudományok művelői részére 
az információk, cégek, termékek és szol
gáltatások gyors megtalálását az internet 
világában. A jelentős tagot számláló szer
kesztőbizottság különböző kategóriákba 
sorolja, osztályozza a jelentkező új honla
pokat, és a rendszeres ellenőrzéssel bizto
sítják, hogy a leírások és információk pon
tosak és naprakészek legyenek. A szolgál
tatások és keresések az angol mellett né
metül, franciául és kínaiul is elérhetőek.

Szeptember végén a több, mint 50 000 
indexelt oldalt az alábbi főkategóriákban 
találhatjuk: ipari szektor, ipari szolgáltatá

sok, kémiai technológia, információk, be
rendezések, szoftverek, általános portálok, 
események, szervezetek és akadémiai inté
zetek. Ezek a fő kategóriák további alkate
góriákat foglalnak magukban, és e könyv
társzerű felépítés segítségével hamar meg
találhatjuk a bennünket érdeklő cégek lis
táját. Csak példaképpen, a Petrolkémia és 
szénhidrogén ipar kategória 3 117 web ol
dalt sorol fel 9 alcsoportban, míg a Gyógy
szer- és biokémiai kategóriából 5 alkategó
riában 1 828 honlapra juthatunk el.

Természetesen a listák közötti böngészés 
mellett használhatjuk a keresőt is, amely
ben szűkíthetjük a találatok számát kategó
riák, országok és egyéb feltételek alapján 
is. A regisztráció ingyenes, sőt az új belé
pők élhetnek az ingyenes hirdetési lehető
séggel is.

2. ChemoNet
httn://www. kfki.hu/chemonet/ vasv 
http://www.ch.hme.hu/chemonet/

Nagyon sok hasznos információt találha
tunk a ChemoNet oldalain, továbbá lehető

ség van a magyar tudományos élet esemé
nyeinek folyamatos követésére is.

Többek között információkat szerezhe
tünk Magyarországon tevékenykedő cégek
ről, vegyipari termékekről, tájékozódhatunk 
akadémiai eseményekről, védésekről, PhD 
dolgozatok kivonatait tekinthetjük meg, de 
virtuálisan meglátogathatjuk a Magyar Ve
gyészeti Múzeumot is. Az MKE havi közle
ményeit éppúgy megtalálhatjuk, mint a Ma
gyar Kémiai Folyóirat Kémiai Közlemé
nyeit vagy más folyóiratokat, míg az Olva
sóteremben magyarul olvashatunk külföldi 
vezető folyóiratokból szemelvényeket, ma
gyarországi műszaki-tudományos könyvtá
rak mutatóihoz férhetünk hozzá, és on-line 
elérhető folyóiratokhoz is eljuthatunk.

A Teázó rovatban a New Scientist/Planet 
Science folyóirat olvasói tudományos kér
dés-válasz archívumában szemezhetünk, 
hogy például miért sárgulnak a levelek és 
helyenként miért lesznek inkább pirosas 
színűek. Mi is feltehetjük a bennünket fog
lalkoztató kérdéseket, és válaszolhatunk is 
mások kérdéseire. Kellemes kikapcsolódást 
is találhatunk például a Sherlock Holmes ka
landjai a kémiával sorozatban.

Árva Péter
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Könnyűbenzin-izomerizálás -  
a múlt, a jelen és a jövő technológiája

H Á N C S O K  J E N Ő *  
H O L L Ó  A N D R Á S *  

G E R G E L Y  J Á N O S * *  
K ALLÓ  D É N E S * * *

Az izoparaffin-szénhidrogének jelentősége

A gépkocsiállomány jelenleg is tartó növekedése, a kor
szerűbb motorkonstrukciók kifejlesztése és alkalmazása, 
valamint az ólmozatlan, alacsony benzol- és kéntartalmú, 
csökkentett olefintartalmú, vagyis a jobb minőségű mo
torbenzinek elterjedése tovább fokozta a komponensek 
minősége és mennyisége iránti követelményeket. Csak 
megfelelő komponensek kellő arányban történő elegyíté
sével elégíthetők ki a motorbenzinekre vonatkozó fonto
sabb minőségi követelmények [1-5]. Ezek általános meg
fogalmazásban az 1. ábrán láthatók.

(Követelmények)

(Üzemeltetési)

- nagy átlagos kísérleti oktán-'  
szám (KOSZ-O: ólmozatlan 
termék),

- jó motoroktánszám (MOSZ-O),
- egyenletes oktánszám-eloszlás 

(frontoktánszám: KOSZ-01(X).C),
- megfelelő lefutású forráspont

görbe

(^KörnyezetvédelmT)

-ólmozatlanság,
- megfelelő gőznyomás,
- alacsony benzoltartalom,
- csökkentett olefintartalom,
- alacsony MTBE (metil- 

tercier-butil-éter) -tartalom,
- alacsony kéntartalom,
-az égés során az embert és a 

környezettet nem, illetve 
kevésbé veszélyeztető anya

g o k  keletkezése, stb.

/. ábra. A korszerű, környezetbarát motorbenzinekkel szemben 
támasztott főbb követelmények

A motorbenzinek ólomtartalmának csökkentése, a fej
lett, de más országokban is az ólomtartalmú oktánszám
növelő adalékok alkalmazásának betiltása nemcsak az 
ember egészségének és környezetének a megóvásához já
rult hozzá, hanem csökkenti illetve megszünteti az utóáta
lakító (kipufogó) katalizátorok aktív helyeinek ólommal 
történő mérgezését is. Ugyancsak ennek a katalizátornak, 
sőt az egész kipufogógáz átalakító rendszernek a védelmét 
szolgálja az egyre kisebb kéntartalmú hajtóanyagok [6-10] 
használata is. Természetesen ezen kívül kisebb lesz a sa
vas esők keletkezésének veszélye, és csökken a motorok
ban a korrózió valószínűsége is. Az aromás szénhidrogé
nek, elsősorban a benzol egészségkárosító (rákkeltő) hatása 
régóta ismert. E vegyületek környezetbe való kijutásának 
csökkentésére, illetőleg megakadályozására irányuló tö
rekvések eredményeképpen az utóbbi néhány évben jelen
tős mértékben csökkentették a motorbenzinek benzoltartal
mát (a korábbi kb. 5-6 tf%-ról 2 tf%-ra, 2000-től ez az ér
ték az Európai Unióban már legfeljebb 1,0 tf%), és 2000-től 
az összes aromást is korlátozzák (7. táblázat) [11-13.] A 
keletkező oktánszámhiányt főleg MTBE felhasználásával 
pótolták. Újabban több közlemény ismertette ennek a ve- 
gyületnek máj- és vesekárosító hatását [14-16]. A szén- 
hidrogének és az MTBE tökéletlen égésekor keletkező és 
a kipufogógázzal távozó aldehidek is károsak (2. ábra) 
[17]; és az aromás szénhidrogénekhez hasonlóan rákkeltő 
hatásúak. Ezért a MTBE-t is nem kívánt alapanyag kom
ponenssé nyilvánították például Kaliforniában [18, 19]. 
A motorbenzinek olefintartalmát az Európai Unióban

A z  E u r ó p a i U n ió  s z á m á r a  ja v a s o lt  m o to r b e n z in e k  m in ő sé g i e lő ír á sa i
1. táblázat

Jellemzők EN 228 
(1999)

MSZ 11793 
(1999)

Módosított előírások
2000. január l-jétől 2005. január l-jétől 2010-től

ET EP ECA ET EP ECA ET
Sűrűség, kg/m\ legfeljebb 725-780 720-780 720-780 720-780 720-780
100°C-ig átdesztillált tf%, legalább 40-65/43-70 40-65/42-70 46 46 46 46 46 V 60
!50°C-ig átdesztillált tf%, legalább _ _ 75 75 75 75 75 V 92
Gőznyomás (RVP), kPa, nyáron, legfeljebb 35-70 45-70 60 60 60 60 60 v 30
Kéntartalom, ppm, legfeljebb 500 500 200 150 150 100 50 50 30
Benzoltartalom, tf%, legfeljebb 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 V 0,7
Összes aromástartalom, tf%, legfeljebb - _ 45 42 42 35 35 35 25
Olefintartalom, tf%, legfeljebb - _ 18 18 18 15 14 V 5
Oxigéntartalom, %, legfeljebb 2,8 - 2,3 2,7 2,7 2,3 2,7 V 2,7

ET: Európa Tanács, EP: Európa Parlament, ECA: Európai Unió Hajtóanyagok és Gépjárművek Közös Bizottsága, v: vita tárgya

* Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, Veszprém
** MÓL Rt., Dunai Finomító, Százhalombatta
*** MTA, Kémiai Kutatóközpont Kémiai Intézete, Budapest
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2. ábra. Néhány szénhidrogén ózonképző aktivitása

2000-től szintén felső határral szabályozzák. Ennek oka 
elsősorban a nagy atmoszférikus reaktivitásuk (2. táblá
zat), aminek következtében ezek a vegyületek nagyon ká
rosak az élőlényekre [20, 21].

Az előzőekből jól érzékelhető, hogy a jövőben motor
benzineket alkotó szénhidrogének közül csak az izoparaf-

2. táblázat
Néhány szénhidrogén atmoszférikus reaktivitása

Szénhidrogén Atmoszférikus reaktivitás*
Paraffinok

n-bután 2,7
i-pentán 3,6
i-hexánok (átlag) 5,0
alkilát (becsült átlag) 5,0

Olefinek
1 -butén 30,0
2-butén 65,0
i-butén 65,0
1-pentén 30,0
2-metil-l-butén 70,0
2-metil-2-butén 85,0

Aromások
benzol 1,3
toulol 6,4
m-xilol 23,0

Alkoholok, éterek
metanol 1,0
etanol 3,4
metil-tercier-butil-éter (MTBE) 2,6
etil-tercier-butil-éter (ETBE) 8,1
terc-amil-metil-éter (TAME) 7,9

* gázfázisú reakció sebessége hidroxilgyökkel (1012, cm3 molekula1 s ')

finok és naftének mennyiségét nem csökkentik. Az utób
biak mennyisége azonban nem meghatározó, mert ezeket 
főleg a katalitikus benzinreformálás alapanyagában aro
másokká alakítják.

Az izoparaffinokat izobutánnak C2-C4 olefinekkel törté
nő alkilezésével és kis szénatomszámú (C5-C6) izoparaffi- 
noknak desztillációval és/vagy molekulaszitás adszorpci
óval történő kinyerésével és/vagy a megfelelő egyenes 
láncú szénhidrogének katalitikus izomerizálásával lehet 
előállítani. Az alkilátumok főleg a motorbenzinek na
gyobb forráspontú részének oktánszám-biztosításához, 
míg a C5/C6 izoparaffinok a motor jó indíthatóságához és 
megfelelő felmelegedési karakterisztikájához, továbbá a 
kellően nagy oktánszámnak és az egyenletes oktánszámel- 
oszlásnak a biztosításához járulnak hozzá. A felsorolt ha
tásokat az öt és hat szénatomszámú izoparaffinok kedve
ző fizikai-kémiai tulajdonságai révén lehet elérni. Ezeket 
a 3. táblázatban adtuk meg [22].

Az előrejelzések alapján a világ könnyűbenzin izomer- 
izáló kapacitása 20 év alatt (1990-2010) négyszeresére nő 
(4. táblázat) [23-25]. A kapacitások további bővülését idé
zi majd elő az az orvosbiológiailag is bizonyított tény, 
hogy a hat szénatomszámú egyenes láncú szénhidrogének 
(n-hexán is) idegrendszeri károsodást idéznek elő a bőrrel 
való közvetlen érintkezés esetén [26]. Ennek következté
ben az n-hexánt önmagában és a különböző oldószerele- 
gyek komponenseként -  a benzolhoz hasonlóan -  több 
fejlett országban már nem minősítették kívánatosnak (pl. 
polimerizációs oldószer, növényolajipar stb.). Az izomer- 
izáló kapacitás bővítésének három fő útja terjedt el [22]:
-  új üzem létesítése,
-  régebbi üzemek korszerűsítése (pl. aktívabb és szelektí-
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3. táb láza t

Az öt- és hat szénatomszámú izo-, normál- és cikloparaffinok* fontosabb jellemzői

Szénhidrogén
Jellemzők

forráspont,
°C

sűrűség,
g/cm3

gőznyomás, 
(RVP, 37,8’-on) 

bar

oktánszám
kísérleti motor

KOSZ-0* * KOSZ-OK* * * MOSZ-0* * MOSZ-OK* * *
2-metil-bután 28,0 0,6284 1,305 92,3 93,5 90,3 89,5
n-pentán 36,1 0,6312 0,944 61,7 61,7 61,9 61,3
ciklopentán 29,0 0,7505 0,633 101,0 102,3 84,9 85,0
2,2-dimetil-bután 49,7 0,6540 0,630 91,8 94,0 93,4 95,5
2,3-dimetil-bután 58,0 0,6664 0,472 103,5 105,0 94,3 104,3
2-metil-pentán 60,2 0,6579 0,432 73,4 74,4 73,5 74,9
3-metil-pentán 63,2 0,6690 0,390 74,5 75,5 74,3 76,0
n-hexán 69,0 0,6640 0,317 24,8 31,0 26,0 30,0
metil-ciklopentán 71,8 0,7535 0,288 91,3 96,0 80,0 85,0
ciklohexán 80,8 0,7834 0,208 84,0 84,0 77,0 77,2
* A C3-C6-frakciókban a cikloparaffinok is jelen lehetnek néhány százalék mennyiségben. 
** Oktánszámnövelő adalék nélkül 
*** Keverési adatok

4. táblázat

A C5/C6 izomerizáló kapacitások alakulása (1990-2010)

Régió Kapacitás, millió t/év
1990 1995 1998 2000 2010

Eszak-Amerika 15,1 18.1 19.9 21.0 24,0
Nyugat-Európa 5,1 13,1 15,0 16,5 17,4
Óceánia és Dél-Ázsia 0,7 2,0 2,8 6,3 21,0
Kelet-Európa és 
volt Szovjetunió 1,2 1,7 3,0 6,0
Dél-Amerika 0,7 1,2 3,5 3,6 4,1
Közép-Kelet 0,1 1,5 2,0 4,5 6,0
Afrika 0,5 0,5 0,9 1,5 2,4
Összesen 22,2 37,6 45,8 56,4 80,9

vebb katalizátor alkalmazásával, az i- és n-paraffinok el
választásának tökéletesítésével),

-  korábban szemiregeneratív elven működtetett, de már 
leállított katalitikus reformálok átalakítása izomerizáló 
üzemmé [27-29].

A C5/C6 frakciók izomerizálásának termodinamikája

Az 5. táblázatban az n-pentánból és n-hexánból kiinduló 
izomerizációs folyamatok reakcióhőjét foglaltuk össze [30], 
míg a 3. és a 4. ábrán [22] az egyensúlyi elegyek összetéte
lének változását mutatjuk be a hőmérséklet függvényében. 
A közölt adatok és görbék jól érzékeltetik, hogy a hőmér
séklet növelése visszaszorítja a nagy oktánszámú i-pen- 
tán, illetőleg 2,2-dimetil-bután képződését eredményező

5. táblázat
Izomerációs folyamatok reakcióhője

Paraffin-szénhidrogén Reakcióhő (25°C), kj/mol
n-pentánból

2,2-dimetil-propán -19,93
2-metil-bután -8,04

n-hexánból
2,2-dimetil-bután -18,39
2,3-dimetil-bután -10,59
2-metil-pentán -7,12
3-metil-pentán -4,44

3. ábra. Az n-pentán és izopentán egyensúlyi összetételének változása 
a hőmérséklet függvényében (neopentán képződése elhanyagolható 

a szóbajövő izomerizációs átalakulások során)

4. ábra. A hexánizomerek egyensúlyi változása 
a hőmérséklet függvényében

reakciókat. Az izomerizáláskor elméletileg elérhető ok- 
tánszámok is ennek megfelelően alakulnak (5. ábra) [22]. 
Az izomerizálás hőmérsékletének 100°C-ig történő csök
kentésével és az elméletileg elérhető összetételű termék- 
elegyek előállítása esetén sem lehet azonban 90-es kísér
leti oktánszámú termékelegyet (izomerizátumot) előállíta
ni. Ezért az izomerizátum oktánszámát úgy lehet megnö
velni, hogy a bennük levő n-paraffin(ok)at és esetleg a ki
sebb oktánszámú 2- és 3-metil-pentánt különböző mód
szerekkel (desztillációval tárryéros, vagy töltetes oszlopo
kon, ill. molekulaszűréssel) elválasztják és a reaktorba 
visszavezetik.
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A könnyűbenzin-izomerizálás fejlesztési lehetőségei

kísérleti oktánszáma a hőmérséklet függvényében

Az előző két fejezet alapján megállapíthatjuk, hogy az 
izomerizáló üzemek reaktorában (reaktoraiban) a lehető 
legalacsonyabb hőmérsékleten célszerű az egyensúlyi 
koncentrációkat megközelíteni, illetőleg elérni. Ennek 
alapvető feltétele, hogy lehetőleg aktív katalizátorok állja
nak rendelkezésre, továbbá a technológiai berendezések 
és elrendezések fokozatos korszerűsítése is.

6. táblázat
Az n-C5/n-C6 izomerizáló katalizátorok kifejlesztésének idó'rendje, előnyei és hátrányai

Generáció
A katalizátor

Típusa (összetétele) üzemi
hőmérséklete, °C

előnyei hátrányai

Friedel-Crafts-féle

I.
(50-es évek)

AlBr3/HBr
AlClj/AljOj vagy bauxit
AlClj/SbClj/HCl
A1C13/HC1
AlCIj-szénhidrogén-komplex

25-50
40-65
65-100
80-100
100-120

•nagy aktivitás kis hő
mérsékleten

• kis szelektivitás (szerkezetük könnyen átala
kul: a termékkel és az alapanyaggal is reagál
nak)

• korrózió előidézése
• költséges a katalizátor-visszanyerése és cir- 

kuláltatása
• érzékenység vízzel, kénvegyületekkel, olefi

nekkel és C7+ szénhidrogénekkel szemben 
(költséges alapanyag-előkészítés)

• nagy a katalizátorveszteség, a környezet
szennyezés

• rövid katalizátor élettartam
Hidroizomerizáló

ii.
(1950-60-as

évek)

Pt/Si02-AI20 3
Pt/Al20 3-Si02
Pt/Si02-AI20 3/F
Pt/Al20 3/F
Pt/Al20 3+B20 3

420-450
340-350
320-350
360-390
350-370

• jó szelektivitás
• nincs korrózióveszély
• kevésbé érzékenyek 

szennyeződésekre
• nincs katalizátorvisz- 

szanyerés és cirkuláció

• kis aktivitás
• egyszeri átvezetés esetén oktánszám
• költséges n-paraffin cirkuláció
• n-paraffin veszteség (viszonylag sok Cj-C4)
• energiaigényes üzemeltetés

III.
(1960-1990- 

es évek)

Pt/Al20 3/AlCl3 

Pt/Al20 3, C1(CC14) 

Pt/Al20 3, Cl 

Pt/Al20 3, A1RXC13 

Pt/Al20 3, Cl+ismeretlen

110-180 
(50-70 bar) 

120-180 
(10-25 bar) 

120-180 
(2-5 bar) 
120-180 

(25-50 bar) 
110-130 
(2-5 bar)

• nagy aktivitás
• nagy szelektivitás
• energiatakarékos üze

meltetés
• egyszeri átvezetéssel 

nagy oktánszámú ter- 
mékelegy

• érzékeny kénnel és vízzel szemben (<1 ppm)

IV.
(1970-90-es

évek)

Pt/HY
Pt/Mordenit
Pt/H-mordenit
Pt/H-Mordcnit/Pt-Re/AljOj
Pt/H-Mordenit+B-zeolit
Pt/íű-zeolit

320-330
260-280
240-270
230-250
240-260
220-240

• jó szelektivitás
• nincs korrózióveszély
• kevésbé érzékenyek 

szennyeződésekre
• nincs katalizátorvisz- 

szanyerés és cirkuláció

• közepes aktivitás
• egyszeri átvezetés esetén kis termékoktán- 

szám
• költséges n-paraffin cirkuláció
• n-paraffin veszteség (viszonylag sok 0,-Q,)
• energiaigényes üzemeltetés

V. (1996—) Pt/szulfatált Zr02 
(szupersav)

160-220 
(25-35 bar)

• nagy aktivitás
• nagy szelektivitás
• energiatakarékos üze

meltetés
• egyszeri átvezetéssel 

nagy oktánszámú ter- 
mékelegy

• a kénnek 100, a víznek 
50 ppm-ig ellenáll

• üzemeltetési tapasztalatok hiánya
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Izomerizáló katalizátorok fejlesztése

A korábban és ma is alkalmazott izomerizáló katalizátorok 
alapvetően két nagy csoportra oszthatók [22]: FRIEDEL- 
CRAFTS-típusú és hidroizomerizáló katalizátorokra. Ezek 
kifejlesztésének lépéseit, előnyeiket és hátrányaikat a 6. 
táblázatban, míg a reakció mechanizmusukat a 6. ábrán 
foglaltuk össze [22, 31, 32]. A katalitikus izomerizáló üze
mek kezdetben főleg FRIEDEL-CRAFTS-típusú katalizá
torokkal dolgoztak. Ezek számos hátrányának kiküszöbö
lésére a kétfunkciós hidroizomerizáló katalizátorokat fej
lesztették ki [22, 31-44]. Ezek két fő összetevőből állnak: 
hidrogénező-dehidrogénező funkciót betöltő fémből (pl. 
platina), továbbá savas karakterű, a vázátrendeződést elő
segítő és a hordozó szerepét is betöltő anyagból y- vagy r)- 
A120 3, amorf S i02-Al20 3, zeolitok, szulfátozott fém-oxid, 
A1C13-A120 3, halogénezett hordozók). Az utóbbi kb. 20 
évben kizárólag hidroizomerizáló katalizátorokat alkal
maznak. Ezek összetételüktől függően eltérő hőmérsékle
ten képesek izomerizálni az n-paraffinokat. Az üzemi hő
mérséklet-tartomány szerint megkülönböztetünk

-  magas (T>300°C) [22],
-közepes (200“C<T<300°C) [23, 31,32,35,36,42-44],
-  alacsony (200°C<T) [31, 32]

Friedel -Crafts -katalizátorok (H *A ) 
Karbéoium-ion keletkezése hidridion-elvonással:

H2 H2 H.  H2
' C 'C 'C v ch , +  H*A- H jC 'C' C ' C'  CH, +  a + h 2

^  H2 H2

H3C/C>p/CvCH3

H2

H+

HjC H
. CHj

Hidrid-ion átadási reakciója:

CH.
+H .C 'C'C 'C'  

H H H2

CH,I H H2
H,C-C'C 'C'CH,H,

6/a. ábra. A Cs/C6 paraffinok izomerizációjának mechanzimusa 
Friedel-Crafts-katalizátorokon

6/b. ábra. A CSIC6 paraffinok izomerizációjának mechanzimusa 
kétfunkciós (zeolit) katalizátorokon 

n-P: n-paraffin; n-O: n-olefin; n-C+: n-karbénium-ion; 
i-C+: izo-karbénium-ion; i-O: izoolefin; i-P: izoparaffin

hőmérsékleten aktív katalizátorokat, amelyek közül ma 
már csak az utóbbi két típust használják. A bemutatott ka
talizátortípusok előnyeit és hátrányait összefoglalva (6. 
táblázat) megállapítható, hogy a jövő katalizátora a 
Pt/Al20 3/Cl, amivel a nagyobb oktánszámú termékele- 
gyeket a nagyobb hozammal lehet előállítani. Környezet- 
védelmi és humánbiológiai megfontolások miatt azonban 
nagy erőfeszítéseket tesznek aktívabb nemesfém/zeolit-tí- 
pusú katalizátorok, szupersavak például platina/szulfatált 
fém-oxid katalizátorok kifejlesztésére is. Néhány remény- 
teljesnek tűnő fejlesztés azonban még nem eredményezett 
alapvető változást a korábbi évek katalizátoraihoz képest.

Technológiai fejlesztések

A katalitikus izomerizáló eljárások számos változata is
mert. Általában valamennyi üzem alapanyag előkészítő 
(kénmentesítő és/vagy szárító, valamint i-/n-paraffin elvá
lasztó), valamint izomerizáló blokkból, továbbá sok eset
ben egy termékszétválasztó, azaz egy i-/n-paraffin szétvá
lasztó egységből áll. Ez utóbbi egyúttal alapanyag előké
szítő is. Az egyes megoldásokban az alapvető különbsé
gek a következők:
-  az alapanyag előkészítése (szárítás, kénmentesítés, 

i-/n-paraffin szétválasztás, illetőleg ezek módjai);
-  az izomerizáló reaktorok száma (egy vagy több);
-  az alkalmazott katalizátor összetétele, elhelyezése a re

aktorban, aktiválása, regenerálhatósága;
-  egyszeri hidrogén-átvezetés vagy hidrogén recirkuláció 

alkalmazása,
-  a legfontosabb technológiai paraméterek (hőmérséklet, 

nyomás, folyadékterhelés, hidrogén-szénhidrogén mól
arány, promotor adagolás szükségessége, promotor(ok) 
fajtája, mennyisége stb.);

-  az i- és n-paraffinok elválasztásának módja (desztilláció
-  tányéros vagy töltetes oszlop -  és/vagy adszorpciós mo

lekulaszitás elválasztás).
Az izomerizáló eljárások csoportosítása [22] legegysze

rűbben a két katalizátortípus alapján történhet, mely sze
rint megkülönböztetünk FRIEDEL-CRAFTS-katalizátor- 
ral és hidroizomerizáló katalizátorral működő eljárásokat. 
Az első csoportba tartozó eljárásokat ma már nem alkal
mazzák. A hidroizomerizáló eljárásokat a kétfunkciós ka
talizátor üzemelési hőmérséklet-tartománya szerint továb
bi alcsoportokba sorolhatjuk (lásd előző fejezet, 6. táblá
zat). Eszerint megkülönböztetünk alacsony hőmérsékletű, 
közepes hőmérsékletű és magas hőmérsékletű eljárásokat. 
A hőmérséklethatárok megválasztása önkényes, kisebb át
fedések előfordulhatnak.

A magas hőmérsékletű eljárásoknál a cseppfolyós ter
mék összetétele ugyan megközelíti az egyensúlyit, ame
lyeknél azonban az izoparaffinok hozama nem elég nagy, 
sok n-paraffint kell elválasztani és a reaktorba visszave
zetni. Ennek oka az n-paraffinok viszonylag kisebb átala
kulásán túl a viszonylag kisebb cseppfolyós termékhozam 
(kb. 90-96%). Napjainkban gyakorlatilag már csak az ala
csony és közepes hőmérsékletű hidroizomerizáló eljáráso
kat alkalmazzák. Ezek közül a fontosabbak jellemzőit a 7. 
táblázat tartalmazza [22, 32, 43-45].
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A legelterjedtebb izomerizáló eljárások (katalizátorok) főbb jellemzői
Eljárás (katalizátor)

7. táb láza t

Csoportosítás az 
üzemi hőmérsék
letek alapján

megnevezés tulajdonos katalizátor
összetétel

üzemi
hőmérséklet- 
tartomány, °C

termékek jellemzői

hozam,
(v/v%)

i-C5
x c 5

2,2 DMB 
I C 6

összetétel, %

Alacsony 
hőmérsékletű, 
200 °C alatt

ISOMERIZATION British Petroleum 
(BP)

Pt-AljOj-Cl 120-160 >99,5 -74 -33

PENEX Universal Oil 
Products Co. (UOP)

Pt-Al20 3-AlCl3* 120-170 >99,5 73 -32

Pt-Al20 3-klór** 130-160 >99,5 -73 -32
Pt-Al20 3-klór-X 120-160 >99,5 -74 -33

PAR-ISOM UOP Pt/szulfatált fém-oxid 160-200 >99,0 -70 ~
- Institut Fran?ais du 

Petrole (IFP)
Pt-Al-jOj-Cl 120-160 >99,5 -72 -31

Közepes 
hőmérsékletű, 
200-300 °C

HYSOMER/
PENEX

UOP/SHELL Int. 
Research

Pt-Al20 3-zeolit 240-260 2 99 -66 -20

- IFP Pt-H-mordenit 250-260 >98 -65 -20
- SÜD-CHEMIE Pt-H-mordenit 250-270 2 96 -65 -18
- IFP Pt/omega zeolit 230-250 >96 -67 -23

Nyomástartomány: 10-35, kivéve a *-gal jelölt: 70-80 bar 
Folyadékterhelés: kis hőmérsékleten: 1,5-2,5 h '1, 
közepes hőmérsékleten: 1-1,5 h '1
Hidrogén/szénhidrogén mólarány: 1,0-3:1, kivéve **: 0,1-1,0 
2,2-DMB:2,2-dimetil-bután

Az izomerizáló berendezéseket általában szűk nyomás- 
tartományra tervezik, és az üzemeltetés során a reaktorban 
a nyomást nem változtatják. A folyamat szabályozása 
adott katalizátor esetén a hőmérséklet, a folyadékterhelés, 
esetleg a hidrogén-szénhidrogén mólarány, továbbá egyes 
esetekben az alapanyagba vagy a cirkulációs gázba ada
golt halogéntartalmú vegyületek mennyiségének változta
tásával történik.

Mivel a világ könnyűbenzint izomerizáló üzemeinek 
több, mint 90%-a részben, vagy teljes egészben a UOP- 
cég tulajdonában levő katalizátorokkal, illetőleg eljárás

Oktánszám növelés

Benzoltartalom csökkentés

változatokkal működik, az egyes fejlesztési lépéseket e 
vállalat példáján keresztül mutatjuk be [32,35,46]. A 7. áb
ra jól érzékelteti, hogy az ötvenes évek végén bevezetett 
magas hőmérsékletű (350-400°C) izomerizáló eljárás al
kalmazásától napjaink technológiai változatáig a fejleszté
sek fő hajtóerői a benzinminőségjavítása, (pl. oktánszám
növelés, ólom- és benzoltartalom csökkentés, illetőleg az 
ólmozás megszüntetése), valamint a beruházási és üze
meltetési költségek csökkentése, továbbá az üzemeltetés
sel kapcsolatos környezetvédelmi és humánbiológiai meg
fontolások voltak.

A válasz a kihívásokra részben az izomerizálás hőmér
sékletének csökkentése volt alacsonyabb hőmérsékleten is

Tökéletesített

Beruházási és üzemeltetési költségek 
csökkentése

Alacsony hőmérsékletű eljárás szuper
savas Pt/szulfatált fém-oxid katalizá
torral (Par-Isom)

Izohexánok szétválasztása desztillációval, n-pentán 
elválasztása molekulaszitával (Penex-DIH és C5 PSA)

Ólomtartalom csökkentése

Könnyű reformátum telítése és izomerizálása két lépésben 
(Penex Plus)

Hidrogén átvezetéssel (cirkuláció nélkül) üzemelő technológia (HOT Penex - 
Hydrogen Once Trough). Adszorpciós kénmentesítés (SafeCat+Penex)

Alacsonyhőmérsékletű eljárás (Pt/Al20 3/klór katalizátor regenerálható) (Penex)

n-Paraffinok elválasztása és visszavezetése (TIP)
(TIP: Penex-eljárás zeolitkatalizátorral+IsoSiv adszorpciós elválasztás)

Közepes hőmérsékletű eljárás (zeolitkatalizátorok)
Alacsonyhőmérsékletű eljárás (Pt/Al20 3/AlCl3 - nem regenerálható) (Penex)

Magashőmérsékletű eljárás (Penex)

7. ábra. Az izomerizáló technológiák fejlesztési fokozatai (DIH: izohexán-mentesítő, PSA: nyomásváltásos adszorpció)
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100“|

50
Zeolit kát Pt/szulfátozott

fém-oxid
Pt/AhOj/Cl

(Penex)
Pt/AI2(yCI+X

Penex
l.+IsoSiv 

elválaszt. (T IP)
3/a.+IsoSiv 

elválaszt (TIP)
3/a.+izohexán

mentesítés
(Penex-DIH)

3/a.+nC5/nC6
elválasztás

(Penex-Molex)

1. 2. 3. 3/a 4. 5. 6. 7.
8. ábra. A különböző izomerizáló technológiákkal elérhető oktánszámok (az alapanyag C /C 6 aránya minden esetben azonos)

aktív katalizátorok kifejlesztésével, illetőleg alkalmazásá
val (Pt/zeolit katalizátorok, Pt/Al20 3/AlCl3 vagy klór és 
Pt/szulfatált fém-oxid katalizátorok), a stabilizált izome- 
rizátum kis oktánszámú komponenseinek (n-paraffinok, 
metil-pentánok) különböző eljárásokkal eltérő mértékig 
történő elválasztásával és visszavezetésével, SafeCat kén
mentesítés (leírása később) alkalmazásával, alacsony hő
mérsékletű izomerizálás esetén pedig a hidrogén cirkulá
ció nélküli üzemmód bevezetésével, amely két utóbbi je
lentős beruházási és üzemeltetési költségmegtakarítást 
eredményezett. Főleg üzemeltetéssel kapcsolatos környe
zetvédelmi megfontolások miatt az alacsonyabb hőmér-

Izomerizátum

9. ábra. A SafeCat kénmentesítést alkalmazó izomerizáló eljárás 
elvi vázlata

ADS = adszopció; DES = deszorpció; HT Rx = hidrogénező reaktor 
(kénmentesítő); Izom Rx = izomerizáló reaktor

sékleten aktív, de nagy klórtartalmú katalizátorrendszerek 
alternatívájaként fejlesztették ki, és már alkalmazzák is a 
Pt/szulfatált fém-oxid-katalizátorokat. Az előzőekben fel
sorolt egyes élj árás változatokkal elérhető kísérleti és mo- 
toroktánszámok számtani átlagait a 8. ábrán tüntettük fel.

A TIP-et (Totál Isomerization Process eljárást), az 
1970-es években fejlesztették ki a zeolitkatalizátorral kö
zepes hőmérsékleten működő izomerizáló üzemek termé
kének (jellemző KOSZ: 79-80) oktánszámnövelésére. A 
TIP eljárás során az n-paraffinok elválasztását a gőzfázisú 
adszorpciós (IsoSiv) eljárással végzik (az eluens hidro
gén). Az izoparaffindús termékelegy kísérleti oktánszáma 
87-90. A TIP eljárás egyes elemeinek (katalizátor, adszor- 
bens, hidrogéngáz tisztasága, energia integráció stb.) fo
lyamatos fejlesztésével az izomerizátum előállítási ön
költsége 1983 óta kb. 30%-kal csökkent.

A nagyobb oktánszám elérését teszi lehetővé a kis beke
rülési költségű, csak hidrogénező kénmentesítő reaktort és 
ezt követő adszorpciós gázelválasztást alkalmazó kén
mentesítés (SafeCat) bevezetése (9. ábra). Ezzel kihasz
nálható a katalizátor teljes aktivitása, mert a kénvegyüle
tek azt már nem csökkentik (70. ábra). A TIP/SafeCat el
járással 87-90 kísérleti oktánszámú termékek állíthatók 
elő; a Safe/Cat eljárás alkalmazása a hagyományos hidro
génező kénmentesítés helyett kb. 15% beruházási és kb. 
35% üzemeltetési költségmegtakarítást tesz lehetővé.

Az alacsony hőmérsékleten hidrogén átvezetéssel (cirku
láció nélkül) működő üzemek beruházási, illetőleg üzemel
tetési költségei 15%-kal, illetőleg 25%-kal kisebbek, mint a
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E luens v isszavezetése

C5+ hozam, %
10. ábra. Az alapanyag kéntartalmának hatása az izomerizáló 

katalizátor teljesítőképességére

hagyományos cirkulációt alkalmazó üzemeké (77. és 12. 
ábrák). Ennek oka az, hogy több berendezés (pl. cirkuláci
ós gázkompresszor, termék kondenzátor, hűtő, szeparátor) 
nem szükséges az előző üzemmódoknál, illetőleg lényege
sen kisebb a hidrogén-szénhidrogén mólarány [22]. Nagy 
oktánszámigény esetén az i-/n-paraffm elválasztásra a UOP 
a MOLEX nevű adszorpciós eljárását alkalmazza (13. ábra).

A legújabb könnyűbenzin izomerizáló eljárás (Parisom) 
elvi vázlatát a 14. ábrán mutatjuk be [32, 35, 36]. Két reak
tor alkalmazása is lehetséges. Ebben az esetben az első re
aktor magasabb hőmérséklete (200-220°C) nagyobb reak
ciósebesség elérését és kisebb mennyiségű katalizátor al
kalmazását teszi lehetővé, míg a második reaktor alacso-

Külső

11. ábra. Izomerizálás hidrogén-átvezetéssel (cirkuláció nélkül) 
(UOP HOT Penex)

D = szárító; R = reaktor; ST = stabilizáló

12. ábra. Az egyszeri átvezetéssel és hidrogén cirkulációval működő 
alacsony hőmérsékletű izomerizáló üzem elvi vázlata 

D = szárító; R = reaktor; ST = stabilizáló; SE = szeparátor

alapanyag PENEX
eljárás

Stabilizált
izomerizátum

n-Paraffinok visszavezetés

n-Paraffinok mentesített izomerizátum

13. ábra. A Penex-Molex eljárás elvi vázlata -  UOP 
AC = adszorpciós kolonna; EC = extrakt kolonna; RC = raffinát kolonna

nyabb hőmérsékleten a nagy oktánszámú izomerek kedve
zőbb egyensúlyi megoszlását biztosítja. A két reaktor al
kalmazása beruházás és üzemeltetés szempontjából költsé
gesebb, de egyértelműen nő az izomerizálás hatékonysága.

A Pt/szulfatált fém-oxid, Pt/Al20 3/Cl és Pt/zeolit katali
zátorokat alkalmazó, újonnan létesített eljárások teljesítő- 
képességét és költségeit i-/n-paraffinok elválasztása nél
kül a 8. táblázatban foglaltuk össze. A szóban forgó kata
lizátorok aktivitásának alakulását a hőmérséklet függvé
nyében a 75. ábrán mutatjuk be [32, 35, 36, 44, 46].

8. táblázat
Egyszeri átvezetéssel működő 

eljárások összehasonlítása

Jellemzők
Az eljárás reaktorának hőmérséklete, °C
(220-260) (180-220) (110-160)

Katalizátor Pt/Zeolit
Pt/szulfatált

fém-oxid Pt/AljO^/klór

Kapacitás, 1061/év 342 342 342
Termék KOSZ 77 81 84
Termék MOSZ 75 79 81
Folyadéktermék hozama, % 97,7 97,7 99,8
Beruházási költség*

Készülékek és gépegységek, 
106 USD

Alap (A) A-0,6 A+0,6

Katalizátor és adszorbens, 
10* USD

A A+0,3 A+2,0

Összes beruházási költség, 
10* USD

A A+0,9 A+2,6

Nettó bevételnövekedés, 
106 USD/év

A A+2,5 A+4,8

*Az árak 1996. IV. negyedév US Gulf Coast (USGC) alapon 
(Az alapanyag az alifás szénhidrogéneken kívül 21% egyéb C6 
szénhidrogént is tartalmazott - KOSZ: 75)
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Hőmérséklet. *C

15. ábra. Ipari izomerizáló katalizátorok aktivitásának összehasonlítása

Ezek az adatok ugyan a Parlsom-eljárás bizonyos elő
nyeit is tükrözik, de valójában még ma is a leghatéko
nyabb és leggazdaságosabb könnyűbenzin izomerizáló el
járások a Pt/Al20 3/klór katalizátorok alkalmazásával mű
ködnek. Különösen érvényes ez a hexánban dús alap
anyagok, és cirkulációs üzemmódok különböző változatai 
esetén. Ekkor a relatív megtérülési idő még kedvezőbb.

Az előzőeket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az 
izomerizáló eljárások alapvető különbségeit az alkalma
zott katalizátorok jelentik. Ezért célszerű röviden összeha
sonlítani a hidroizomerizáló katalizátorokkal működő ma
gas, közepes és alacsony hőmérsékletű eljárások előnyeit 
és hátrányait (9. táblázat) [22]. (A konkrét számadatokat a 
8. táblázatban foglaltuk össze.) Előnyei a következők:

-  energiatakarékos üzemeltetés,
-je len tős kapacitásnövelés, vagy kisebb mennyiségű 

katalizátortöltet,
-  nagyobb izoparaffinhozam (alapanyag takarékosság),
-  a termék kb. 2-11 egységgel nagyobb oktánszámú.
Az új összetételű motorbenzinek kifejlesztésére való törek

vések a könnyűbenzin izomerizálás olyan továbbfejlesztésre 
irányulnak, melyek eredményeképp a benzol és/vagy összes 
aromástartalom csökkentése következik be; nevezetesen

-  benzoltartalmú (pl. a reformálás alapanyagának kb. 
82°C-ig átdesztilláló részét vagy könnyű reformátu- 
mot tartalmazó) hexánfrakciók és

-  heptántartalmú (a reformálás alapanyagának kb. 
95°C-ig átdesztilláló részét tartalmazó) könnyűben- 
zin-frakciók izomerizálása révén.

Az első esetben az ún. „benzoltelítő” izomerizálás [47, 
48] esetén az izoparaffinok vázátrendeződése és a benzol

telítődése egy lépésben egymás mellett ugyanazon a kata
lizátoron történik, míg a második esetben az előzőn kívül 
a heptánok izomerizációja is végbemegy [49]. Mind a két 
esetben gyakorlatilag benzolmentes izomerizátumot nye
rünk, és kevesebb lesz a benzinreformálás aromás termé
keinek mennyisége, kisebb lesz annak benzoltartalma, az 
utóbbi esetben pedig toluoltartalma is.

Összefoglaló értékelés

Az előző fejezeteket összefoglalva megállapítható, hogy a 
könnyűbenzin izomerizálás a kőolaj-finomítókban nélkü
lözhetetlen, a múlt, a jelen és a jövő fontos szerkezet-át
alakító technológiája. Az, hogy a rendelkezésre álló eljá
rások közül az érintett kőolaj-finomító melyik változatot 
használja, az jelentős mértékben függ a finomító többi 
technológiáitól, a rendelkezésre álló alapanyag minőségi 
jellem zőitől (szénhidrogén összetétel, kén- és víztartalom 
stb.), az elérendő termékminőségtől, a megkívánt üzemi 
rugalmasságtól, az export-import lehetőségektől, és a ren
delkezésre álló beruházási összegtől.
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S U M M A R Y

J. Háncsok -  A. Holló -  J. Gergely -  D. Kalló: Light Naphtha 
Isomerization -  Technology of the Past, Present and Future

The mixtures o f C5/C 6 light isoparaffins are indispensable com po
nents o f the reformulated (unleaded, having low benzene and total 
arom atic content, low olefin and sulphur content), high energy 
containing, clean burning, thus environm entally friendly gasolines 
advantageous in respect o f human biology. The paper summarises 
the im portance o f isopentane and isohexanes. The physical-chem 
istry (thermodynamics, reaction kinetics) o f n-pentane and/or n- 
hexane isomerization is briefly discussed. Typical stages o f cata
lyst developm ent (Friedel-Crafts catalysts, bifunctional hydroiso
merization catalysts: Pt/Al20 3/F, Pt/zeolites, Pt/Al20 3/Cl, super 
acids: Pt/sulphated zirconium -oxide) are presented. On this basis 
the advantages and disadvantages o f  the technologies are 
reviewed, mainly the m edium tem perature (200°C<T<300°C) and 
the low tem perature processes (T<200°C) are discussed.
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Prof. Josef F. K. Huber
(1925-2000)

A Bécsi Tudom ányegyetem  A nalitikai Ké
m iai Tanszékének vezetője, W. L indner 
professzor ez év augusztusának utolsó nap
jaiban e-m ail útján közölte a  tudom ányos 
v ilággal, hogy  2000. augusztus 15-én 
Bécsben elhunyt J. F. K. Huber, a bécsi Tu
dom ányegyetem  A nalitikai K ém iai Tan
székének em eritus professzora, az O sztrák 
Tudom ányos A kadém ia tagja, az MTA 
tiszteleti tagja, több egyetem , köztük a 
Veszprémi Egyetem  honoris causa doktora.

H uber  professzor Salzburgban született 
1925. január 1-én. Egyetem i tanulm ányait 
az Innsbrucki Tudom ányegyetem  Kémiai 
Fakultásán végezte, ahol vegyész d ip lo
mát, m ajd 1960-ban PhD  doktorátust szer
zett. Ezután H ollandiában az Eindhoveni 
M űszaki Egyetem en, m ajd az A m sterdam i 
Tudom ányegyetem en dolgozott, m int ku
tató. U tóbbi intézm énynél -  professzori k i
nevezése után -  1969-től 1972-ig m int az 
elválasztás-tudom ányok beosztott profesz- 
szora, m ajd 1972-től 1974-ig, m int az A na
litikai Kémiai Tanszék vezető professzora 
működött. 1974-ben hazatért Ausztriába, 
ahol a Bécsi Tudom ányegyetem  K émiai 
A nalitikai Tanszékének lett vezető profesz- 
szora. 1995-ben, nyugdíjba vonulása után 
ugyanott professor em eritus cím et kapott.

Tudom ányos m unkássága elsősorban a 
korszerű , nagy te ljes ítm én y ű  fo lyadék- 
(HPLC), és gázkrom atográfia m ódszerei
nek a fejlesztésére irányult. E lsősorban a 
H ollandiában eltöltött évek alatt m unkatár
saival olyan kim agasló eredm ényeket ért 
el, m elyeknek alapján néhány év alatt vi
lághírre tett szert. M éltán tekintette ő t a  tu
dom ányos világ a napjainkban is rendkívül

széles körben használt, nagyteljesítm ényű 
folyadékkrom atográfia (H PLC) egyik fel
találójának. A világhírt biztosító eredm é
nyei közül az alább felsoroltak a legjelen
tősebbek:
-  általánosan alkalm azható új egyenlet töl

tött krom atográfiás oszlopok elm életi tá
nyérszám ának kiszám ítására;

-  m ikroszem csés oszloptöltetek előállítása 
nagy teljesítm ényű krom atográfiás szét
választásokhoz;

-  nagynyom ású gázkrom atográfiás m ód
szer kifejlesztése;

-  többdim enziós, kapcsolható oszloprend
szer alkalm azása az elválasztások telje
sítm ényének fokozása és optim álása cél
jából;

-  in fo rm ációelm élet, fak to ranalíz is és 
alakfelism erés alkalm azása a krom atog- 
ráfiában;

-k a p c s o lt  folyadékkrom atográf -  töm eg
spektrom éter rendszer kialakítása. 
Könyve, az Instrum entation on High- 

Perform ance L iquid C hrom atography, év
tizedek óta alapvető fontosságú a kro- 
m atográfusok körében.

K u tatóm unkásságára  je llem ző , hogy 
eredm ényei m ind az elm élet, m ind a gya
korlat, m ind pedig a technikai m egvalósí
tás terén kiválóak.

M int m eghívott vendégprofesszor egye
tem i előadásokat tartott Bostonban (USA), 
Leuvenben (Belgium ), Prágában (C sehor
szág), Jeruzsálem ben (Izrael).

N yolc nem zetközi szakfolyóirat szer
kesztőbizottságának volt tagja.

Számos nem zetközi konferencia szerve
ző  bizottságának volt tagja, elnöke vagy

m eghívott plenáris előadója. É lvezetes elő
adásait ném et, angol, holland vagy francia 
nyelven tartotta.

A m agyar kezdem ényezésű, 5 évenként 
megrendezett, Nemzetközi Ioncserélő Szim
pózium oknak (SIE) rendszeresen m eghí
vott előadója volt.

A m sterdam i, m ajd bécsi tanszéke és a 
V eszprém i E gyetem  A nalitikai K ém iai 
Tanszéke között folytonos m unkakapcsolat 
a laku lt ki, m elynek  során a hetvenes
nyolcvanas években a közös kutatáson k í
vül, közösen m egrendezett kollokvium ok 
m egtartására került sor.

G azdag életpályája során szám os m agas 
rangú közéleti funkciót töltött be, honoris 
causa doktori cím m el tüntették ki és nagy
szám ú, főleg nem zetközi szakm ai kitünte
tésben részesült.

H uber  professzor világviszonylatban is 
k im agasló  tudom ányos m unkásságával, 
nagyszerű iskolaterem tő képességével, és 
k itűnő előadókészségével jelentősen járu lt 
hozzá a kémiai analitikai tudom ány fejlő
déséhez. N agym űveltségű, jó  hum orérzé
kű, széles látókörű, alkotó em ber volt, ak i
vel érdem es és élvezetes volt diszkutálni, 
vagy csak  egyszerűen beszélgetni.

A  m agyar kémikus társadalommal tartott 
jó  kapcsolata -  különösen azoknak az évti
zedeknek során, m ikor kutatóinknak a kül
földi kollegákkal való kapcsolattartás tech
nikai, financiális és politikai akadályokba 
ütközött -  nagym értékben segítette számos 
hazai kutatóhely munkáját, és sok fiatal ku
tatónk szakmai fejlődését és érvényesülését.

Em lékét m indazok őrzik, akik ism erték, 
szerették, tisztelték, és m indazok, akik na
pi m unkájukban -  m int analitikusok -  a fo- 
lyadékkrom atográfiát fejlesztik, vagy al
kalm azzák.

Inczédy János

Az Rt. székhelye:
1023 Budapest 

Bécsi út 4.
Telefon: 345-7171 
Telefax: 335-3561 

Kereskedelmi Iroda:
Telefon: 345-7141 
Telefax: 335-0684

Az Rt. fióktelepe:
2443 Százhalombatta, Pf. 10

Telefon: (23) 553-353 
Telefax: (23) 354-009

DUNASTYR
Polisztirolgyártó Rt.

Áruszállítási cím: 
Százhalombatta,

MÓL Rt. Dunai Finomító 
Gyártelep

A DUNASTYR Rt. olasz-magyar 
vegyes vállalat.
Az EniChem S.p.A. licence alap
ján ütésálló (EDISTIR®) és ha- 
bosítható (EXTIR®) polisztirol- 
granulátumokat gyárt és forgal
maz. Elsőrendű alkalmazástech
nikai szolgáltatás!
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A magyar vegyipar és kémiatudomány

100 éve született Imre Lajos, a tudós tanár
(Litke, 1900. 03. 21. -  Debrecen, 1974. 09. 22.)

„Hideg fejjel, forró szívvel”1

Az emberi gyarlóság egyik m egnyilvánu
lása a hálátlanság, a  „könnyen felejtés” . 
M indm áig vártam , hogy illetékesebbek (a 
forrásanyagok birtokában lévők) m egem 
lékeznek a debreceni vegyészképzés egyik  
m egalapozó  és azt hosszú időre m eghatá
rozó egyéniségéről, a m ost száz éve szüle
tett Imre Lajosról.

Ezt a  közel sem  teljességre törekvő m eg
em lékezést, m integy pótlásként és tisztele
tem  jeléül, szeretném  közreadni.2

A mai divatos szóhasználattal élve, „hát
rányos helyzetű” volta ellenére, tehetsége és 
szorgalm a nyom án, ham ar kiem elkedett 
kortársai közül és közel harm inc évesen 
(1928-31), ösztöndíjasként dolgozhato tt 
B erlin-D ahlem ben, a  K aiser W ilhelm  
Forschungsinstitut für Chemie-ben, m égpe
dig az uránhasadás későbbi feltalálója, (és 
ezért Nobel-díjas) Otto Hahn mellett, az ak
kori Németország egyik központi kutatóhe
lyén. Itt elsősorban a radioaktív anyagok 
(ionok) nagy diszperzitásfokú, heteropoláris 
kristályokon bekövetkező adszorpciójának, 
kicserélődési reakcióit vizsgálta [ l] .3

Érthető m ódon, pályafutására és egész 
életére döntő hatással volt ez a közel há
rom éves tanulm ányút. B izonyára ennek 
nyom án lett a radioaktív izotópok alkalm a
zásának egyik hazai úttörője és nem zetközi 
szinten is elism ert művelője. Csillebércen, 
a m agyar atom kutatás fellegvárában, ő  in
dította el a nyom jelző  radioaktív izotópok  
előállítását, m ajd kereskedelm i célú for
galm azását, am inek jelen tőségét és értékét 
Á llam i D íja is “fém jelzi” . Tudom ányos 
m unkájának m ásik nagy elism eréseként 
épült fel 1960-ban a KLTE Izotóplaborató
riuma, amely 1968-ig a  Fizikai Kémiai 
Tanszék keretében m űködött, am inek vi
szont 1950-től volt a vezető professzora.

(1968-tól m ár csak az önállósított izotópla
boratórium ot irányította.)4

A z Új M agyar Lexikonban ez  olvasható 
róla: “kém ikus, egyetem i tanár, a  kémiai 
tudom ányok doktora. M agkém iai kutatá
sokkal foglalkozik. Felderítette a határfelü
leti közbülső rétegek létezését és ezek álta
lános reakciókinetikai jelentőségét. Ennek 
alapján felállította a  heterogén típusreakci
ók hullám elm életét” [4].

,,’Pocai, Pocai’ ez már nem
elégtelen, de nem is elégséges”

Azon professzoraink egyike volt, aki m in
dennél fontosabbnak tekintette az oktatást, 
soha nem  bízta m ásra sem  az előadást, sem 
a vizsgáztatást. Tekintélyét és tiszteletét 
színvonalas és szabad előadásával vívta ki 
és tartotta fenn. A fizikai-kém iát (nem  ta
gadva meg eredeti képzettségét) m atem ati
kai egzaktsággal (a G lasstone-könyv-re 
építve [5]) adta elő  és időnként, közvetlenül 
a táblán reprodukálta a bonyolultabb leve
zetéseket, vagyis m ég feljegyzést sem hasz
nált. Szigorú vizsgáztató hírében állt. D eb
recenben a fizikai-kém ia volt akkoriban a 
„vízválasztó” a vegyésszé válásban. Egy 
m ég m a is em legetett m ondását idézem itt, 
ami gondolkozásának m élységét és m ilyen
ségét, sőt még hum orérzékét is, jó l tükrözi.

Az egyik lábjegyzetben utaltam  56-os 
„bűnére”. Nos, évek m úlva (Állami D íja át
adásának évében, 1970-ben) mégis ő  tart
hatta meg a március 15-i beszédet, amely
nek nem csak tartalma, hanem előadás m ód
ja  is ünnepi volt, és m éltán kapott óriási tap
sot, aratott nagy sikert a  jelenlévők körében. 
(M eglepő és szokatlan módon, ekkor tele 
volt hallgatósággal az Aula. Akkoriban sem 
volt „m indennapos” az ilyen kötetlen -  nem 
felolvasott - ,  de mégis jó l felépített, gondo
latgazdag és tartalmas, „szabad” előadás.)

További példák gondolkodásmódjára

• Ellentm ondásokkal terhelt, eldurvult vilá
gunkban igazán követésre méltó lehetne 
az, ahogyan bárkit je llem zett (ez akkoriban 
mindennapos vezetői feladat volt): az álta
la elism ert em ber érdem eit körültekintően 
és bőségesen foglalta össze, a kevésbé ér
tékelt emberről pedig csak rendkívül szűk
szavúan nyilatkozott, vagyis az elismerés 
mennyisége és tartalma volt nála a mérce.

• Az előadásai és közleményei be- vagy in
kább felvezetésében igyekezett mindig „rá
hangolni” olvasóit vagy hallgatóit monda
nivalójára, hogy ezáltal is elősegítse annak 
megértését, illetve elfogadtassa azt. Ami 
más szavakkal azt jelentette, hogy tudato
san törekedett az új ismeretanyagot elhe
lyezni, „beágyazni” az érdeklődők feltéte
lezett tudat- és gondolatvilágába.

• K özvetlenségével és nyíltságával ju ttatta  
kifejezésre felfogását az em beri viszo
nyokról, illetve az összetartozásról, va
gyis így közeledett tanítványaihoz és be
osztottjaihoz, de ennek ellenére is nagy 
tiszteletnek és tekintélynek örvendett.5

• Soha nem  volt bőbeszédű, gondolatait tö
m ören és jó l követhetően, ékes m agyar
sággal fogalm azta meg.

Szalay Tibor6

IRO DA LO M
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68 (1975)
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1 1956. október 23-án, délelőtt a tanszéki irodában -  tüntetésre indulásunk előtt -  e szavakkal indított útra, majd ilyen szellemben lett az Egyetemi for
radalmi bizottmány egyik vezetője, amelyet a hatalom későbbi birtokosai soha nem bocsátottak meg neki. (L. „fehér könyv” és ennek következményei.)
2 Egy tömör, de átfogó összefoglalást 1. [1]
3 Többek között, az ezüst-halogenidek felületén, színezékek/festékek adszorpcióját is tanulmányozta, amit bizonyára az akkor világelső AGFA fotográ
fiai anyaggyár ösztökélt a színes fényképezés kifejlesztése érdekében. A véletlen folytán, sokkal később, némiképp magam is beleláthattam a gyár kuta
tói által, akkoriban kidolgozott, fotográfiai ródiumhatás és aranyérzékenyítés -  sokáig titkon tartott -  problémakörébe, amely felfedezésekkel indult hó
dító útjára a kisfdmes fotográfia 1936-ban, és ami egyben a fényképezés soha nem gondolt széleskörű elterjedéséhez vezetett [2, 3].
4 Váratlanul őt bízták meg a Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Általános és Fizikai Kémiai Tanszékének a vezetésével 1940-ben, amit kortárs rivá
lisai -  talán -  soha nem tudtak megemészteni.
5 Az előbbit még nem tudva, igazán meglepett és megdöbbentett, ahogyan az országosan elismert, vezető kémikusok (akadémikusok) viselkedtek egy 
előadása közben az MTA Nagytermében.
6 ny. egyetemi tanár, 4010 Debrecen Pf. 7.
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A magyar vegyipar és kémiatudomány

Szekér Gyula köszöntése 75. születésnapján 
a Magyar Vegyészeti Múzeumban
(V á rp a lo ta , 2 0 0 0 . s z e p te m b e r  2 2 .)

A M agyar Vegyészeti M úzeum  igazgatójá
nak, P róder Istvánnak  kezdem ényezésére 
és m eghívása alapján a vegyipar sok kivá
lósága, egykori és mai vezetője, őszinte 
tisztelője üdvözölte a 75 éves Szekér G yu
lát egy jó l szervezett és bensőséges hangu
latú szü le tésnap i ünnepség  keretében . 
P róder István  bevezetőjében a Vegyészeti 
M úzeum  alapítójaként és a vegyiparért fe
lelős volt m iniszterként köszöntötte Szekér  
Gyulát. Ism ertette az akadályoztatásuk m i
att távol m aradt m eghívottak írásos üdvöz
léseit. E lső hozzászólóként G ál Sándor  
egyetem i tanár az ünnepelt életútját eleve
nítette fel a celldöm ölki szőlőháztól a c ím 
zetes egyetem i tanári katedráig és a m i
niszteri bársonyszékig, kiem elve hosszú 
távú gondo lkodását és eredm ényekben  
m egtestesülő alkotóképességét. K örtvélyes 
István  szem élyes em lékeit felidézve Szekér  
Gyula koncepciózus alkotóm unkáját em el
te ki, v isszaem lékezett a Vegyipari M úze-

Kilencvenéves a Chinoin

A fiatalokra jellem ző m erészséggel és nagy 
tehetséggel fogott neki a vállalkozásnak 
W olf Emil és Kereszty György 90 évvel ez
előtt. De ettől még nem  lett volna a Chinoin 
nem zetközileg is jegyzett cég. A nagyszerű 
felíveléshez szükség volt a gazdaság liberá
lis, vállalkozásbarát légkörére, a világszín
vonalú monarchiabeli iskolarendszerre és 
még valam ire, am it gyakran elfelejtünk 
megemlíteni: a siker kovácsai között kiala
kult baráti, ugyanakkor tiszteletteljes vi
szonyrendszerre. O lyan nagyhírű kutatók
kal dolgoztak szorosan együtt W olf Emilék, 
m int az isko la-a lap ító  farm akológus 
Issekutz Béla  és a hazai szerveském iai ku
tatást m egalapozó Zemplén Géza. És pon
tosan ez a  Chinoinhoz kapcsolódó csapat- 
szellem tartotta a vállalatnál 69 (!) évig

um alapításának körülm ényeire és kifejez
te a m agyar vegyészek elism erését a  hazai 
vegyipar világszínvonalra történő fejlesz
tésében kifejtett m unkásságáért. M árta F e
renc akadém ikus a korábbi szakm ai viták
ról sem m egfeledkezve a tudom ány elis
m erését fejezte ki, u talva a vegyipari fej
lesztés nem zetközi elism ertségére is. Tör
zsök Károly, várpalotai alpolgárm ester kö
szönetét m ondott a m úzeum nak helyet adó 
Thury-vár m egóvásáért és elism erését fe
jez te  ki az ünnepeltnek . P aszternák  
György, a  V DSZ elnöke a vegyipari m un
kavállalók  nevében köszön tö tte  Szekér  
Gyulát. K indl Ervin  és Sim on Pál a volt 
közvetlen m unkatársak nevében mondtak 
köszönetét a lehetőségért, hogy vele dol
gozhattak. Szám os résztvevő között Rácz 
László  a M agyar K ém ikusok Egyesülete 
nevében gratulált az ünnepeltnek. Érdekes 
sz ínfo ltja  volt a ta lá lkozónak , am ikor 
Próder István  film összeállítást m utatott be

Földi Zoltánt, a világ egyik legjobb gyógy
szervegyészét, aki például a hidegháborús 
időkben, m indenféle külföldi szakm ai se
gítség nélkül reprodukálta a penicillin elő
állítását hazai használatra.

A te rvgazdálkodás időszakában  a 
Chinoin továbbra is az egyik legfontosabb 
hazai exportőr m aradt, hiszen az általa elő
állított hum án- és állatgyógyszereknek, va
lam int növényvédőszereknek biztos felve
vőpiacot je len tett a KGST.

A m i az originális kutatást illeti: a hatva
nas években fejlesztették ki a gyár kutatói 
a ma is jelentős exportbevételt hozó N 0 -  
SPA-t és Jum ex-et. A jó l-rosszul m űködő 
tervgazdaság a nyolcvanas évek végétől 
felbom lott, ekkor m erült fel a  vállalat pri
vatizációjának gondolata.

Szekér G yula  közéleti szerepléseiről és az 
általa kezdem ényezett vegyipari létesítm é
nyekről. Szekér G yula  válaszában m egkö
szönte a jó  szavakat és rávilágított a vegy
ipar koncepciózus fejlesztésének fontossá
gára. Em lékeztetett arra, hogy a korábbi 
vegy ipari fe jlesz tések  finanszírozásáért 
m eg kellett harcolni. Felhívta a figyelm et a 
vegyipar nem zetgazdasági fontosságára és 
nagy jö v ő t jó so lt a hazai gyógyszeripar
nak. R ám utatott a  hazai petrolkém iai sze
replők összefogásának fontosságára az új 
pirolízis üzem  m egépítésében. R ávilágított 
arra, hogy a petrolkém ia egyik m ozgatója a 
m otorizáció, az üzem anyagok iránti igény. 
H angsúlyozta, hogy a vegyiparnak a  mező- 
gazdaságot m indig ki kell szolgálnia. K ér
te jókívánságai tolm ácsolását a vegyipar 
valam ennyi vezetőjének és m unkavállaló
jának . V égül köszönetét m ondott a rendez
vény szervezőjének, P róder Istvánnak  a 
m eghívásért és a M agyar Vegyészeti M ú
zeum  fejlesztésére tett sikeres erőfeszítése
iért. A találkozó a résztvevők szűkebb kö
rű  baráti v isszaem lékezéseivel ért véget.

RL

A kím életlen világpiaci versenyben a 
Chinoinnak csak úgy volt esélye a tovább
fejlődésre, ha egy vállalatcsoport keretein 
belül folytatja működését. A többségi tulaj
donos, a Sanofi-Synthelabo, Európa hetedik 
legnagyobb gyógyszergyára, amely 50 kli
nikai fejlesztés alatt álló m olekulával a világ 
egyik leginnovatívabb kutatását mondhatja 
a m agáénak. A Chinoin szervesen kapcsoló
dik nem csak a kutatásba és fejlesztésbe, ha
nem  a félkész- és félkésztennék gyártásba, 
m éghozzá a legsikeresebb vállalatcsoporti 
kész ítm ények : az a te ro trom bózis-e llen i 
Plavix, a magas vérnyom ás csökkentésére 
szolgáló Aprovel és a m élyvénás trombózis 
elleni Fraxiparine esetében. Ennek köszön
hetően a  Chinoin kilencven évét m eghazud
toló m ódon, fiatalos lendülettel modernizá
lódik és válik képessé rugalmasan válaszol
ni a különféle kihívásokra.

Orosz Jen ő
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HAZAI KÉMIAI KUTATÁSI TÉMÁK, KUTATÓHE- 
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A magyar vegyipar és kémiatudomány_____________________________

A Budapesti M űszaki és G azdaságtudom á
nyi Egyetem en folyó sztereokém iái tárgyú 
kutatások a szakterület szinte teljes verti
kum át átfogják. A Szerves K émiai Tanszé
ken H uszthy P éter  irányítása alatt királis 
fe lism erésre  a lkalm as k o ronaéterekkel 
foglalkoznak, Poppe László  enzim katali
zált reakciókkal valósít m eg sztereoszelek- 
tív szintéziseket, a Szerves K émiai Tech
nológia Tanszéken Tőke László  akadém i
kus és m unkatársai cukoralapú koronaéte
reket állítanak elő, ugyanitt Fogassy E lem 
ér  és m unkatársai rezolválással foglalkoz
nak. A sztereokém ia két neves hazai szak
értője, N ógrádi M ihály  és H argittai István  
szintén erősen kötődnek a  M űegyetem hez. 
A B M G E K émiai Inform atika Tanszékén 
folyó konform ációs szám ítások is ezekhez 
a gyökerekhez nyúlnak vissza. C soportunk 
állandó tagja K olossváry István  a Hargittai 
professzor vezette Á ltalános és A nalitikai 
K ém iai Tanszékről, m íg K eserű  G yörgy  
N ógrádi professzor m ellől került a  Tan
székre. A csoportot szám os doktoráns és 
T D K  hallgató teszi teljessé. M űködésünk 
alapvetően két fő  területre koncentrálódik, 
m ódszerfe jlesz tésre  és alkalm azásokra . 
K olossváry István  elsősorban a konform á
ciós szám ításokhoz szükséges szoftverek 
fejlesztésével foglalkozik, am elyhez az in
d íttatást a 90-es évek elején a Ciba-G eigy- 
nél, Wayne G uida  laboratórium ában eltö l
tött „inasévek” adták. A széleskörű alkal
m azásokban pedig m egtalálhatjuk a  szer
ves kém iai reakciók, királis felism erési fo
lyam atok értelm ezését éppúgy, m int bio
m olekuláris felism erési folyam atok vizs
gálatát. A konform ációs kereső  m ódszerek 
közül elsőként a Torsional Flexing (TFLEX) 
[1] algoritm ust em lítjük, am elyből azután 
m egszületett a jelen leg  legteljesebb kon
form ációs analízis m ódszer az ún. Low 
M ode (LM O D) eljárás [2]. A legújabb 
eredm ény pedig a konform ációs- és kötési 
szabadenergia szám ításokra alkalmas Mode 
Integration (M INTA) [3, 4] program . Az

LM O D  és M INTA m ódszerek kifejleszté
sére K olossváry István Clark S till profesz- 
szom ál a  C olum bia Egyetem , New York 
M acroM odel kutató-fejlesztő laboratóriu
m ában eltöltött „sabbatical” éve alatt került 
sor. A TFLEX  algoritm ust a szerves kém i
ai körökben igen elterjedt H yperC hem  
program ba építették be, m íg az LM O D  és 
a M INTA a M acroM odel program csom ag
ban széles körben hozzáférhető.

A  szerves kémiai alkalm azások között 
m eg kell említeni egy korábbi, M onté Carlo 
algoritm uson alapuló módszert, a M onté 
Carlo M ultiple M inim um  (M CM M ) kere
sést. Ezt az eljárást m ár korábban kifejlesz
tették a M acroM odel csoport kutatói, a gya
korlati fe lhasználások  terén azonban a 
m ódszert K eserű  György  terjesztette ki új 
típusú szerves m akrociklusos vegyületek 
konform ációanalíz isére  [5-7], valam int 
királis felism erések [8] és egyes sztere- 
oszelektív reakciók értelm ezésére [9]. Fel
használtuk továbbá az M CM M  m ódszert 
m etabolikus reakciók term ékeinek előrejel
zésére [10], ami egyben a M onté Carlo 
konform ációs analízis első  alkalm azása 
volt a fehérjem odellezés területén. Eljárá
sunkban a m etabolizm usban érintett cito- 
króm  P450 fehérje szerkezetéből kiindulva 
m akrom olekuláris M CM M  keresést hajtot
tunk végre különböző ligandum ok optim á
lis dokkolási geom etriájának m eghatározá
sára [11]. Kimutattuk, hogy az általunk al
kalm azott m ódszer felülm úlja az általáno
san elterjedt m olekuladinam ikai szám ítá
sokra épülő dokkolások teljesítőképessé
gét. Á ltalánosan alkalmazható elméletet dol
goztunk ki globintípusú fehérjék kétatomos 
ligandumai kötődésének értelm ezésére [12]. 
Az azóta kísérletileg is m egerősített szám í
tások során elsőként alkalm aztunk kontinu- 
um -szolvatációs m odellt ilyen típusú dok
kolásokban [13]. Legújabb eredm ényeink 
közé tartozik az LM OD eljárás alkalm azá
sa enzim -ligandum  kom plexek szerkezeté
nek előrejelzésére [14, 15].

Richter Gedeon Rt. Pf: 27 Budapest, H-1457 
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Jelenleg m indketten a gyógyszeriparban 
tevékenykedünk, de oktatóm unkával, vala
m int doktori és T D K  dolgozatok tém ave
zetésével továbbra is igyekszünk tám ogat
ni a BM G E-n folyó sztereokém iái tárgyú 
kutatásokat. A konform ációs szám ítások 
területén elért eredm ényeink nem zetközi 
elism erését két felkérésre írt összefoglaló 
m unka fém jelzi. K olossváry István Wayne 
G uida-val együtt írta m eg az Encyclopedia 
o f C om putational Chem istry „C onform a
tional A nalysis” c. fejezetét [16], közösen 
írt könyvünk „M olecular M echanics and 
C onform ational A nalysis in D rug D esign” 
cím m el pedig 1999-ben je len t m eg [11].
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A magyar vegyipar és kémiatudomány

Ö S S Z E F O G L A L Á S

K eserű György M iklós -  Kolossváry István: 
Konformációs számítások

A felkérésre írt beszám oló közlem ény ösz- 
szefoglalja a Budapesti M űszaki és G azda
ságtudományi Egyetem  K émiai Inform ati
ka Tanszékén folyó elm életi sztereokém iái 
és konformációs kutatásokat. A m ódszer
fejlesztések területén elért legfontosabb 
eredm ény a TELEX, LM O D  és MINTA al
goritm usok és kódok létrehozása. A z alkal
mazások területén kiem elhetjük az elsó'

Hírek az iparból
Egis Rt.

Újabb nagyobb m egrendelést kapott a cég 
a m ethy ldopa e lő á llítására  (hazánkban  
D opegyt néven van forgalom ban). A m int 
többször beszám oltunk róla, a vérnyom ás
csökkentő hatású term éket a  M erck találta 
fel, 1967-ben, 5 évvel később saját eljárás
sal az akkori EG Y T is piacra vitte. A 
M erck nem régen úgy döntött, hogy saját 
gyártását leállítja, szükségletét az Egis-től 
veszi meg, ezáltal a K ém ia I. üzem  folyto
nosan és teljes kapacitással term elhet. A 
gyártott m ethyldopa m inden m inőségi és 
egyéb követelm énynek megfelel.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

Újabb saját fejlesztésű technológiát helyez
tek üzem be a Dunai Finom ító Reform áló-4 
üzemében. Egy 100 tányéros desztilláló ko
lonna segítségével a reform átum  3,5 tf%- 
nyi benzoltartalm át 1 % alá csökkentik. Az 
új berendezést hőtanilag integrálták az ed
digi üzemhez, tehát energiatakarékos m ó
don valósult m eg, a tervezett határidő és 
költségkereten belül 2000 márciusára. E z
által a M Ó L Rt. által kibocsátott benzin 
benzoltartalm a a korábbi évek 1,5%-os ér
tékéről 0,6% -ra csökkent, m egint teljesítve 
az EU és hazánk legfrissebb előírását. A k i
vont évi 9 000 tonna benzol a környezetvé
delmi előnyökön túl értékes petrolkém iai 
nyersanyagként hasznosul. A beruházás 
megtérülési ideje 0,4 év (volt).

2400 fővel csökkent a  cég létszám a 1999 
és 2000 közepe között.

M onte C arlo  a lgo ritm usra  épü lő  b io 
molekuláris konform ációanalízis m egvaló
sítását, valam int a biom olekulák szolvatáci- 
ójának újszerű figyelem bevételét.

[Magy. Kém. Lapja, 55, 478 (2000)]

S U M M A R Y

Gy. M. K eserű  -  I. Kolossváry: 
Conformational Analysis

O ur research activity devoted to  the appli
cation o f  com putational m ethods in con

A G azdasági Versenyhivatal jóváhagyta 
a Slovnaft szlovák részvényvásárlási ügy
letnek nem csak az eddigi, “kisebbségi tu
lajdonszerzési” részét, hanem  a 2002-ben 
várható  51% -os tu la jdonszerzést is. A 
Szlovák Versenyhivatal döntése m inden 
bizonnyal csak az első részre vonatkozik 
m ajd és feltételekhez -  néhány ottani M Ó L 
kút bezárása -  lesz kötve. De ezekre külön
ben is sor került volna.

O któber 20-ára rendkívüli közgyűlést h í
vott össze az Igazgatóság. Ebben a gáz üz
letág három  külön társaságba való szerve
zése van napirenden. Ehhez az alapszabályt 
és az ÁPV Rt. tulajdonában lévő aranyrész
vényhez kapcsolódó kiem elt jogokat is m ó
dosítani kell. A három  tevékenység: a  föld
alatti gáztárolók és üzem i berendezések, a 
magas nyom ású gázszállító vezetékhálózat 
és a  nemzeti földgázszolgáltatói tevékeny
ség. A földgáz im portára 2000 júniusában 
31 Ft/m 3 volt, szem ben a hazai nagykeres
kedelm i ár 20 Ft-os értékével, tehát köbm é
terenként 11 forint a veszteség.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

A z új vezérigazgató szeptem ber elsejétől 
új gazdálkodási és pénzügyi vezérigazgató 
helyettest nevezett ki, S zé li G ábort, a 
B orsodChem  Rt. korábbi pénzügyi osz
tályvezetőjét. H ajdú Andrásnak, az eddigi 
CFO -nak a m egbízatását egyidejűleg a ve
zérigazgató visszavonta.

form ational analysis was reviewed. On the 
field o f m ethod developm ent we devel
oped several highly effective algorithm s 
such as T FLE X , LM OD and M INTA. 
A p p lica tio n s invo lve the firs t M onte 
C arlo-based biom olecular conform ational 
ana lysis and the in troduction  o f  an 
im proved m ethodology for the treatm ent 
o f m acrom olecular solvation.

Zoltek Magyarország Rt.

Tandi Andrásáé, az eddigi kereskedelm i 
vezérigazgató helyettes követte Á rvá i L a 
jo s t  a vezérigazgatói poszton.

Budapesti Vegyiművek Rt.

A BV Rt. bérm unka-m egállapodást kötött 
az általa lényegében elhagyott Kén utcai 
telep  nagyobb  részé t m ár m egvásárló  
Chem ical Future Farm a Kft. (Betulafarm a 
Kft., dr. Schneider G éza) céggel növényvé
dőszerek és folyékony m űtrágyák term elé
sére. A z együttm űködés igen sikeres volt, 
folytatását tervezik.

Framochem Kft.

A kazincbarcikai, foszgénszárm azékokat 
gyártó cég 1993-as alapítása ó ta 60% -ban a 
francia SN PE és 40% -ban a B orsodC hem  
Rt. tulajdonában volt. 2000. jú liu s 1-től az 
SN PE m egvásárolta a  B orsodC hem  részét 
és ettől kezdve 100%-os tulajdonos. A cég 
ügyvezető igazgató ja változatlanul (1999 
óta) a francia dr. Philippe du Penhoat, az 
előző igazgatók is franciák voltak.

Forte Fotokémia Rt.

Tavaly 2,3 M rd. forintos árbevételt és 9,7 
M Ft-os adózás előtti eredm ényt ért el a  váci 
cég. V áltozatlanul a  fekete-fehér papírok és 
filmek előállítására koncentrálnak. A Forte 
51% -a a M unkavállalói Részvénytulajdono
si Program, 9% -a az ÁPV Rt. és további 
24% -a a dolgozók tulajdonában van. Ezen 
felül a kisrészvényesek 16% -ot birtokolnak.

K.Gy.
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MKE HÍREK_________________________________
Jegyzőkönyv az Intéző Bizottság 2000. szeptember 21. üléséről

Jelen vannak: B anai Endre, G álosi György, 
G im esi Ottó, H encsei Pál, H erm ecz István, 
H lavay József, Jed lovszky  Pál, K alaus  
György, Kálmán Alajos, Körtvélyessy Gyula  
K im entette magát: B ognár János, Pallos 
László

1. A z e lőző  ülések határozatainak  
végrehajtása

19/2000  Az írásos visszajelzéseket az ügy
vezető igazgató elküldte.
22/2000  A  M Ó L Rt.-nél és a M AVESZ- 
ban tett látogatásról készült em lékeztetőket 
a főtitkár szóbeli kiegészítésével az IB 
megtárgyalta. A főtitkár az ülés napján tett 
látogatást az O ktatási M inisztériilm ban. Az 
erről szóló em lékeztetőt az IB tagok kéz
hez kapják.
23/2000  A Szerves és G yógyszerkém iai 
Szakosztály elnökével a fő titkár felvette a 
kapcsolatot, további kapcsolatfelvételek  
ősszel várhatók.

2. A  gazdasági helyzet áttekintése
• A  1-8 hónapokra vonatkozó m érleg sze

rint az M K E 12-13 M Ft-os nyereséggel 
áll. A  további hónapokban a további je 
lentős bevételek nem  várhatók, de költsé
gek lépnek fel, ezért az év végével m érsé
kelt nyereség várható.

25/2000  A z M K L vesztesége az elm aradt 
tám ogatási bevételekből szárm azik. M in
dent m eg kell tenni a bevételek növelésére, 
és költségtakarékos m űködésre kell átállni.

3. Egyebek
• A z IB megtárgyalta az elnök előtelj esztésé- 

ben a Riminiben tartott EFCE ülésen képvi
selendő álláspontot és egyetértett azzal.

26/2000  A HIP term oanalitikai konferencia 
veszteségével kapcsolatos kérdéseket az 
IB a szakosztályelnök jelenlétében a kö
vetkező ülésén tárgyalja meg (8 m ellette, 
1 tartózkodott).
• A C om pudrug bejelentette, hogy díjat 

alapítana, ez a krom atográfiás rendezvé
nyeken kerülne kiosztásra.

BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL
1. Pécsi Kémikus Diák Szimpózium -  Előadáskötet
(P écs, 1999 . á p r i l is  2 3 -2 5 .)

Ennek a meglehetősen régi ren
dezvényről készült beszámolónak 
az ad  aktualitást, hogy a közel
múltban látott napvilágot a ren
dezvény előadásvázlatait (előadá
sait) magában fog la ló  kiadvány. 
Ezért ha valakit zavar a beszámo
ló megkopott aktualitása kérjük, 
nézze ezt a kis írást könyvismerte
tésnek. Ennek közlésével szeret
nénk ráirányítani a figyelm et a 
szakm ai nevelés szem pontjából 
oly fon tos rendezvényre, aminek 
remélhetőleg lesz folytatása.

A Szerkesztőség

Elkészült az 1. Kémikus Diák Szim pózium 
előadásainak és posztereinek anyagát kiad
ványként megformáló „Előadáskötet”. Bár 
a rendezvény m ár több m int egy évvel ez
előtt zajlott, a kiadványkötet megjelentetése

(technikai és egyéb okokból, sajnos) régi 
adóssága volt a szervezőknek. A szimpózi
um  a Janus Pannonius Tudományegyetem 
Természettudományi Kara, a C iszterci Rend 
N agy Lajos G im názium a és a H evesy 
György M űszaki Szakközépiskola szerve
zésében és tám ogatásával a Nagy Lajos 
Gim názium ban és a Természettudományi 
Karon került m egrendezésre Pécsett. A 
szorgalmas és elm élyült m unka eredm énye
képpen 6 szekcióban összesen 85 előadás és 
poszter került bemutatásra. A több mint 150 
középiskolás diák és 40 felkészítő kém iata
nár m unkájának eredm ényeit a mintegy 380 
oldalas kiadvány foglalja össze.

A történeti hűség kedvéért néhány szó a 
szervezők szándékáról. A páros években 
rendezett sárospataki O rszágos D iákve
gyész N apok  sikerén fellelkesülve pécsi 
kém iatanárok és kém ia szakos középisko
lás diákok indították el a szervezést azért, 
hogy a  páratlan években is legyen egy fó

m k 1

27/2000  A  díjjal kapcsolatban az IB a kö
vetkező egyhangú határozatot hozta:
• a díj az M KE Kormatográfiás Társaság díja
• csak M K E tag kaphassa meg 
javasolja , hogy
• a díjat a javaso lt 3 év helyett legalább 

m inden m ásodik évben adják ki
• 35 év legyen a korhatár a  díj elnyeréséhez 
28/2000  Az elnök azt javasolta, hogy idén 
a N áray-Szabó István tudom ányos díjat az 
M K E  ne adja ki. Ezt az IB két tartózkodás 
m ellett tám ogatta.
• Az ügyvezető igazgatói állásra kitűzendő 

pályázatot más szakmai lapokban, pl. a 
M agyar Vegyiparban és a napi sajtóban is 
meg kell jelentetni. Felelős: Gálosi György

• Az IB a  főtitkárt küldi idén az erdélyi tu
dom ányos konferenciára, ahol ő  a m a
gyar vegyiparról tart előadást.
A következő IB ülés 2000. október 19-én 

három  órakor lesz. Előzetes napirend: a ha
tározatok végrehajtása, a gazdasági helyzet 
áttekintése, az ICCE gazdasági mérlege.

A z em lékeztetőt készítette: Körtvélyessy  
Gyula  főtitkár

K apják: az IB tagjai és a M agyar Kém i
kusok Lapja, publikálásra.

rum  a kém iai tudom ányokkal foglalkozó 
diákok szám ára kutatóm unkájuk bem utatá
sához. A z ötlet m egvalósításában a szerve
zőkön kívül nagylelkű tám ogatók - OM FB, 
Pécs Város Ö nkorm ányzata, D una-Dráva 
C em ent és M észipari Kft. B erem endi G yá
ra, Shim adzu/Sim kon Kft., Pro Ludovico 
A lapítvány - segítették elő  azt, hogy a D i
ák Szim pózium on a diákok és tanáraik 
részvételi díj nélkül tudjanak részt venni.

A párhuzam os szekciókban, az előadá
sok és poszterek bem utatása után - a tudo
m ányos szim pózium oknak megfelelően - 
az elért eredm ények érdem i megvitatása 
folyt. S bár jutalm akat is kiosztottunk, ez 
nem  “versenyeztetést” , hanem  az előadá
sok “összképének” - tartalom  és form a egy
ségének - m egítélését jelentette. A szim pó
zium  alatt Fogassy E lem ér  “A szim m etria a 
kém iában”, Szepes László  “Kémiai gőzfá- 
zisű rétegleválasztás: felületi vékonyréte
gek és bevonatok a m ikroelektronikától az 
űrtechnikáig” és Boross László  “A z enzim 
kutatás XX. századi eredm ényei és kérdője
lei az ezredfordulón” cím mel tartott elő
adást. A  szakm ai program  befejezéseként 
m inden szekcióból egy-egy előadás hang
zott el plenáris ülés keretében.
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A szekciókat fáradhatatlan és a diákok 
elm élyült m unkáját nagy lelkesedéssel ér
tékelő szekcióelnökök -  Boross László, 
Fogassy Elemér, K iss László, Szepes Lász
ló egyetem i tanárok és Siposné, Kerepesi 
Ildikó  egyetem i docens - vezették.

A szekcióelnökökbő l á lló  B izo ttság  
szekciónként ju talm azta az előadásokat. A 
jutalm azottak népes táborát helyhiány m i
att nem  tudjuk közölni.

C élunk volt, hogy a hazai kém ia oktatás 
és kutatás színvonalának em eléséhez, a ta 
nulm ányi versenyekre való felkészítéshez, 
a tehetségek felkutatásához, a későbbi tu
dom ányos diákköri (TDK) m unkára való 
felkészüléshez hozzájáruljunk és lehetőség 
nyíljon diákoknak s tanáraiknak a gyüm öl
csöző szakm ai és szakm án kívüli, hasznos 
együttlétre. A szim pózium  hangulata en
nek a célnak a hasznosságát bizonyította.

Bruckner termi előadások
(B u d a p e s t, 2 0 0 0 . m á rc iu s  31 , á p r i l is  28. é s  m á ju s  2 6 .)

Deli József: Paprika 
karotinoidok vizsgálata -  kétségek 

és bizonyosságok

A z előadó az elm últ évek legfrissebb ered
m ényeiről szám olt be, am elynek során e l
végezték különböző paprikafajták (sárga 
p arad icsom paprika  (C apsicum  annuum  
lycopersice fo rm e flavurrí), fekete fűszer- 
paprika (C.a. var. longum  nigrum), a piros 
parad icsom paprika  (C. a. lycopersice  
fo rm e  rubrum), valam int a Szentesi Kos- 
szarvú (C. a. var. longum  ceratoides) és 
Bovet-4 je lű  paprika (C. a. var. abbrevia- 
tum pendens) részletes karotinoid analízi
sét. Sárga paradicsom paprikában k im utat
ták a kriptokapszin prekurzorának, a fi- 
kriptoxantin-epoxidnak a jelenlétét és iga
zolták, hogy paprikában a (3S,5R,6S)- [1 - 
k rip toxantin -5 ,6-epoxid  található . P iros 
paprikából szám os, újszerű végcsoportokat 
tartalm azó karotinoidot izoláltak, s ezek 
teljes szerkezet- és konfiguráció analízisét 
is elvégezték. Például 3,6-cpoxi-p végcso
portot találtak a cucurbitaxantin A és B, 
valam int a cikloviolaxantin  vegyületek- 
ben; 6-hidroxi-y végcsoportot tartalm az a 
pren igroxantin  és a n igroxantin ; m íg 
(3S,5/?,6S)-3,5,6-trihidroxi-P végcsoportot 
sikerült azonosítani a  6-epikarpoxantinban. 
A 3,5,6-trihidroxi-karotinoidok szerkezeté
nek bizonyítására vizsgálták a Tigrisliliom  
(Lilium  tigrinum) porzójának, a vadgeszte
nye (A esculus) virág porzójának, valam int 
az aszparagus (asparagus fa lca tus)  bogyó 
karotinoid összetételét. T igrisliliom ból 6- 
epikarpoxantint, 5 ,6-diepikarpoxantin  és
5 ,6 -d iep ikapszokarpoxan tin t, asparagus 
bogyóból pedig 5,6-diepikarpoxantint izo
láltak. A vadgesztenye virág porzójának fő 
festéke pedig -  az irodalom ban leírtakkal 
ellentétben -  egy új apokarotinoid volt, 
m elyet aesculaxantinnak neveztek el. F ran
cia kutatókkal együttm űködve bizonyítot

ták a (3S ,5S ,6S)-3 ,5 ,6 -trih id rox i-karo ti- 
noidok enzim  katalizálta képződését.

Fetter József, Bertha Ferenc: 
Meglepetések az 

N-de(p-metoxifenilezés) során, 
új szintézis lehetőségek

A p-laktám ok körében N -védőcsoportként 
gyakran alkalm azott 4-m etoxifenilcsoport 
-  melyet oxidatív m ódszerrel, cérium (IV)- 
am m ónium -nitráttal lehet eltávolítani -  
szám os váratlan reakció indukálója lehet, 
ha a laktám gyűrűhöz m egfelelő nukleofil 
je llegű  atom csoport kapcsolódik. A szer
zők az előadás keretében ezekről a kém i
kus által nem  várt, sokszor gondot okozó, 
de m égiscsak izgalm as, új és a szerves ké
m ia szépségeit felvillantó reakciókról, ter
mékekről, valam int szintetikus kém iai al
kalm azási lehetőségekről szám oltak be. 
Ezek közül az oxidatív gyűrűtranszform á
cióról, valam int a  m egfelelő körülm ények 
között kialakuló spirovegyület, illetve ha
logénezett és/vagy dem etilezett term ékek, 
illetve azolokkal kondenzált benzol 1,5]- 
diazepinek keletkezéséről hallhattunk m a
gas színvonalon dokum entált form ában. 
Élénk érdeklődést váltott és szám os hozzá
szólást eredm ényezett a  tetrazolilacetil- 
szárm azékokból történő acetilén- és propi- 
onilszárm azékok előállítása.

Timári Géza: Polikondenzált 
heteroaromás vegyületek szintézise 

palládiumkatalizált keresztkap
csolási reakció alkalmazásával

A legújabb kutatások azt m utatták, hogy 
a polikondenzált sem leges és pozitív tö lté
sű nitrogén atom ot tartalm azó heteroaro
m ás vegyületek figyelem re m éltó antitu- 
m or hatással rendelkeznek. Timári és m un
katársai több éves kutatási program  kereté

A szim pózium  honlapján (http://www. 
pote. hu/bioanal/kemia/s7Ímpo7Íum. h tm ) az 
E lőadáskötet m ellett a jö v ő  évi szim pózi
um ról szóló inform ációk is m egtalálhatók.

Rem éljük, hogy a pécsi szim pózium -so
rozat m éltó társa lesz az „idősebb” Sáros
pataki D iákvegyész N apoknak.

K ilár Ferenc

ben szám os angulárisan kondenzált -  az is
m ert an titu m o r ak tiv itással rendelkező  
rendszerekhez hasonló szerkezeti elem et 
tartalm azó új gyűrűrendszer szintézisét va
lósították meg. A szintézisek kulcsvegyü- 
leteit, a m egfelelően szubsztituált biaril 
kom ponenseket, arilboronsavak (Suzuki- 
kapcsolás) ill. aril-sztannátok (Stille-kap- 
csolás) és aril-halogenidek Pd[0]-trifenil- 
foszfin katalizátor jelenlétében keresztkap
csolási reakcióban állították elő. A z előadó 
beszám olt arról is, hogy ezen m etodika al
kalm azásával sikerült néhány nem régen 
izolált alkaloid totálszintézise.

Polgár László, Szeltner Zoltán, 
Renner Veronika, Fülöp Vilmos: 

Szerin oligopeptidázok 
szerkezete és funkciója

A z előadás beszám olt a szerinpeptidázok 
új csoportjának felfedezéséről. A prolii 
oligopeptidázoknak elnevezett enzim csa
lád tagjai között a gyógyszergyártás fontos 
cé lpon tja i (d ipep tid il pep tid áz  IV, 
oligopeptidáz B) is m egtalálhatók. Az en
zim ek m oleku latöm ege lényegesen  n a 
gyobb (80 kD a), m int a  tripsziné vagy a 
szub tiliz in é  (25-30  kD a). A pro lii 
oligopeptidáz neuropeptidek és peptidhor- 
m onok m etabolizm usában vesz részt, az 
ellene tervezett inhibitorokkal az am nézia 
javítható . A z enzim  különbözik az eddig 
ism ert szerin peptidázoktól, am ennyiben 
képes a prolin  után hasítani, de nem  képes 
feh érjék e t és nagyobb  p ep tideket 
h idrolizáln i. K im utatták , hogy a  prolii 
oligopeptidáznak két aktív form ája vesz 
részt a katalízisben. A sebesség-m eghatá
rozó lépésre sem  az általános bázis katalí
zis volt jellem ző, hanem  feltehetően vala
m ilyen konform ációs változás. K ristályosí
to tták  a fehérjét. A R öntgendiffrakciós 
vizsgálat kim utatta, hogy a peptidlánc C- 
term inális részén lévő  peptidáz dóm én 
szerkezetű és felderített egy új típusú pro
peller dom ént is. M utánsok segítségével 
m egállapították, hogy a peptidáz dóm én 
egyik különlegessége, hogy a katalízis át
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m eneti állapotát stabilizáló oxianion kötő
helyen a Tyr473 OH csoportjának van fon
tos szerepe. A propeller szerkezete eltért az 
eddig ism ert propellerekétől, am elyeknél 
az első és utolsó lem ez közötti kötés egy 
zárt szerkezetet adott. A propeller szétnyí
lását m egakadályozandó a  nyitott oligo- 
peptidáz szerkezet első és utolsó lem ezét 
diszulfid híddal kötötték össze. A m ódosí
tott enzim  gyakorlatilag inaktívnak b izo
nyult, ami igazolta, hogy a propeller szűrő
ként működik: a lem ezek eltávolodásakor 
beengedi a kisebb peptideket, a nagyobb 
struktúrával rendelkezőket.

Szabó Dénes: Szulfuránok 
és rokon szerkezetű vegyületek

Az előadás áttekintette az 1970-es évek ele
jén  indult, Kapovits és munkatársai felism e
résén alapuló szulfurán kutatás újabb ered
ményeit. Röntgendiffrakciós vizsgálatok be

bizonyították, hogy a diaril-diaciloxi- 
spiroszulfuránok térszerkezete trigonális 
bipiramisos geometriával jellem ezhető. A 
80-as évek elejétől axiális térhelyzetben kü
lönböző elektronegativitású ligandumokat 
tartalm azó vegyületet szintetizáltak a 
prekurzor tioéter oxidációs reakciójával, il
letve szulfoxidokból kiinduló intramolekulá- 
ris dehidratálással. Sikerült a szulfuránkép- 
ződés egyes intermedierjeit izolálni, köztük 
olyan ciklusos szulfóniumsókat is, amelyek 
a szulfúránokkal mutatnak molekulaszerke
zeti rokonságot. A nagyszámú ismert tér- 
szerkezetű vegyület vizsgálatával lehetőség 
nyílt a különböző, négyértékű kénatomot 
tartalm azó m olekulák kötésrendszerének 
összehasonlítására. A szulfónium sók és 
szulfuránok reaktivitásának tanulmányozása 
során javaslatot tettek a központi kénatomon 
lejátszódó nukleofil jellegű reakciók mecha
nizmusára. Előállítottak továbbá szubszti- 
tuált klórszulfurán, valamint rokon szerkeze

15. Közép-európai NMR konferencia
(V altice , C se h o rszá g , 2 0 0 0 . á p r i l is  2 6 -2 8 .)

Napjainkra az NM R spektroszkópia a kém i
ai szerkezetkutatás alapvető és talán leghaté
konyabb módszerévé vált, fejlődése tovább
ra is rendkívül dinamikus és egyre szélesebb 
körben nyer alkalmazást a  kémia m ellett a 
biokémiában, biológiában, sőt az orvosi di
agnosztika területén is. A hazai NM R szak
emberek az M KE és az MTA Kémiai Osz
tály NM R M unkabizottságának rendezvé
nyein rendszeresesen beszám olnak eredm é
nyeikről. Ezúttal a M unkabizottság ülésére 
egy nemzetközi konferencia keretében ke
rült sor a cseh (The Spectroscopic Society o f 
Johannes M arcus M arci) és az osztrák 
(NM R Spectroscopy o f Austrian Chemical 
Society) társszervezetekkel közösen.

A rendezvénynek C sehország adott o tt
hont az UNESCO  által a világörökség ré
szeként nyilvántartott, a Lichtenstein her
cegi család egykori valticei kastélyában. A 
kastély szállodájával, étterm ével és na
gyobb rendezvények lebonyolítására is al
kalm as term eivel kitűnő helyszínnek bizo
nyult a konferencia m egrendezésére, ezt 
bizonyítja az is, hogy idén tavasszal im m ár 
15. alkalom m al került sor a tudom ányos 
fórum  m egszervezésére . A nagysikerű  
konferencián közel 70 kutató, illetve PhD 
hallgató vett részt a régió országaiból 
(A usztria , C sehország , L engyelország , 
M agyarország, N ém etország, Szlovákia).

A konferencia három  napja alatt össze
sen 47 angol nyelvű előadás hangzott el.

m elyeket nagyfokú érdeklődés és élénk 
d iszkusszió  fogadott. A  m agyar N M R  
M unkab izo ttságo t 11 hazai szakem ber 
képviselte 5 tudom ányos előadással. A  ha
zai előadások során hallhattunk új, gyógy
növényből izolált, biológiailag aktív ter
m észetes vegyületek, triterpén szaponinok 
szerkezetfelderítéséről; bis- és tris-szacha- 
rido-guanidinek konform ációjának, izome- 
rizációjának és tautom erizációjának tanul
m ányozásáró l; 3 -a r ilid é n -1 -tio flavanon  
oxidációja során nyert transz,transz- és 
transz,císz-spiroepoxidok sztereokém iájá
nak vizsgálatáról (BM E, N M R csoport); 
2D N M R spektrum ok egyes átfedő je le i
nek sáv-szelek tív  elnyom ásáró l o ligo- 
szacharidok esetén (D ebreceni Egyetem ) 
és glucinol 3,4-di-O -m etánszulfonil szár
m azékának LAH redukciója során kapott 
vegyü le tek  szerkezet-m eghatározásáró l 
(G yógyszerkutató Intézet).

A további előadások közül különösen ér
dekes volt R ichard H rabal (Prága, C sehor
szág) beszám olója m akrom olekulák 3 di
m enziós szerkezetének N O É keresztcsú
csok alapján történő szám ítógépes szám í
tásáról. Erich K leinpeter  és Andreas Koch 
(Potsdam , Ném etország) l3C és 15N kém i
ai eltolódások ab initio alapon történő szá
m ítását ism ertette, mely lehetővé teszi a 
m ért értékekkel való összehasonlítás alap
ján  tautom er egyensúlyok és szférikusán 
gátolt rotációk tanulm ányozását is. Ipari

mkl

tű szulfóniumsó típusú vegyületeket és vizs
gálták a szubsztituensek hatását a reaktivi
tásra. Legújabb eredm ényeik közül kieme
lendő a szulfuránok és ciklusos szulfónium
sók sztereokémiái tulajdonságainak tanul
m ányozása. M egvalósították racém  szul
furánok különböző módszerekkel történő 
reszolválását, valamint néhány esetben az 
abszolút konfigurációt röntgendiffrakciós 
módszerrel. Az optikailag aktív molekulák 
segítségével javaslatot tettek a szulfuránok 
és szulfóniumsók képződésének és hidrolízi
sének sztereomechanizmusára is.

(A z előadások kivonatai és a Bruckner ter
mi előadások program ja olvasható az MTA 
K émiai Osztály, Szerves és B iom olekulá
ris K ém iai bizottság honlapján a következő 
web oldalon: http://www.kfki.hu/~chem in- 
fo/osztah/bizott/hruckner/bruckner. Iitm l)

H udecz Ferenc

alkalm azásra is m ódot adó, biotranszfor
m ációk nyom on követésére alkalm as e ljá
rásról hallhattunk L. B recker és D. W. 
Ribbons (Graz, Ausztria) előadásában. E n
zim katalizált reakciók, ferm entációk szub- 
sztrátjainak és term ékeinek szim ultán tör
ténő in situ *H N M R vizsgálatát valósítot
ták meg, m elynek szám os előnye van a ha
gyom ányos analitikai m ódszerekkel szem 
ben. V ladim ír S k len á r  és m unkatársai 
(B m o, Csehország) G H M B C  és GSQM BC 
spektrum okban fellépő egy kötésen ke
resztüli 'H , l3C csatolások elnyom ására ki
fejlesztett eljárásokat m utattak be. Ez a 
m unkacsoport több fehérje sikeres NM R 
vizsgálatáról is szám ot adott.

A szimpózium tám ogatóinak köszönhető
en este a diszkussziók m ár kötetlenebb for
mában folytatódhattak. Az első nap az NM R 
berendezéseket gyártó Varian, míg a máso
dik este a Bruker cég invitálta közös össze
jövetelre a rendezvény résztvevőit a kastély 
borospincéjébe. Valtice ugyanis egyike a 
nagy-tradíciójú dél-moráviai szőlőtermelő 
vidéknek, a híres valticei borospincék köz
vetlenül a kastély lábánál találhatók.

A szponzorok tám ogatása révén sikerült 
a rendezvényt igen alacsony részvételi díj 
m ellett (am ely m agába foglalta a szállás és 
étkezés költségeit is) m egvalósítani, mely 
lehetővé tette a közép-európai kutatók szé
leskörű részvételét a tudom ányos szim pó
zium on. A konferencia program járól ezút
tal is színvonalas kiadvány készült.

Balázs Barbara
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Vegyészkonferencia’2000
(D eb recen , 20 0 0 . jú n iu s  5 -7 .)

A V egyészkonferenciát a M agyar K ém iku
sok Egyesülete A nalitikai Szakosztálya, 
Spektrokém iai Társasága és Töm egspekt- 
rom etriai Társasága, a D ebreceni Egyetem  
közrem űködésével szervezte m eg az Egye
tem patinás központi épületében. A z A na
litikai Kém ia tárgykörű, a négyévenként 
m egrendezett konferencián ez alkalom m al 
is a Szakosztályhoz tartozó Szakcsoportok 
/Társaságok (összesen 12) és a Spektroké
miai Társaság, valam int a Töm egspektro- 
metriai Társaság tagságán keresztül szinte 
valam ennyi hazai kutatóhely és az analiti
kai kém iát felhasználó laboratórium  képvi
seltette magát. A résztvevők szám a m egha
ladta a kettőszázötvenet, am ely a célkitű
zésnek m egfelelően biztosította, hogy a 
konferencia a  tudom ányos program on ke
resztül lehetőséget nyújtson egy széleskörű 
inform ációcseréhez. A program  gazdag és 
színvonalas volt, hiszen a tizennégy anali
tikai kém iát kutató és felhasználó területen 
négy plenáris, száz orális és tizenhárom  
poszter előadás hangzott el.

A konferenciát Liptay György c. egyete
mi tanár, az Analitikai Szakosztály elnöke 
nyitotta meg, és a résztvevőket a házigaz
dák nevében Bazsa György, a Debreceni 
Egyetem  prorektora köszöntötte.

A plenáris előadásokat nagy érdeklődés 
előzte meg, m ivel szám os aktuális tém a 
került ism ertetésre. Az előadásokat Görög 
Sándor  akadém ikus kezdte m eg „M ilyen 
(nek) kellene lenni a jó  analitikus(nak) a 
21. század kezdetén?” cím m el, am elynek 
során áttekintést adott az analitikai kém ia 
helyzetéről és társadalm i szerepéről, m eg
vizsgálva, hogy m ilyen ism eretekkel és tu
lajdonságokkal kell rendelkezni az analiti
kusnak, ha meg akar felelni a kor követel
m ényeinek és kívánságainak. Réjfy Jó zse f 
egyetem i tanár „A vegyészm érnökképzés 
jelene és jövő je” c. előadásában ism ertette 
az O ktatási M inisztérium  álláspontját a 
klasszikus (egy- illetve kétlépcsős) ve
gyészm érnökképzésről, am ely v isszaszo
rulóban van, és áttekintést adott az utóbbi 
években elkezdett vertikális diverzifikáci
óról. Ez az ún. négyszintű képzést jelenti, 
ahol vegyészm érnöki -  asszisztens, főisko
lai szintű, m ajd okleveles vegyészm érnök
képzés és a Ph.D. képzés épül egym ásra. 
Új kihívást je len t a kredit rendszer beveze
tése és nő a szaknyelv oktatásának fontos
sága (EU csatlakozás). H orváth Csaba 
egyetem i tanár (Yale Egyetem , USA) m eg
hívott előadó volt, aki betegsége m iatt nem

tudta vállalni az utazást, az „Új analitikai 
technológiák hatása a tudom ányra: múlt, 
jelen és jövő” c. előadásának összefoglaló
já t ezúton is köszönjük és további jó  egész
séget kívánunk. H orvai G yörgy  egyetem i 
tanár utólagos felkérésre „M olekuláris le
nyom ató polim erek analitikai alkalm azá
sa” cím en tartott előadást. Bem utatta ezek
nek az új, nagyon szelektív adszorbensek- 
nek az előállítását, tu lajdonságait és anali
tikai alkalm azásuk lehetőségeit, különös 
tekintettel a  szilárd fázisú extrakciós oszlo
pok tö lte tekén t való  fe lhasználásra . A 
készséges „beugrást” m ég egyszer nagyon 
köszönjük. Pretsch Ernő' egyetem i tanár 
(CH) m int m eghívott előadó „A utom atikus 
spektrum interpretáció” cím en tartott elő
adást. Felhívta a figyelm et, hogy a m anuá
lis szerkezetgenerálás sokszor hiányos és 
helytelen m egoldást eredm ényez. A m o
dern szám ítógépes eljárások az autom ati
kus szerkezetgenerálás során m inden le
hetséges szerkezetet m egtalálnak, így cél
szerűbb kísérleti tervezést tesznek lehető
vé. A szakm ailag kitűnő, közvetlen és jó  
hangulatú előadást ezúton is köszönjük.

A plenáris előadásokat tizennégy szekci
óban összesen száz előadás követte, am e
lyeket változó érdeklődés kísért, ami nagy
részt a párhuzam os szekcióknak tudható be, 
hiszen a hallgatóságnak négy szekció kö
zött kellett választani. A szekció előadások 
közül -  terjedelmi okok m iatt -  csak néhá
nyat em elhetünk ki, holott szám os előadó 
figyelem re m éltó eredm ényt m utatott be.

K ántor Tibor a term ikus m intavételi 
m ódszereket ism ertette lánghoz és plazm á
hoz, oldatok és szilárd m inták atom spekt
roszkópiai elem zésére, felhívva a figyel
met, hogy a m ódszernek m ás atom spekt
roszkópiai eljárással kom binálva kiaknáz- 
hatatlan lehetőségei vannak. A gőztér ana
lízis gyakorlati alkalm azását a környezet
védelmi analitikában Ritz Ferenc  ism ertet
te, nevezetesen, hogy a folyadék és gázfá
zis között kondicionált körülm ények m el
lett az illékony kom ponensek koncentráci
ó ja egyensúlyi állapotba kerül, így a gőz- 
térből vett m inta analízisével a megoszlási 
hányados ism eretében következtethetünk a 
folyadék fázisban lévő adott kom ponens 
koncentrációjára. A m ódszer nagyszám ú 
m inta gyors elem zését teszi lehetővé. F e
kete Jen ő  a „M intaelőkészítési m ódszerek 
és stratégiák” cím m el tartott előadást. A 
különböző összetett m átrixokból történő 
krom atográfiás analízist m intaelőkészítési

eljárás előzi meg, am ely a legtöbb hibale
hetőséget hordozza m agában. A kis szórás
sal és nagy v isszanyeréssel jellem ezhető  
un. robosztus m intaelőkészítési m ódszerek 
kidolgozása a cél, am it a statisztikai m ód
szerek tudatos alkalm azása nagyban előse
gít. A töm egspektrom éterben lejátszódó fo
lyam atokra D rahos László  olyan általános 
m odellt ism ertetett, am elynek segítségével 
a töm egspektrum ban észlelhető ionintenzi
tások szám íthatók. A m odell gyakorlati al
kalm azásával kapcsolatban az un. kinetikai 
m ódszerrel elért eredm ényeket ismertette 
pl. a term okém iai adatok (pl. protonaffini
tás) m eghatározása. Záray Gyula  a T X R F 
spektrom etria n y o m - és m ikroanalitikai e l
járás újabb alkalm azási lehetőségeit ism er
tette. A z eljárás a 14-es rendszám ú szilíci
um tól a 92-es rendszám ú uránig m integy 
20 elem  egyidejű m eghatározására alkal
mas n g -p g  nagyságrendű kim utatási határ 
m ellett. A királis form ában előfordu ló  
gyógyszerként használható m olekulák tisz
taságának ellenőrzésére a Contergan bo t
rány ó ta a gyógyszeripar egyre nagyobb fi
gyelm et fordít. P éter A n ta l ezzel kapcsolat
ban ism ertette , hogy am inosav enan- 
tiom erek  H PL C -s e lv á lasz tásáh o z  két 
k irá lis  szárm azékképző t sz in te tizáltak , 
am it term észetes és nem  term észetes am i
nosav m odellvegyületeken próbáltak ki. A 
kem om etria területén Rajkó Róbert tartott 
előadást az „A nalitikai m érések teljesít
m ényjellem zőinek kritikai v izsgálata egy 
és többváltozós kalibráció esetén” cím mel. 
A z analitikai m érés eredm ényét, annak b i
zonytalanságát a szórás és konfidencia in
tervallum m al adhatjuk meg. Egy analitikai 
m ódszer jellem zése, ill. összehasonlítása 
más m ódszerrel az un. teljesítm ényténye
zőkkel valósítható meg. Szepesváry Pál és 
K em ény Sándor  v itaindító  előadást tarto t
tak “Statisztikai döntésről” cím en. Az ana
litikai m érések m inőségbiztosításával kap 
csolatban N áray M iklós  tartott előadást “A 
m érési bizonytalanság definíciójának har
m onizálása, egyeztetése” cím en. Felhívta a 
figyelm et, hogy a joghatással járó  vizsgá
latokat követő szükséges m egítélés m eg
bízhatósága nagym értékben függ az egész 
m érési eljárás bizonytalanságának m érté
kétől. Ezért fontos többek között az egyes 
rendszerek nem zeti, ill. nem zetközi har
m onizálása, egyeztetése. E ndrőczy E lem ér  
előadásában a klinikai kém iai analitika ak
tuális problém áival és fejlődésének trend
je ive l foglalkozott, m egem lítve, hogy a 
m olekuláris genetikai m ódszerek széleskö
rű alkalm azása az orvosi laboratórium ok
ban egyre nagyobb m értékben előtérbe ke
rül, biztosítva az im m unkém iai eljárásokat.
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Egyesületi élet

Ez azzal m agyarázható, hogy a monoklo- 
nális ellenanyagokra je llem ző  specifitás 
biztosítása m ellett, szerkezetük tetszés sze
rint m ódosítható és nem  érzékenyek a  kör
nyezeti hatásokra -  pl. ionkoncentráció, 
hőm érséklet -  sőt ism ételten felhasználha
tók. Biacs Péter „Transzgén összetevők 
detektálása és m érése élelm iszerekben” c. 
előadásában ism ertette a géntechnikával 
m ódosított szervezetek piaci m egjelenésé
vel kapcsolatos feladatokat, a  m ódosított 
term ékek ellenőrzésére és szabályozására 
vonatkozóan. A transzgén term ékek k im u
tatása és m érése az EU gyakorlata szerint 
DNS m eghatározásán alapszik. M adarász 
János egy kutató kollektíva nevében is
m ertette a teofillintartalm ú m olekulave- 
gyületek term oanalitikai és kristályszerke
zeti vizsgálata terén elért eredm ényeket. A 
szerves bázisokkal -  etanolam in, 1,10 — 
fenantrolin -  savakkal -  szalicilsav, 5-szul- 
foszalicilsav -  a teofillin 1:1 m olarányú 
m olekula-vegyületet képzett. A vegyületek 
szerkezetét FTIR spektroszkópia, por -  
röntgendiffrakció (X RD), term ogravim et-

ria (TG) differenciális pásztázó kalorim et- 
ria (DSC) és CHN -  elem analízis m ódsze
rek alkalm azásával bizonyították. Révay 
Zsolt a prom pt-gam m a aktivációs analízis 
területén elért újabb eredm ényekről szá
m olt be. Analitikai célra használható adat
könyvtárat alakítottak ki, am ely m ár kielé
gíti az elem zési adatokkal szem ben tá
m asztott követelm ényeket. A z adatkönyv
tárat és az autom atikus k iértékelő rutint 
standard anyagokkal validálták. A lkalm a
zási területek: régészeti m inták, üvegfé
mek, kerám iák, cem entm inták és katalizá
torok alkotóinak és szennyezőinek m egha
tározása. Tóth G ábor az „Új triterpén sza- 
poninok szerkezetfelderítése” területén e l
ért eredm ényeket ism ertette. Ezek a vegyü
letek a K özép-keleten  honos gyógynövé
nyekből izolálhatok. Csóka Balázs a Szen
zor Kutató Csoportot képviselve a pásztázó 
elektrokém iai m ikroszkópiás technika fej
lesztésének és alkalm azásának eredm énye
iről szám olt be. A m ódszer érzékelő mérő- 
csűcsként vo ltam etriás e lek tródot vagy 
potenciom etriás m ikroszenzort alkalm az.

A poszterek közül m egem lítjük a M agyar 
Nemzeti M úzeum  laboratórium ában dolgo
zó kollektíva eredm ényeit, amit Török K lá
ra m utatott be. A különböző m úzeum i tár
gyak vizsgálatát, am ely szám os esetben 
csak nagym űszeres technikával végezhető 
el, a külső kutatóintézetekkel kialakított jó  
kapcsolat teszi lehetővé. A kapott mérési 
adatokat a régészek, művészettörténészek 
és néprajzosok is fel tudják használni.

A zárszóban Pretsch E rn ő  értékelte a tu
dom ányos program ot, m egállapítva, hogy 
a hazai analitikusok igazán szép m unkát 
végeztek.

Végezetül ezúton is köszönetét mondunk 
Antus Sándor egyetemi tanárnak (DE) a kon
ferenciával kapcsolatos szervezési munkák 
készséges segítéséért, amely döntően befo
lyásolta az eredményes jó  hangulatban vég
zett munkát. Köszönet illeti Gálost Györgyöt, 
a M KE ügyvezető igazgatóját és helyettesét, 
Mihályi Teréziát a szervezésért és a jól sike
rült hangulatos szabadidő programokért.
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